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PREFACIA
În prefaţia volumului I a acestei Collecţiuni, ami promisii continuarea publicaţiunei legiuirilori într'ună Appendica în care să figureda cele ce s'aii mai
promulgatii în anii 1871— 1873. Satisfacemii acestei promissiuni trecândii în
„ Appendice tâte legiuirile promulgate în 1871— 1872 — 1873 şi 1874 carii se
urcii la cifra de 252 piese.
Sistemului publicaţiunei lepilori, pa speciile lorii, care se vede îîn volumulii |,
s'a păstrat şi în acesti Appendice sai volumi ali II, cu osebirea numai că aci
numerotaţia paginelori începe de la No. 1 la fiă-care speciă de legiuiri , când în
volumulii I numerotaţiunea, se continuă fără distincţiunea de speciele legiuiri lorti.
Credii că, nu fără motivii, s'a făcutii uă asemenea schimbare de numerotaţiune

în Appendice, după ce se vorii cun6sce causele şi scopulii :

Întroducereade nuoi legiuiri, modificarea unora, înlocuirea saii abrogarea altora,
ce se operă continui în legislaţiunea, țărrei, punepe unii collecţiunistiăi în dificila,
posiţiune de a nu mai sci unde să se oprâscă şi co rogulă să mai păstreda în
arrangiamentulii şi publicaţiunea, lorii.
„ Megiloculii cel mai nemeritii pentru a fi totii-d6-una 13 di cu tipărirea, legiuirilorit ce se vorii mai promulga în viitori, este de a trece asemenaa adause la
locul lorii, adecă după speciele legiuirilorii, în acestii singurii Appendice, fâră
a mai fi trebuinţă de alte Appendice la fiă-carii duni saii trei ani. În acesti
scopii, d€ră, numerotaţiunea este făcută pe speciele legiuirilorii, căci attagându se,
„de essemplu, o leginire financiară, ce sar mai promulga în viitori, 1 finele |
legăuirilorii financiare (deja publicate în Appendice), numerotaţiunea se va con-

tinua şi aşa mai în- colo pentru ori ce legiuiri viit6re de ori ce specii arit fi.

CONFERINTELE DIN PARIS
Rusia, intrândi în r&sboii eu Francia, Raglitera, şi. Turcia, mai
cu s6mă
din pricina ţărilorii române, voindii se sfirşâscă unii răsboit prăpăd
itorii, at trătnis

cn toţii, în anulii trecutit, soli la, Viena ca să încheie pace.
Pacea nu s'a pututii
încheia atunci;. răsboiulii
s'a urmati, şa intrati şi Sardinia între aliaţi. Deră
4
după ce s'a luati şi Sevastopolul, toţi a otăritii să trămiţă alţi
soli Ja Paris, capitala Franci
— adunări
ei;le făcute de aceiaşi soli ca să încheie pace, formari
i conferinţele din Paris. Solii acestia nuoi fură fericiţi să încheie
pacea care se coprinde
în 34 articole, unii articoli adăugată şi vremelnicii
şi trei adause. ..
îi

PRACTATULU DE PACE DIN 30 MARTIU 1856.
In numele a totă puternicului Domnegeă.

Pe d. Salvator Marchiz de Vilamarina ş.c ]. Imptratulă . Turciei :
a

Măriile lor împăratul Francesiloră, crăiasa
Engliterii, împăratul Rusiei, craiul Sardiniei şi
împăratul Tarcilor, aprinşi de dorinţa d'a pune

Pe Mohamed Emin Ali-Pagia, ş.c1., şi

capăt nenorocirilor răsboialui, şi vrendii să stâr-

pEscă încurcăturilece i-aă dată nascere, aă otă„Tită să se înțeltgă cu Măria sea împăratul Austrici asupra temeiurilor ce cată să se puie pentru

restatornicirea şi întărirea, păcii, asicurândă
priu chezăşuini tari, date a'aă parte şi d'alta,
neaternarea şi întreţinerea împărăției Tarcesci.
Spre acestă sfirgită, numiții împărați ai
orânduit ceplină-împuterniciţi aă lor, şi anume:
Imperatulii Austrieă: . Ă

Pe d. comite ds Buol Şauenstain ş.c,l., şi

Pe d. Iosef Alexandru Baron de Hibner şe.l,
Imptratulă F'rancesiloră :

Pe d. comite Colona Valerski, ş.c,l., şi |

„Ped. Francisc AdolfBaron de Burchenei, ş.e.l,
,
Crăiasa Engliterei:

Pa q. George Viliam Frideric cc mite de Cla„Tendon, ş e... şi
Pe d-na
vlei, g.c.l.

linric Ricard Carol, Baron
Ia
:
: Imptratulă Rusiei +

Pe d. Al: xi comite de Orlof, g.c.l., şi

Pe d. Fil:p Baron de Brunov ş.c.].

de Co-

Pe Mehemed Djemil-Bei, ş.c.].

Craiulă Prusiei: '

Ped. Oton Teodor Baronde

Ia

Mantaifel, ş.c.]., şi
| Pe d. Maximilian
Frideric Carol Francisc co-

mite de Haţfeld- Vildemburg Şenstain, ş.c.l,
pe

Deplinii împuterniciţii după ce Şi-a dată
facă chârtiele lori de' împuternicire . gă-

sindu-se după tâte formele, s'aii înroită asupra

următârelori puneturi:

Pa

1rte 1. Din gina din care se va priimi şi se

va întări acestă tractată şi de împărați, va, fi
pace şi prietenie între îm: &ratulă Prancesilor,
Crăiasa Engliterei, Craiulă Sardiniei şi Saltanulă, d'uă parte, şi între împăratul Eusiot de
alta, precum şi între moştenitorii şi urmaşii
lorii, ţările şi supuşi lori,

Arte 2, Yâcându-se pace între numiții stăpenitori, țările coprinse scă ţinnte de oştiri
străine, în vremea, răsboiului. se vor deşerta.

Se a pune Ja cale cu d'amănuntală chipulă de-

şertăzii care va trebui să se facă câtă de cu-

rândă,

:

Art. 9. Impăratulă Rusiei so îndâtorză a
înapoia Sultauulul oraşuli şi cetățuia, Cars,

precum şi cele-alte părți din pămâatală turcescă pe cari le ţinii muscalit adi în stăpânire
de la înce] uţală r&sboinlui.

Craiulă Sardinia :
Art. 4. Impăratuli Francesiloră, Crăiasa
Pe d. Camilie Benco comite de Carur, ş.c.1., şi Engliterei, Craiul Sardinie
Y şi Sultanul se l6gă

4
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„să înapoieze Impăratului Rusiei cetăţile şi schelile Sevasopolului, Balaclava, Camiecii, Eupatoria, Cherciă , lenicale, Chinburn, precum şi
tâtă pământurile pe care se află adi oştiri aliate.
Arte Be Toţi stăpânitorii ce s'aii răsboitii
dai întrega ertare tuturorii acelora din supușii
lori cari voră fi luat parte 6re-cum la răsboiă

în favârea vrăjmaşului, Se înţelege că acestă,
ertare se dă taturoră. supuşilorii cari, în timpuli răsboiului se vorii fi luptat, în partea
vrăjmaşă, împotriva stăpânitoriloră lori.

Art, 6. Cei prinşi în răsboiă se voră înapoia

lingă acest tractat,

ca însuşi Tractatulă.

şi va avea, aceeaşi putere

.

„Art, 11, Marea-Negră rămâne deschisă pen--

tru toţi: apa acestei mări şi schelile ei sant
deschise corăbiilor

neguţătoresc!

ale tutulor

naţiilor; deră suntii oprite formal şi pe vecie ori-cărei corăbil de răsboi a orl-cui, afară numal
de ccea ce s'a otărită prin articolile 14 şi 19
ale acestui tractat,
!
Art, 12, Negoţuli, slobodă de orl-ce piedică
în schelele şi apa ATării-Negre, nu va fi supusă
de câtă la regulamente de sănătate, de vamă,

de poliţie, făcute spre folosul negoţului.
îndată şi d'uă parte şi de alta.
Rusia şi Varcia ca să dea intereseloră negaArte 7. Impăratuli Franciei, Austriei, Crăiasa Engliterei, Craiulă Prusiei, Impăratulă țăteresci ale tuturor naţiuniloră sigaranţa
„ Rusiei şi Craiulă Sardiniei încunosciinţeză că dorită, vorii primi Consuli în oraşiele ce aă pe
Inalta Pârtă este primită a intra de rândii cu ţărmil Mării-Negre, potrivit legioirilor dintre:
cele-alte puteri, subt apărarea dreptului ob- nEmuri,
Art, 19, 'Marea-Nâgră, rămâindă slobodă.
ştescă ală Europei. Numiţil stăpânitori se l6gă
fie-care pentru sine, a respecta neaternarea şi după art. 11, ţinerea 'scă clădirea pe ţErmuri:
întregimea pămentului împărăției turceşti, de aşedăminte ostăşesci de mare, este de pri-:
chezăşuesc cu toţii împreună să păzâscă neclin- sosi. Prin urmare, atâti împăratulă Rusiei:
tită acâstă îndâtorire, şi prin urmare, ork-ce câtă şi Sultanulă se îndâtorâză nu numai a nu.
faptă va călca acâsta, o roră privi ca nă căl- maj face asemenea clădiri p'acele ţărmuri, diră
care făcută tuturoră,
DR
Art. 8. De se va întâmpla vr'uă împedecare
Sre-care între 'Turcia şi una sâi mai multe din
cele-alte puteri iscălite în acesti Trartată,
împerechere care să ameninţe răshoiă, Inalta

Pârtă şi fie-care din cele-alte puteri mal na-

şi & desfiinţa pe câte l6 are.
Art, 14. Impăratuli Rusiei şi Sultanulă încheindă

uă. învoială prin care otărăscă

pu-

terea şi numărulii de corăbii mici ce trebue să
ţie pe Marea-Nâgră pentru slujba ţărmilor lor.
acea învoială se alătură la acestă tractată, şi

inte d'a alerga la arme, să fie dâtori mai ântâiii
a face cunoscutii acâsta, celoră-l-alte puteri,
spre a le pune în stare să preîntâmpine răsboiul
prin midlocirea lori. |

va avea aceeaşi putere ca şi tractatulă, şi nu.
va putea nici desființa nici schimba fără voința
celoră-alte puteri iscălite în tractată.

păstreză vechia regulă a împărăție! Tarcesci,
despre ceea ce privesce la, inchiderea strâmtoriloră Bosforului şi Dardanelele, s'a prefăcută
cu buna roia taturoră.
Toemţla făcută pentru acâsta, potrivită cu

furile de pe corăbii. Regulile de poliţie

„. (1) Art. 15. Congresuli de la Viena,.
aşedândi regulile puterei pe rîurile ce
jire pentru fericirea supuşiloră săi, dândă ună
frmană care consfinţesce bine-voitârele sâle despartă s6i trecit prin mai multe țări,
gânduri către norâdele chreştine din împărăția puterile tocmitâre se învoiescii între dânSea, îmbunătăţindu-le sârta fără deosebire sele ca pe viitorii, totii aceste reguli să.
de religie şi neamă, ca să dea uă nouă dovâdă
slujescă şi pentru Dunăre, cum şi pentru
despre ceea ce simte şi acum în privința acâsta,
a otăritii să facă cunoscuti puterilorii prie- gurile sâle. Ele faci cunoscutii că astă
tena disulă firmani, care purcede numai de la măsură va intra, de acum înainte, între
voinţa sea prâ înaltă.
legile obştescă ale Europei, şi că ele se
Puterile cele-alto recunosc şi preţuiesc înalta
punii
chezaşe pentru dânsa.
însemnătate acestei încunosciințări. Să nu se
Plutirea pe Dunăre nu va fi supusă la,
credă âsnă, că Turcia roiesce printr'acâsta a da
drepti celoră-alte puteri d'a se mesteca, nici nici uă piedică s6it taxă, neprevădute de
tote împreună nici despărțite, în dararerile acesti tractatii. Prin urmare nu se va
Sultanului cu supuşii săi, nici în oblăduirea, din
lua nici uă plată numai pentru simpla
năuntra a împărăției sâle.
„Arte 10. Invoirea din 13 ulii, 1841, care plutire pe rîă, nici uă taxă pentru miur„Arte9, Saltanauliă, cu statornica sea îngri-

şi de carantină ce se vor înființa pentru
siguranţa ţărilorit despărțite stii străbă-.
tute de acest rii, se vorii întocmi ast-fel
temeiurile păcii, se udaugă şi rămâne «lătarată | în cât să înlesnsscă, pe câți se va putea,
(1) Art. 15—27 suntă privitâre la România.
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plutirea vaselorii. Afară d'aceste regulă
"nu se va face nici uă piedică slobodei pluţiră a rîului.
Art. 16. Spre ase putea împlini cele
puse la cale prin articolul de mai sus,
“se va înființa uă comisiune în care Austria, Francia, Englitera, Prusia, Rusia,

Sardiniă şi Turcia voră fi fie-care înfă-

gişate printr'unii depntatii, Acâstă comisie va fi însărcinată de a arăta cum
şi de a aducea îndeplinire lucrările tre„buinci6se a, se face, de la Isaccea înainte,

pentru curățirea gurilorii Dunărei, cum
şi a învecinatelorii părți de mare, de nisip cum şi ori-care alte astupări, ca atât
astă parte a rîului câţi şi a mării să se
aducă în cea mai bună stare de plutire.
„Spre a se îmtâmpina cheltuielile acestorii lucrări, şi ale aşedămintelorii de asicuranţa şi înlesnirea plutirei la gurile

:

-

5

ce se vorii asicura despre” acesta, vorii
Lotări desfiinţarea, comisiei Europene, şi
de atunci comisia ţărmuraşă stătătbre va.
avea aceleaşi puterniciri ce a avutii până
atunci comisia Europână.
o
Art. 19. Spre a se asicura, punerea în
lucrare a regulamentelorii ce se vorii întocmi într'uă unire, după regulile arătate
mai susii, fie-care din puterile toemitâre
va, avea dreptulii a ţine, în t6tă vremea,
ducă vase uşidre la purile Dunării.
Art. 20, “Drept cetăţile, schelile şi
pământurile arătate în articolul 4, din

acestii tractatii, şi spre a asicura i mai
bine libertatea plutirei Dunării, împăratulă Rusiei primesce să'şi mute hotarul
săii din Basarabia,
Hotarul cel nuoi va porni din MareaNâgră, de la împlinituli a 509 stânjini,
spre răsărit de lacul Burna-Sola, va,da
Dunării, se va otăr? de comisie, cu mul- dreptii în drumul ce duce la Acherman,
ţimea glasurilor, uă taxă statornică, d6ră va ține acestă drumi până la Valulii lui
cuvenită şi obgtăscă pentru corăbiele ori Traian, va trece pe la Megă-gi de Bolcării țări.

gradiă, se va urca pe cursulii rîului Ial-

Art, 17, Se va înființa uă comisie al- pugul, până în dreptulii Sărăţichi , şi se
cătuită de însărcinaţii Austriei, Bavariei,| v a sfirşi la Cotu-Mare, pe Prutii. Din
* Porții gai Virtembergului (câte unul susul acestui punct graniţa cea, vechie,
de fie-care. putere) cu cari se vori uni între amândouă împărăţiele, nu va fi sucomisarii celorii trei ţări dela, Dunăre, pusă la nică uă schimbare.
a căror orânduire se va întări de Pârtă,
Deputaţii din partea puterilor tocmi- .
” Astă comisie ce va fi stătătâre, : .
t6re vorii otări, în am&nuntele s€le, linia,
1. Va întocmi regulamente de plutire graniţei celei nuoi. *
| “şi de poliţie a rîului;
.
Art. 21. Pământul luat de la Rusia,
i”
2. Vastârpi ori-ce piedicicari nu iartă se va adăoga pe lingă ţâra Moldovei, subt
âncă a se pune în lucrare pe Dunăre mt- suzeranitatea Porții. Locuitorii acestui
"urile tractatului de la Viena;
pământi se vorii bucura, de drepturile şi
„8, Va porunci şi va aduce la îndepli- privilegiurile asicurate Ţării Românesci
„nire tâte lucrările trebuinci6se „pe t6tă, şi Moldovei şi în sorocii de trei ani vor fi
întinderea rîului; şi
îngăduiţi aşi muta locuinţele aiurea, a„+ 4. Va veghia, după desființarea comi- vând solnicie asupra proprietăţilori lor.
E sieă Europene, să ţie gurile Dunării cum

Art, 22, Tările România şi Moldavia .

"şi vecinele ţări de mare în buuă stare de se vorii bucura şi pe viitorii subt suzeplutire.
ranitatea I. Porţi şi subt chezăşia, Pute„n » ATt 18, Se înțelege ecă comisia Euro- rilor tocmitâre de drepturile şi scutelile
„până iîşi va împlini. însărcinarea, şi că ce ai. Nici una din puterile chezaşe nu
comisia ț&rmuraşă îşi va săvârşi Lucră- va putea să aibă în parte ocrotire, asupra
“rile, arătate în articolul trecut, la nume- acestor ţări ; asemenea nu se. pote Îngă-rile 1 şi 2, în sorocă de duoi ani. Puterile dui ca să se amestece cine-va în trebile
iscălite, adunate prin înfăcişători, după lorii din năuntru.
e.

„ LEGIUIRI

Art. 23, ]. Pârtă se îndâtoreză a păstra diselor țări uă oblăduire neatârnată
şi naţională, precum şi deplina slobozenie
de religie, legi, negoţi şi plutire.
- Legile şi întocmirile de astă-di se vor
schimba. Spre a se întocmi uă deplină
înțelegere asupra acestei schimbări , se
va întocini uă comisie care se va aduna
la Bucuresci, cu un comisar ul I. Porţi,

şi despre a cărei alcătuire puterile tocmitâre se vorii înțelege între dânsele.
Insărcinarea acestei comisii va fi d'a
cerceta şi afla, starea de astă-di a ţărilor
numite, şi de a arăta temeiurile viitârei

lorii întocmiri.

Art, 2£. Sultanulii figaduiesee că va
chema, îndată, în fie-care din aste duoă
țări, o Adunare într'adins pentru acâsta
(ad-hoc), alcătuită din înfăgişătorii tuturorii intereselori şi tuturorii stărilor de
Gmeni ale nâmului. Aceste Adunări vor fi
chemate pentru sfîrşitul d'ada pe facă
dorințele poporului asupra chipului de
întocmire otăritre a ţărilorii.:
Congresulii va, regula cum trebuie să
se înţel6gă comisia, eu aceste Adunări.
Art, 85, Comisia, luândii în băgare
de s6mă părerea celor duoă Adunări, va
trămite. fără întârdiere la scaunul de
astă-gi ali Congresului lucrările sâle.
„.-- Înțelegerea: otăritre despre acâsta
cu puterea suzerană, se va aşterne în
scris, întruă învoislă încheiată la Paris
între părțile tocmitâre, şi un Hati-Şerif,
“potriviti acestei învoieli, va otăr? desăvârşitii noua stare a acestor ţări, cari
pe viitorii vorii fi puse supt chezăşia tuturor Puterilorii iscălite în tractată.
„Art, 26, Sa primită de toţi ca țările
române să aibă oştire naţională pentru
sicuranța din- năuntru şi a graniţelor.
Nici uă piedică nu se va, putea pune mă-

mit6re asupra măsurilorii ce arii trebui
să se ia sprea restatornici sâii a, păstra
liniştea. Nici una din Puteri nu p6te, mai

nainte d'a se înţelege cu cele-alte, să
între cu arme în aceste țări.
Art, 28, Serbia va atârna, şi pe viitorii de
Portă, potrivită

haturilorii împărătesci care

otărăsci drepturile şi scutelile sâle, prse de
acum înainte subt chezăşia tuturor. Paterilori
tocmitâre.
:
Prin urmare disa țâră va păstra oblăduirea
sea neatârnată şi naţională, cam şi deplina libertate de religie, legi, negoţă şi plutire.
Art, 29, Dreptulă co are ]. Portă, după regulamentele de mai nainte, d'a ţine oştire în
Serbia, se va păstra, Nici vă întrarâ armată
nu sa va putea faco în Serbia, fără uă do mat
"nainte întelegere între puterile, tocmitore.

Art, 30, Impăratuli Rasiei şi Sultanul vorăi

păstra în întregime stăpânirile loră din Asia,
i şi mai nainte de răsboiii,
Spre a întâmpina ori-ce prigoniro Iocală, linia otarului so ra cerceta din nuoiă, şi dâca
80 va, putea, se va îndrepta, fără a aduce printracâsta vr'uă perdere de pămentă uneea sâă

celet-alte părţi.

Spre acest sfîrşit, se va alcătai uă comisie
amestecată, din duoi comisari Ruşi, duci comisară Turci, unii comisară Frances şi d'un comisarii Englesii, care so vor trămite la faca
locului, îndată după restatornicirea Jogăturilori diplomatice între curtea Rusiei Ş a Înaltei
Porţi. Lucrarea comisiei se va sărârşi în sorocii

de opt luni, do la întărirea acestui tractată,Art. 31. Locurild pe cara se află din timpulă
răsboiului, oştirile francese, nemţesci, englesa
saraineze, în urma învoicliloră făcuta la Constantionpole, la 12 Marti 1854, între Francis,
Englitera și Turcia, şi la 14 Taniă 1854, între

Sardinia şi Turcia, so vori deşerta, după întă-

rirea acostui Tractat, câtă se va putea mai iute.
Pentra împlinirea acestui articol Puterile unite
se vorii înţelege cu Porta...
,

Art. 32, Până 'să se preinouâscă tavoirile

ce se află între puterile răsboitâre mai nainte
de răsboiă, privitâre la negoţală de importaţie

şi ceportaţie, voră sta totii aceleaşi învoieli;
şi sapuşii oră-cărei 'naţii vorii fi două potrivă
respectaţi, .
Art. 33. Invoiala făcată astă- dr tntre Francia, Englitera de: uă parte, şi între Rusia de
alta, privitâre la ostrovele: Alând, este unită
cu acestii Tractată, şi are tărie şi putere ca şi
tractatulă Ensuşi.

surilor neobicinuite de apărare pe care,
„În unire cu 1. Portă, aceste ţări vorii fi
- chiămatea lua spre arespinge, ori-ce nâArt, 34, Acestă tractăt se va întări de Imvălire străină. .
păraţi şi se va trămite la Paris, în' mai puțină
.
“Art, 217, Deca liniştea din oăuntrulă de patra săptămâni, de se va putea:
: Drept aceea, deplin-împuterniciţii Taă iscă“t&rilor acestea va fi amenințată, 1. Portă
iti şi şi-au pusi pocetea armeloră loră,.

se va înţelege - cu cele--alte, Puteri toc-

„Făcutii la Paris, 30. Mârtiă 1856,

|,
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Iscăliţi Domnii: Valexschi, Burchenc; Boul,
Hibner; Olareudon, Corlei; Mantaifel, Haţfeld; Orlof, Brunov; Cavur, Vilamarina; Aali-

t

Art. 4, Aceste învoieli, adăugate la Tractatoli celă nare, iscălisii astă-di la Paris, voră
fi întărite de împărați, şi vor i trămise înapoi
celii multă în timpi de patra săptămâni, ss

Paşa, Mehemed-Djenil,
gi may curendii, de se va putea.
a
Articolii adăugatii şi vremelnicii
Drept aceea deplinii-imputerniciţii Vai iscăInvoielile făcute astă-di despre strâmtori, nu
sant privitore şi la vasele de răsboii ce voriă lit, puindă şi pecetea armelorii loră,
" întrebainţa puterile răsboitâre pentru a deşerta
Jocurile po unde se află; deră aceste învoieli vor
- Vana tâtă tăria loră, îndată ce deşertarea se va

sfirşi.
,
Făcată la Paris, 20 Marte 1856.
(Urmăză iscăliturile).

Autâiulii adausii
la numele a toti: puternicului Dumnedet.
]. Lor Impăratulă Franciei, Austriei, Enpliterei, Prusiei, Rusiel ce a iscălitii tractatulă
din 13 Ialiă 3841, şi Cruinlă Sardiniei, voindiă
toţi să urineze după vechile reguli ale Turciei,
reguli după cari vasele străine da răsboiii nu
pâte să trâcă prin strimtorile Dardanele şi Bosforii pe câtă timpi Turcia este în pace.
.

Numiţi! Impărați d'uă parte, şi Sultanul de

alta, s'ai înroită a preînoui învoielila făcute
Ja Londra ja 13 luliă 1841, schimbândă namaă
cera amănunte cari nu sâtămă temeiurile de
căpetenie ale acelei înroieli,
„- Dreptă acesta, aceşti stăptnitori aă numită
deplină: împuteruiciţi din partea lori:
“Francia: pe d-nii Valevschi gi Burchenei;

Austria: pe dd. Buo) şi Hibner; Englitera: pe

Făcuti la Paris, 50 Martiii 1856.
(Urmâză iscăliturile).
Ali dacilea adausii 180

]n numele a totă puternicului Dumnedeă.
Impăratulii Rusiei şi Saltanuli, conformându-se cu temeiurile puso în preliminările din
protocolulii 1, iscălită la Paris, 25 Februariă
1856, privitra la neutralisarea Mării-Negre,
şi voindă prin armare să se înțelegă împreună
despre numărulii şi puterea raselori uşidre de

răsboiii ce ai să ţie în Marea-Nâgză pentru

slujba ]oră s'ai otăriti a face uă învoire pen-

tra acâsta, şi aă trămisii împuterniciţi.

Imperataliă Rusiei: pe dă Orlof şi Brunov;
Sultanulă: po Aali-Paşia şi Mehemed-Djomil-

pei, Aceştia, arătânâă chârtiele lori de împuternicire şi găsindu-se după tâte formele, aă
încheiatii articolile următore:
Art, 1, Puterile învoitâre so lâgă a nu avea
în Marea-Nâgră alto vase de răsboiit de câtă

acelea ală căroră număr, puterea şi mărime sunt
otărite aci,
|
Art, 2, Puterile învoitâro otărăsca nu ţine

dd. Clarendon şi CorleY, Prusia: pe d. Mantaifel în acâstă mare de câtă şâs9 vapore de 25 stânŞi Haţfeld ; Rusia : pe dd. Orlof şi Brunov; Sar- jini lungime, patru vas3 uşiori cu pânză sti
inia pe dd. Cavour şi Vilamarina; Saltanulă: vaporii, mici numai de 200 butâie.
Art. 3, Aceste învoiell adăugate ia Tracta„pe Aali-Paşa şi Mehemed-Djemil-Bei ;
Aceştia, aritândiă chârtiele lori de împuter- tulă celă mare, iscălită astă-di la Paris, voră
nicire şi găsindu-se după tâte forinele, a inche- fi întărite de Impărați şi trămise înapoi, coli
maltii în timp de patru săptămâni, sâă şi mai
iatii articolele următâre:
Art. 1, Sultanul, d'oă parte va păzi în riitor curândiă de se va putea.
Drept aceea deplină-împuterniciţii l'aă iscănecontenit rechia regulă a împărăției sâle, după
care nu s'a ertat nici uă-dată ca vasele străine Îiti, puindii şi pecetea armeloră loră.
Făcuti la Paris, 30 Martiu 1856.
de răsboiii să intre în strimtorile Dardanele şi
Jacăliţi: dă. Orlof, Branov; Aali, MehemedBosfor ; şi pe câtă vreme Sultanul va avea pace,
se lâgă a nu lăsa nici unii vasiă străinii de răs- Djemil.

boiii în disele strâmtori;

Francia, Englitera, Prusia, Sardinia, Austria,
» Rusia, de altă parte, se îndâtorâză a păzi şi a
se conforma ca acâstă otărire. .
,
Art, 2, Saltanulă îşi păstrâză dreptulă, ca
gi mal nainte, d'a da tirmane pentru sloboda
trecerea a vaselor de răsboii străine, ce vori
- A trebuinciosa, după obiceiăi, Ja slujba consuliJoră Pauterilorii prietene.

Art. 3, Articolulă de susii este şi pentru va-

selo uşiori de răsboiii, ce fie-care din puterile
unite vori trămite la gurile Dunării, spre aasicura punerea în lucrare a regulamenteloră

privitore la Ibertatea riului, vase ce nn vor

putea trece peste număral de ducă pentru fiecare Putere.
i

Ali ircilea adausă
În numele a tot puternicului Dumnedeă.
“Impăratală Franciei, Rusie! şi Crăiasa Enpliterei, voind să so învoiască şi pentru Marea
Baltică tot aşa cum s'a învoită şi pontru Ma-

rea-Negră şi să se bucure asti-felă de bine-

facerile păcii, ai otărită să facă invoeli pentru

acâsta, şi aă trămisă împuterniciţi:

„ Francia: pe dd. Valovachi şi Barchenel; Englitera : pe dd. Clarendon şi Covlei; Rusia: pe

dd. Orlof gi Bruno.
Aceştia, arătândă chârtiele lorii de împaternicire gi găsindu-se după tâto formele, aă înche-

iatii articolile următore :

|

Art, 1. Impăratulă Rusiei, ca să implinâscă
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„dorinţa împăratului Frances şi Crăiesei Enpliterei, asicurâză că ostrâvele Alandă nu vor
fi întărite şi nu se vorii ţine într'ensele nicf nu

se vor maj face aşedăminte militare scă de mare,

loră de câtă aşedândă nisce reguli mal kune
în pricina acâsta;..
“;
Ea
” Aceşti împuterniciţi, învoinda-se asupra midl6celor prin care arii putea ajunge Ja ţinta lori,

Art. 2. Acâstă învoire, adaugată la Tracta- ai otăriti cu toţii aceea ce urmâză:
tuli celii mare, iscălită astă-di la Paris. va fi
1%. Alergătura pe mare, în timp de răsboiă,
întărită de împărați şi trămiză înapoi cel mult spre a prinde corăbiele vrăjmaşe, se desființeză.
în timpă d'uă lună, seă și mai curendi de se
20, Stegul uneiputeri ce nu e în răsboiă, pote
va putea.
|
apăra mărfurile vrăjmaşe, afară cândii nu vor
Drept aceea deglin-împuterniciţii Pai iscălit, căta să intre pe furişiă în schelela oprite.
30%, Mărfurile 'străine deea nu voră intra în
puindă şi pecetea armelori loră.
schelile oprite, nu vorii putea fi luate chiar de .
Făcuti la Paris, 30 Martiii 1856.
voră avea stâgii vrăjmăşescii.
(Urmeză iscăliturile).
4%, Inchiderile pământului vrăjmăşesc, când
sa va găsi de cuviinţă a se face, trebuie să fie
Spre cunoseința obssescă
făcute c'nă putere îndestulitâre spre a putea
in adevării să oprâscă ori-ce apropiere de ţărDeplină-traputerniciţii, cari aă iscălit Trac- muli vrăjmăşescă.
.
tatul de la Paris din 30 Martiii 1856, adanânImyăraţii deplină-împaterniciţilor jos iscădu-se şi rădendă:
liţi, se îndătorăză a da acâsta şi în cunoscința
Că din pricina dreptului nrivitoră la mare, țăriloră cari n'aii avută trămişii loră la Cons'a născut în vrema de răsboii, mari greutăți ; gresuli din Paris, şi a'1 pofti s'0 primâscă,. Că nesicuranţa dreptutiloră şi dstorieloriă în
- Imcredinţaţi că aceste bune întocmeli vor fi
pricina asta, ai datii nascere, între puterile ce priimite de toţi, jos iscăliţii nu se îndouiescă
se băteai şi acelea ce seaflaă în pace, la certuri că Impăraţii lor vori isbuti în stăruința ce voră
mari şi chiari la bătăi;
face pentru acesta.
Că ariifi prin urmare folositori a se înţelege
Acâstă legătură nu va fi îndetoritore de cât
bine asupra acestui punctă ;
pentru puterile cari aă iscălită sci vor îsăli-o.

Că împaterniciţi! de la Congresul din Paris,

n'arii putea să dea uă mai bună dovâdă despre
sentimentele de prieteşiugă ale Imptraţilorii

Păcuti la Paris, 16 Apriliă 1856.

(Urmeză iscăliturile),

PRACTATELE
INCHEIATE

DE ROMANIA

SI MOLDAVIA CU INALTA

PORTA

Cele ducă tractate ale României

In anul 1393, Mircea celă bătrână, impreună
4, Domnit creştinii se voriă alege de Mitro,
cu ţâra, se închină Sultanului Baiazet I, cu în- poliţă şi boieri.
voielile cuprinse în Hati-Hunaiumul următoră,
dati de Turcia:
1. Prin înalta nâstră milostivire, noi ne învoimi ca ţera de curencă supusă prin puterea nostră ncbiruită, să se cârmuiâacă după
nsuşi legile sâle, şi că domnulu ţărei Româ-

5.

Deră pentra

acâstă

mare

milostivire, şi

fiindă că noi amă înscrisă p'acesti Domni raia
în listele celoră-alţi supuşi ai noştrii, acesta
va fi îndstoratiă a trămite peşcheşi pe fie ce an
la hasnaua împărătâscă trei mii bani roşii d'ai

ţării, sâii cinci sute de lel de argint în moneta

nesci să aibă dreptul d'a face răsboiii stii pace

n6stră,

şi acela de viâță şi de mârte asupra supuşilor săi.
2. Toţi creştinii cari, îmbrâgişâud legea lui
Mohamet, vor trece iarăşi din ţinuturile supuse
puterii nâstre, fu ţâra Românâscă, şi din nnoii
se vorii creştina, nu voră putea de locă a fi luaţi

Dată în Nicopole, la anul 795, luna Rebiulevel, ec la 1393, şi înscrisii în arhivele împărătesci.
"

" îndărătii, s6ă supăraţi,
3. Toţi acei Români cari vor merge în sr'uă
parte din ţinuturile nâstre, voră fi scutiţi de
haraciii, şi de ori-ce altă capitaţie.

|

La anul 1460 Domnul Vlad V, sfătuinda-sa
cu ţâra , trămite deputaţi la Andrianopole,

şi

petenie suntii acestea:

,

încheiară ună tractati ale cărui articole de că|

i, Sultanuli priimesce şi se 16gă, pe dânsulă
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şi pe toţi urmaşii să!, a apăra ţâra Românâsci

împotriva ori-cărul vrăjmaşi, necerândă altii
ce-va de câtă numai să fie mai mare asupra
suveranității! acestei țări, af cărei Voierodi vor

i
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lori, precum şi acela d'a face pace şi răsboiiă,
fără a fi supuşi, pentru nici una din acste fapte
la ouă respundere către Inalta Portă,

6. Inalta Pârtă fiăgăduiesce d'a nu slobodi nică
fi dâtori a da Inaltel Porţi anii tribută de dece nă-dată vr'un firman după cererea vr'unui aupus
Români, pentru pricinele sele în țâra Româmii galbeni. (1)
a
2. În fie ce ani ună slajbaşiă alii Porții va nâscă, de ori-ce fel vor fi, şi d'n nu "şi lua drepveni în ţ&ra Românâscă, ca să priimâscă tributulă, şi va fi însogitii Ja întârcerea sea d'uniă
slujbaşiă alii Voierodulu! până la Giurgiu, unde
din nuoă se va număra suma dată, şi se vada uă
a duoa încredințare de priimire ; aj of, când se
va trece dincolo de Dunăre, ţâra nu va maă fi
respungătâre de ori-ce sa va mai întâmpla.
3. Inalta Pârtă nu se va amesteca întru ni-

tulă d'a chiăma la Constantinopole, s6ă în oricare altă parte din ţinatarile turcesci, un supus
Români, supt ori-ce pricinuire.
7. Deca unii Tarcă va avea uă judecată în
țâra Românâscă cu ună supus ali acestei ţări,

nici uni Turcă nu va avea voie a veni în ţcra
Românscă fără pricină învederată.
,

voră trebni să facă cunoscută dregttoriilor lo-

pricina lui se ya cerceta şi otări de Divanulă

românescă după legile locului.
i
8. Toţi negnțătorii Turci ce vor veni într'a-

micii întru oblăduirea din nduntru a ţării, şi câată ţcră spre a cumpăra sti a vinde mărfuri, +
4. Voievodii rorii urma a fi aleşi de Mitro-

politii, Episcopi,

boiari, şi alegerea loră va

recunoscută de Portă.

,

5. Naţia Română va urma a se bucura de
libertatea d'a-şi da legi, şi Voievodii vorii avea
dreptulii de vicţă şi de morte asupra supuşiloră

cale vremea câtii vor zăbovi, şi trebuie să plece

îndată ce acâstă vreme se va sfirşi.
9. Nici ună Turcă nu pâte lna cu sine una
aâii ma! malte slugi născute în ţera flomânescă, .
de ori-ce sexi ară fi şi nici uă biserică turcâscă
să nu se afl în nici uă parte a pământului românesă.
"

TRACTATULI
- MOLDOVEI CU TURCIA INCHEIAT INTRE DOMNUL BOGDAN SI SULTANUL SELIM,
IN ANUL 1513
Art. 7e Nică unii turc nu este iertată a avea

Art, 1. Sultanulă recunâsce că Moldavia de
bună-voie, fără a fi silită, fă găduiesce ascultare
Imptrăţiei Turcesci.
Art, 2, Naţia Moldovână rămâne, ca şi mal

în Moldavia de proprietate pământă, casă sii
prăvălie, nici să petrâcă in ţsră peste soroculii
otăritii da Domni.
nainte „ bucurându-se de libertăţile scle, fără,
Art, S, Negoţuli Moldaviei va fi liberă penca să fio în vr'ană chipii asuprită, şi fără ca tra tâte naţiile; totuşi în cumpărătorea prodacPorta să aibă ce-va voluicie a se atinge de a- telor țării, neguțătorii turci vor avea ântâitate
celea. Legile, datinele, drepturile şi privile- asuvra altora de ver-care nnţie vară fi. Cu tâte

giele ţărei rămâne pentru totă-d6-una nevă-

tEmate.
Arte 3e Domnii vor guverna ţâra ca şi mai
nainte neaternat, fără ca Porta să se amestice

cam-va nici midlocitii nici nemidlocită.

Art. 4. Toti asemenea nu se va amesteca

Porta în nici vă daraveră din întru scă din afară;

ci despre acâsta va otări Domnuli

cu

Senatuliă săi, fără ca Pârta, dândui-se prilejiă,
să se încumete a se amesteca în ele nici midlo-

cită nici nemidlocită,

.

Art, 5. Moldavia 'şi va păstra graniţele s6le

neatinse şi în tâtă întregimea, lorii,

da Art. 6, Religia turcâscă e oprită în totă Mol-

avia,

(1) Acestă

tributi se păstră mereă în drepti:

fie statornică de 432,500 ler.
Ja Petorsburg,

astea ei îşi vor face la Galaţi, Isinailă şi Chilia

cu bună tocmâlă, învoinţele lor fără să cuteze

a intra mal departe în ţâră da câtii numai ca
înadinsa îuvoinţă a Domnului.
Art, 9. Titiolă de Xeaternatii se va păstra
pentru Moldaria şi se va întrebuința în tâte
scrierile îndreptate din partea Porții către
Domnă.
Art. 10, Turcii trămişi de Portă cu scrisori
către Domnii nu rorii îi iortaţi a trece pestu
Dunăre. Ei voră rămânea pe cel de dincolo

mală ală râului, şi voră trămite d'aco:o st ifetele lor către (administratorul) pârcălabul din
Galaţi care le va înainta la Domn şi va preda

prin Seneâul

Sultanului, de lu 16 Vctombes 1783,

se hotări

să

Acâsta se otări şi de Tractatulă de la Andrianopole, cră în urma invocliloră de

so nrcă tributulă la 2,0V0,000 lor turcesci să

1,40),000 lei de ţiira Românescă,
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apoi şi răspunsurile la acele stafete Jo. alergă- | Art. 12, Tera va fi apărată
de Turcia în oritorii trămişi ce Portă.
ce întâmplare, îndată
Art, 11. Domnii naţiei Moldovene se vor a- | cere ajutoră şi rezimi, ce naţia Moldorână va
lege de către obştâsca adunare, şi se oră recu-|
Art, 13, Pentra tâte aceste fol6se țcra nu
nosce de către Portă, fără ca să se amestice ce-va | e îndstorată către
Portă de câtă ca ună dară
în alegere, e6ă să facă vr'nă împotrivire, oză | (peşcheşi) anuală de
patru mil galbeni,
v'uă greutate, ori predică la aceea.
:
-
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N

,

NR

1.

“PRIVITORU LA CREAREA UNEI UNIUNI GENERALE A POSTELORU, INCHEIATU INTRE
>GERMANIA, AUSTRO-UNGARIA, BELGIA, DANEMARCA, EGYPETULU, SPANIA, STATELE-UNITE
ALE AMERICEI, FRANCIA, MAREA-BRITANIA, GRECIA, ITALIA, LUXEMBURGULU, NORVEGIA,
" „HOLANDA, PORTUGALIA, ROMANIA, RUSIA, SERBIA, SUEDIA, ELVETIA SI TURCIA

|

(Aprobată prin lege şi promulgată prin decretă, No. 2128 din 16 Decembre, 1874).
Sab-seranaţii, plenipotenţiar să gaverneArt, 4. Taxă generală a Uniunei pentru

lori ţărilorii mal sus indicate, ai adoptată,
“în comună înțelegere şi sub reservă de ratifi-

care, următOrea convenţiune :
Art, 1. Ţările între cară s'a încheiată tra-

tatulă de facă, sub denumirea de «Uniune generală a posteloră,> voră forma unii singarii
“teritorii postală pentru schimbaliă reciprocă a
corespondenţeloră între biurourile lor de posta.

Arte 2, Disposiţiunilo acestui tratati se vor

“întinde la, scrisori, la cărţi de postă, la cărţi,
Ja diare şi alte imprimate, la probe de mărfuri și la chârtii de afaceri originare din una
din ţările Unianei şi cu destinaţiune pentru uă

alta din aceste ţări. Aceeaşi disvosiţie se va
aplica şi la schimbulă postală alii objectelorii
de mal susă între ţările Uniunel şi între ţările

-afară din Uviune, de câte ori acestă schimbă

“va trece prin toritoriulă a donă părţi contrae-

taute celă
Art, 3.
"25 centime
„Ca tâte

puțină,
a
Taxa generală a Uniunii e fizată la
pentru scrisârea simplă francată.
acestea ca măsură de transacţiune,

este lăsată
dificultăţile
-da percepe
acestei gifre
-32, centime

chârtie de afaceri, probe de mărfari, diare,
cărţi broşate sâii legate, broşure, chârtiă de

masică, cărţi de visită, cataloge, prospecte,

anunciuri sii avise diferite, imprimate, săpate, litografiato s6ă autografiate. precumă
gi pentrn fotografi. se fixâză la 7 centimo *
pentra fiă-care trămitere simplă.
Cu tâte acestea, ca măsură de transacţiune,

este lăsată fiă-cărei ţări, spre a ţine s6mă do
dificultăţile'i monetare sii altele, facnitatea
de a percepe uă taxă superiâră sâi inferiâră

acestei şitre, cu conâiţiane să nu trâcă pesta

11 centime, şi să nu se reducă mal josii de 5
centime.
So va considera ca trămitere simplă, ori-ce
trămitere a cărei greutate nu ra trece peste
50 grame. Taxa trămiteriloră ce vorii trece
acâstă greutate va fi de ună porti simpla pe
fie-care 50 grame ssă fracţie de 50 grame.
Pentru ori-ce transportii maritimă de peste
300 mile marine în întruli Uniunei se va putea, adăogi la portul ordinată uă supratară,
care nu va putea trece pesto jumătate din taxa
generală a Uniunei, fixată pentru objectele
de acestă categoriă.
-

fiă-cărei ţări, spre a ţino a6mă do
monetare sâi altele, facultatea
uă taxă superiră si infericră
cu condiţiune să nu tr&că peste |. Greutatea maximum a objectelori menţioşi să nu se reducă mal josii de pate ma! susii e fixată Ja 250 grame pentru
-.'20 centime,
probe şi la 1000 de grame pentru tote celeSe va considera, ca scrisâre simplă, ori-ca alte.
.
,
”
scrisGre a cărel greutate nu trece peste 15 graGuvernolii fiă-cărei ţări din Uniune are
me, Taxa scrisorilor ce ară întrece acâstă dreptul de a nu efectua pe teritoriul săi
:greatate va fi de ună porti simplu unei scri- transportulă şi distribuirea objecteloră cosori simple de fie-care 15 grame sâi feacțiune
de 15 grame.
Portul scrisoriloră nefrancate va fi îndoitii

de taxa scrisorilorii francate a țărei do desti-

naţiune,
.
Francarea cărțilorii da postă e obligatorie,
Taza loră e fixată la jumătate din taxa gcrisoriloră francate, cu facultatea de a rotunji

“fracţiunile,
Pentra

.

ori-ce

transportă

maritimă

prinse în articolali de faţă, în privinţa cărora nu s'ară fi observată legile, ordonanțele
şi decretele cari regulâză condițiunile pnblicăril şi cireulării loră,
Art, 5. Objcetele arătate în art. 2 vorii putea fi expediate ca recomandaţiune.

- Ork-ce trămitere recomandată trebue să fiă
francată
.
Portuli francării trămiteriloră recomandate

pesto

o acelaşi ca ală trămiteriloră nerecomandate.

„tea adăogi la portulă ordinară uă supratază,
care nu va putea trece pesta jumătate din taxa

“Taxa de percepută pentra recomandare şi
pentru avisurile de priimire nu va trebui să într6că pe cea admisă în serviciul internă ală
ţărei de origină.

-300 mile marine în întrulă Uniunii se va pugenerală a Uniunii, fixată pentra
rancată,

scrisârea

In casă de perderea unei trămiteri reco=
2

|
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Depeşele închise şi corespondinţele deschise
vorii trebui să fie trămise totă-dâ-una pe căile:
cele mai răpedi de cari dispunii administraţiunile postale.

mandate, şi afară de casnlă de forţă, majoră,
so va plăti uă despăgubire de 50 franci expeditorului, scii după cererea acestuia, destina-

torulzi, de către administraţia, în alii cărei

Cândii rnai malte căi presintă aceleaşi con-

tezitoriă sâă în ali cărei serriciă maritimii s'a
întmplată perderea, adică unde a dispărută
nima objectulni, afară nrmai decă, după legislnţiunea ţărei s6le, administraţiunea nu ra
fi respungdătâre pertra perderea, trămiterilori
xccomandate înăuntru.
IN
Plata, acestei despăgubiri ce va face în celui

diţiuni de iuţslă, administraţiunea expeditore
alege calca de urmati.
ae
Este obligatorii a expedia în depeşi închise

de câto ori numărnlă

scrisoriloră şi celonii al-

ta trămiteri postale de natură a împediea ope-

raţiule biuroului de reexpedițiune, după declamai scurtii termenii posibilii şi celă mai târ- raţiunile- administraţiunei interesate,

_diii în termeniide ună

ina, reclamaţiunei.

ani,

Oficiulă capeditoră va plăti administraţiunei
teritoriului de transit uă bonificare de 2 franci
po chilogramă de scrisori şi de 25 centime pe
chilogramiă pentru trămiterile specificate.Ja articolulă 4, greutate neto, fie ca transituli să se
facă în depeşi închise, fie cândii se face deschise.

cu începere din

:

Ori-ce reclamaţiune de despăgubire se preserie, dâcă n'a fostă formulată în termeni de
unii anii cu începere de la perdarea, la postă atrămiterii recomandate.
Art. 6, Francarea ori-cărei trămiteri pu se
pâto face de câtă prin timbre postale sc pli-

Acestă, Donificare se pote urca la 4 franci .
pentru scrisori şi la 50 centime pentru trzmi-

cură timbrate, valabile în ţera de origină.
Nu ss va da cursă Qiarelori și altorii impri-

terilo specificate la art, -l, cândă transituli va
fi mai mare da 750 chilometri po teritoriuli a-

"mate nefrareate ss insuficientă francate. —
Celo-alte trămiteri nefrancate ssă insuficienti
francato vorii fi taxate ca scrisori nefrancate,
scădându-se însă, dâca trebua, valârea. plicuriIorii timbrate, s6ii a mirciloră postale între-

Esto cu tâte acestea, bine înţelesi că acolo
unde travsitală cete deja actoală gratuită ssă
supusii la, taxo ma! pugină rădicate, acesta con-

buinţate.

celeeaşi administraţiuni,

diţiuni vor fi manţinute,
În casă cândă transitulii se va face pe mare
pe'unii peicursă de peste 30V mils marine în

”

Arte 7, Nici unii porti suplimentară nu se
va, percepe pentru rcexpediţiunea, de trămiteră
postale în întrali Uninnci.
Numai în casă cândă vă trămitere a, servi:

întrulă Uniunei, administraţiunea, prin ale cărel îngrijiri e organisatii acelă servicii maritimă, va avea dreptulii Ja bonificarea cheltuoliloră acestui transportă.
:

ciului internă ali unuia din ţările Uniunei arii

Membrii Uniunei se îndâtoreză a reduce aceste cheltueli pe câtiă se pâte.
PE
- Bonificarea co oficiulă care întreţine trans-

intra în urma unei reexpediţiuni, în serviciută

unei alto ţări a Uniunel, administraţinnea ţă-

rei do destinâţiune va, adăoga taxa sa internă.
“Art. 8, Corespondinţele oficiale, relative la
_ serviciul postelorii, sunt scutite de porti. Afară de acâstă escepţiune. nu so admite nici-uă
scutire nici scădere de porti.

portalii- maritimă va putea,să reclame pentru
acâsta de la oficiulă txpeditoră, nu va trebui
să trâcă peste 6. franzi 50 centime de chilo-

gramă pentra scrisori şi de 50 centime de chi-

Art, 9, Fie-care administraţiane va păstra

logramit pentru trămiterile specificate la articolul 4 (grentatea netto).
In nic! unii casă aceste chiăltueli nu rorii
putea. fi superi6re -celoră bonificate astădi.

în întregii sumele ce va fi percepută în virtatea, articolelori 3, 4, 5, 6 şi 7 do mai usi,
Prin urmare,

în acestă privinţă, nu va exista

Prin urmare, nu se ra plăti nici uă bonificaţie

pici unii decomptii între diferitele administra-

ţiuni alo Uniunei.
N
„ pe căile postale maritime unde nu se plătesce
|
Serisorile şi-tele-alte trămiteri postale nu actualraente nimici.
Pentru stabilirea greutăţii corespondinţevorii putea fi sapuse, atâti în ţ6ra de origină

câtă şi în cea, de destinaţiune, în sarcina expe- loră do transită, fiă în depeşi închise fiă des-

chise, se va face, la epoca ce se ra, determina
prin comună îuţelegere, uă statistică despre
aceste trămiteră în timpii de două săptămâni,
Pînă la uă revisoire, resnltatulii acestei lucrări sa, servi de basă Ja compturile administraţiiloră între ele.
”
Fiă-care oficiă va putea cere revisuirea :

ditorului să destinatorulai, la nici uă tază
s6ă la altă drepti postală, afară de cele pzevădate în articolii mai susii menţionaţi.

Art, 10, Libertatea transitului e garanta-

tă în teritoriulă întregi ali Uniunel.

!

Prin armare schimbul va, fi deplină şi în-

tregi, Diferitele administraţiuni postale ale
Uniunei voriă putea să'şi expedieze reciprocă,
în transită, prin ţările intermediare, atâtă de-

- 1 În casii de modificare însemnată în cursulă corespondinţeloriă ;
2. La expirarea unui an de la data nitimef

“peşi închise, câtă şi corespondinţele deschise,

după trebuinţele traficului şi conveninţele ser-

viciului postal.

|

constatări,

”

-

Disposiţiile articolului de facă nu sunti a-.
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plicabile la posta Indielorii, nică la, transpor-| roi internaţionali ali Uniunei generale c
turile de efectuatii po teritorinii Stateloră- postelorii, uni oficiii centrală care va fancţioUnite ale Americei, prin căile ferate dintre na sub înalta, priseghiaro a unci administra-.
New-York şi San-Francisco. Aceste servicie țiuni postale desomnate do congres, şi ale că-.
vor continua a face objectuli unoră învoiele roră chiăltueli vori fi purtate de tota admi-'
particulare între administraţiunile interesate. nistraţiunilo Stateloră contractante.

Art. 11. Relaţiunile ţărilorii din Uniune cu
țările străine se vorii regula.prin convențianile

particulare

cari există

actualmente,

sâiă

cari so voră încheia între dâusele.
Taxele ce so vorii percepe pentra transportă
peste limitele Uniune! so vorii determina prin
aceste convenţiunt; elo voră fi adăugate, în asemenea casă de nsisbutire, taxei Uniunel.

In conformitate cu disposițiunile art, 9 tara

Uniune! va fi distribuită în modală următori:

1, Ofcială expeditoriă ali Uniunei va păstra

întregă taxa Uniunei pentra corespondinţele
fraucate, cu destinațiune pentru ţări străine,
2. Oficiulii destinatori ali Uniunelva păstra îatrâgă taxa Uniunei pentru corespondin-

ţele nefrancate, originare din ţări străine.

3. Oficiulă Uniunei, care schimbă depesi inchise

ca

ţări

străine,

ra păstra întrega, taxa

Uniune! pentru corespondințele francato originaro din ţări străine, şi pentru corespondințele ncfrancate cu destinaţie pentra ţări
străine.
.
In casurile arătate sub No. 1, 2 şi 3, cficială care schimbă expedițiile are dreptă la
nici vă bonificare pentra transitii. In tote cole-alte casuri chiâltuelele de transitii se voriă
plăti după disposițiunile art, 10.
Art, 12, Serviciulă de scrisori en valori
declarate şi actla de mandate postale vorii
“face objectulii de învoieli ulteriore între diferitele ţări seâ grupe de ţtri din Uniune.
Art. 13. Administrațianile postale alo di-

Acestii biuroii ra fi însărcinată să coordone,

să publice şi să împarţă informaţiunile de orico natură co intereseză serviciulă internaţională ală poatelorii; să emită după cererea
părţiloriă în cauză, unii arisă asupra cestinnilori litigi6se; să instrao corerile-de modificare a regulamentului dej executare; să noti- :
fice schimbările adoptate, să înlesnâscă opera-'
țianile comptabilităţii internaţionale mai cu
sâmă în relaţiunile prerădute la art. 10 de mai
susii, şi, în genere să procâdă la studiele și la

lucrările ce "1 s'ară supune în interesulii Uniunsi postale.

E

Art. 10.In casă de neînţelegare întro doul
să mai mulţi membrii ai Uniunej, relativă

la interpretarea, presintelui tratati, cestiunea,
în litigii va trebui 'regalată printr'uă jude
cată arbitrară; pentru acestă scopii, fio-cure

din administraţiunile în causă va alege ună
altă membru din Uniune care să nu fă înteresatii în afaceri, — Decisiunea arbitriloră ss
va da cu majoritate absolută do voturi.

|

În casă de paritate de votari arbitrii voră

alege, spro a resolve neînţelegerea, uă altă
administraţiune asemenea neintercsată în litigiă,
”
|

Art. 17, Intrarea în Uniune a țărilorii trans-

marine, cari nu facă âncă parte dintr'ânsa, se
va admite în condiţiunilo următâre :
1. Vorii depune declaraţiunea lorii în mâ-

nile administraţiunei însărcinată cn girarea
biuroului internațională ală Uniuaoi,

feritelorii ţări cari cor:pună Uniunea suntă
2. Se rorii supune stipulaţiuniloră tratatucompetinte a fixa, privtr'nă comună înțelegere, lui Uninnii, afară W'aă înţelegere ulteridră în
într'ună regulamentă, tote măsurile de ordino privinţa chiăltaelilor do transportă maritimii..
şi de amănunte necesare pentru executarea
3. Adesiunea loră la Uniune trebue să fă
presentulul tratată. E bine înţeles că diapo- precedată d'uă înţelegere între administraţiusițiunile acestui regulamentă vori putea fi nilo cari aă conrenţiani postale sâi rolaţiunt
totă-d6-una modificate printr'nă comună în- directe cu denaele,
ţelegere întro administraţinnile Uninnei.
4. Spre a realisa acâstă înțelepre, admini
Diferitele administraţiuni poti face între straţiunea gerantă va, conroca în asemenea
densele învoiele necesare privitâro la cestiile casti, că întrunire a administraţianiloriăi intecari nu atingi totalitatea Unianci, procumiă : resate şi a administraţiuncă care cere intrarea.

regularea relaţianiloră de la fruntarii, fixarea
ragelori limitrofe cu taxa redusă, ccndiţiunile

de schimbii de mandate postale şi de scrisori
cu val6re declarată, etc. ete,
Art, 14, Stipulările tratatului do facă nu
aduci nici uă alterare legislaţiunei postale
interne a, fiă-cărei ţări, nici restricţiune dreptalui părţilor contractante d'a mănţine şi
încheia tratate precumă:şi d'a mănține şg'a

stabili nniuni mai restrînse, în vederea unei

îmbunătăţiri progresive
a. relaţianilorii postale.
Art, 15, Se va organisa sub numele de Biu-

5, Stabilindu-se înţelegerea, administraţiu-

nea, gerantă, va încunosciinţa pa toţi membrii
Uniunei generale a postelorii.
”
6. Dscă în termeni de 6 săptămâni, cu începere de la data acestei comunicaţiuni, nu sa
vorii presinta objecţiani, adesiunea se va considera ca împlinită și sc „va comunica de ad-

ministraţiunea, gerantă administraţianei aderente. Adesiunea definitivă so va constata
printr'unii actăi diplomatici

între guvernulii

administrațiunei gerante şi guvernulă admi-nistraţionei admisă în Uniune,

4
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Arte 18. La fie-care trei ani celi pucini
Pentru Danemarca : Fenger.
- unii congresă de plenipotenţiari ai țărilorii
Pentra Egipetiă : Bfuzzi Bey.
cari participii la tratată se va întruni pentru |. Pentru Spania : Angel Mansi, Emilio 0. de
a perfecționa sistemulă Uniunei, a întroduce Navasgiies.
îmbnanătăţiri ce so vor crede necesarii şi a
Pentru Statele-Unite ala Americel : Joseph
discuta afaceri comune.
AH, Blaclifan.
. Riă-care ţ6ră are unii votă.
„Pentru Marea-Britania : VW. J. Page.
Fiă-care țeră pâte fi represintată, fiă prinPentru Grecia: A. Mansolas,4. H. Betant.
tv'onulă ori mai mulţi delegaţi, fiă prin delePentru Italia : Zantesio.
gaţiunea unei alte ţări.
Pentru Louxembourg : V. de Roebe,
Cu tote acestea, este bine înţelesi că delePentru Norvegia : 0. Oppen.
gatul s6ă delegații unei ţări nu poti Â însărPentru 'Ţările-de-Josă: Hofstede, B. 'Swecinați de câtii cu represintarea a două țări, cris de'Landas TWyborgh.
|
coprindendu-se şi acea ţară co o represintă,
Pentru Portugalia : Eduardo Lessa
Viitorea întrunire va, fi la Paris în 1877.
Pentru România : George J. Lahovari.
Cu tâta acestea, epoca acestei întruniri va
„ Pentra Rusia : Baron Velho, Georges Pogputea fi fixată și mai 'nainte, dâcă ncâsta se ganpoll.
- va cere da cel puţină două treimi din memPentru Serbia : Mladen Z. Radojkoviteh.
brii Uniunii.
- Pentru Suedia : 1. Roos.
Art, 19, Tratatul de facă va intra în viPentru Helveţia : „Bugene Borel, Naef, D
gore la 1 Iuliii 1875.
J. Heer.
"Este închiăiatii pentru treiani, cu începere
Pentru 'Tarcia: y anco Dacridi.
de la acea dată. După acesti termenă va fi
considerată ca prelungită indefinitiă ; însă făcare parte contractantă va avea dreptul da
Subsemnaţii, plenipotențiari ai guvernelor
se retrage din Uniune. în urma unei încunoțăriloră cari ai semnată astăqi tratatulă prisciinţări date cu unii ană înainte."
Art, 20. Sunti abrogate, cu începere din vitorii la, crearea Unianei generalea posteloriă,
diua puneri! în executare a tratatului de facă. ai convenitii de ceea ca urmeză :
La casă cândă gavernală francesii, care 'ai-a
tota disposiţiunile tratatelorii speciale încheiate între diferitele ţiri şi administrațiuni, reservată. protocolală deschisă, gi care figuîntru câtă nu se vori concilia cu termenii pre- reză prin urmare în numărulă părţiloră consintelu!l tratatii şi fără prejndiciulii disposi- “tractante la tratati, fără să'şi ti dată adesiunea sea, nu s'ară decide ali semna, acestii
țiuniloră de la art, 14.
'Tratatulă vresinte se va ratifi-a câtă se va tratată nu va î mal puțină definitivă şi obli- :
putea mat curând şi celii mai târdii cu trel gatoriă pentru. tâte cele-alte părţi contracun! înainte de data puneri! sâle în executare. tante, ai cărorii reprosintanț "aă semnată
„Actele .de ratificare vorii fi preschimbate la astădi.
Pe basa căria, plenipotenţiarii semnaţi mal
Berna.
Spre încredințare, plenipotenţiariă guverne. josii aă dresati presentulă protocolă finalii,
lori ţăriloră de mai susii enumerate. ”] aă care ra avea, aceeaşi putere şi valora ca când
disposiţiunile cari conține ară fi inserate în
sub-semnatii la Berna, la 9 Octombre 1874.
însuşi tratată şi "l-ai semnati în uni exemPentru Germania : Stephan, Gunter.
-Pentru Anstria : Le Baron de Kolbeustei- plară care va rămânea depusă în archivele guvernului Confederaţiunei Elveţiane şi de pe
mer, Pilhal,
caro uă copiă se va remite fiă-carei părţi.
- Pentru Ungaria : M. Gervay, P. Ileim.
Berna, 9 Qctombre, 1874.
,
. Pentru Belgia : HU, Passiauz Vinchent, J.
Gif.
(Urmeză semnăturile). -

_ PROTOCOLU FINALY
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REGULANENTU

DE DETALIU SI DE ORDINE PENTRU EXECUTAREA TRATATULUI PRIVITOR LA GREATIUNEA
“ UNIUNII GENERALE A POSTELORU, INCHEIATU LA BERNA, LA 9 OcrouBne 1874.
(Decretii No. 2158 din 19 Decembre 1874)
* Subsemnaţii având în vedere art. 13 din trac-

IV. Arttarea numetruluă porturilori,

“tatulii privitori la creaţiunea unei Uniuni ge-

1, Cândiă nă scriș6re sâii oră-ce altă objectii .
de corespondinţă va fi pasibile după greutatea
sa, de mat multi de un porto. simplu, oficiul
expeditorii va însemna în unghiulă stângii ală

-nerale a posteloră din 9 Octombre 1874, ai
* stabilită în numele administraţiunilori lor respective, prin comună înţelegere măsurile ur-

mâtâre, pentru a asigura executarea disului

“tratată.

adresei în qifre ordinare, naomărulii porturiloriă

.

percepute sâii de percepută.

1. Taxele corespondințeloră în Uniune

.

2, Acâstă măsură nu va fi de rigâre pentru
Administraţiunile ce facii parte din Uniune corespondințele deplină francate cu destinaîşi vorii comunica reciprocii taxele ca voră fi a- ţiunea pentru uă ţ6ră din Uniune.
-doptat, conformă art.3, 4 şi 5 din tratat, penV. Francarea insuficientii:
tru scrisorile francate şi nefrancate şi pentru
ceie-alte objecte francate originare sâii cu destinaţie din Uniune, precumă şi preţurile de

transportă, aplicabil serviciilorii teritoriale şi

- maritime

în interiorulă Uniuni].

în virtutea

83 6, 7, 9 şi 10 de snbt art. 10 din tratată.

Orl-ce modificaţiune ulteriră,. adusă în fixarea acestori. taxe seii preţuri, va trebui să

1. Cândă ună objectă va fi insuficientă francati cu timbre postale, oficiul expeditoră va
arăta în qifro negre, scrise liugă timbrele postale valorea lori totală.

- Ac6stă val6re se va exprima în franci
centime.
“
d
2. In casulit cândă s'ară fi făcut usi de
bre postala neralabile în ţâra de origină,
va ţine nici ună comptă de dânsele. .

şi în
A
tim=
nu 80

„motifico fără întârdiere. .:
II. Schimbulitîn depeşi închise
Acâstă împregiurare se va însemoa prin şiSchimbală corespondinţeloră. în depeşi în- fre zero, scrise alături cu timbrele postale. 3. Obciulă de destinaţiune va adăogi aco-chise întro administraţiunile Uniunii se va re„.gula prin comună înţelegere şi după necesită-

ile serviciului între administraţiunile înte-

resate.

-

,

a sa efectua prin

intermediulă

e:

Dscă e vorba de uni schimbi care va trebui
uneia scă maj

multe ţări străine, administraţianile acestori

storii objecte insaficienti francate complementulă taxe! cuvenite până la, concurenţa preţa-

lai unei scrisori nefraucată de aceeaşi greutate.
La trebuinţă fracţiunile se vori putea ro-

tunji până la unitatea monetară de percepută

întrebuințată în ţra, do destinaţiune.

ţEri urmâză a fi presente la timpi. :

ZII. Aplicaţiunea timbreloră (stampile)

,

1, Corespondinţele de schimbi reciproc oră
“fi timbrate pe partea superidră a adresei cu
„ună timbru (stampilă) arătătoră de loculide
originăşi data depuneri! la postă.
2, Corespondinţele nefrancate sâii insuficient
francate, voră fi timbrate cu timbruli T. (ta„xa de plătită de către oficiul ţărei de origină).
"3. Pe objectele recomandate se va aplica
timbrulii speciali, adoptată pentru trămiteri
de asemenea natură către țâra de origină.

4, Diferitele alministraţiuni îşi ori comunica prin intermedială biuroului internațional

VI. Foile de avisi (faturile)
1. Foile de avisii pentru scnimbuli directii
între dnot administraţinnl vorfi conforme modelului anexată la regulamentul de fagă sub

litera a.

i

92. Na se va face nici uă menţiune în foia do

avisiide corespondenţele de orl-ce natură, fran

cate, nefrancate s6ă insuficientii francate originare prorenindi din uă ţâră a uniuneă şi cu

destinaținnea pentru uă alta din aceste ţări
precam asemenea nici de corespondențele francate din străinătate cu destinaţiunea pentru
Uniune sâii nefrancate din uniune pentru străi-

5. Orl-ce object de corespondinţă pe care

nătate.
a
i
3. Pentru celo-alto corespondențe se va meniona :

nu va fi aplicatii timbrulii «> va, fi conside-

7. la tabloală No. 1, suma totală a taxoloră

unii modelă după acesti din urmă timbru.

rată ca francatii până In destinaţiane şi va fi străine pentru corespondenţele nefraneate şi
“tratată ca astii-felă, afară de uă erGre evidentă.

suma deburseloră

pentru corespondenţele re-
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expediate de cari va trebui a se

ţine comptă |

oficiului expeditor.
:
2, in tabloului No.2, suma totală a taxelorii
şi în casă de trcbuință suma drepturiloră do
recomandaţiuni străine, asupra coresponden-

ţeloră francate cari. roră trebui bonificato oficiului de destinaţiuno sâă deeşire ali Uniunei,

4. Taxele s6ă deburselo de înscrisă în tabloulă No. 1, vorii fi însemato po fie-care objectii cu plumbă albastru pe colţulă stângii înfcriorii ali adresei,
.
aa
5. Taxele şi drepturile de trecuţi în comptii
în tablouli No. 2, ss vorii înscrie cu plumb ro-

sn pe fie-care obiect în colţală stângii infeTioru ală adresei, o
+.
E
6. Ju tabloului No.3, se ra, înscrie cu deta.
Jiurile arătato prin rubricele acestni tabloii corespondințele închiso de transită cară însogesc
trămiterile directa,
E
7, Objectele recomandate se vor înscrie în
tabloulă No.4, ală fâci de aris ca următărela
detaliuri : numele biuroului de origină, numolo destinatorulni şi locul destinațiunei sfii numai numele biuroului de origină şi numărul
da înregistrare alii objectului la acesti biuroi,
şi snma, portului sc drepturilor do recomandaţiuni străine de bonificată la trebuința ofi-

ciului sc celui de cşire din Uniune.

8. Cândii numărul objectelorii recomandate
de expediată de la uni biuroă ln alţulă va â
mai mare de câtă coli obicinuitii, so va putea
introduce nă, listă specială pentru a înlicai tabloulă No. 4, ali foci de avisă.
!
9. Taxele, bonificațiunile şi deburecle vorii
fi exprimate în franci şi centime.
10. Dăcă pentru a înlesni operaţiunile compturiloră, so va găsi necesară în Gre-care îm-

pregiurări de a crea rubrici noni în tabloarilo

No. 1 şi 2 ali fe do avisi, acâstă măsură se
va putea întroduce după nă prealabilă înţelegere îutre administraţinnile interesate. În a-

cestii casă, modele

de compturi

sc voră

pune

în raporti cu contextura foilorii de avisă.
VII. Epediliunea objectelorii recomandate

1. Objectele recomandate voră fi întrunite

într'uui pachetă separat care urmeză a fi bine

înfăşurată şi sigilată astă-felă ca conţinutul

lui să fia bine păstrată,
2. Acestii pachetă învăliti în fâia da avisă

va fi pusă în midtoculă depeşeă.

-I sc 72 aplica uă inscripțiane imprimată ca=
re va artta în caractere mici nomele binrouink expeditorii, şi în caractere mai mar! nume=
le biuroului de destiuaţiane: «de la ......s
..... Pentru,
>
|
|
"2. Dăcă voiumulă depeşai va, exige, ca ur-

meză a fi închisă într'ană saci bine închisă şi

sigilati. 3. Sacii vorii trebai a 's0 înapoia biuroalui
expeditorii cu prima cursă,
:
IX, Verificarea depeşiloră,

1. Biaroulii de schimb care va priimi uă depeşe, va constata mai ântâji decă inscripţiunilo de pe fatura do scrisari (deburse, bonificațiuni, depeşe închise in transitii, obiecte re-

comandate) suntă exacte.

”

-

2, Dâca constată erori sâii omisiuni, va faco
imediatii rectificările cuvenite pe foile ecă listele, arendă grije d'a. sterge prin uă trăsătură

de condeiă indicațiunile eronate, astă-felii ca

să sa pâtă cunâsce inseripţiunile primitive.
3. Aceste rectificări so voră face prin concuisulă a duol agenţi. Elo vorii prerala asvpra
declarațiunii originale, afară numai do ză e-

vOre evidentă,

|

4. Ună buletinii de verificare conformii modelului aci anexatii sub lit, B, se va dresa şi
trămito de către biuroulii destinatoră, fără în- -

târliere sub recomandaţiurea de oficinlă biu-

roului expeditoră.
,
5. Acesta din urmă, examinândwlă,

!
îlii va

înapoia cu observările sâle dâcă va fi trebuință.
6. In casii de lipsă a unei depeşi, object recomandatii sc fâie de avisă, faptul so va con=
stata imediatii după forma cerută de către doot

agenţi ai biuroului de schimbi destinatorii, şi

se va face cunoscatii biuroului de schimbă expeditoră prin unii biletinii de verificare, şi
deea casulii'o reclamă, acestă din urmă ra maj

fi avizată şi prin telegramă,

7. În casă cândă: biuroulă de destinaţiuno
n'ată fi făcută să parvie cu prima cursă biu-

roului cxpeditori unii, buletin de veriticare

prin care să se constate 6re-cari erori s6ii itegularități, lipsa acestui docamentă se va considera până la probe contrarii ca uă dovadă

de priimnirea, depezei şi conţinutul săi,
X. Objecte recomandate, condiţiunile formei
şi închiderii

Nici vă condițiune de formă scă de închide-

VIII. Confecţiunea depeșilori
Te nu se cere pentreobjectele recomandate. Pie1. Ori-ca depego schimbată între biurourile care
biuroii va avea facultatea a aplica aceUniunei după ce se ra lega cu sforă, so va în- storă trămiteri
regnlile stabilite în serviciul
veli pe d'asupra cu hârtie solidă în cuantitate
.
său interioră.
suficientă pentru a evita, ori-co deteriorare a
XI.
conţinutului, so ra lega apoi iarăşi cu sfâră pe
Jurnale'e
şi im 1! primate. Conditiună
|
din afară, se va sigila cu câră s6i cu timbru
de forme
de bârtie gomată representândă sigiliulă of„1. Pentru a se bucnra reducerea portului ce |
ciului.
,
le este atribuite prin art. 4, din tratată, căr-
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ţile, diarele, imprimatele şi alte objecte asi- |

"AIIIL Hăârtii ce afaceri

milate, rori urma a fi puse sub bandă sciă întrună plică deschisi, si namai înduoită ca
să potă fi lesne verificată, şi afară de vrmătârele escepţinni, ele nu tori putea conține nici
uă scriere, giire sâii Gre-eare semni făcutii de

1. Vorii fi considerate ca hârtli de afacere şi
ca astă-felii admise la reducerea portului congacrată prin arţ.4 ali tratatului actele de toti
felul făcute de către agenţii ministeriali, seri-

2, Corectarelo doi imprimerie, Esi
€
de compo-

viciă ale societăţilorii de asigurare, copiile sâă

mână,

sorile de însogire, diferitele documente de ser-.

siţizni musicalo vorii putea area corecturi fă- estractelo de acte sub iscălitura, privată scricute cn pana şi cari garii

raporta

esclusivii

so po hârtie timbrată

sâii netimbrată, parti-

la textulă scă la confecționarea opulai. Va fi țiunile scă foile de musică manuscrise şi în go
permisii a se anexa pe lingă dcasele şi manascripte. :
3. Circulările, axiscle, te. vorii putea avea
semnătura trămiţătoraluicu cualitatea sa, precum şi arătarea loculuido origină şi data trămiterii,
4. Cărţile se vozii admite cu uă dedicare ci
ună omagiii ali autorului, scrise do mână.
5. Se șa, permitea se însemua cu nă simplă
trăsătură pasagele textului asupra cărora voasce a atrage atenţiunca.

6. Curscrilo şi preţurile cnrente do burse

ecii picge, imprimate, litografiato sâi antorafiate, roră putea fi adnuise cu adăogire de

Preţuri scrise cu mâna sâii cu pregaa,

7, Nu se va admite nici uă altăaadăogire cu
mâna,

nici chiar cale produse

prin caractere

tipografice, cândii ele ară avea ce efectiă 2 fa-

ce ca imprimatulă să'zi pârdă caracteruli săi.

de generalitate.
3, Objectelo sasi menţionate cari n'ară în-

truni condiţiunile cernto de mai sasă; se voră
considera ca, scrisori nefrancate, și taxate ca
astiăi-felii, afară de jurnale șiş imprimate, prc„cam cireulările,

asisele etc.

cărora

nu sa va

da, cursă în ascmenea casă.

XII. Probe de mărfuri. Condiţii de formă
1. Probele de mărfari nu veriiputea beneficia de reducerea portului co le este acordată

priv art.4

din tratati, de câtă sub condiția.

nile nrmătâre :..
2. Voră trebui a fi puao în saci, cutii, €€ cu:
coverte mobile, astă-feli ca verificarea sa
s Xe se
pâtă face cu înlesnire..
3, Nu vor putea avea nici uă va!6re comercială, s6ă veri-uă comunicaţiune înscrisă afară de numele sâă firma trămiţătorului, adresa,
destinatorului, vă marcă aa fabricei e6ă a comerciantulai, numereda ordine şi a preţurilor.

4, Este intergisă a îatrani aceste objecta cu

veri-uă scrisore sâii cu uă trămitere de alţă natură, afară decă vorii faco parte integrante a
anui uvragiii specială.
5. Probele cară nu oră însuşi conăiţianile
ceruto se voriă taxa ca scrisori, afară de aceloa,
cari vori avea că valore,
Aceste din urmă nu rorii fi expediate, pre-

pere tâte piesele şi documentele scrise de mână cari aă caracteruli unei” corespondențe actuale şi personale.
2. Hârtiile de afaceri so vorii expedia sub uă
bandă mobilă şi în condițiuni spre a putea fi ve-.
zificato cu înlesnize.
Ș Trămiterile cari nu ori însuşi condiţiunile de mai susă roriă fi considerate ca, scrisori

nefrancate şi taxate în consecinţă.

XIV. Corespondenţa cu țirile străine,

1. OBciurilo -uniuncei cară aă relațiuul regulato stabilite en ţări sitnate afară din Uniane, vor admite po tâto cele-alte oficiuri să profito do aceste relaţiuni pentru schimbulă co=
respondinţelorii lorii cu plata tazelorii cuvenite
pentru transportul afară div limitele Uniunci.
2. Prin urmare voră trebui a procura oficiuriloră interesate ună tabloi conformii cu modelulă anexatii la presentuli reglementii sub
iltera C, caro va indica condiţiunile de preţuri

cn cari sa vorii putea schimba corespondinţele

de expediată şşi de priimiti pria numitele căi.
5, Schimabărilo introduse în aceste condițiuni
voră trebui a, se notifica, la timpală oportunii.
AV.

calea cea inai directă către „destinaţia loră cu.
areptulă de rambursare ssă bonificaţiune, de

va fi trebainţă, a taxeloră cu cari ele rorii fi
fosti trecute în compturi
AVI. Rebuturi

[. Corespondinţele cari voră fi căgate în rebută pentru ori-ce causă ară fi, urmeză a fi înDapoiate îndată după căderea lor în rebut prin
intermediulă biarourilorii de schimb respectire,
2. Reboturile înapoiate vor fi înfăşurate separatii şi vorii avea vă etichetă purtând cuventală rebuturi.

curm şi acelea ală căroră transportă arii oferi

înconveniente sâi pericol,

Corespondinţele răi îndreptate

Objectele de ori-co natură r&ă îndreptate,
vorii fi reexpediate fără nică uă întârdiero pa

:

3. Acelea din disele objecte cari vor fi fosti

francate se vori înapoia fără nici un comptii.
4. Scrisorile nefrancato sti insuficientă francate rorii fi-asemenea înapoiate fără nici ună
comptă, pecâtă timpi vori fi originare din aă
țeră a uniunci.
5. Acelea dintre corespondențe care voră fi
încărcato cu deburse se voră trece la creditulă
4

"BIBLIOTECA

18

LEGIUIRI

riloră de percarsii, asupra căilor ce vorii percurge corespondențele şi asupra preţuriloră ce
urmeză a li se aplica.
XVII. Comptabilitatea
_92. Dapă ce se va redige acestă formularii,
menţionatulii oficii va transmite unii dublu o1, Fie-care nâministraţiune va stabili linar xemplară oficiului expeditorii interesati spro
pentru fie-care depeşe priimită, ună stat con- 2"i servi de basă la unii decomptă speciali ce
formii modelului anexatii Ja presentulii regle- sa va' stabili întra” densele în virtutea acestui
mentii sub lit. D, coprindână corespondenţele transită, .
e.
N
,
înscrise în foile de avis ale corespondenţilor sc].
3, Biuroulii de schimbi expeditor va însem2. Aceste state voră fi apoi recapitulate în- na într'anii tabloă după form. lit. G, pa care
tună compti conformă modelului lit. E.
îlă va anexa la trămiterile sâle, greutatea glo-3, Comptulii Ensoţită de state în foile de a- bală în ducă categorii, a corespondenţelori ce
visi (din care se va țăia tablouli No.1V) va fi va expedia în transită către biuroul da schimb
supusă la verificarea oficiuloi corespondentă, corespondentii şi acesta, după verificare, va
în cursnlă lunci următâre pentru fie-care lună priimi aceste corespondențe şi le va expedia la
expirată.
destinaţia lorii amestecându-le cu ale sle pro:
_4, Compturile lunare după ce vorii fi verifi- prii pentru plata drepturilor de transiti ulcate şi acceptate de uă parte şi de alta, so vor teridre.
.
xesuma într'ună comptă generali trimestrială
4. Decomptuli particulari de care se vorprin înarijirile administraţiunei aceleia dintro besce mai sus se va redige do către oficiul care
ără care va, avea prioritatea după ordinea al- priimesca corespondenţele în transită şi va fi
fabetică, afară d6că s'ari lua alte înţelegeri supusă la verificarea oficiului expeditorii.
oficinlu! care fâce reexpediarea, (tabloală No. 1
din foia de avisi).
a

în acestă privinţă de către administraţiunile
interesata.
:
5. Tâte aceste

Îrauci şi centime,

compturi

.
se vori stabili în

6. Saldulii ce va resalta din comptulii general so va plăti Statului creditoră în franci efectivi prin poliţe trase asnpra piegelorii co se
vori designs mai dinainte printr'ună comună

acordă.

”

-

„XVIII. Periddele statistice
„1, Btatistica generală de stabilită în virtu-

tea art. 10, $ 12 din tratată pentru a regula

plata drepturiloră de transitii, se va ţine pen-

XX. Statistica transitului în depeşi
|
" închise
1. Corespondenţele expodiate în depeşi închise prin teritoriul unuia scă mai multor altoră oficiury, urmâzăa se înscrie în formula-

rulă lit. ZI. Biaroulă do-schimbi expeditor ra

înscrie în fdia deavis pentru biuroul ds schimb
destinatori ală depeşei, greutatea neto a scrisorilorii şi aceea a imprimateloră ete,, fără deosebire de originea acestorii corespondențe.

. Aceste însemnări voriă fi verificate de către

biuroulii destinatari, care va stabili la finele

poridăzi de statistică tabloul menţionatii înaă
tru astă dată în şâpte dile consecutive de la susă, în atâtea exemplare de expediată, câte o1 August 1875 şi alte şâpte ile de la 1 Decem- ficiuri interesata roră fi inclusivii şi acel de

bre acelaşi anii. — Ea va servi de bază pentru
plăţile de făcutii până la 30 unii 1867, '
2, Pentru statisticile ce se voră stabili mai
în urmă, ele se vorii face cu începora do la ântâiă Lunii şi do la 1 Decembre.
3. Sa șa proceda laaceste operaţiuni do sta-

tistică conformi disposiţinniloră art.XIA şi
XXIII următori.
i
” XIX. Statistica transitului deschisi

1. Oficiul care va serzi de intermediar pentru transmiterea corespondenţelorii în transitii

deschisă priimite directă de la ună altă oficiă,

va, redige mai dinainte, pentru fie-care relaţiu-”

ne, ună tabloi după formularulă

litera 7, în

cara va însemna, deosebindă la trebuință dife-

ritele căi de persursi, preţulă de transitii de
plătită după grentatea tutalori ţăriloră inter-

plecare.
2. Acesta tablouri voră fi supuse la verifica
rea biuroului exbeditor şi după ce vor fi fostă
priimite de denaulii, se va trămite câte uni e-.
xemplarii fie-căruia dintre oficiurilo interme-"
diara.

, XXI. Comptuliă transitului
Tabloulă lit. G şi tabloulă lit. 27, voriă fi re-'
sumate întruni compti particolari, prin care
se va stabili preţală annală de transit cave-

nită fia-căruii oficiă, înmalţinda-se cu 26 to-

talurilo întrunite ale celoră ducă peri6de.
Insărcinarea de a stabili acestii compii incumbă oficiului creditorafară de nă altă învoială
co ară interveni prin vă comună înţelegere,

XAII. Transitulă cărțiloră de postă
Cărţile da postă vor fi asimilate serisoriloră.
mediăre începândă de la frontiera de eşire a 0ficiului expeditori,
penă la frontiera de intrare întru câtă privesca plata drepturilorii de trana oficiulni de destinaţie. La trebuință va lua sitii, In consecaenţă, acoste obiecte savor cângedinţa la timpi oportunii de la oficiurile ţ- tări împreună cu scrisorile,

|
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3. Administraţiunea designată prin $ 1, de
XXIII. Scutirea de drepturi de transilă
| mai susă va supraveghia cheltuelile biurouSonţă scutite de bonificaţia cheltuelilorii de lui internaţionali, 'va face aransurile necesa-

transită teritoriale şi maritime corespondențele reexpediate şi răă îndreptate, rebuturile,
mandatele postale, piesele do comptabilitate

şi cele-alte acte relative la serriciul postală.

XXIV. Greutatea jurnaleloră şi a
| imprimateloră

Este admisă ca escepţiune, ca acele state,
cari din causa regimului loră interiori pari
putea adopta tipali de greutate decimală metrică să aibă facultatea deal îulocuicu unica
cavoir du poids (egală cu 28,3465 grame), asimilână uă jumătate uocia cu 15 grame şi 2 un__ciecu 50 grame; şi de a rădicala trebuinţă liiniţea portului simplu ală jurnaleloră la patru
uncii, însă cu condițiunea expresă ca în acestă
din urmă casă portul jurnaleloriă să nu fie mai
mică de 10 centime şi să se percâpă unii portă
întregă pentru fiv-care număr de jurnale chiar
cândiă mal multe jurnale ară fi adanate în a-

celaşi pachetă,

”

.

care se va

comunica tutuloră celoră-alte administraţiuni.

4. Pentru repartiţia, cheltuelilorii, ţările con-

tractanto şi acelea ce sar admite mai în urmă
a adera la Uniunea postală, vori îi împărţite

în şâse clase contribnindi fie-care în propor-

țiunea unui Gre-care numără de unităţi adică
1. clasă 25 unităţi.
2,2
3,

>

2
15

>

>

4,

>

10

»

5.

»

5

„6.

23

2
>

>

5. Acestecoeficiente vor fi înmalţite prin numărul ţăriloră din fie-care clasă şi suma produsuriloră astii-felă obţinute va da numărulă
unităţiloră prin care cheltuiala totală trobue
împărţită.
|
Câtală va da suma unităţii de plată,
6. Pentru repartiţiunea cheltueliloră, ţările
contractante, sunt clasate astii-felii după cum:
urmeză

XXV. Blonete, bijuterii

:

.

1-a Clasă : Germania, Austro-Ungaria, Sta-

- Ku sa va admite spre expediare prin postă
nici uă serisâre sâă altă trămitere care ar con„ţine fie aură s6ii arginti în monedă, fie bijute-

zii s6ă efecte de preţii, fio ori-ce altii objectă

„ supusii drepturilorii vamale.

rie şi va stabili comptuli anuală,

|

„“XXVI. Cărţile de postă şi scrisorile

neadmise spre transportii
Nu se va da cursii cărţilorii de postă cari nu
vor fi pa deplină îrancate.
“
|

tele-Unite din Amorica, Francia, Xarea-Britanie, Italia, Rusia, Turcia.

2-a clasă, Ispania.
.
_3-a clasă, Belgia, Egipetulă, Tărilo de josii,.

România, Suedia.

-

-

4-a clasă, Danemarca, Norvegia, Portugalia,
Fireţia,
5-a clasă, Grecia, Serbia,
G-a clasă, Luxemburg.

.

1. Binroulă internaţională va servi de inter-

pentru notificaţianile regulate şi goPe lingă acâsta fie-care administraţiune va, mediară
nerala
cari
interesâză relaţiunile internaţioavea facultatea de a na expedia sii deanu pale. Elă va priimi asemenea de la fie-care adstă cărţi de postă cari

admite în serviciul
oră purta inscripţiani interdise prin disposițiunile legale sâă regiementare în vigore în Sta”
i
vulă stă,

“Toţii asemeni se roriăi trata şi serisorile s6ăi

„orf-ce alte objecte de corespondenţă cari rorii

purta inseripţiun! exteriGre de acâstă catigorie,
XXVII. Biuroulă internaționali

1. Administraţianea superiâră a postelori
din confederaţiunea Elvețiană este designată

pentru a organisa biurouli internaţională instituiti prin art. 15 din tratată. Acestă biuroă

va începe

a fancţiona îndată după pre-

ministraţiane docuinentele publicate asupra
seviciului interioră,

Ş. Fie-care administraţiune va trămite biu-

roulai internaţională în primulă semestru ală
fie-cărui anii uă serie complectă de sciințelo
statistice privitâre la anul precedentii, în formă de tabloă ridigiatii după indicaţiunile biuroului internaţiovală, care spre acestă finită
va distribui formulare pregătite.
Eli va întroni aceste informaţiani într'uă,
statistică generală caro se va distribui tuturor

'
administraţiuniloră.
9. Diuroulă internaţional va redigea, cu ad-

schimbarea, ratificaţiunilorii tratatului,
2. Cheltuetilo comune ale biaronloiinterna-

jutorală documenteloră puse la disposiţiunea
sa, ună jurnal specială în limbele Germană,
Anglă, Francesă.
E
10. Numerile acestui jurnală, precum şi tâto documentele publicate de către biarovlă in-

stală.
Acăată sumă so va putea spori mai în urmă
prin consimţimântulă tututoră administraţiu-,
:
niloră contractante.

niloră Uniunei, în proporţiune ca numărulă u-

ţională nu vor trece sama anuală de 75,000 fr.,
în. cari nu întră specială pentru cheltaelilo întruniriloră periodice ale congresului po-

teraţională, voră fi distriboite administrațiu-

nităţiloră contribative menţionate la Ş 4. Exomplarele şi documentele suplimentare ce Bar

20
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reclama voră fi plătite separată după preţulii

lorii. Cererile de asemenea, natură trebuesc fă-

XĂIN. Intinderea Uniunei

cate la timpuli oportună,

Vorii îi considerate ca făcânăi parte din U11, Biuroulii internaţionali trebue să fie în niunea, generală a posteloră :
SN
totă-dâ-una, la disposiţiunea membrilorii Uniu3. Islanda şi insulele Faroo ca făcendii par-.
mei spra a le da desluşirile speciale de cari arii te din Danemarca.
|
avea, trebuinţă pentru chestiuni relative la ser2, Insulele Baleare, insulele Canarie, po-"
viciulă postalii internațională.
sesiunile Ispaniole după costa septentrională
12. Cândă se va supune administraţiunilori a Africei şi stabilimentele postale ale Ispaniei

“soluţiunea unei chestiuni cari reclamă consimţimântulă tutuloră membrilorii Uniunei, aceia
cari n'a răspunsă în termenii de patru luni,
vorii fi consideraţi că a consimţită.

după costa occidentală a Marocuiui ca făcând

parte din spania.
3. Algeria ca făcânâă parte din Francia,

4. Iosala Malta ca dependinte do administra-

13, Administraţiunea, ţărei unde trebue a se ţiunea postelorii Marei.Britanii.
|
5. Mndera şi Azorele ca făcândii parte din
cu concursul biuroului internaţională lucră- Portugalia,
.
rile congresului,
,
6. Alarole ducatiă de Finlanda ca făcând par14, Directorulă biaroului internaţională va te integrantă din imperiulă Rusiei.
aduna viitorul conpresă postal ra prepara

asista, la şedinţele congresului şi va lua parte

Ja discuţiuni fără votă deliberativă.

15, Elă va face ună raporti anuali asupra

gestiunei s€le şi "]ă va comunica tutulor membrilorii Uniunel.
16. Limba oficială a biuroului internaţional,
ra fi limba francesă.
,
XA VIII. Limba

1. Foile de avisii, compturile şi cole-alte formulări în usii între administraţiunile Uniunei
vorii fi în genere redactate în limba francesă,

afară numai dâcă administraţiunile interesate

n'ar disposa alt-fel printr'uă înţelegere directă.
2. În ceea ce privesco corespondenţa, de serviciă, starea de lucruri actuală va fi menţinută,
afară numai în casă de înroelt ulteridre luate

în comunii acordii între administraţiunile interesate.

XIX,

Durata reglementului

Presintele roglementă

va fi execatoriii din

dina punerii în vigâre a tratatului de la 9 Octombre 1874.
Va avea aceeaşi durată ca şi acesti tratată
afară numai â6ca nu se va modifica printr'uă
comună înţelegere între părţile interesate.
- Berna, 9 Octombre 1874.

(Urmeză semnăturile representanţilorii Germanici, Austro- Ungariei, Belgiei, Danimarceă,
Lgypetului, Ispaniei, Statelorii- Unite ale Americei, Irrancici, Dlarei-Britanii, Greciei, L-

taliei, Lnremburgului, Norvegiei, Zerilor-de-

Josii, Portugaliei, României, Rusici, Serbiei, Suediei, Elieţiei şi Turcici,)
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AFACERILORU

STRAINE

(Decretu Ao. 605, din 15 Harti 1873)
servă executarea loră, se ocnpă şi se pronunţă
asupra cestiuniloră relative la privilegiurile;
imaunităţile şi franşise diplomatice, este însărTITLUL 1
cinatii ca legalisarea şi vidimarea actelor tra-

PARTEAI

Disposiţiuni generali
Art, 1. Serviciul generală ali Ministerului

duse din limba română în uă limbă străină şi
vice-versa, apără interesele române în străinătate, trateză afacerile politici, discută conflic-

afaceriloră străine se împarte precum urmeză : tele de jurisdicţiune iscate între autorităţile
române şi autorităţile consolare, întreţine coAdministraţia centrală;
respondinţe cu aginţii diplomatici şi consulii
Serviciulii esterioriă şi
generaliacreditaţi po lingă guvernul ţărel, înRepresentaţiunea, României în străinttate.
Art, 2, Serviciele ca compun administraţiu- treţine asemenea corespondinţă cu aginţii Ronea centrală, serviciulii esterioră şi ropresin- mânici în străinătate, se pune în raportă în
taţiunea în străinătate, suntiă puse subt autori: casuri determinate ce ministrii afacerilor străitatea ministrului afacerilor străine, 'care exersă ne al diferiteloră Staturi, combină măsurile
direcţiunea superi6ră şi controlulă relaţiuniloră cari să satisfacă adevăratele interese ale ţărei,
apără drepturile aceatea în faca încălcărilorii
înrernaţionali.

TITLUL 1

ce li s'ariă face, antamâză şi condace negociări

de diferite naturi cu guvernele străine, libereză
pasporturile, deplinele puteri, comisiunile, re-

"Atribuţiunile principali ale Ministerului dige, dă şi priimesce scrisorile de notificări, de
afaceriloriă străiue
creanţe şi altele, trateză reclamaţiunileromâniArt, 3, Ministrul afacerilor străine execută lor contra guvernelor străine şi reclamaţiunilor
şi interpretă tratatele şi convenţiunile, are lu- străinilor contra guvernului român, se ocupă de
crările politici, relative la aceste acte, trateză

cestiunile de limite şi de estradiţiune, se ocupă

cn proiectele de conrenţiuni, pregătesce tratatelo de comerciii şi de navigaţiune, cere şi dă
ratificarea acestoră instrumente, studieză cestiunile relative la protecţiunea comerciului românii în ţări străine, şi acelea cari resultă din

reclamaţiunile comerciului străină în ț6ră, discută cestiunile relative la starea civilă a străinilor, se ocupă cu instrucţiunea reclamaţianilor

în materii de interesă privată, cu succesiuni şi
altele, transmite actele judiciare şi comisiunilo
rogatorii, observă p'aceste din urmă, trateză
afacerile contenci6se
cari urmâzăa fi apreciate
după disposițiunile actelori diplomatice, după
acelea ale legiloră şi conformă principieloră
dreptului internaţionale şi reptulu! gintelori,
pregătesce formele pentra obţinerea exeqnato- Yalai în privinţa recunscrii consalilor generali,

” consulilorii şi vice-consali, cere autorisaţiuni

pentru priimirea şi puratrea ordiniloră străine,
pregătesco reglementole de navigaţiune, ob-

tâte cestiunile cari atinge, atât domenuliă politic

câtii şi domenuli comerciale, afectândă amân- două interesele W'uă-dată, resumă sitaaţiunea
exteriâră şi interisră prin circulări şi, în fine,
dă direcţiune tuturor afacerilorii cari fac obiectulii raporturiloră internaţionali existinte între
România şi ţările străine.

TITLUL III
Administraţiunea centrale
Arte 4. Ministrulă afacerilor străine este

asistată d'ană secretară generali care este tot

nă-dată şi directore ali cancelariei,
Art. 5, Acesti fancţionară are duct feluzi
do atribuţiunt: atribuţiuni inherinte posiţiunii
sâle de secretară generală şi atribaţiuni resultândă din qualitatea sea de. directore ali can-

celariei.
Ca secretară generală:
a. Expedisză în numele ministrului şi suptscrie pentru ministru tâtă corespondinţa, afară

4
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de instrucţiunile şi lucrările politice, raporturile către Domni, referatele către Consiliul de
ministrii şi corespondinţa, cu corpurile legiuitâre, care tote suntii reservate ministrului ;

b Inlocuiesce pe ministru în cas de absință
s6ă împedecare, cândiă acesta este ocupati de

afacri d'unii ordii.ă superiori sâii ia parte la
desbaterile corparilorii legiuitâre.

Ca directorii ală cancelariei:

a. Priimesce corespondința, distribuie lucră-

rile cari se facă după resoluțiunile sâle, se ocupă

în specială de tâtecestinnile cari aii trebuință
d'ună studii seriosă pentru ale supune ministrului cu observaţiunile s6le; pregătesce Jucră-

rile relative ia disosiţiună grenerali, şi tratâză

tâte afacerile de resortulă Ministerului afaceriloră străine şi cari nu intră în atribuţiunile

speiali ale fie-căruia din servicii parţiale mai

josii însemnate;
n
b. Asicură unitatea şi armonia în mersulă
administraţiunii centrale a Ministerului;
c. Revisniesce şi priveghiază lucrarea fancționariloră şi supune ministrului directă sâă
prin şefii de servicii partea cea mai importantă
cu esplicuţiunile ce casuli ari putea necesita,
Arte 6, Ministrulă este autorisatii a delega
secretarului generali ori-ce alta din atribuţiunile sâle.
Arte 7. Serviociele parţiali ale Ministerului
afaceriloră.străine suntă împărţite după cum
urmeză:

a. Divisiunea politică. (Cabinetalii. minis-

tralui);
E
.
b. Divisiunca consulatelorii, aginţilorii, contenciosului, la cari suntă ataşate: biuroulă
navigaţinnii şi de statistică, biurouli de personali, materiali și de pasportaură şi înterpre-

tatulu ;

|

c, Serviciul comptabilită
ţii;
d Biuroulii archivei şi registraturei.
Arte 8 Divisiunea politică se compune d'un

gefă de cabinetii şi duot secretari,

Lucrările cu cari se ocupă suntii:
Corespondinţa particulară a ministrului, redacţiunea, corespondinţei confidenţiale a Mi-

nisterului, cifra,

citirea obligatorie a diarelor

străine, refutarea aserțianilor false, resumarea

situaţiunii

exteriori şi interi6ră, conservarea,

clasarea şi inregistrarea corespondinţei confidențiale.

Art. 9. Divisiunea consulateloră. agenţielor

române şi contenciosului se compune de doui

şefi de secţiune asistați de duoi şefi de biuroi
clasa I[ şi doui copişti,
Unoulii din șefi cu adjutorulii săă aro redac-

ţiunca în limba feancesă a corespondinţei cu
represintanţii puteriloră atrăine, şi celă-alt în

limba, română cu Ministerele şi diferitele autorităţi din ţeră, precum şi cu representaţiunea

României în străinttate,

In atribuţiunea aceatni serriciă intră ;

EMANATE

Totă corespondenţa, relativă Ia juridicțiunea

consulară, accea care resaltă din reclamaţianile

Româniloră contra guvernelorii străine, şi din
reciamaţiunile străinilor contra guvernului! român, are redacţiunea raporturilor către Domni,
referatelorii către Consilii, şi se ocupă de orice alto lacrări după direcțiunea ministralui
şi care suntă de resortuli Ministerului ca cestiunile în materii de interesi privată, succesiuni. dâtori! şi altele. Acest serviciă are asemenea redacțiunea corespondinţel cu guvernatorulă generalii al Vilayetalui Dunărei în ceea
ce privesce fiă interesele române, fiă interasele

otomane,
-Gei duo! şefi de secţiuni îndeplinescii totăd'aă-dată şi funcțiunile de translatori juraţi,

unolă pentru actele traduse din limba română,
în cea francesă, şi celt-altă din limba francesă
în cea română.
,
Contormitatea traducţiunilor se certifică, de
fie-care şefi de secţiune în parte subt a, sea ze-

sponsabilitate personală,
- Unulă din şetii de biuroă este însărcinată cu

păstrarea, şi ținerea în bună starea bibliotecei.
Arte 10, Biurouli de navigaţiune şi de sta-

tistică se compune d'uni şefă clasa ] şi d'uni

copistă.
.
Lucrările acestui biaroiă suntă:
Acordarea dreptulni de arborarea paxvilionului român, liberarea actelor de romanisaţie,

executarea regulamentelorii de navigaţiane,

corespondinţa cu comisiunea internațională a
Prutului, mişcarea porturiloriă şi corespondința
ca căpitanii acestori porturi,

Arte 11, Biuroulă de personali. materială

de pasporturi se compane d'uniă şefii clasa 1
ună copitii.
N:
Lucrările acestui biaroii suntă :

îşi

Imprimatele, confecționarea registrelor, pas-

pârteloriă, distribuirea acestori din urma, pe la .
Prefecturi. numirile şi destitnirile personalului.
ordinele străine, redacţiunea lucrăriloriă în a-

câstă privință şi licitaţiunile.
Art, 12, Interpretatală ataşată la sus dis,

divisiune se compune de trei interpreţi juraţi:
- Uni interpret pentru limba grâcă şi otomană;
Uni interpretă pentru limba germană şi un
interpretii pentru limba rusă.
o
Aceşti funcţionari sc ocupă fie-care în partea
sca și subt a sea responsabilitate personală cu
traducţiunea oficială a actelorii emanândii de

la diferitele autorități sâii cerute de admini-

straţiunea centrată, Ei confruntă şi legalisă actele presentate de particolari pentru a fi presentate, fie 'naintea justiţiei, fie 'naintea admi-

nistraţiunii,

|

- Art. 13, Sarviciulă comptabilităţii se'com-

pune d'ună şefă comptabili, cara este tot-d'uădată conservatorii de fonduri

şi perceptorii, a-

sistată d'ună gefă de biuroii clasa II g'ună subt-

verificațoră.

4
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"- Vucrările acestui serviciă suntă:
Pregătirea la timpi a budgetului generali,
xepartiţiunea crediteloră, verificarea pieselori
de cheltuieli, ordonanciara Ministerului, liberarea mandatelorii, verificarea compturiloră agenţielorii din străinătate, redacţiuiea cores-

pondinţei asupra tuturor materiilor de compta-

bilitate, facerea liqnidării cheltnieliloră do
servicii, indemnisări de voiagiii ş'altele, ţinerea
şi verificarea compturiloră pentra pasporturile
liberate Prefecturilorii, conservarea şi expedierea la timpi a sumeloriă realisate din compturile internaţionali, saccesiuni, dâtorii ş'altele,
perceperea taxelor pentra legalisări, vidimări,

liberări de acte din partea Ministrului şi vise-

loră de pasporturi.

Art, 14, Biuroali archivel şi registraturei

_ se compune d'anii şefi de biuroă clasa 1 pentra

archivă, unii şefă al registraturei ş'un snb-şei-

adjunct pentru ambele serricii.
Şeful archivei este însărcinată cu conservarea, şi clasarea corespondinței despre care

stabilesca uă tablă analitică, cu colecţinnea acteloră și documentelori diplomatice, cu conservarea decretelori şi decisiunilorii relative la
administraţiunea generală, cu cercetarea şi
darea tuturori iuformaţiunilorii cerute pentru

” servicintii Ministerului şi pentra ori-ce altă ser-

vicii publici s6i privati, deră în acestă din
urmă casă cu autorieaținnea secretarului generală,
:
i
Şefulă registraturel este iusăreinati cu priinirea şi expedierea, corespondinţei, ală căreia
eatrasii se trece îu registrală ad-hoc.
Arte 15. Şeful de cabinetă şi şefulă servi„ciulai comptabilităţii sunti asimilați în ceea,
ce privesce rangulii cu şefii de divisiune şi poti

priimi acestă titlu, .

Secretarii de la dirisiunea politică sunti asi-

milați asemenea cu şefii de biuroi clasa |.

care) pe lună Iti „emeueeianneece
eee ce neaecatine eee „690
Dauoi şefi de biuroii clasa 1 (300 fie-care)
po lună let, susiiae-uonroe come arme ctaceacee area ee e
Daci: subt-şefi de biuroii (200 fie-care)
PE Lună lef...sneeceecue
e enrene-aaearmceeaneoe mazscuaz ase 400
- Patra copişti (a 150 fie-care) pe lună... 600
Interpretul pentru limba grecă şi otomană pe lună lei...sc,
aceuneee moneeneecarozenee
ee see 510
Interpretulă pentru limba germană po
lună lei. cmnuceneaceneenee
cecene atrazezace uuaere nec 450
“Interpretulă pentru hmba rusă pe lună 350

Șetuli serviciului comptabilităţit idem 5v0:
Şetulă biuroului archivei idem „..aueaceucee 300
Şefală registraturei idem
Art, 18, Salariul 6menilorii de serviciii este

celii nrmătoriă;

Șefali şi carierulă, pe lună lei... „150

Duoi lipeani călăreţi (100 fie-care), pe
Jună lei
2
Patrn lipcani pedestrii (60 fia-care),
pe lună lei.
ocne caeeeeee
..
40.
Ingrijitorulă idem.acra eaceaeee
80

Duoi odăiaşi (60 fie-care) idem...
|

Ă

TITLUL

120

790;

VI

Disposiţiuni speciali
" Arte 19, Pe lingă funcţionarii Ministeralui
poti ti admişi în diferite biurouri surnumerari

sâă ataşaţi, cari nu vorii priimi tratamente şi
ală cărori număr va fi liinitatii după trebainţele serviciului.
Art. 20, Nimeni nu va putea, fi înaintați la

vă funcţiune superioră, de câți după unii ser-

viciu de trei ani celi puşin ală funcţianii gradalui ce ocupă,
.

Cu tâte acestea se pâte deroga de la acestă

TITLUL IV
Omeni de servicii
Art, 16. Persoualuli Omenilorii de serviciă
alb administraţinnii centrale se com, une de:
Uni şefii şi curierii ală Ministerului ;
Duo! lipeant călări;
" Patru lipcani pedestri;
Unii îngrijitori ;

regulă, câudă va fi vo:ba d'a răsplăti ună serviciii speciale scă dovedi d'nă capacitate şi
MWunii zeli extra-ordinară, constatate prin uă
decisiune ministerială şi pentra fencţiunile de

şefi de biuroi în susă, după îndeplinirea condiț'unilorii cernte de articolulă următori:
Art, 21. Nimeni na pâte îi numită în admi-

nistraţiunea centrală

Duvi odăiaşi.

PIPLUL V
Retribuţiunea administraţiei centrale
Art. 17, Tratamentele pentru fie-care funeţiune suntă fixate după cum u:meză.
- Sceretaru! general şi diretore pelună lei
„-- Sefală divisiunit politice... uueuae cune sa
Duo! secretari (300 Be-care) pe lană.....
Duoi şefi de secţiani (400 fie-care) pe
ună Le, omise ceaun: aoseenoceenaeea sarac cecene: osoase

Lă

Trei gefl de biuroi clasa I-a (239 fie-

740
600
600
- 000

in funcțiuni

superire

postului de şefă de biuroii,'pnă nu vasrăspunde
inaintea unei cormisiuni de examenă, compasă
de trei membri numiţi prin decretii domnescă
şi subt preşedinţa ministrului asupra materiilor următore:
E
|: ]. Istoria politică modernă şi istoria principaleloră tratate; .
.
|

2, Statistica şi principii generali de economiă

politică;
|
.
3 -Dreptulă gintelori;. . „4. Dreptulă publicii naţionalii şi străină ;
5. Elementele codului civilă, titlulă prelimi-

”

EXT ANA
252“ TEGTefunu!

ă

nar, cartea 1-ia (despre pers6ne), cartea a 3-a,
titlulă l-iă, (despra succesiuni);
6. Stilii diplomatică, depeşe, note, ete.;
7, Sistemulă comerciale: legislaţiunea, tarifele, politica comerciale şi tratatele cari privescii pe România, fapte

comerciali, mişcarea

As 3247

Art. 28. Funcţiunile de şefă ali divisiuniY
politice (şefă de cabineti) suntiă totă-de-nna
îndeplinite d'uă persână care se bucură detâtă
confienţa ministrului. D'aceea numirea în aceste fancţiuni nu este supusă regalilorii ordinare de admisiune, de revocare şi înaintare în

comerciului diferitelori ţări, transituli, marina mercantilă, indicaţiuni asupra relaţiuniloră

adninistraţiunea centrală. Ministrulii alege pe
şefulă de cabinetii sâii din personalul administraţianii centrale sâă afară din Ministerii, şi

importante, situaţiunea diverseloră ramure ale

supune numirea sea Ja aprobarea Domnitorula!,
Art, 29. Unii regulamenti specială va fixa
orele de venire şi de plecare precum şi alte disposiţiunide serviciii interior, şi impiegaţi! cari
vor contraveni reguliloră stabilite prin disulii
regalamentă voră fi pasibili de penalităţile în-

şi schimbarilori României cu pieţele cele mai
industrii române ;

8 Regulamentele consulare ale diferiteloră
țări, organisaţinnea, atribuţiunile, jurisdicțianea, consulară;
,
"9. Dreptulă pablici maritimă;
10. Limba francesă.

Art. 22. Funcţionarii Ministerului aflaţi în

servicii înaintea promulgării legil de facă nu
potii î înaintați, în casă de vacanță, la ună
gradiă superiori, de câtă după ce se ror supune
la examenul prevădută şi vorii răspunde cu
succesă asupra materiilorii acolo indicate,

Acestă disposiţiune se aplică şi celoră-alţi
cari, după promulgarea legit, ai fostii numiţi

în gradari inferiori celui de şefă de biuroii,
Art. 25. Nimeni nu va fi numită în funcţiuaY
inferi6re postului de şefă de biuroi până nu

va produce dipluma de bacalaureată ; licenţiaţii
în litere voră fi totă-d&-una preferaţi.
.

Art, 24. Puacţionarii Ministerulul nu potă

„ocupa d'uă-dată nici unii altă postă retribaită

de Stată s6ă d'uă altă administraţiane, fie publică sâă privată.

Art, 25, Surnumerariisâă ataşaţii ai drey“tulă a aspira, d'nă potrivă cn cer-alţi funeţionari după

capacitatea şi aptitadinea

loră la,

dicate la art. 27.

PARTEA

IL

TITLUL VII
Serriciulii exterioră
Art, 30. Administraţiunea marinei mercantile depinde de Alinisterul afaceriloră străine,
Sarviciulă porturiloră face parte din acestă
administraţiuane,
îi

TITLUL VIII
Atribuţiunile căpitanilorii de portii
Art, 31, Căpitanii pocturilorii suntă însărcinaţi cu partea executivă a administraţianii ma
rinel mercantile şi serricială porturiloră.
Căpitanii portariloră ai cualitatea de oficeri

publică în privinţa, actelorii maritime de com-

petinţa lorii, aceste acte suntii acte publice şi

funcțiunile până la cea de şefii de divisiune in- legale. Aceşti funcţionari suntă însărcinaţi cu

clusiv, după cese voră supunela examenulă prevădută la art. 22. Aceştia voră fi totă-Aâ-una

preferaţi persânelorii străine Ministerului.

Art, 26. Funcţionarii administraţianii cen“trale "şi perdi posturile pentru casurile următâre:
a. Abusii de încredere şi divulgare de secretele postalai; B, coduită nedemră de caracterul ce pârtă; c, imoralitatea probată prin
fapte dovedite; d, delapidare de bani publici.
Destitnirile pentru aceste patru casuri se vor
face în urma unel anchete, compusă din trei
funcţionari superiori sâi egali inculpatului,
Art. 27. Pedepsele disciplinare de aplicati
-

după gravitatea faptelorii suntă:
Avertismentală

-

simpla, reprimanda, priva-

țiunea tratamentului, suspensiunea, revocarea.

Cele d'ântâii patru pedepse se faci prin decisianea ministerială, 6ră revocarea prin decretii domnescii.
Sumele reţineriloră operate asupra tratamenteloră, în virtutea pedepseloră disciplinare,

suntă distribuite la finele anului între surnu-

" merari,

poliţia judeciară în portă pentru delicte corec=

ţionale şi contravenţiuni poliţienesci, fiindii de
competinţa loră d'a le constata şi Va înainta
actele procarorului respectivi în termeni de
24 ore,
.
Pentru delictele criminale rorii informa îndată pe procurore pentru a fi constatate de acesta din urmă.
Căpitanii porturiloră sauţă în dreptă a se

pronuncia asupra contravenţiuniloriăla regulamentele de poliţia porturiloră ş'a aplica amendile prevădute prin aceste regalamente.

Căpitanii de porturi suntă arbitrii în acţiuni

maritime cară nu trec peste suma de 300 lei,
ei execută regulamentelede navigaţiune, suntii
însârcinaţi cu priregherea bunei ordine în portari, cu recensimântuli maritimă, cu îndepli-

nirea instrucţiunilori sanitare, cu agedarea ba-

sţimenteloriăîn portii, şi cu observarea încărcă-

riloră şi descărcăriloră, constată capacitatea

vaselorii, înscrii şi clasifică pe vâslaşi şi marinari, şi în fine observă executarea disposiţiani-

lori prevăjute de codală de comerciii prin cartea III (pentra negoţulă maritim).

DE LA MINISTERUL DE EXTERNE

TITLUL IX

PARTBA: UL,

Art, 32, Suntă instituite capi itânate în portarile următore:
Brăila, Galaţi, Ismailă, Severiut, Giurgiu.
Oltenita, Bechotii, Calafatii şi Stirbey,

"- Acte 08, Personalulă şi apuntamentele sunt
Esate după, cura nrmeză :
e.

7

Brăila

_Ună căpitană, po lană lei.
Uni iatecpreti zljutore, ideru,,
Unii copistă, e...
eee
„Patra ga: xdiani (a li 0 fie-care), id m. Î60
„o

'

Galaţi .
em
Unii căpitani, pe îună leii nneceeeia aie 260

TILUL XI.
sepresiutațiunea României
Eni

”

în străinătate

Atribuţianile

ei

nt Art, 82, Vera esto represintată în stcăinătato priu trimisi diplomatici, consuli şi aginţi
de corzereiii sii delegaţi.
Art, 55, Aceşti trămiai iintreţini relaţiuni”

politie cui guvernutii pe iiaemă caro sunvă. acre-

€titaţi, Trămisii şi consulii ai cualitatea do oti-

cieri aă stării civile obsercânăii disposiţianile
Codului civiliice la cartea,l-a (despre persne).
Eaersă funcțiunile io judecători în materia cisile si comoroială 'peetra difereudole igcate în-

tre loinâui şi. foniţiunilo do notari gi depozi-

Uui interpretă ndjutore, ÎN umemccerasea LE
tari, coutoră dis sosiţiuniloră lo gilori țărer.
Uni copistii, ÎNC neam neneanapenoaaenoeneneeazai e 190 îndepiinosce, î» limit: als usnriloră şi conveuţiuPatru gardiani (a lei 10 fie-care) idem. ; „120 niloră diplo: notice, tâte actelo conserratorii,

|

pi
“Tu

în casă
do abzinţă scă de deces ală unui românii

Ienailă

căpitani,

în- strtinătate. Lezealisă,. percependă. taxele
legate, actelu şi documentele destinate af pro-

|po lană lei...

"Daci ga: dia Ga! să 10 Be-care) idem.

«e

daso în România, Livoreză pasportasi,: confor-

ar
.

inându-soregalamentilorii asopra, inaterici, pa

7

tcate“dossănătate, aato-ilo vicţă, protego şia-,
sistă pe baţionaliltor iveutiu afaceri do înteresă
privati.

Unii căpitani; p
"Duci gardian! (alei
,

Art. 39, Consulii, aginţii i și desegaţii Ro-

£

Qi zirgitic i
Uni căpitanii, p3 Jană lofizu:
„Deci gardian!
j
& “lex 40 fie: „car

mâni, sta LI iîn porturilo străine, ai dreptaulii
ilo- poliţie şiș de inspecţiuna. asupra navolorii şi
omezilorii de ecuipo sii, și cxeentă, în ceea cei
prisesce disposiţiunilo din' codul de comorciii
..
a
Pae
; Oneniţa, pontru ne goţnlă marisita (cartea 11).
“Vai căpitan, -pa lună Totu a.
„159
"Arte SU, Uni regula mentii speciali va pre"Due gardiani (a îcă «40 fie-care) idem... „SO ciza mai pe largă atribuţiuaile represintaţiuoii

întregi a țării in străinătate, conforra dreptului

Bee

: Uni căpitană
Deoi gardianl
Uni căpitană
| Daci sacălani

cope. șiin raport ca posiţianea co lise crează,
Îmi me ei io Îsiși “ă Dx tasolaco cancelariile respective sunt
(Că lei 40 îi “Ca i idena. »eo|i în dreptă î Srelsia-sâbt diferita titiluri pon!trua stele. cz sunt chiămate a face, Aceste taxe
, Calafat” ae ga 3 ir pentru cari 83 va ține nă comptabilitate, conformit legitoriă tări, s3 vorii vtrsa la finele eCrai iananeă eee
ărui trimestru in case Statului,
i
(a lei 10 Re-care) iăcra!
pă

de

- Stirbey -,
- Vot căpitan BIET,
ci ,
a: Da 23 gala :nă. (a lei.-40 fie reare) ider

”

-* Persoi pati Şi rotelbațiună
tis 'Ronânia, este şi va; îi represiutată

TITLUL X.
Axte 23, Gusbinani esta 'represintată” prin

ani delegat în sinul, comisiunii internațional

„a Prutului,
n
„Art: 95, Acesti comisară, aro abăbaţianile
fsato prin -convenţinnea de la Hs „Decembra
1856 și regulamentele alteriore aprobate de Şu
vecaele. contractante...

.

“TITLUL “IE

Î ova.

,

“ Arte:26, Remnnerarea delezzatalui românii
este de lci 10,800 pe fie-care ani,

print ârămişi diplomatici : la, Constantinopole;
Paris-Londra,, Loma, Berlin, Petersburg, Viona “
şi Belgrad; prin agenți comoseiali: la Vara
şi la uleea; precam asemenea Ei puin sonscli
unde ra Â drcbainţă jr.

“arte 142, Personalulit repre: sintațiunii în

stră tite "și. tratamentele șisunt id Bate după
se

cum urmeză: PRR

Canstaniiiiopole”
“Teăuiisil âgentăi diplsm

a ei pe i

i,500

8

:

LEGIUIEI EMANATE

Secretară ântâiă, idem. ma annaeeeonsereeeeee
Secretari ală duoilea idem. ..c,suaee mea,

- Cancelară şi comptabilă, idern due. .
Dragomaniă, idem...
Copist, idem... ue cu

ua.

750|
560

460

cnceo ce e ae zesena atae se

460
150

” Cavas, idem......,
smmmease
Carieră, idem..,..
caca aavseaaa
- Gardian, idem... senacacenoase aaa anenteaenntsa s

190
120
. 100

“Uşieriă, idem.

ass

Aa

130].

4,350

Aginte comercială la Varna, idem. „s.a... 400
Delegatiă la Talcea, idem, omamueeneeane setez 250
Puris- Londra.

- Agintele, a let pe lună „n.a ne coeoca acea
" Unii secretari ântâiă, ilem,.,

-

_Ună ataşeatii, idem,
use nnaeea maoseaea

1,500
"150
500

„3150

Berlin

Agintele, CM. uaunueeeza
cae orazsoasaas
zaee 1,500

po

Roma

|

Personalulă ca la agenţia din Paris... 2.750
Belgrad
Agintele, idem..ccuooeae anu seno sea
Unii ecretară âantâiă, idem.

1,300
„450

îi

1,985

Ună dragomsnii, idemeaae ammecneeaneaaeaee 285:

Art, 43. Cheltuielile de rapresintare alo agenţiloră diplomatici so vor fiza în fio- care an
prin badgeţi,

TITLOL XII

"Disposiţiuni Muali
Art, 44. Cândi agentulii diplomatici este
în congediii, care trece peste 10 dile, s6i

po: _

stal este vacantii, secretarulă ântiă ara dreptulă la jumătatea sumei cheltaielilor de represintare,

,

E

Art. 45, Agentul comerciale de la.Varna

750

gi Qelegratulă da la Tulcea depindă de agenția
de la
Constantinovole, de gi ai dreptulii d'a

|
|
„Petersburg
”
Agintele, Ina. mnurazeaceoscoseeeeazseeeze 1,500

duoilea şi acelea de ataşaţi se voră da tot-d6-

Ucă secretară ânttiă, idern „unananasaa

|

„Uni secretară ântâii, idem
a,
ă

aanaemeaas

relațiani directe cu Ministerul afa- .
2,250 întreţine
ceriloră străine.
.
IE

750
2,25

Art, 46. Posturile de secretară ântțiii și ală

una de
ţiunea
menea
Arte

preferință furcţionarilor din administrscentrală, cari roză fi apți pentre asafuncțiuni.
:
i
47, Corespondinţa confidenţiale între

Piena *
departamentul afaceriloră străine și aginţii
Agintele, idem..
nau mari ei semneaza
. . s.. 1,500 săi, raporturile, memoriurile şi alte docamenta
Uni secetarii înteiii, idem,
„150 adresate de aceşti din urmă în cualitatea loriă
Unii atasat
idem, acnee
i,a moasaaa
300 oficială, suntii proprietatea „Statnlni gi se da2,550 pună în archiva, generalăa Ministerului, -

o

REGULA

PENTRU, SERVICIULU

-

INTERIOR

ALU

MINISTERULUI

”

TITLUL 1

Art, le Funcţionarii Ministerului

suntă d6tori, fie-care în cerculii atribuţiuniloră
axercita indâtoririle câte lo suntă impusesâle, a
prin
lege Şi prin regulamentă, șia exercita,
stzacțiunilo şi tote ordinele cari so dai tote înfio-căde superiorii să,

Art, 2, Secretarul general ală Ministerului

în coalitatea sea de directoră ală cance

larie,
„este capulă imediată ali taturor impiegaţil
or
Ministerului, de orl-ce categoriă. _
Eli are dreptulă a priveghia exacta aplica
re
„a legii şa regulamentului aceatui Ministeră,

a stărni ca fie-care împiegată să '3i împlinsscă

,

Su

AFACERILORU

„(Decret Do. 181, din 29 Ianuarit 1874)

Despre serviciul cancelarieloră

xuia

e

MENTU

|

STRAINE

dâtoriile cn exactitate g'a face, la trebuinţă, a

se aplica pedepsele disciplinare. . .
Art, 8, Capul cabinetului Ministerului este
însărcinată a redacta tâtă corespondinţa par-

ticulară s6i confidențială câtă i se va încredința
do către ministru s6ă de către secretarulă ge-

nerală. Eli va claza şi va conserva dosarelo c9respondinţei confidenţiale.
Elă va expune po fie-care di ministrului coaţinutală diareloră străine şi indigene, în cosz
ce privesce interesele ţărei ssii interesele gonerale alo Europei.
a
Elă va redacta articole spre a combata a-

serţiunile false, eronate scă vătămătâre ţirei, -

cari a'ar afla cuprinse în diare,
MR
Uă-dată celă pugină pe săptămână eli ra trămite agențiloră român! din străinătate cores-

3
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"pondinţă asupra situaţiunii ţărei şi asupra tot | în folosuliă surnumerarilorii, coaforină art, 27
ce sv petrecea mail importantă în interiorulă din legea organică a acestui Ministorii, $ărei. .
Aceeaşi perdere do remunerariă se va urma

Art, £. Capulii cabinetului va fi asemenea,
îmypracnă cu unii capii da biaroă, însărainată
cu conservarea bibliotecor Miristeryluj,
Eli va îngriji po fă-cure anii să eo adazge

şi pentru dilela cândă unii impiegată ta pleca
înainte „de 5 ore firii autorisaroa secretaruluy
generală, .
ERIRI

în acâetă bibliotecă operilo cari se raportiză la
istoria politică a țirei nostre, la 'drep'nliă e!
publică, precam şi cele de dreptii intornațio-

de presenţă so va sapnne da câtre secretarul
generală la cunoscința ministruluj.
- La focare sfârşită de lună, comptabilul va
presenta ministralai liste do raţinerilă do re-

nală generslă şi de colecţiuna do tractate.

Eli va forma, împreună ca capuli archivej;
i calecţinne speciale, care ra caprinde tâto documentelo şi actele publice, d3 ori-ca natură,
cari se raportiză la drevtali publici ală Ro-

mânizi,

CE

-.

Art, 5, Intezpreţi! aşezaţi pelingă Minister

Arte 10, Ta fe-cara 15 ile, acest registra

munerariă co se vorfi nrmat po luna expirată. .
Art, 14, Szesotaralii general va supune mi- -

nistrului oră-ce abatere de la dâtoriile sâle va
face anii funcţionari, orl-ee actii de indiscrețiuno s6ii care arii compromite demnitatea caracterului săi, spre a se judecă dâcă este locă

aă, pe lingă atribuţiunile specificata de lege, a se aplica uă pedâpaă disciplinară.
obligaţiznea d'a citi pe fie-caza di diarele atrâiNeregularitatea şi nogligenţa în serviciă,
ne, în casă cândă capulă cabinetului ar lipsi, lipsirile dese, neinotivate esii fâră congedii,
ecă cândi n'ară înțelege limba in care este poti asemenea da lozii la, aplicarea uuei pe-

scrisă aceli diarii. „ Privtr'uă notă dilnică, fis-care din interpreţi
va însemna ministrului resumetală articolilor

depse discizlinară.
Art, 12, Aplicarea pedepsaloră

sosită în acea di şi va sublinia chiară pasagele
ziaj importante ce ară marita să fie citite,

şi da snspeasiuna sc va faconamai prin uă dețisiune ministerială, Miniatrulă va putea asculta mai ântfiii pe celă iînculyată,
”
Hevocarea scii vestitnirea seva face prin de-

s€ă s irilorii mai importante cuptinsu în giarul
Art, 6, Capul archivei va clasa, cu începesea

da avertis-

mentă, ds reprimandă, da reținerea, onorarinlaf

anuioi 1874, acrliiva sza după specialitatea și creti Domnesci.»
natura acteloră.
Sa
RE
Ari, 19, Pedepsele disciplinare so poţii a- Tosarela voriă fi formate, după metoda cca plica treptatii, s&ă orl-care dintrânsele, după
mai nouă, cu cartâna solide, po cari sa va scrie „gratitat-a faptelosii.

divisiunea servicinlui, anală şi patura actelcrii
ce ele conţinii,
-

TITLUL UL.
Despre

disciplină

Ari, î. Toţi imp:ezaţii Ministerului afaceziloră străine sunti supaşt, pe lingă altele, la nă
detorie imperidsă şi specială, acecaa direcţianii. Acela care va călca acâstă dâtoriă pâte
fi expuz la pedâpsu cea mai severă, aceca chiar
a destitnirii, ...
N
e
Fie-oara impiegatii,de osk-3e categoriă, este

Arte 14, Congediută impiegaţilorii se acordă
numai da ministru, Aceta care va lipsi 15 dile

fără congadiă, stă după co a expiratii copeăiulă
săii, so va socoti ca demisionată.
Art. 15, Cândii socretarulă generală va fi
în congeăiă, atribuţiunile sslese imparti intro
capii de servicii,

MITUL
Despre numiri .
Art. 16. Numirea în fancţiună a împiegaţi-

loră a cărorăi 16fă trece pesto 150 Ici pe lună

se fac: prin decrotii Domnescă asupra 1 aportulaY

â6toră a se afla in Ministeri, în tâte dilelo de Ministrolui. .
|
duce, la ora i! şi jomătat+ de dimincţs,
Numirea funsţionariloră cu 16fă maj josii de
Nimeninu va putea părăsi biuroulă înainte
do era după amiegi, fără uă aname permisiune
a secretarului generală.
Ari, S.. Unii registru de presenţă so va afla

depraii în cabiuetul secreturalui generală, Piecars impiegată va subt-scri în acestă registra

presenţa sca la ora fixată,

e

La 12 ore acestă registru se sa închide şi se
va subit scri de secretarul generală,
- Art, 9, Pentru dilele când uu impiegat nu

a snbt-seris în registru, sâă a liusiţă fără congediă sâii fără ceusă legiitimă priimită de secretarută generală, elii va perde remunerariulă

150 let po lună se face vrin decisinno ministerială. E

Art, 17. Foncţionarii a drepti la l&fa 'posimlut loră de la data decretalui do numire, şi

acestii drepti înceteză dela data priimirii decisiunii sâii la aceea a revocării.

"TITLUL IV

Despre Gmouii de servicii
Art. 18. menit do servicii ai Ministerului

voră avea uă uniforma ce so va determina, după
rangală şi natura serviciului fio-căraia.

LEGICIRI EMANATE objectele Ministerului; acestii inventariă va
potrivită cu meritulă şi vechimea, fic-căruia, . fi subt-scris de secretarul goneral şi comptabil.
li va togriji de curăţenia şi reperaţiunile
“Art 19, Şefulă Gmenilor de servicii va avea
E
dreptulii da priveghiare şi controlii asupra lorii, ce ge facii localulai,:.
Eli -va priveghia ca biutourila să fie des-Ori-co numira sâi depărtare a unui omii de
servicii so va face de către secretarulii gene- chise şi: închise la orele reglementare, fiindă
vali, în urma unui .raportii alii gefalui servi- responsabilii de delapidările sâă stricăcinnile
de acte sâii obiecta ce s'arii face din causa, neciului,
NE
Ta
a,
Art, 20. Acestii şefi este anume însărcinați gliginţei s€loe,
In înţelegere cu comptabilulă, le va cumpăra
cu conservarea localului şi mobilierului
- Mio
şi va. distribri tâte farnimentele trebuinciâza
- nisterulul.
E
II
a
ea
“Eli va avea ună inventatiii genoralii de tote pentru biurourile Ministerului, ..
ww

Ri voră iuainta, după ordinea erarcliei lori,

“LB GE:
IN PRIVINTIA TASELORU DE ANCORAGIU SI CHEIAGIU
( Decretiă No. 2096 di: 20. Noembre 1871) Ă
"Art, 1, Nici uă taxă, nici uă piedică nu se
pâte fixa zâii aducepentra faptală navigaţiuniă
po Dunăre ș'a afluinteloră el pe totă-lungalii
litoralului romănă.
EI
Asomenea nu so pâte prelova nici unii drepti
asupra mărfariloră ce se găseacă pe borduli
bastimenteloriă. .
.
pf
"Art, 2, Taxela ce sa percep. să se pereapasi subt titlu da ancoragiii sant suprimate.

“ Act, 3. Ia tote porturile române undo cristă

cheiuri construite ssă în cala de constracțiuns
gC va prelora ună dropti da cheiagiii, care va
fi uă taxă fixă, calculată pe suma tonelateloră,
după capatitatea ce voriă conţine vasele plutitâre, precum : corăbii, şlopură, caice'8 cd., g'a-

csata fără distineţiuue de pavilionă.,

- Sa va prolova asomenca uă taxă fisă. pentru
bencficiarea macaraleloră, balanţeloră g'altoră
construcțiuni do portii destinate înlesniriloră
do încărcare şi descărcare,
+:
- Arte 4. Vote acosto taxe nu Es vorii parcepe

de câtă esclusivit do la vasele carl voră faca
usti de cheiuri, macarale, balenţo g'alte stabi-

limente destinate înlesnirii de încărcare şi descăreara ate tataroră vasolorii plutitâre, fără
distincţiuno do proveninţă asi de încărcămâată, “Art, 5. axele ce suntă a ss stabili, conformă
disposiţiunilori articoliloră da mai susii, se voră
fixa prin vă lego spocială şi în modii d'a nu produce sume supori6re chaltueliloră de corstruc-

țiuni, avândă a ae mărginiîn armă la, trebuințele da îmbunătăţire, întreţinere şi priveghiăre.

|

„ DBORETUŞI

REGULAMENTU

PENTRU FIXAREA COŞTOMULUI REPRESINTÂNTILOR ROMANIEI1 STRAINATATE:
Si
PG).

REGULAMENTU

-

4. Secretarală ântâiii vor purta broderia
la galerii şi Ja mânică;
3, Atașaţii, secretarulă II-loa, dragomanulă

21, Haina de postavă cîvitii închisii, gulerul
drept şi cu unii rânlă de nasturi; pantalonulii do şi cancelaralit de la agenţii vorii purta brodaris
casimirăa!bi c'uă bandă deauri ; gileta de casi- la guleră şi la mânici, şi pantalonul de culdrea
noir albă c'unii rândă de nasturi, sabie de si- Nainci c'uă bandă da aurii, capela garnită cz
defă şi aură. dreptă, în luagnl putpei; nasturi pene negra;

_

avriţi, cu armele ţărel; capela francesă, gar.
nită cu peno alba;
”
ui
9, Agentatii diplomatici la Constantinopole
va purta broderia pa pepti, la gulerii, la mânică și giuruliă hainei, ecusonuli la spate;

Be Cei-alţi agenţi vor

purta broderia pe

pațtii, cu bagueta, la guleri şi la mâoici,
ecneonnii ja spate;
a -

6. Dolegaţii sâi aginţi! Româniziîn diferite

portari vorii area uniforma indicată Ia art. 5
ali acestni regulamenti...

-

pa

Articotală ultimi ali decretulni. Acostă ce-

stam so va purta la racepțiunila sâă coreraoniilo la câri agenţii apari inrostiți de carae-.

terulă loră oficiali.

.
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- CONVENTIUNE

+

„. DE EXTRADITIUNEA

RECIPROCA A CRIMINALILOR SI DESERTORILOR
ROMANIA SI SERBIA

INTRE

(Decreliăi N „2225, din 11 Decembre 1871)
A
|
- Gavernulă Inălţimei Ss5l3 principalul Dom- maţianae, indivigii acusaţi docrimască do dolicte
Regonţei

grave cari s'ară fi rofugiat pe teritoriali celni-

Joliă 1870. ai mişcate de motiva de interesa
matcali, aă decisă, într'ună coniună acordă,

actii do acasaţiune produsi în originală s6ă în
copiă lesalisată de antozităţile do cari depindă

nitoră ali

României

şi guvernulă

princiară a Serbioi, recunoscândii avantagiele altă Stati,
..
a
Colpabilitatea lori, însă, va trelui a se staconvențiunii de oxtradiţiune înhceiată la 4 lunii
1855, g'ală cărei termeni expiră la 6 ale lunci bili prin uă sentinţă, ună racuisitorii si ună
aceşti criininall şi certificată ce agenţiila respective. So va restitui totă în acestă molă
lori, gali dati pentru acestă sferşitii deplinela d vă parta şi de alta, toți acusaţii puşi subi
loră puteri speciale: ruremulă Ină'ţimei Sale judecată sti condamuaţii în cra loră resper-

iacheiarea unci nuoi conteutiuni pentru extradiţiunca reciprocă

a. criminaliloră şi desartori-

priucipelui României d-lui Mitilincu etc. guver-

tiră. Guvernul, pe teritoriulă căruia că ară fi

giui,ali convenitii asupra articolelor următore:
Art, 1, Pa lingă desertorii armatei activă,

„Art, 7,-Ambele guverna convină asemenea
d'a extrada reciprocament:, în urma unei ceTeri, pe indirigii cari, fâcendu-sa culpabili da
uă cnimă în patria loră, sari fi refugiată ps.

venită să caute asil, sa va asigura do âcaşii
ja Bucurosci d. Zukici cte,, caii, după ce "zici pEzt ce voră fi predaţi autoritățiloră care “i
!
a
E
i
comaricatii deplinele eră puteri, găsita în re- rezlamă.

nslă Regenţel princiară a Serbict agintelui să

ori-ce Gri aparţinânlă la ccea ca constitue
forţa armată a ambeloră Stata şi anume: corpului de cendarmeriă şi prăniceriloră, cară ară
treco posto teritoriali celet-alte ţe:i, fără pasportă să bilstiide drumă in regală, va fi considerată ca desertozii şi restitait ca astiăi-feliă,
chiarii fără reclemaţiuna prealabile, împreună
cu arinzle şi efectele sâlo do ecuipamontă, în-

dată ca cualitatea sa va fi recunoscută.

Art, 2, Ori-ce omă desamuatţiă pentru sarviial militară va fi restituit, dscă chiară arii
fi trecutii frontiera cu ună pasportii în raculă,
din momentul ce va fi reclamat do guvernul săi.

teritorială celut-altă Stati şi vară fi pusi s:b

protecţiunea legilorii sâle, ronunciâudi la naționalitatea lori da origină.
i

„Art, S, Este bine înțelesă, insă, că nu pote.

A aci'ceatiuna de emigraţi

politici, a căcorii

extradiţiune fo-care din ambele părţi contrac-

tanta'si resersă dreptală d'a 5 rolusa, conformă
principiiloră dreptului publici coropoană, fără
a negligo pantru acâsta d'ui supraveghia,

Individii de acestă categoria roră admişi
îa (eră cu i6tă Jipsa unui pasportii sâă bilotă
de dram sci autorisaţiaîn regulă şi vorii pate .

Art, 3. Sapuşii unuia diu guvernele contrastante nu voră fi primiţi în serviciul inilitară

patreco sub privaghiăcca autorităţiloră locali,

ali acelui-alti, afară numai dică vor, faco
a so constata sâit că suntii, prin legile în vigore,

gora 6 ani d> la data ratificărei stle, şi am

în patria lor liberă de ori-zo obligaţiunea sarviciolui militar, scă c'a îndeplinită aceste obligaţiuni, scă în fine ca obţinută da la garer-

urii loră autorisaţiunaa d'a intra în servicali
ratlitară străină.
i
„Arte 4, Chaitaelile do întreţinere, de transportii până la frontieră ssii da b6'ă pentru d=sertorit a cărorii restituțiune trebue a ss efec
tua. voză fi în sarcina reciprocă a guvernulal

"pa teritoriul căruia ci voru fi fostii prinşi .
Art. B, Dâcă unii desertoră, după evasiunea
sa în cen-altă ţeră, arii comite acolo vraă crimă
ssă atu devari complice, cli nu va îi restituit

decâti după ca se va judaca şi va împliri prdâpsa
la care arii fi fustă condamratii,

Art, G, Se va extrada asemenea, după recla- |

Art, 9, Convenţiunea do fişă va fi în vi-

belo părţi contractante suntă libarad'a o raînoui la expirarea acestui termeni, ecii de a mo-

-:

difica clansele ei.
e.
“
Ea va fi ratificată şi sratificaţiunile se voră
schimba,în ecea ca privesce guvernul Românisi,

indată cova fi aprobatăde Corpurile Lagiaitore,

gi în ceeace privesea pa guvernul Surbiri, îndată

ce sa fi aprobată da S:upoină.

Spre încredințare, penipotențiarii ambeloră .
guverne aă semrată convenţianea de facă, în

dublu exemplară, apozânâi sigiliurile lori.
-Făcută la Bucaresci, la 17 Februariă 1679.

Plenipoteuţiaral garernalui Plenipotentiarei guvernaluă
Ivălţimei scle principelui - rogentel princiarea Sarbisti
:. Caro! L ali Hamâaiei,
. aaentolSerbiolîn homânia,

A Mitilineu, ..
»

HK, Zukici,
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PENTRU JONCIIUNEA LINIELOR FERATE RUSE CU LINIILE FERATE ROMANE INTRE!
“IASI SI KISINEV

:

-

“(Decretăi No. 3100 din Decenbre 1872)

LLBGE

țelegere de comisarii ambeloră guverne, Tâta:
cele-alte disposiţiuni,

Art, unic, S'aprobă convenţinura încheiată,
la Ducuresci, €/1s Mai 1872, între plenipoten"țiarulă guvernului Rusiei gi acela ală gnver-

relative

ja direcţiauea

liniiloră şi însemnarea staţiuniloră peteritoriile
ambeloră State, rămână reservato libealuf
arbitru şi decisiunii guverneloră repectire.
-

nului Româuiet, precum şi protocolulanexată la
Art. 5, Drumuri!o de feră şi dependinţele
îor, acâstă convenţiuna relativă la joncţiunea linii- precum şi materialuli mişcătoră, voră îi astălori feravo - ruse cu liniile ferat româna între felă făcute şi organisate,
d'uă parta şi cea-altă,
Iaşi zi Kişinev,
”
E
în câtă 2ă asicuro s:rviciuli exploatări! prin
locomatire.
„o

CONVENȚIUNE:

Art, 4. Lărgimea calei între marginele în-

Garzrnolă M. S Imyeratoruloui tuturoră Ru-

siilori şi acelă ală M. S. Domnalri. Românizi,
în dorința
d'a întinte relaţiunile comerciale între
amb-le Stata limitrofe, şi Wa efectna pentru
“acestă sfârşită uă joneţiane între calea forată
de la Odesa-Kizinev şi aceea de la Sucâva-Iaşi,
a otărită de a încheia, în acestă scopă uă Cenveuţiune, şi ai numită plenipotenţiar pentru
a rezula într'ană comană acordă cestiunile ce
rezultă din acestă nnoă cale forată, adică;
Guvernulă Majestății Sile Imperaturului tuturoră Ros'iloră, pe d. 1. Zinoview, tonsilicră
do Statii, agintele
stă diplomatici şi consulă
generată în Româcie, comandore ală ordinului
imperială St. Vlademir, clasa a S-a, ete. ete, şi
- Gavornală M. $. Domnului României, pa
d. George Costa-Forn, ministru secretar de Stat

3a departamentulii afareriloră străine şi ad-inte-

rimă la acelă ală justiţiei, Mare-Cordon ală
Hedjidiei, comandore ali Sântei Anno a Rusiei, etc. ete.
”
.

Cari, după ce aă echimbatii între dânşii de-

- plinzlo joră puteri găsite în regulă, ati convenită
asupra articolilori următâre :

Art, î. Gavernulă Ratiel,” acordând unei

societăţi de acţionari cencesianea constrairii
şi exploatării unei căi ferate, plecând din Kizinev
şi mergând la Prutii, frontiară coraură, lingă

satuli Ungheni pe malulă stângă ală Protului.

guv:muli Pomânici se îndctorâză a construi
po teriturialii săii uă ezle ferată, plecândii din

oraşiulii Iaşi, şi mergâedăla Prută,
la :anctuliă
sos-indi ată,

-

'

i

:

Art. 2, Legarea, atâti în planii câtă şi în

profit, a drumurilor de feri rusă și română,

conforu:ii protoceluloi aci antzatiă, en data din
Ungheni (Rusia) la :0 Apriliă 1872, şi care
forui€ză parte integrantă d'n acestă Convenţiun». se va facela puuctulă indicată de art. 1,

şi după

planată otăriti într'aă comnnă în-

teridre ale ginelerii, atâtă po teritoriulă rasi —
câtii şi pe teritoriul română, va fi de 5 piciâre,

măsură engleză, rdică da ună instru 524 mili|.

metri.

-

”

Conăiţiunile
- technice de construcțiune aie

calei superiOre,. precum, curba, povărut; iară,
greutatea șinelor, numărul traverselor, distanța
dintre căile de pavagiii, precum şi distanțele

între şine şi edificiurite linie şi staţinniloră

pe calea română, voră fi conforme cu cele adoptate pentru calea ferată rusă. pentru ca matarialulii migcători rusă să pâtă precurge până
la Iaşi. Asemenra, pentru ca materialulă mig-

cătorii ali liniei române să potă circala pe linia
rusă şi să între în compunerea trevarilorii da:
uă-dată cu materialulii mişcătorii ali lintei rasa,
dimensiunile principali ale materialului român,
precum înălţimea tampânelorii d'asupra şinelor,

distanţa între centrurile tampâncloră, maxiranl
gabaritalui (modelalui) trisuriloră

şi motori-

loră precum şi sistemuli de legare voriă fi acele
adoptate pe linia rusă.

-

:

i

Art. 5. Cumpărările de locuri şi lucrările de artă, afară de podurile mici boltite şi tabiiile
podarilorii metalice, se voră efectua şi executa .
imediată pentru două căi, dâră executarea teratementelorii pentru uă a doua cale şi acedarea
ci voriă d: pinde de decisiunea fiă-cătui din ambelo guverne.
”
Pi
„Art, 6, Lucrările drumulni de ferit pe teritoriulă rusă şi pe teritorială română se voră con
duce. dâcă se va putea, astă-fali ca ambele căi
să fă terminate şi date exploatării de nă-cată
şi pentru ună termenă câtiis2 va patea mai
apropiati
|
:
.
„o
Arte 7. Podul pe riul Prut, frontieră comisă
între ambele State, va fi construiti aşa în câtă
să permită trocerea trenuriloră conduse cu lccomotiva precum şi trecorea trăsuriloră şi pe-. .
destrilori, afară numai. dâca tablia podal'ui

DE Ls MINISTERUL DE EXTERNE

mar fi fosiă construită de la începută cu înduoita

cale şi, în acesti casă din urmă,

”

.

1%

acţiorari căreia s'a concedată cunstrucțiunea
şi exploatarea d;umalui de feră de la Rişinev
la Prută,
.
,
Arte 15. Tote măsurile de poliţie şi de samă

una din că!

va servi pentru trecerea trăsariloră,
Ambele gnvcrno rori fi libere, d$că voră ju-

deca de cuviinţă, d'a stabili taxe pontru trecere la cariară putea dalo:ă deschide;ca linieY, care
pentru pedestri şi trăzaii. Aceste taxe prezum face ebjectulă Convenţinnei de facă, snntă re-

'gi cățățimea lorii nu se vor stabili de câtă dadă înțelegere prealabile între ambile guverne.
Construirea şi întreţinerea accatul podă se

sertate fic-cărnia din ambele guverne şi se voră
concentra, pe câtiă se va putea, în prealabile.

In ceea ce priresca formalităţile de visitara,

"vor faceca cheltuieli egali de administraţiunile

şi dn expediare în ramă a bagageloră şi măr
fariloră iinportata şi exportate şi verificarea
pasporturiloră, amtudout guve:ncle sr indâto-:
r€ză matuali a nu trata mal puţinii favorabilă

drumuriloră de feri rusă şi roinâuii. Proiectele,

devisele și exocutarea lacrăriloră chiară so voră
face în u:ma unci tațelegeri între administraţiunile drumutiloră de feră reapectire, :

drumulii de feriă de la Eişinev la Iaşi, de câtă . .

Art. 3. Ambele administraţiuni als drumu-

ori-ce altii drumii de feri ce arii trașersa fron-"

rilorii de feră voriăi trebui a sa înțelege asupra
indemnităţii de circalaţiane a trăaurilori de

tiera g'a acorda în înteresulă şi în favârea ccm. rciului diaului drumă de feră, ori-ce înlesnire
şi simplificare de serriciă compatibile cu legile
ambetoră ţări.

călători şi de mărfari, pe căile uncia şi alteia,

conformă obiceiuriloră ce există pentru cele-alte
drumari de feră curopere.

Visitarea insta pasporturiloră ş'a bagageloră

„Arte 9. Inaltele părţi contractante oră lana aflate în vagonele de călători se va faco pe
pentra staţianilo de la froutieră -tâte măsarile teritorială fiz-căraia din ambele State contrac-

aecesarii pentru a se opera cu câtă se va putea
mai pugină perdere de timpii visitarea paspore
tariloră şi bagageloră călătoriloră, ,

tante, la ânttia staţie,

Visitarea bagagelori

în fargâne ş'a mărfarilorii se va faco în Pasia .
la ântâiulă postă vamală po malulă stângă ali

Arte 10. Se va concentra între administrație Prutului şi în Moldora la Iaşi,
aile ambelor crumuri de fer ras şi român ună
Art, 10, Dramală de feră da 1a Kizinev la .
regulament uniformă pentru semnalurile şi de- Iaşi şi de la laşi la Kişinev va servi asemenea
taliile servicialui esploatării pontra stațianile şi la transportul postelorii, atâtiă ali scrisorilor
frontiere,subt reserra aprobaţiuniiautorităţilor câtii şi ali pacheteloră şi la stabilirea de liniX
competinte respactive,

-

,

,

telegrafice în lungală calzi, Inaltele guverne

Art, 11, Ambele gurerna voriă avisa la mid- cont:actante roră area grijă do a impune înlâcele de a regula serriciulă convoiuriloră în treprindătorilorii drumurilor do feră îndctoririle
chipulă celi mai convenabile şi ori exersa ce voră judeca foloaitre pentru a asicnsa inteînfaința necesariă pentra a fra şi schimba serrescle administraţiuniloră posteloră şi telegra'civialii convoiarilorii,
, feloră.
o
E
Art. 19, Tarifală preţurilorii pentru transa: ” Administraţianile posteloră şi telegrafeloră:
„portală persâneloră şi mărfuriloră va fi otăritii ambeloră ţări rori otări împreună felulă serde fie-care din amnândonă administraţianilo pe vicialui postală şi tolegraficăi de organisatii po
teritoriulă sză şi comunicată celel-alte.
disală dramă de feră,
”
Tnaltele guveme contractante xoră” îngriji
Art, 17. In tâte casaurile cândii administraea în părţile acestul drumiă de feri, situate po ţiunile drumurilorii de feră ale unuia sf celutteritoriută unuia şi altuia, tarifulă pregulaide
altă din ambele State nu s'arii putea înțelege transportă, afară de diferinţele co diversitatea asupra diforiteloră puncte prevădute în presenta
esploatării g'a comerciului ari aduce, să fie
Convenţiune, şi, în genere, asupra midlâ:eloră
câtă so va putea mai uniforme.
|
„de a asicura continuitatea sorvicinini îotru amArte 19, Nu sc va face nici tă deosebire bele frontiere şi prosperitatea comerciuluă de
între locuitorii ambeloră Stato, în ceea ce
privesce preţurile de transportii, orele de expe-

diare şi formelităţile vamali după reglementală
fe-căcaia din amb:le State,
Art, 14, In casă cândă guvernul română
ară ceda constracţiunea şi esploatarea disulul
drumă de feră la întreprindători

particulari,

disulă gurernă valoa măsurile necesarii pentru

a asicura executarea exactă a condiţianiloră
acestei convenţiuni şi pentru a'şi păstra uă

„îndestnlă infinență în regalarea serviciului dru-

inului de feri. Gusernulii rusi; din parte'i, va

Ina măsuri asemenea în privinţa, societăţii de

transită, garernele vorii intorscni din oficiă şi

50 vorii înţelega între dânsele pentru a lua
măsurilo necegaril. .

.

|

Art. 18, Conrenţiunea de facă se va ratifica
şi ratificările el se vorii schimba la Bacureaci
înainta de 1 Ianuariă auuli 1873.
.
- Spra încredințare, plenipotenţiarii ai semnat'o, aposându'i sipiliurile loră.

Făcută la Bucuresci, la %:e Maiii 1872.
Samnaţi: George Costa-Foru.. I6n Zinovieia.

„(. 8.)

(L. 8.) .
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PROTOCOLU
Goxernală Ziajestă ţii Sâle Imyeratozelză
tuturoră Rusiilorii Pacela alii 3Hărică
Sâle Domunlai României

" Dorind

ca- căiele forate alo Tusiel:să fi,

legate cn acclo ale Românici întro oraşele
Bişinor şi Iași, aă delegată pentru a fixa punctală de întrunire ali aces tori, Il: ni, „po riulă ue
Ia frontiera peutulul
“Gurernulii Rusis!:
E
Pe d. Sergin Na-salcfl, consiitară de ca! legiă,
inspectare ali drumului do forii Odessa; ”

Po i. Michailă principe Cantacrzin, locote-

nentii-coloneiii de statii-majorii.
Garernală României:
Pe d. Alexandra Stamatopelu, ingînert-setă

stă circumscripţiunii XI;

"Pad, Grigore Cantili, locotenenticolonală
"ală regim: ntulai ală 3-lca, de infanteriă,
Dalegaţii după co aii examinată terenul de
pe ltngă Ungheni. precum și simdiile co sai

MINISTER L

DE YXTENNE

: făcutit în privința jonețiunii, ai
s convenită sub
reserră da ratificare :
1. Ca amenduoă căiele ferate să ss unâscă în
midlocul Prutului, între satele Ungheni, situate
pe “ambele ma! uri, astii-felă ca prelengirea
axului podului. trasă porpendiculară po Pzutăi,
si txecă printr'unii puneti situatii pe malulă
drepti la uă distanță de 55,19 stânjeni, măsură
rusă, adică 117,75 metri, Ja sud de tranchiult
arborelui care so gisesce la spatele piebetutni
români ali grâăniceritori, No. 124.
:
2. Inălţimea nivelului su: veriorii alt rajhuri! tor
în panctalii de întrunire zusii menţi onată va
fi âe 92,93 stânj:ai, măsură rusă, adi că 4,97
metri d'asupra, parctuluă fixă m azcatăla rădăcina arborelui susă disă,
Ă
Spre însre adințare, delegati alt semnatii pro-

tocoluliă de facă, învestindu uit ca sizilialn dorii,
Fieutla Ungheni; (Busia) în 10 Apriliu, 1872,
Semnaţi: arsacoţi.

(. 8.)

- Principele Cantacuz zi,

n

G. 58)

- a Sta: npatopolu.

(ha. S):

(, Cantili, |

(8).
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REGULAMENTU
- DE PUNEREA IN APLICATIUSE A LEGILORU DE LA 20 NOEMBRE 1871 SI 25 MARTIE 1973 PENTRU STABILIREA SI PERCEPTIUNEA TAXEI DE CHEAGIU.
- (Decretii No. 1220 din 6 Iunie 1874)
Art, 1, Uă retribuţiane sub denumire de

corespondenţi în raporti cu cariculă. In acest
casă cheltuelile voră fi în sarcina părţii congiloră din 20 Nombre 1871 şi 25 Martiă 1873. damnate.
în tâte porturile României onde există cheiuri - Art, 6. Recepisele pentru taxa plătită înconstruite cu spesele comune! să ale Statu- tr'ună portă român sub titlu de taxă de chealui, acesti drepti neconstitaindii de locii uă giă pontru încărcarea sâă descărcarea parţială
tază sâi uă dare pentru navigarea pe Danăre. voră fi admiso ca probă în cele-alte porturi roArt, 2, Retribuţiunea prevădută lu art. 1] mâne pentru a constata cătimea încărcării sâi
este unii drept fixii de cheagiă de câte 20 bani descărcării deja operată.
drept de cheagiă se va percepe în virtutea le-

de fie-care tonă de capacitate.

Acestii dreptă so ra percepe de la tâte bastimentele, narele, şlepurile, caicele şi altele,

fără deosebire de parilioni, de proveninţă şi
de caricii, cari, fie pentru încărcarea, sâii descărcarea cariculul lori, voră face întrebuin-

.

Nici într'ană casă plăţile făcute în diferite

portari nu vorii putea trece pesto totalitatea
taxei de 20 bani de tonă pentru acelaşi caric,

Art. 7, Suntii apărate de taxele prerădate

maj josăă :
.
a. to bastimentele do resbelă.
țare reală de cheiulă aparţinândă comunei sâă
b. Vasele comisiunii europene a Dunăroj.
Statului,
.
|
c. 'Tâte bastimentele de postă şi de pasageri,
Art. 3, Unitatea tonei de capacitate va fi
Bastimentele de postă şi de pasageri cari
tona de registru englesă (register tons).
voră încărca scii descărca mărfuri, afară de
Nuamăraiii toneloriă va fi calenlat după châr- objectele de postă şi de mică mesagerie, voră
tiilo naţionale de bord sii după factorii sta- fi supuse la taza pentru tonagiuli întrebauinbiliţi de comisiunea enropână a Donărei pen- ţatii pentru cuantitatea de mărfari încărcate
tru navele ală căroră tonagiii oficiali diferă s6ă descărcate,
.
de sistemulă englesi. .
= d, Tote bastimentela car! vori aduce mateÎn casii cândă bastimentulii arii Â lipsită de rială de construcţiune, precum balastă (savu„chârtiile sâle de bordă, stii cândii din ele na ră), în profitulii comunei, cărămid!,. vară, ni„ară putea vedea tonagiulă săă, sâiă în casă sipii, petre, lemne şi altele, destinate esclusiv
"do fraudă, se va procede la măsurătârea sa din lucrărilorii publice pentru Primărie sâă penpartea unel comisinai compusă de unii oficeriă tru guvernii. Intreprindătorii comunei rorii
alii marine! române, de căpitanulă portului profita de acâstă scutire, dâcă ea este prerişi de unii expertă jurati specialistăîn contra- dută în contractală lorii.

dicţiune -cu căpitanulă sâă patronulă navel

s6i represintantele stă.
In lipsă de oficerii de marină, acestă funcţiune se va îndeplini de unii delegati alii Primăriei locale.

e. Bărcile locuitoriloră din oraşe pentru trebuinţele lorii economice pa Dunăre s6iă pe
bălți a cărorii capacitate nu va trece pesto

duot tone. -

f. Asemenea voriă fi scutite de taxă basti-

Art, 4. Dreptul de cheagiii de 20 bani de mentele cari varii încărca cărbuni pentru protonă so va percepe asupra tonagiulni întregă visianea, lori şi vor face acâsta în cvantităţile

ali navei, când încărcarea stii descărcarea
va fi complectă.
Acâstă taxă se va reduce cu a treia parte

pentru ori-ce navă care arii încărca sei ari
descărca mai puşină de 2/a din capacitatea sa,

şi de 2|3 pentra ori-ce navă care va încărca
sâi descârca mai

pugină

de 1/a din cavacita-

cunoscute în genere.

i

:

Art, S$. Voriă fi apirate de plata taxei basti-

mentelecari, plătind acestă tază sunt surprinse
de sloiari şi suntă silite de a'şi descărca, cariculă. Ac6stă scutire se întinde nu numat asu-

pra descărcării, deră şi asupra încărcării mărfuriloră.
i

tea sea.
.
"
Asemenea sa voră apăra bastimentele cari,
Art, 5, n casii de contestaţiune asupra că- din causă do forţă majoră, precum : incendii,
time! încărcării scă descărcării, verificarea sa stricăciuni imporţante şi altele, voră fi silite
va face de căpitanuli portului și de expertulă de a descărea şi în urmă de a reîncărea,
jurată specialistii, cari voriă. basa judecarea
Art, 9, Este interdisiă bastimenteloriă de a
loră pe registrulă englesi s6ă pe factorii săi

accosia

cheiulii şi de a sta într'nsulii

mai
3
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multi de 48 ore, fără a opera încărcarea sc

descărcarea lori, afară de casurile de forţă
majoră.
Art. 10. Dreptul de cheagiiă -este acuitat

înaintea operaţiunii descărcării de bastimente

înrăreate, şi da acele cari so încarcă în momentulă cândă încărcarea, va fi efectuată.
Căpitanul portului nu libereză actele de

bordii sâii permisulii de plecare, înainte de ai

sa presinta biletulă constatând plata taxe!
dâtorită întreprindătorului s6ii comunei, afară

EMANATE

de casurile de forţă majoră şi.scutirile prevădute la art.7şi 8.

Comuna s6ii întreprinqătorvlă rorii da chi-

tanţe pentru plata taxe! percepută.
Pentru acest efect se va stabili un registru
cu matcă,

care va arăta numele bastimentu-

lui, naționalitatea, numeleşi prenumele aceluia
care a efectuati plata, felul taxe! şi suma ei.
Art, 11. Plata taxei se va percepe de represintantalii comunei sâii de întrepringătoralii
în monedă avândă cursă în ţâră.

LEGE ŞI CONVENŢIUNE
PENTRU

JONCTIUNILE

LINIILORU

|

FERATE

ROMANE

(Decretii din 22 Iulie 1874)

CU CELE

AUSTRO-UNGARE

|

Art, 1, So aprobă convenţiunea încheiată la do comunicaţiune şi de a regula relaţiunile am-

19 (31) Maiii 1874, între represintantulii gu- belorii Staturi vecine, ai otăritii să facheeuă
vernului Austro-Ungară şi acela ali guvernu- convenţiune pentru joncţiunea (legătura) li- *
lui României, pentru legarea liniiloră ferate nielorii lorii ferate, şi aă numitii pentru acest
Româce cu liniilo ferate Austro-Ungare, pe la scopă pleninotenţi ai loră :
puncturile de fruntarie Vârciorova şi Predeal
„Adică, Majestatea Sa Imperială şi Regală
(Tâmo3),
Apostolică, pe Baronul de Calice, agentul! stă
Art, 2. Guvernulă este autorisată ca, în diplomatici şi consulă generală, cavalerii ali
timpii până ta patru ani de la promulgarea a- ordinului săi ali corânei de feri cl, [1] etc.;
cestei legi, să concâdă şi să facă a sa executa
Şi Măria sa Domnulti României, po domnu
'şi a se pune în exploatare uă ramură de linie B. Boerescu, ministrulii săi secretarii de Stat
ferată, plecândă dintrunii puneti ali liniei la departamentulii afaceriloră străine, cavaler
Roman-Galaţă, şi mergendii până la Ocna, Va- ală ordinului Hohenzollern clasa I, ali corânei
lea-Trotuşului, spre a servi astăi-felă do capăt de Prusia, cu placa ete,, ete.
.
şi de partea liniei de juncţiune de la punctul
Cari, după ce "şi ai comunicatii împuterni-

"Uz sti Oituz ori Palanca (Ghymes).

ă

Arte 8, Asemenea guvernulii este autorisa

ca, în timpi până la, duo! ani de la, promalga-

cirila lori, aflate în regulă, aii convenită asupra următ6retorii articole :

Art. 1, Fără prejudiciul altor linii de jont„xea presentei legi, să concâdă şi să facă a se țiune, cari mal târdiii ară
do uni interesă
executa şi a se pune în exploatare uă ramură
de drumă ferată în direcţiunea, cea mai scurtă

şi mai în linie dreptă între Galaţi şi Brăila,

Toâte exproprierile necesare pentru constrnc-

ţinnea acestei linii se voriă efectua cu cheltu6la comunei urbane Galaţi.
Art. 4, Se deschide Ministerului lucrărilor
publice unii creditii de 70,000 ler pentru a face

stadiile şi a le presinta împreună cn conce-

siile relative la executarea liniilori cuprinse
în cele 3 articole de mai sustii, cândi se voră

N

comunii a se stabili între ambele ţeri Jimitrofe, şi afară de joncţiunea care există deja, la
Itzcani- Burdujeni, înaltele părţi contractante
se învoescă de a stabili, în condițiunila prerădute prin acestă actii, legătura linielori loră
ferate pe la următârele puncturi ale fruntariiloră loră, adică :
Vârciorova (Orsova) şi Tomis (Predeal).

„Art, 2, Liniile ajungândii la Itzeani-Bur-

dajeni, fiind deja construite şi puse în exploatare, ambele guverna consacră, pa aceste linii,

supune la aprobarea şi votuli Corpuriloriă le- libera circulare internaţională prin fruntaria,
siuitore.

lori, şi se angagiază de acum a regula, prin

CONVENȚIUNE
Gavernuli Majestății S6le Impăratuli Auatriei, rege ali Bohemie, etc., şi rege Apostolicii ali Ungariei, şi
Guvernul Măriei S$le Domnului României.
Fiindă de uă potrivă animați de dorinţa de
a procura supusilerii respectivi nuoi talesniri

uă convenţiune specială, diferitele cestiuni de
poliţie, de vamă şi altele cari se raporteză Ia,

relaţiunile internaționale între amânduoă ță- rile.
.
Cât despre cele-alte ducă linii de joncţiuui,
voră fi amânduoă construite, în aceleaşi condiţiuni ale unul drumii de feri de ânteia clasă,
şi se vorii stabili în modulă următori :

Cea d'ântâiă, în direcţiunea Temeşvar, prin

!
!
,
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Orşova (Verciorora) la Turnu-Severin, cajone- | justiţie şi de poliţia în aceste gare comune,
ţiune pentru linia ce este fa construcțiune de numai pentru comunicaţiunea şi operaţiunile
la Bucuresci la Vârciorora.
Cea de a duoa. plecândii

din Kronstandt

(Braşov) prin defileuli Tomăs (Predeal) şi aJungendii la Ploescă, ca joncţiano

pentru linia,

de la Bucuresci la Galaţi.
“Art. 8, In privinţa linici de joneţiane prin

vamale, precum şi pe crâmpeile de linii cuprinse între aceste pare şi frontieră, va rămânea exclusiv reserrată aceleia din părțile contractante pe toritoriulii căreia gara frontierei
se află situată; cu tâte acestea, garernulii vecină va avea facultatea :
1. De a face anchetă contra acelorii din proprii sti supuşi cari ar fi împiegaţi în disa gară
şi po disele linii.pentru ori-ce crimă s6ă do-

Verciorova, menţionată în articolul precedent,
guvernulă Majestății Selo Impăratului şi Rogelni va laa măsurile necesaril spre a asigara,
pe teritoriali ssii şi pâuă la fruntarie, con- lictiă de care s'ar fi făcut culpabilii în țâra lor.
struirea, şi punerea ei în exploatare în timpă
2. În ceea ce privesce justiţia civilă, va ade patru ani din Qiua schimbalui ratificărilor vea facultatea :
presentei conrențiuni.
a. Do a regula succesiunile totă acestori
Asemenea gnvernuli Princiar se angagiază funcţionari sâă împiegaţi ;
.
a face să so execute, în acelaşi termeni, și a,
b Daa declara în stare de falimentii averea
se pune în exploatare linia de joncțiune mor- dişilorii fancţionari sâă împiegaţi, şi do a progândă până la fruutarie lingă Vereiorora, şi ceda la licuidarea eventuală,
legândă astii-felă, prin Orşova, linia drumuJustiţia ţărei însă păstrâză dreptul stă de
riloră de ferii române cu aceca a drumuriloriă 2 declara specialmente în stare de falimenti
de feri ungare, |
,
„.
bunurile ce s'ari găsi pe.teritoriuli săă.
Art, 4, In privinţa liniei de jonețiane menGuvernele contractante vor da reciprocă,
ţionată în ală duoilea rândă în articolulă 2, și în tâte casurile, asistența necesarie şi legală
care merge prin trecorea de la Tomăs, ambele autoritățilori respective,
- guverne se angagiază a lua măsurile necesarii
Câti pentru exploatarea garelorii comune

pentra a asigura, fio-caro pe teritoriul săi

cu anexele lori, şi câtă pentru indemnitățile

respectirii, terminarea sa şi punerea sa în ex-

particulara de plătită proprietăţiloră sub acesti titla, administraţiunile drumurilor de
„fer, de uă parte şi do alta, vor încheia nă con-

ploatare, întruni termeni de patru ani din

gina schimbului ratificărilori presentei conSE
renţiuni.

Arte 5. Ambele guverne se mai angagiază
a face să se execute, prin uă comisiune specială trămisă la faga locului, îndată după încheerea acestei convenţiuni, studielo necesari
şi lucrările preparatorii tecnice spro a fixa la
trantarie punctul de joncțiune ali celor ducă

venţiune specială, cu consimţimântulii guver-

nului lorii respectivă, .
“Art, 8. Dramurile de ferii do executati se

vorii construi şi exploata pentru atâtă câtă in-

teresulă comaunii cere, după
adică :
Ma
1. Raliurile vori avea,
secţiuni a liniei Braşov-Ploesci. Aceste lucrări căile ferate contigue, ună
vori fi terminate şi punctulii de joncțiune la piciore 8 1J2 ţolură (măsură

regulele uniforme,
în conformitate cu
interval de patru
engleză) în lumină;

trecerea pe la Tomis definitivi fizatiă de către
2, Locomotivele şi vagânele xoră fi făcute
ambele guverne celă mai târdii întruni ană câtă so ra putea mai uniformă, şi, în totii cade la ratificarea acestei convenţinni, .
sulii, astiă-felă ca să pâtă circula fără nici uă
Art, 6. Amânduoă guvernele recunosciă î
dificultate pe totă percursulă acestor drumuri
principii utilitatea altorii trei joneţiuni alo do feri ;
.
căiloriă lori ferate po la trecerile de la Vulcan
3. Tampânele iocomotiveloră şi vagânelori
şi Turnu-Roşu (Rothenthurm) precum şi pe la vorii fi stabilite astiă-felii ca, să fio potrivite cn

Uz, sâii Oituz, sâii Ghymes (Palanca), fără a dimensiunile adoptate po drumurile de feri în
so fisa nici ună termenă pentru construcțiu- exploataţiune în ambele ţări ;
nea loră, care so reservă a faco objectulii altor
4. Pe ambele teritorii se vor: servi cu forarangiări posteridre, la, epoca cândi ambele

părţi voră afla oportun.

-

"Arte Za Pe fie-care linie de joncțiune se va

stabili uă staţiune internaţională comună, care
se va fixa mai târgii prin uă înțelegore prea-

labilă între înaltele părți contractante,

me de semnalmontă, cari în principii vorii fi
uniforme pe amânduoă liniile;.

5. Po totii percursulă acestorii drumuri de
foră nu so va face nici uă diferenţă întro su-

puşii ambelorii State, în ceea co privesc mo-.

Poliţia gareloriă se va face mai întâi de
impiegaţii drumului de ferii, sub privegherea

dală şi preţurile de transportă şi timpuli orpedierei ;
|
i
6. Călătorii şi mărfurile trecândă dintr'annl

ambele State, şi conformă legiloră şi regulamentelorii în vigâre pe teritorială respectivă.

po teritoriulă Statului în careintră mai puşin

autoritățilorii competinte ale fie-cărnia din din ambele Staturi în cel-alt, nu tor fi tratate
Deplina suveranitate, precura şi dreptulă do
+

O
>,

favorabilă de câtii călătorii şi mărfurile cari
circulă în interiorulă fic-căria din ambele ţări;

18 .
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7, Po lingă acâsta, amendoui guvernele
îşi |
reservă libertatea într6gă pentru

micşorarea

+

” tarifalul în vigâre pe teritoriele Lorii, şi se obligă a face dv a sa respecta actată libertate
în chipulă celii mat formală, către ună tiers,
mai cu osebire către concesionari;

8. Fiindă că cele trei căi menţionate în articolulă 2 ai de scopa stabili uă comunicațiune
„directă nu numai între monarchia Austro-Ungară şi România, d6ră âncă uă comunicaţiane
asemenea cu tâtă Europa, ambele gurerne,
fixândă, într'ună comană acordi,-serriciul trenurilorii, voriă îngriji ca trenurile da călători
şi de mărfuri de pe aceste linil, cari faci comunicațiuneade transitiă, să priimâscă, pe cât
.so va putea, nă corespondinţă directă şi como-

dă cu trenurile dramuriloră de feri austriace

sii ungare cari sosescă la Itzeani-Burdujeni,
precum şi la staţiunile aferente celorii duoă
linii Vârciorova şi Timis şi asemenea cu trenarile cari pornesci de la aceste staţiuni. .

- Câtă pentru numărulă trenuriloră de călă-

tori, se stipulăză expresii că va fi celă pugină

unii trenii pe di mergendă în fie-care direcţiune pentru transportulii postei și pasageriloră,

caro va trebui să aibă vă iaţelă de midlocă de
4 leghe şi jumătate pe oră, celii preină, cn o-

pririle pe )a staţiuni, corespundândi, po câtă
se va putea, cu pornirile şi sosirile liniilor de

: continuare.

”

”

Ea

Art. 11, Pentru a înlesni câtă va fi cu putință comunicaţiunea internaţională, vămile”
stabilite la fruntariele ambeloriă guverne contractanta vori fi alipite Ja staţiunea intermediară de la (care se va fixa) şi voră procede,
fie-care în ceca ce o priresce,:la operaţiunile
vamale relative la importaţiune, exportaţiune

şi transită,

-

Ele vor avea, de uă parte şi dealta puterile

necesarii corespundătâre cu trebuinţele anzi
proceduri expeditive.
Art. 12. În ceea ca privesce detaliuli formalităţiloră ce se voră concerta în privinţa revisiurii vamale şi expediţiunii bapageloră pasagerilorii, precum şi a.mărfuriloră importate
şi exportate, ambele guverne 'şi daă mutuală
asigurarea că liniele drumuriloriă de feri în cestiune nu voră fi mai puginii favorabilă tratate
de câtă orl-care din căile Joră ferate mergând
în străinătate, și că voră admite toti într'un

timpi, în interesulii comerciului, ori-ce înles-

nire şi ori-ce simplificare compatibilă cu legile

în vig6re în Statele lori respective.

a

Art. 19. Ambele guverne acordă uă complectă scutire de drepturi vamale :
„. 4, Efecteloriă (cari ai fostă deja întrebuinţate) ale impiegaţiloră diselorii căt ferate. Gu- :
vernulă Imperială şi Regală acordă pe lingă

acesta, aceeași scutire :
.
b. Efectelorii (cară asemenea aă fostă deja

Fie-care din ambele guverne fix6ză şi aprobă întrebuințate) cară aparţină impiegaţilorii aprogramele convoiarilorii şi tarifurilorii, şi a- taşaţi la vamă, la postă scă Ja poliţia princiaceste din urmă vorii trebui a fi fizate, pe câti
so va putea, după aceleaşi principiuri şi voră
favorisa pe câtă va fi posibilii, trebuinţele co-

merciului internaţionali.

-

Art. 9. Pentra exercitarea dreptului teritorială şi de supraveghere, amânduoă guvernele

vorii stabili comisari permavinţi, însărcinați
de a le represinta în raporturile loră cu administrațiunea drumului de feriiîn tote casurile
cari nu depindi directii de puterea judiciară
sâi de aceea a Poliţiei. .
EI
Comisari! însărcinaţi fie-care cu supraveghexea, liniei lori respective, vor putea corespunde
directii între denşii pentru tote cestiunile relative la exploatarea drumurilorii de feri, s6i

ră a staţiunilorii intermediare,

Art, 14. Gavernulii Majestății S6le Imp&ratulu! şi Rege consimte ca controlulă de Poliţie asupra străinilor ce so va stabili din partea, guvernului Princiar, să se exerseze totii în- .

tvuniă timpii în garele internaţionale de im-

piegaţi români.
.
E
Exercitarea controlului se va face pe piciorul unei depline reciprocităţi, părţile contractante putendă fie-care din parte'i de a face a

se aplica persânelorii cari intră şi acelora cari
esii, regulamentele şi legile do Poliţie în vigore în Statulă respectivă.

Art, 15. Inaltele părţi contractante rorii da

agenţiloră loră de Poliţie instrucţiuni cară tur

precisa atribuţiunile şi competința lori. »
Ja interesele comerciului.
Art, 16, Ambele guverne vorii lua disposiArt, 10, Amânduoă părţile contractante 'şi
promită reciprocă de a nu acorda cu sciință,
nici funcţiune, nici lucru în porturile create
prin acâstă convenţiune, la individii cară ară f
fostcondamnaţiîn regulă pentru crime ordinare
s6ă delicte, pentru contrabandă sii contrarenţiuno gravă la regulamentele asupra accisului.

In ceea ce privesce serviciulă şi disciplina,

țiuni în scopii de a scuti de formalitatea pzsportului pe impiegaţii ambeloră State cari se
vorii legitima ca astă-felii, fie prin uniforma,
lori, fie prin certificatele superioriloră lori,
cândi, pentru serviciulă resultândă din pre-

siuta convenţie, ară trebui să trâcă frontiera.

Art, 17, Administraţiunile posteloră şi tofancţionarii şi împiegaţii unuia din Statele legrafeloră ambelorii State se rori înțelege
contractante, cari vori staţiona în virtutea a- în urmă. în privinţa regulamentului ce se va
cestel convenţiuni po teritoriulii celui-alt, de- stabili pentru serviciul respectivă pe liniele
pindă și atârnă esclusivă de guvernulă care drumuriloră de ferii în cestiune.

"i-a numitu,

Este însă otăriti chiar de acum că insti-

-

-

1
DE LA NINISTERIULU

“tuţiunile postale şi telegrafice rorii fi puse în

de dânsele pentru a răspunde

armonie cu trebuinţelo unorii comunicaţii re- susii specificate.

gulate.

”
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DE EXTERNE

Art, 19, Ambsle

obligaţianiloră

guverne se obligă,

po cât

Art. 18. Administraţiunile respective vorii timpă acâata ra fi permisă de securitatea Stafi obligato de a, da şi întreţine localităţile ne- tului, a înlssni, în interesul comani alii comu-

cesarii pentru stabilirea, oficiuriloră internaionale, în staţiunile iutermediare fixate la articolulii 7, şi pentru locuințele impiegaţilori,
precum şi pentru încasarmarea gaargiloră vă-

mei, Poliţiei şi aceisrluf.

ă

Fie-care din ambele guverna în particulari
sc va înţelege directă cu administraţia drumurilorii de feriă în ceca ca privesco întinderea, o-

bligaţiiloră menţionate, mobilarea, încăldirea,

nicaţiunii şi pe cât va fi cu putinţă, exerciţiul
Poliţiei asupra pasporturiloră.

Art. 20, Convenţiunea de facă va intra în

vigâre după ce se va aproba de Corpurile legiuitâre respective, şi schimbarea ratifi caţiv.nilorii se va face la Bucurescl,

Spre încredințare, amânduoi plenipotenţiarii ai semnatii acâstă convenţiune şi aii revestit'o cu sigiliulă armelori loră.

luminatulă, îngrigirils de curățenie de dată
diferiteloră localităţi a oficiurilori stabilita în
“gară, precum şi la trebuinţa evenţnală de lo-

Păcutiă, în întreită exemplarii, la Bucuresci
în 19 Mai 1874.

Se voră înţelege, în fine. asupra cestiunii
de a se sci până la co punctă va trebui a se
despăgubi societăţilopontra avansurilo făcute

ţiuni ca textulă originali în limba fra ncesă.

cainţă pentra împiegaţi.

(Semnat) : Calice, (Samnat) B, Boerescu,
Sa certifică conformitatea presentei traduc-

Ministru secretară de Staţii la depa rtamentulă afaceriloriă străine, DB. Boerescu «

.
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DECRETU
E

1198 pr 2 AvausT 1871 PENTRU MODIFICAREA ART. 19 DIN REGULAMENTUL
PRIVITOR LA ACTELE STAREI CIVILE

(4971)
Art, 1. So modifică în modulii următoră articolul 19de subt $ 1 din regulamentulii pentra
aplicarea titleloră II şi V din codul civile:
_ Art, 19, In registrală pentru nascere nu se

d Transcrierile unoriă otăriri judecătoresc
privitore la uă nascere înscrisă sâi care trebua
a sa înscrie, să la ratificarea unui

acti de nas-

cere. Ele se voră face după formularul No. 21;

pâtotnscri de câturmătârele gâse felari de acte:
e. Actulă de rocunâscerea unul copilă (art. 48
a. Actele de nascerea copiiloră născuţi în din codulii civilă);
acea comună, Ele se vorii face după formulaf. Actele de adopţiune (art, 823 din codulii
rală No. 1;
civilă).

b, Procesele- -verball despre copiii găsiţi înacea
comană. Ele se vor face după formularul No. 2;
c. Tranacrierile acteloră do nascere acopiiloră
născu pe un rasii călătorindă pe mare (art. 45
din codulă civilă), trimise de către Ministe-

zală de interne. Ele sa vorii face după formuJarulii No. 2; ”

LE
PENTRU

REFORMAREA

SI COMPLETAREA

Pe marginea registrulal unde 30 înacriă a-

dopţiunle şi recunoscerile se va face trămitere

la registrulă şi pagina unde se află înscrise actele civili de nascere primitivă.
Asemenea pe acesti registru ală nascorii primitive so va face trămiterea la registrulii undo
s'a înscrisă recundscerea s6ă adopţiunea.

GE
UNOR

ARTICOLE

(Decret o. 333, din 15 Febr uariii
Art, uniciă, Articolele 7, 8, 9, 32. 38, 39, 43,
47, 49, 50, 54, 55, 60,77, -90, 97, 107, 118, 119,
120, 191 „125,196; 127, 193, 131, 134, 140, 141,
144, 145, 147,149, 150, 151,153, 154,155, 156,
166, 168, 173, 181,192 "183, 136, 187, 192, 193,
"194, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 210 211,212,
216, 233, 239,240, 2:15, 246,247,949, 254, 1958,
259, 203, 264 971, 979, 216, 234, 287, 988, 290;
293, 294) 296, 299, 300, 303, 309. 310, 317, 318,
321, 994,923, 843. 1344, 548, 358, 360,364, 367,
376, 982, 384, 385, 393 194, 395, 346, 397 şi

399 din codicele penale se “abrogă şi se înlocae-

sce cu articolele următâre:

Art, 7, Pedepsele pentru crime suntii:

„I
2.
cinci
3.
tincă

DIN CODIGELE PENALE

|

1874)

4. Detenţiunea de la tretan! până la eco aut
5, Degradaţiunea civică de la trei până la
dece ani; “Arte 8, Pedepsele pentru delicte suntăi:

- 1, Inchisârea de la cinci-spre- dece dile ponă

la ciuci ani;

- 2. Interdicţiunea de la şese luni până la ş6s0

ani a unora din drepturile politice, civile ori
de familiă ;
-

3. Amenda de Ia duoă-deci şi şâselei în susă.
„Arte 9, Pedepsele pentru contravenţiuni sunt:

“ Il. Inchisrea

de

la 1 Qi până la cincl-spre-

dece dile:
2. Amendă de la cinci lei până la duos- -dâci

Munca, silnică pe tâtă vicța;
şi cinci lei,
Munca silnică pe timpii mărginită, de la
Art, 32. Durata pedepseloră se va socoti din
până la două- -decă anj:
diua cândă sentinţa scă decisia condamnătâre
Reclusiunea într'uă casă: de muncă de la va fi rămasă definitivă.
până la dee ani;
a
Dscă individulii se află în dotenţiă preventivă,

i

-

durata pedopsel
nu va fi fâcuti
sentințer.s6ii a
câsta de apelulă

Ă
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se va socoti, dscă condmnatuiii
apelă s6ă recursii, din dina
otăririi, fără a se împedica aasă recursulii Ministerului pu-

blicii, şi orl-care ară fi resultatulă atestui apelă
„s6ă recursii.
.

“ Pentru delicte de presă sunți răspundători:
autoralii, cândă este cunoscutii 6 cândă sa
dovedesce ; 6ră în lipsa lui, girantulii, editorulă,
Art, 49. Cândii pedâpsaantorului principală
va fi reclusianea, pedâpsa complicelui va fi în-

chisârea corecțională de la dnoi ani până la

Asemenea so va urma şi în câsulă cândii pedâpsa se va reduce de instanţa mat înaltă, după
apolulii s6ă recursulă condamnatuluj,

cinci ani. |
“Cândă pedâpsa autorului” principali va fi
închiedrea corecțională, pedâpsa complicelui
va fi minimum acestei pedepse.
|

matii de împregiurări cu totală neatârnate
de
voinţa autorului ci, se va pedepsi c'uă pedâpsă
d'uă trâptă mat josă de câtii aceea, ce s'ară fi
cuvenitii de sară fiexecutaţă crima, „Crima săvârşită dâră neisbutită se va pedepsi
cu minimum pedepsei ce s'eri fi cuvenit d

uaci fapte calificate crimă stă delictă:
:
1. Aceia cari vori fi procuratii arme, instrumente, sâii ori-ce alte midlâce cari ai servită

Art. 35. Tentativa de crimă adică ori-ce
începutii de execuţiune a crimei do se vaficur-

s'ariă fi executatii crima,
Cândii pedâpsa, va fi aceea a, reclusiunii, tentativa se sa pedepsi cu închisore corecțională
de la daci ani până la cinci ani.

. Cândă pedâpsa va fi munca silnică pe tâtă
visţa, crima săvârşită dâră neisbutită sa va pe-

Art. 50, Vori fi pedepsiţi ca complici al

la comiterea faptey, sciindă că o să servâscă la
acestă comitere;

|

„2. Acei cark cu bună sciiuţă ori

fi ajatată

sâă voră fi asistată pe antorală a6i pe autorii
acţiuni! în faptele cari ai pregătit'o stă a înlesnit'o, sâă în acelea cari a săvârgit'o, fără
prejudiciul pedepselorii cari santă prevădate
pentru autori de comploturi scă de provocaţiune

în contra siguranţei interiâre s6ă exteri6re a

depsi cu maximum muncei, silnice pe tiinpă
mărginită.
:
|
Art, 39, 'Pentativa de vr'ună delictă, adică

Statului, chiară în casulă cândii crima ce aveai

din împregiurări cu totulă

acinţă de causă, la vindarea s6ii numaila, distri-

tulă neisbutită, se vorii pedepsi numaila întâmn
epri
e specială
plările prevădut
vr'nă disposiţiun
alegii.
-:
e
:
Art, 43, Acei cari rorii fi fost osîndiţi pentru

vărată ali autorului, girantelui, editorelui,
cândi scrierea, imprimatuli, desemnulii s6ă

ori-ce începuti do execuţiune a delictului, care
se va

fi curmată

neatârnate de voinţa autorului, precum şi delic-

pricina corecţioanli la închisâre mai mulţi de

g&so luni, la întâmplare de recidivă de delictii, se
voră supune la maximum pedepsei prescrisă

de lepe pentru acelă delictii, şi acea pedepsă

pâto a se înduoi cândă osînda presorisă pentru
delictulă săvârzită va, fi chiar acelă maximum.

„In materiă de crimă, deliotii do presă să

politicii, delicuentulă nu se va considera ca
rocidivistii de câtii dâca prima osîndă va fi fosti
asemonea pentru delict de presă sâii politică.
Art, 47. Sunţi agenţi provocatori aceia, cari,
prin daruri, promisiani, amenințări, abusiă de
autoritate săi de putere, uneltiri culpabile,
vorii fi provosată la uă infracţiune sâă voră fi
daţii instrucţiani spre a o comite..
|
Sunti asemena agenți provocatori aceia cari,

prin vr'unuldin imiglocele enumerate în art. 294,

voriă

fi provocată

directii

la comiterea

unei

crimo sâii unui delict prevădate do codicele

penale.
:.
|
Aceştia genţi so pedepsesc întocmaica autorul.

Aceiacari,prinvr'unuli
din midlâceleindicate

în'citatală art. 294; roră

provoca

directii la

comiterea unei crime sâă delictă provădute prin

în vedere conspiratorii sii prorocatorii nu se
va fi executati;
ia
!
3, Aceia cari vori fi contribuiti,

în cuno-

buirea, ori expunerea unei scrieri, unui imprimată, unui desemni sâii unei gravure, cari nu

voră arăta lămurit numele şi domiciliul adegravara conţină crimă sâă delictă.
i
Persânele de mai sus voră fi scutite de orice pedăpsă:
o
!
1. Dăcă voră artta po adevăratulii individă
de la care ţină scrierea, iniprimatală, desemnaul
s6ă gravura ;

"9. Dâcă voră arăta pe adevărații autori,

giranţi şi editori.

Arte 54, Tăinaitorii se voră pedepsi cu închisâre corecțională până la duci ani.
Ă
Art, 55, Tăinuitorii da lucruri molipsite se
vorii pedepsi cu daoi ani închisâre corecțională,
Arte 60, Afară de causele de scuse anume
prevădute de lege, mai suntii şi alte canse de
micşiorarea pedepsei, lăsate cu totuli la apre-

ciarea juriului s6ă a judecătorului corecțională,
cari se numească circumstanţe atenuanţi.

Cândă juriulii va declaracă există în favorea

acusaţului recunozcutii culpabile circumstanţe
atenuanţi , pedepseleco pronunciă legea in

contra unoră asemenza acusaţi se rori inodifica
după com urmâză.
”
|
Dâcă pedâpaa ce pronunciă legea, esto munca

silnică po visţă,cartea va aplica pedâpsa muncei

codicele penale, fără ca acea provocaţiune să fi siloica pe timpă mărginit s6ă reclasiunea.
Dsca pedâpsa este aceea a muncei silnica pe
produsă vr'unii efectii, se voriă pedepsi cu închisâre dela trei luni pânăla duoi ani şi cu amendă timpă mărginită, curtea va aplica pedâpsa
reclusianil si m>ximum închisorii.
de la cinci sata pent la cinci mil lel,

COMUNE

Dâca pedâpsa va fi acea a'reclusiunii, detenţiunii, degradaţiunil civile ssă maximum închisorii

corecțională,

curtea să

tribunalulă va

-5

1, Acela

care,

findă însărcinată a aduna

bilete de votare, a adăugitii sâi a micşiorată,
cu rea-credinţă, numărulă lori legitimi ;

aplica închisârea corecțională, făra o putea
2, Acela caro falsifică s6ă schimbă ună biletă
xeduco la mal puginu de ună ană.
LL de votare, sâii înscrie po bileturile persâneloră
Curtea va pntea încă aplica g'uă amendă de cari nu scii carte alte nume do câtă acelea cari
Ja cincă sute până la una mie ciuci-sute ley,
i s'aăi dictată;
_
:
Ia casă cândi lezea pronunciă maximum
3. Acela care, fiizdă fusărcinată cu ţinerea
unei pedeps2 criminale, curtea va aplica mi- procesului-verbale alunoi operaţiuni electorale,
nimam.aceleeaşi pedepse sciă chiară podâpsa ce a înscrisă într'ensulă alte nume do câtii acelea
vine c'onă gradi mal josă, - -cari i s'ai dictată ;
E
Dâca legea pronunciă pedpsa închisorii sâă
4. Oră-ca pers6nă, funcţionari publici s6ă aceca a amendei, şi dâcă tribunalele core. ţio- nu, care fiindi însărcinaţi de lepra ca săvârşirea
nalo roră constata circumstanţe atenuanţi, unei ijucrări în formarea listeloră electorale,
ele sunt autorisate, chiarăîn casă do recidivă, s6ă în operaţiunile electorale, arii refasa, fără
a reduce pedspsa îuchisorii până la minimum motiriă justificată, d'a indoplini sarcina ce'i
de cincl-spre-ece dile, şi chiarii mai josă; impune legea.
a
precum asemenea şi pedspsa amendeY până la
Jn tâte aceste casuri, juiecătorulii va prominimum de lel duoă-deci şi şâse, si chiară mai nuncia şi interdicţiunea po timpă mărginită.
josii. 'Tribunalele pot să substituie, în asemenea
Arte 107, Dscă prin unul din midlâcele ercasi, închisorii amenda, fără însă să se pâtă primate mal susii s'ati concertatii măsuri contra
cobori, în niciună casă, maijos de simplă poliţiă, executării legilorii sâă contra ordineloră puverArt, 77. Ori-ce ofensă comisă în publie contra nului, pedspaa va fi duoi ani do inchisâre.
persânei Domnitorului sâi a Domnei, ssia
Dâcă acâstă concertare s'a făcutii între aufiiloră loră, chiară pria vr'anulă din midlocele

arătate în art, 294, sa va pedepsi cu închisâre

de la unii anii pnă la duoi ani şi cu amendă
do la duot mii până la gece mii lat.
Asemenea,

ori-ce ofensă comisă în publică,

să prin vr'unulă din mid!dzele enumerate totă
în art. 294 contra persânei vr'anul altii membru

ală familiei Domnitorului, se va pedepsi cu îachisâro de la trei lun! pânăla optii-spre-dece

luni şi cu amendă de la cinci sute
roi. mil lei

-

a

IE

ascendente şi descendenta şi coiateralii până
la ali treilea gradă, precum şi” afinii d'aceeaşi

Se

.

va pedepsi cu închiadre de la şese luni până

la duoi au! şi cu amendă de la ducă mii până
la dece mii le! acela cure, prin aceleaşi midiâce,

va ataca aatoritatea constituţionată a Doian:-

torului sâă inriolabilitatea persânel

sele, ssă

drepturile constituţionali ale dinastiei lui, precum şi acela cd va imputa Domnitorului actele
gavernului săi, pentru cari numa! ministrii
suntiă responsabili, .
o
!
„Art, 90. Iotrunindo-se adunări s6ă cete tur-

burătore linisce obşteaci, dâcă după tre! somaiuni co li se voră face de către autoritățile
compentinte, nu se voriă risipi şi va midloci lucrarea puterii armate, câţi voră fi complici la
dânsele şi se vorii prinde acnlo pelocă, se vori
pedepsi cu închisâre de la şâselunipâne la duci
ani; 6ră căpeteniile lură sa voră pedepsi cu duci

an! închisâre,. :

,

bili voră fi pedepsiţi cu duol an! închisâre,

" Art,
la trei
timpi
Acei

118. So rorvă pedepsi cu închiaâro de
până la cinci ani şi cu interdicţiunea pe
mărginită :
Sa
carivorii fi falaificată aci alterată ori-ce

timbru. naţionali

s6ii ori-ce marcă

publică,

până la destinată pentru probe: la materi! de arginti

„Prin familia Domnitorului se înțelege rudele

categoriă.

torităţilo civili şi corpurile militare s6ă gofit
loră, aceia cari vori fi autori s6ă provocatori
voriă fi pedepsiţi cu detenţiune, cet-alţi culpa-

E

Insă acei din complici s6ă din căpetenit cari
voră fi cu arme se voră pedepsi cu reclusiunea.

Art. 92, Se va pedoysi cu închisâro de la ună
anii până la duol ani:

sâi aură...
-Asemenea se vori pedepsi şi actia cari, cu
stiință se vori fi serviti cu chârtii s6ă efecte
purtândiă timbruri mincinâse, stă cu mărci,
ori timbruri falsificate sâă alterate. .
.

Art, 119. Se vori pedepsi cu închis6rea de

trei ani şi cu întordicţiunea potimpă mărginită

ork-cine, fără a, avea drepti,va lua şi va întrebuinţa adevăratală sigilii ali Statulai, sâă
timbrarile ori mărcile prevădute la art. 118,
făcând cu densele nă întrebuințare vătămătâre
drepturiloră şi intereseloră Statului.
Art, 120. Se va pedepsi cu închis6ro de trei
ani şi cu interdicţianea pe timpă mărginită:
|. a. Aceia cari vori fi falsificatii mărcile destinate spre a fi puse, în numele guvernului,
asupra producteloră siă mărfarilorii, sâă cari

voră fi întreboinţată cu sciinţă asemenea false
mărci ș .
b. Aceia

Ie
Ei
cari rori fi falsificată

sipiliulă,

timbrală sâii marca unei autorităţi Ore-care
s6ă a unui stabilimnanti particulară, do bancă
s6ii de comerciii, s6ă cari cu sciinţă le voriă f
întrebuințată. .

Art, 121. Se ra pedapsi cu închisâre până

la duo! ant acela care, fără drepti,

ra lua şi

va întrebuința adorăratele sigili!, timbru sâă

6.
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lucruri mişcătâre, cari se rorii afla în mânele
şi lui, în puterzs, însărcinăril sâle, se va pedepsi

mărci prevădute la art, 118, făcendă cu densele

_uă întrebaiuţare -vătămătâre drepturiloră

întereseloră Statului ori a unei autorităţi pu-

blice, orichiară a uunistabilimenti particulară,

de:bancă sâă de comerciiă,
.
Art, 125, Vorii fi pedepsite cu manca silnică
pe timpă' mărginitii ori-ce alte persâna cari
voră fi falsificat vr'ună actă antentică şi publicii, s6i inscrisuri da comerciă s6ă de bancă,
fii prin contrafacere; s6ă alterarea scrierii sâii
a subt-semnăturci, fiă pria plăsmuirea, de con-

venţiuni, disposiţiuni, obligaţiuni sâă libera-

țiuni, s6ă prin inserţiunea joră posterioră, fiă
prin adăugirea sâii alterarea de clause, decla-

raţiuni s6i fapte ce aceste acte aveati de objectii
de a conţine g'a conatata,
i

Cu acâstă pedepsă se vorii pedepsi şi acei
cari vorii fi falsificat s6ă alteratii bilete de bancă

cu mazrimum închisorii şi cu interdicţiunea pe
timpă mărginită, dâcă lucrurile deturnate sâă

sustsase vori fi d'uă val6re de la una mie două

sute lei în susiă.
”
Dâcă valorile suatrase.
sâă detarnate suntă
maj josii de una mis ducă sute lei, pedâpsa va
fi inchisorea de la unii anii până la dnoi,
In ambele aceste casuri, condamnatală va
perde dreptulă la, pensiune şi se va declara încapabilă d'a ocupa ori-ce funcţiune publică pe
tâtă viâţa. Ori-ce judecătoră, administratori,

funcţionarii s6ă oficiariă publici, care va fi stricati, desfiinţatii, sustrasi s6ă deturnatii acţele
şi titlurile ali căroră era depositarii, cari i se

încredinţase scă comunicase în virtutea fanc-

ţiunil sâle, se va pedepsi cu maximum închisorii

autorisate de legi în State străine, sâi cari cu şi cu interdicţiunea pe timpi mărginită, so va
sciinţă voră fi întrebuințată aceste bilete fal- declara şi incapabili
d'a ocupa funcţiune publică
sificate, s6ă le roră fi introdusă în cuprinsuli po tâtă viâţa, perdendi şi dreptală la pensiune.
ărei, .
PE
Ori-ce agenţi s6ă însărcinaţi, orl ai garerj Art, 126, Se va pedepsi cu închisâre de la

nului, oră ai Qspositariloră publici, cari voră ti culpabili do aceleaşi sustracţiani, vorii fi sumărginită acelă care, cu bună-sciință, se va puşi la aceeaşi pedâpsă.
a
servi cu plăsmuitele înscrisuri. despre cari se
“Arte 141, Orl-care din funcţionarii publici, ”
vorbesce în cele din urmă trei articole. .
ori-care din oficiarii publici s6ă însărcinaţiă Arte 127, Se va pedepsi cu tnchisâre do la lori , ori-carI perceptori de drepturi ,; taxe,
duoi ani în susă orl-ce porsnă va fi făcută contribaţiuni, bani, venituri publice sâii comuvr'uă plăsmaire, orl-ce felii, la înscrisuri par- nali precum şi ori-cari însărcinați din partea
ticulare, prin unulă din modurile exprese prin perceptoriloriă, voră fi ordonată să se percâpă,

„trei penă la cinci ani şi cu interdicţiune pe timpii

art. 125, precum şi cel ce cu bună-aciință se va vorii îi cerută s6ă voră fi priimiti ceea ce na

servi cu asemenea înscrisuri plăsmoite,

avea drepti a lua, s6ă mai maultii da câtă ceea

acela care, în privire d'a trage unii folosii pentru sine s6ă pentra altuli, s6ă d'a aduce vătămare altuia, âmple uă chârtie pe care se află

buţiuni, bani sâii venituri, ssă ca simbrie, oră

„Ori-cine va comite infracţiunea prevădută
ia art. 128 se va pedepsi cu închis6re de la şese
luni până la duoi ani și: cu amendă de la una
sută penă la trei mil lei, dâcă chărtia i se va
fi încredinţatii da ânsuşi subt-seriitorulă : 6ră

ţiunea pe timpă mărginită, .

Art, 128, Plăsmuitoră de înscrisuri este şi

ce so curonca să ia ca drepturi de tare, contri-

apuntamente, se voră pedepsi: funcţionarii şi
oficiarii publică, cu închisâre de la: daci ptnă

subt-scrierea une! persOne în contra voinţei a- la trei ani ; €ră însărcinaţii. loră, cu închisâre
cestia şi o întrebuințâză ca ună titlu,
:
de la şeso luni până la duoi ani şi cu. interdic-

dâcă nu i se va fi încredinţatii, se va pedepsi
cu închisre
de la duoi ani în susii.

_. Arte 181, Puncţionarulă publică care, cunoscândi acea schimbara do nume, va fi dată
pasportă pe nume închipuit, se va pedepsi
cu duci an! închisâre.
Arte, 134. Otelierii, hangil şi cârciumariY
cari cu sciinţă tori înscrio în registrele lori,
„sabt nume mincinâse sâiiînchipnite, pe persâne
ce vorii găsdui la dânşii, so voră pedepsi cu

a

Calpabilii se voriă osindi âncă şi la uă amendă

d'uă a patra parte, celă multă, şi d'uă a duoăspre-decea parte, celă pugină, din suma resti-

tuţiuuiloră şi a dauneloră-interese ce vori fi
dători a plăti, perdândă şi areptaliăla pensiune.

Arte 144, Ori-ce funcţionară de ramulă administrativă sâă jadecătorescii, ori-ce agentii
s6ă însărcinat ală anei administraţiuni publice,

care ra fi priimiți scă va fi pretinsă daruri sâă

presenturi, sâii care
de asemenea lucruri
ună actii priritorii
drepti, dâră peutru
da lego uă plată, sa

va fi acceptatii promisiunY
spre a face sâii a nu face
la funcțiunea sea, fie şi
care n'ară fi determinată
ra pedepsi cu închisâre de

închisâre de la cinci-spre-dece -dile până la la daoi pânăla trei an! şi cu amenda înduovită
vă lună,
ERE
„
avalorii iucrurilor priimite scă fă gă duite, fără
"Arte 140. Ori.ce perceptoră, ori-ce funcţio- ca acâstă amendă să potă fi mai inică de câtii
nariă însăreinaţă cu percepţiune, ori-ce depositarii s6iă comptabilă publică care va fi deturnat

scă sustras bani publici scă privaţi, să efecte

ţinendii

locă de bani, sâă acte, titluri şi alte

duvă sute lei; 6ră banii stă darurile, or! val6rea
loră, se voriă lua pe sema ospicieloră ssă case-

loră de bine-facere ale localităţii unde s'a coinis
mituirea.
Ne
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- EX nu voră mai putea ocupa funcţiune pu- dile până la trei luni şi cu uă, amendă de la
blică şi vor perde şi dreptul la pensiune,
cinci-deci până la una mie loci, avându-se însă
Cu aceeaşi pedepeă se va pedepsi şi ori-ce în vedere aplicarea$ 2 de la art. 99.
LE
arbitru sei espertii numită, sâă de către uni
Or-ce particulară care, prin amenințări scă
tribunală, sei de părţi, care va fi acceptati
promisiuni, scă primită daruri stă presente,
pentru a da uă decisiune stă a emite uă opiniune

favorabilă uneia din părţi. |

Art. 145, Dica mitairea s'a urmati asupra
„anni judecători sâă jurată, pronunciândă în
materii criminali în farârea sâii în contra acutatalui, pedtpaa va fi maximuli închisorii şi
perderea drepturilorii d'a mat fi admisă în serviciă po t6tă vicţa; elii va perde şi dreptul la

pensiune,

|

Dsca mitnirea s'a urmati asupra unui jurat
pronunciândi în materie de expropriaţiune,
pedâpsa va fi închisrea de la ună anii până la
duoi ani, perderea dreptalui d'a mai fi admisă

în serviciă pe tâtă vidţa ga dreptului do prnsiane.
.
.
Art, 147. Orl-ce funcţionari administratieă

s6ii judecătorescă va abusa de puterea ce "i dă
caalitatea sea spre a sili po nedreptă peuă
pers6nă a face sâi suferi ună act, sâă a se
abţine de dtasulă, se va pedepsi cn închisâra
de la uă lună pănă la daol ani,şi so va yutea
încă declara necapabilă d'a ocupa funcțiuni pu-

blice de la ană ană la trei.
|
Art, 149, Ori-ce funcţionară care afară din
cusurile şi formele prevădute de lege, va aresta
s6ă va ordona a se aresta uă persână,

sc ta

mid!ce silnice, se va fi introdusă în domicilială

nui cetăţiană, se va pedepsi cu închisâre de
la cinci-spre-(lece

dile până la trei luni şi cu

amendă de Ia trek-decl până In cinci sute lei,

Art, 153, Ori-ce funcționari,
care va executa
uă pedepsă ce nu a fostii pronunciată de judecată, scă care o execută peste măsura prerădută .
de judecată, sa va pedepsi cu închisârea penă

la duoi ani.
E
Ss
- Art, 154, Ori-ce fancţionari, însărcinată cu

urmărirea crimeloră sâii cu executarea pedepse
loră, care, cu scopii d'a sustrage pe unii indi- |
vidii do la uă pedâpsă legală, nu va urmări
crima sâii delictul,
s6i care nu execută pedâpsa.

pronuuciată, ori execută uă pedâpsă mal mică
de câtă cea pronunciată de judecată, se va pe-

depsi cu închisrea până la duo! anl s$ă cu
amenda de la uă sută până !a trei mil lei şi se
va declara incapabili de ja ună ană până la trei
ani d'a ocnpa funcțiuni publice.
.

Ari. 155. Ori-ce funcţionarii care, dela sine.
în contra legii, fără competinţă şi fără a midloci uă otărire a autorităţii competinte, va deposeda

pe uni

particulari, se va pedepsi cu

închisârea până la duoi ani şi so va declara incapabilă d'a
ană până la
Art, 156,
ds scrisori

ocupa funcțiuni publice de la urii
tref ant.
,
.
O.X-cesnyresiuat, orf-co deschidere.
încredințate la postă, făcută scă

prelangi într'ună modă ilegali ţinerea lui la
închisore, se va pedepsi cu închizâre de la trei înlesnitâ de vr'anii funcţionară să agentă alti
ani pEnă la duoi ani şise va putea âncă declara guvernului, ori ali administraţianii postelorii,

de incapabilă, de la unii ană până la trei, d'a
” ocupa funcțiuni publica.
:

- Dâcă arestarea ilegale a ţinută mai multă

de trei dile, minimum pedepse! va fi de patru
luni, gi se va declara incavabilii d'a mal ocupa

funcţinui publice, de la ună anăla trei ani.:
Decă arestarea ilegală.va ţine mai multii.
d'uă lună, osinda va fi de daol anl îuchisâre.

se ta p=depsi cu închisârea până la duci ani,
gi cu amenda de la cinci-deci penă la cinci
sute lei.
,
”
.

Culpabiluli se va declara necapabilă

ocupa funcțiuni publice
duo! ani.
N

de-a

de la anii ană până la

Arte 165, Ori-cepreotii, de ori-ce cultă, care

va celebra uă cununie mai 'naintea îndepliniril
„In aeste din urmă dnoăcasuri, fancţionarală actelorii şi formeloră cerute de legea civile,so
șa perde şi dreptulă la pensiune:
a
va pedepsi pentru prima Oră, cu amendă de la
„ Art„.190, Ori-ce funcţionară care, în instrue- uă sută până la uă miă let; 6că în casă de reciţianea causeloriă corecţionali,
oră criminali, ra f divă,se ra pedepsi cu inchisâre penă da duo! ani.
întrebuințată sei va fiordovati a se întrebuința
Art, 165, Dâcă unii asemenea dis-ursă cucasnă spre a sili pe bănuiţi a face mărturisiri prinde uă provocaţiuno diroctă la nesupuoerea'

stii declaraţii, se va pedepsi cu duoi ani închisâre, fără a se apera prin acâsta de alte pedepse mai mari pentru lovituri scă răniri prevădute de lege,
:

Art. 151. Ori-ce funcționarii administrativi

sâă judecătoresc, orl-ce oficiarii de justiţie sii
de poliţie. ori-ce comandanti să agentii alii
forței

publice,

care

se va introduce

în a sea

către legi sâă către alte acte ale antorităţii

publice, scii câca tinde a rădica sâii a arma uă
parte din cetăţeni în contra altora, preotul
sâii obrazulă bisericescă, care “ii ra fi pronunciată, se va pedepsi cu inchisorea până la uni.
ană, dâcă provocarea n'a fostii urmată de nic
unii efectii;
,
,
"Eră dâcă a datii rascerela nesupunere, seva

cualitate în domicilială rani cetăţiană, în con-

pedepsi cu daoi ani închis6re.

tra voinţei acestuia, afară din casurile prevădute de lege,şi fără formalitățile ce ea prescrie,

Dacă actată nesupunere a ajunsă pânt a se
transforma în s+diţiune scii în revoltă, care va
da loci, în contra unuia s6ii mat multora dintre

se va pedepsi cu închisârea de la cinci-spre: dece

8
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cul, abili, la aplicareade | elepse ma” a:pre, aArt, 187, Chiarii cândii nisce asemeni atacuri
tunci preotnlă sâii obrazulii bisericesc Be va, na torii fi causatii vărsare de sânge, răniri s6ă
pedepsi cu aceeaşi pedâpsă.
bole, cnlpabilulă se va pedepsi cu închisâre de

Art, 173, Dâcă rebeliunea nu s'a urmati de

la tre! până la cinci ani şi cu interdicţiunea pe

câtă de una pent la trei persâne armate, se va

timpă mărginitii, dâca lovirea sa săvârzită cu
precugetare s6ă prin pândire.
.
-

pedepsi cu înrhisâre de la ducă luni până la
trei ani; -6ră dâcă rebeliunea s'a urmată fără
Arte 192. Marturii şi juraţii în materie pearme, pedepsa va fi închisâre de la cinci-spre- nală, cari subt unii pretextă neadevăratii, nu
dece dilo până la şese luni,
Se
voră veni la chiămarea ce li se va face, se roră
Arte 131, Acei cari prin-vranauli din mid- patea osîndi, pe lîngă amendile ce se roră prolâcele enumerate la ait. 294, voră provoca di- nuncia pentru nevenirea loră,şi la vă Sachieâre
- zectiă la nespunere către legi ori către autori- de la cinci-spre-dece gile până la duoă luni.
tăţile constituite, la dispreţ către religiunea
Art, 193, Se consideră ca ună servicii dâtodomnitâre s6i către cele-alte religiuni, la ură rită legalemente, şi se va pedepsi cu vă amendă
sii dispreţ contra guveralui;
de dro&-deci let pentru fiv-care di de întârdiere:
Acei cari prin aceleaşi midlâce voră lăuda
1. Girantulii, s6ă, în lipsa lui, editoraulii unei
fapte calificate de crime stă delicte de codicele scrieri periodice, care nu va publica respunsulă
penale, sâi voră deschide subt-scripţiuni, prin ori-cărei pers6ne citate directii scă indireetii
veri ce medii, pentra a se plăti amendile celorii în acea pnblicaţiune, celii mai târdiă în primală
condamnați; precum şi aceia cară.vorii repro- numără care va apărea după 60 ore din ora în duce unii discursă, uă scriere! ună imprimati, care acelă răspnnsiă va fi fostă depusă la redac"vă gravură, unii desemni sti uă emblemă, ţiune s6ă administrațiune
o
i

condamnată de justiţie, se voră pedepsi cu în-

chisâre de la uă lună penă la unii ani şi cu
amendă de la cinci sute până la cinci mii les,
“Art, 182, Celă ce prin cuvinte sâi scrieri
înjurătore va atinge on6rea unui sii mai multor
funcţionarl administrativi să jadecătoresci, stii
unui jurată, în lucrarea
sâi cn ocasiunea exerciţiului fancţiunei lori, se va pedepsi cu închi-:

s6re de la cinci-spre-dece dile până la ştse lant;

€ră dâcă ultragiuii se va îi urmată în sala şedinţeloră unei curţi scă unui tribunalii, osinda
va îi închisre de la duoă luni până la unii anii.

Ultragiali făcută prin gesturi ofensătâre

stă prin ameninţări, în contra unui asemenea
fancţionarii publică s6ă jnratii în exercițială
s6ă ca ocasiuena fancţiunil sâle, se va pe epsi.
cn închisre de Ja cinci-spre-dece dile până Ja
trei luni; 6ră de so ra fi urmatii altuagiulii în

sala şedinţelor unei curți s6ă tribunală, se va
pedepsi

Dâcă respunsulii conține unii numeri de litere

maj mare de câtii de ducă ori numărulii

lita-

riloră din articolală prorocatorii, autorulii va
trebui să plătescă excedentală, d'uă dată cu
depunerea, după preţalii însemratii în publicaţiunea pentru anunciuri,
Depunerea răspunsului se probâză prin chitanţă sâă prin procesă-verbalii dresată de ună
portăreliă ;

.

2. Girantuli, s6i, în lipsă de girântă, editorulă verl.cărei foi periodice, care nu va publica în capală ceiui d'ântâiă numirii sentința
prin cara vă persână va fi fostă condamnată

pentra ună delict de presă “comisă prin acea
publicaţiune,

3. Girantulii, ss,în lipsă de girantă, edi-

torul veri-cărei fol periodice, care nu va pnblica
în capul primului numării comunicatele oficiali
destinate a îndrepta faptele eronate produse de

cu închiz6re de la uă lună până la acea publicațiune.
ştso luni.
. .
.
Prin editori se înțelega tipografulă sâă litoArt, 182. Ultragiuli făcută prin cuvinte, grafală cândă nu se află altă editorii cunoscută.
gesturi s6ă amenințări, în contra ori-cărni funcArte 194. Sa va pedepsi ca închisâre de la

ţiorari publici, precumă şi în contra ori-cărnă

cetăţiană însărcinată cu ună servici publici
s6ă municipali, stii agenti însăreinatii cu forța

publică,în exerciţială sâă cu ocasiunea funcţiu-

nii sâle, se va pedepsi cu închisâre do Ja cincispro-dece dile până la duoă luni. ssă cu amendă
de la cinci-deci până la duo sute lef,
|
Arte 186, Decă atacurile urmate în contra
funcţionarilcr şi agenţilor prevădaţi la art. 148
şi
de
de
pe

185 aui fostă pricinuitâre de vărsare de sânge,
răniri sâă bâle, pedepsa va fi închisârea
la trel până la cinci ani şi interdicţiunea
timpi mărginită; Gră dâcă din acesta, se ra

cincl-spre-dece ile până la duo! ani acela care.
cu voință, înlesnesce ssii tucârcă a înlesni scăparea, sii face a se scăpa unii arestantă care:
se află pusi într'uă închisâre sâă subt paza
forgei armată, a funcţionarului ori agentului
însărcinatii deajiă conduce orl dea'li priveghia.
“Când ună arenstantă va scăpa, păzitoruli
s6ă conducătorală, care va fi causa roluntariă,
a acestei scăpări, se va pedepsi cu închisâre de

la trei luni până la duot ani,

Dâcă va.fi numai negligența, pedâpsa va fitachieorea de la cinci-spre-gece q:lepânăla un an.

Art, 192, Aceia cari vorii fi ascunsă ori roră
A urmată şi mârte în termenii de 40 dile, cul- fi midlocită a se ascunde persâna pe cari le cnpabilulii se va pedepsi cu munca silnică pe timpă nosea de săvârşitâre de crime, se voră pedepsi
mărginitii.

“

cu închis6re de Ja ună lună la unii ană,

Ă
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Eră decă ascunderea stă midlocireade ascundero se va fi făcută pentru în parte-şi folosii
pedepsa va fi de duoi ani închisre. Vorii fi însă

apiraţi do osinda cuprinsă într'acestii articol

rudele de susă şi de josii, socul sâii sogia, şi
chiarii do voriă fi despărțiți, îrații sâă surorile
culpabililoră celoră ascunși şi afinii până la aceaaşi spiţă.
.
Ri

Art, 19$, Cândă sigiliele puse dia ordinului

9

Art. 210, Se voră pedepsi cu duof ant închisore ori-co alte personecari voriifi fostă însărcinatocuvi'ună servicii într'acoste ceto, precum

şi aceia cară, cu bună sciinţă sci voință, voră
ti dati cetelorii arme, mnniţiuni şi instrumente

pentru crime, locuinţă, scăpare stii locii de în-.
telnire.
“

Arte 298, Paptulii d'a lovi stă răni cu voință

ună pers6nă, stă a'i causa ori-ce alte lesiuni
unei dregătoril administrative sâii jodecătorescă corporali, se pedepsesce după împregiurări, ca
se vorii sparge din neîngrijirea custodiloră, crimă, ca delictă stii ca contravenţiune.
atunci aceşti custodi se vori pedepsi cu închiRănirile şi lovirilo cari n'aă causată nică uă . :
sore de la cinci-spre-dece dilapenăla patru luni. bslă, nică vr'uă incapacitate de lucru, şi cari
Art, 200, Acela care într'adinsă va sparge s'aii urmată din certe prin cârciume, bâlciuri,
sigilicle puse pe chârtil ssă lucruri despre cari oboruri şi târguri, se pedlepsescă ca contra9 vorbesce în articolul precedentă, ori ra fi venţiani.
complice la spargerea pecețilorii, so va pedepsi
Cele-alte răniri și loviri simple se pedepcu duci ani închis6re; 6ră de va fi nsuşi custo- sescil cu închisâre do la cinck-spre-dece dilo
dele, pedepsa va fi maximum închisorii.
până la unii anii;
,
.
!
Art, 204, Celii ce va, fi culpabilă do sustracEră dâcă aă fostii cu precugetare stii cu
ţiuni, ascunderi sii desfiinţări de chârtiă, ork pândire, pedâpsa va fi închisâre dela duoă luni
luerură menţionate în articolul precedenti, se pent la ună anii şi jumătate și amendă penăla
va pedepsi cu daoi an! îzchisore; eră dâcă cul- dacă mii lei.
a
pabilulii va fi Ensuzi depositaralii, pedâpsa va
Art, 239, Dica lovirilo sâii rănirile ai cauîi inaximum închisorii.
satii uă vătămare însemnată sănătății scă unul
Art, 205, Decă spargerea sigilielorii, sustra- membru ală corpnlui victimei, ori dica aă dati

gerea, ascunderea scă desfiinţarea, chârtiilorii
sa săvergită prin violinţă în contra veri unei

persone, pedepsa va £ pentru ori-co persână
maximalii închisorii, fără prejudicii însă de
aite pedepse şi mal grele la cari a pututii da

nascera vr'unei necapacităţi de lucru, culpa-

bilută se va pedepsi cu închisore de la trei luni

pent la duol ani şi amendă până la duoă mii lei.
Eră dâcă se va fi urmată cu precugetare scă
ca pândire. minimum pedepse! va fi de şâse iuuj.
Art, 240, Dâca, în urmarea loriturilori sc

locă natura violențelorii stii a crimelorii ce se
voru fi săvârşitii,
răniriloră voluntare, pătimaşială a rămasii aluArt. 208, Ori-cine va purta în publici veri titi scă în incapacitatepo totă riâţa
d'a lucra,

unii costumă, uă uniformă,
ună semni distinctivă de autoritate să nă decoraţiune cara nu

i se cuține, stii pentru care nn are antorisarea,

se va pedepsi cu închiscre de la nă iună până

la şăse.

Art. 210, Aceia cari voră împedica, voră în-

târgia scii vorii curma îndeplinirea dâtoriiloriă

unei religiun! prin turburără ori desordine ficute
în biserică, sâii în altii lociiotărită spre acestii
sfârşită, se vori pedepsi cu închis6re de la cinci-

spre-dece gile până la uă lună şi cu amendă do

la duoă-deci şi ese până 2a duoă sate lei.
Art, 211. Acelii caro va toripe preotulii unei
religiuni pe cândii este în lucrarea funcţiunilorii
scle se va pedepsi cu închisore de la uuă ani
ptnă la daoi.
.
.
|
|
.
Acela care, prin gesturi scii cuvinte, va ul-

știi muti, scii orbi, stă sordă, săi a perdută
facultatea d'a procrea, s6ă a rămasă smintitii
de minte, ori nebuni,
stă imbecilă; culpabilulii
se va pedepsi cu închisore de la duci pâuă lu

cincl ani şi amendă penă la cincă mii lei,

Acocaşi pedepsă so va aplica şi cândă persâna
bătută, fiindă uă femelă însărcinată, din causa

bătăici a lăpădatiă,
E
Art. 245, Orl-cine va causa altuia uă bâlă

sGă uă incapacitate de lucru, dândii cu voinţă

şi cu ori-ce chipă snbtstanţa cari, fără a fide natură a causa mortea,

suntă vătimătâre săns-

la cinci mil lei.

|

tăţii, se va, pedepsi cu inchisâre de la ună lună
pent la, duoi ani şi cuamendă delauă sută pînă
!

:

Dică delicteli Sa comisii în contra, părinţiLori, ast-felii precnm santă specificaţila
art. 243, -

tragia pe ministrul unui cultă pe cândă se află pedcpsa va fi de la duoi până la trei an de înîn exerciţiulă. funcţiunil scle, se va pedepsi cu chisâre,
închisâre de la cinci-spre-dece dile la trei luni
Art, 246, Oci-care prin lucruri de mâncare,
şi co amendă de la duot-decipenă la una sută lei.

biuturi, doctori! violente, .sâiă prin orice altii

Art, 212. Disposiţinnile acestei sceţiun! se midlociă, va face, cu sciință, pe femeia insărci-

aplică numai asupra turburăriloră, altragiiloră, nată să lapede, ori cu voia ei sâii nu, se va ptlovitarilorii, sti altoră desordini a cărvră na- depsi cu minimum reclusianii,
:
tură oră împrejurări nu vorii da ocasiune dea|
Femeia care de sineşi va fi făcutii vr'uniă
so aplica pedepse mai grele, dună alte disposi- midlocă ca să lapede sciă va fi primitii să între-

ţiani alo acestui codice.

a

buinţeze miglocele de lăpădare ce i so voriă fi
2
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arătată, orii se vorii fi dati spre acesti sfirşită,

so va pedepsi cu închisâre de la şâse luni până

la duoi ani, de va fi resultată lăpădarea prun.
cului.
Medicii, chirurgii, oficiării de sănătate, “spiţerii şi mâşelo cari vori arta, sc voră da, sâi
înțesni aceste midlâce, se vorii pedepsi cu reclusiunea, dâca lăpădarea va avea locă.
Dâcă din lăpădare se va fi causatiă mortea
mumci, pedepsa se va aplica cun grad mai susă.

Art, 947. Veri-cine va vinde biaturi prefă-

cute şi amestecate cu materii vătămătâre să-

mătății se va pedepsi cu închisâre de a cinclspre-dece gile până la duo luni şi cu amendă

de ia duoă-deci şi şese până Ja cinci sute li;
&ră prefăcutele btuturi,ce se rorii dovedi afiale
vîndătoriloră, so vorii confisca.
Amenda se va pronnncia, în favorea dovedi-

" torului,

Art. 249. Dea din una din causele precedente voră fi resultati numai răniri oră lorituri,
închisârea va fi de la cinci-spre-dece ile până

la ducă luni şi amendă de la, duoă-deci şi ş6se
până la cinci-sute Iei.

:

căsătoresce din nuoit, mai naintea desfacerii
căsătoriei celei precedente, dâcă acea căsătorie
va ti fostă valabilă,
Asemenea se va pedepsi giucela care, nefiindă
căsătorită, se căsătoresce din nuoii cu uă per-

sână căsătorită şi pe caro o scia că era căsătorită.
Acâstă pedâpsă
oficiărului

se va aplica şi preotului scii

statului civilă

care, cunoscânâă că -

uă persână este căsătorită, îşi dă concuranlii
miniateriului săă la uă nuoă căsătorie a acelecaşi
persone,
Acte 272, Se va pedepsi cu duci ani de închisâre, orl-cine, fără ordinuli autorităţii compe-

tinte, şi afară de casurile undo legea ordonă
a6ă permite anuma arestarea, unci
fi arestatii, va fi deţinută scii va fi
pe uă persână pentru ună motiv
fără scopii de a comite ună dolictii
Se va pedepsi cu aceeaşi ped6psă

persne, va
secuostratii
Gre-care şi
speciali,
şi acela care

va fi datii locuinţă spre
a se executa arestuirea,

închiderea s6ă secueattarea personci.
Arte 276, Veri-co persână care, asistândăla
uă nascere de copil, nu va fi făcutii declara-

Art. 254, Cândă fapta scusciva fi dovedită, ţiunea prescrisă de codicele civile, în timpulii
ca închisâre de
“In casă de vr'uă crimă care trage după sine cerută de acea lege, so va pedepsi
pedâpsa muncei silnice pe tâtă vita sâă pe la cincă-spre-dece dile la şâse luni şi cu amendă,
timpă mărginită, s6ă reclusiunea,- pedpsa se de la duoă-deci şi şâse la trei sate lei.
Asemenea sc va, pedepsi şi oră-care persână
va reduce la închisâre de la .şâse luni până la
care găsind ună pruncii, de curândă născută,
”
duci ani.

Eră Ja, casti de ori-ce alte crime, pedepsa ra nw']ă va da celoră însărcinaţi cu a lui luare și
căpttuire.
|
”
fi închisârea de la, trei lun! până la ună ani,
Nu va fi supusii la pedâpsă, acela care găLa casă Wunii delictă, pedâpsa se va reduce
so însărcineze cu
Ja, închisâre de la, cinci-spre-dece: dile până la sindă vr'ună copili, va, voi să
crescerea lui; va fi însă dâtorii să dea asemenca
gâsc luni.:
sâii la MuniArt, 958, Acela care, întruni dueli, ser- înscrisă la înstitutulă orfaniloră
cipalitatea
locală.
vindu-se cu arme, n'a ocasionatiă nici omori,
Axte 984, Cel cari, firă autorisarea prealauici răniri, se va pedepsi cu închisâre dela cincispre-dece qilo până la ştse lani şi cu amendă bilă a oficiăralui publici competinte, la întemplărilo cândă se cere asemenea, autorisare, voriă .de la âuoă sute până la uă mie Iei,
Art, 259. Cândi dintr'ună duelă ară firesul- îngropa vr'ună mortă, se vorii pedepsicn închidile penă la uă lună,
taţi mârte sâii răniri, pedâpsa luptătoriloră va s6rea de la cinci-spre-dece

fi închisorea de la cinci-spre-dece dile până la fără a fi apăraţi cu acâsta de osinda curenită,
patru ani.
Art, 263, Ori-ce atentatii în contra, pudorei

pentru crime sâii delicte co ai însoșitii acestă
delietii.

ani se va, pedepsi cu închisâre de duoi până Ia
trei ani.

Art, 287, Veri-care va da mărturie mincinâsă, în materie criminală, sii în contra acusatului, sâă în a sea, favâre, se va pedepai cu
maximum închisorii şi cu interdicţiunea pe
timpă mărginiti.
Dâca însă acusatulii din causa unei asemenea
mărturii, se va, fi osindită la munca silnică pe
timpă mărginită, pedepsa. va fi reclusiunea de

La asemenea pedâpsă se voră supune şi ccă
îndeplinită s6ă cercati fără violență asupra
şi ropersonei unul copilă de sexă bărbătesc sâii fe- cari vorii călca, oriîn ce chipii, tegiuirile
moieacă de vârstă mai mică de patru-spre-dece gulamentele relativela înmormentările grăbite.

Art, 9264. Ori-cine va comite uni atentatii

în contra pudârii, îndeplinitii sâii cercată cu
„iolență în contra unui individii de sexă bărbătescii s6i femeescă, se va pedepsi cu maximum
.
închisorii.
Dâca crima s'a comisii în contra personei unui
copil mat micii de cinck-spre-dece ani împli-

; 6ră d6că osînda acusala şâso penăla deceani
niți, culpabilulă se va pedepsi cu maximum re- tului a fostă munca silnică pe t6tă viâţa, martorul mincinos se va osindi la munca silnică
|
a
- closiunii,
Avt, 271, Se va pedepsi cu maxinun

închi-

gorii persona aceea care fiindă căsătorită, se

i
pa timpi mărginitii.
“ Art, 288. Orl-care va da mărturie mincinâsă,

COMUNE

în pricine corecţionali, oră în coatra acusatului,

ork în favârea luj, se va pedepsi cu duot aut în
chisâre,

Arte 290, Celii co va da mărturii mincinâse

în pricine civili, seva pedepsi cu închisâre penă

la duoi ani.

- Arte. 299, Cândă în pricine civili, prigonitârele părţi voră propune una alteiaa face jurământi, sii când jurământul se va propune

- de către judecătorii uneea din părţi, şi partea,
primindi propunerea, va săvergi jurămentii
mincinosi, săverşitorulă unui asemenea Jură-

mentă, sa şa pedepsi cu fuchisâre pent la duoi
ani, amendă până la ciucă sute lej si interdic" iunea po timpă mărginită.
:
„Art, 294, Este culpabilii de calomnie.acela,
care prin cuvinte rostite in publici, prin stri-.. Sără, prin verisuniă actii autenticiă scă pubiică
,
” prin scrieri, prin imprimate, prin desemne, prin
gravare, prin emblome vândute scii expuse spre

sci veri-unut ministru, veri-unei

Curți, Tribanală, administraţiunii locale (în
care casii injuria s6i expresiunea, ocăritore sa

consideră făcută în persâna fie-cărui membru
ali Corpului), sâă în contra ori-cărui depositari ali puterii publice, se vorii pedepsi cu în
chisre de la nă lună până la ună ană şi cua-

mendă de la trei sute până Ja trei mii let,

Cu aceeaşi pedâpsă se vorii pedepsi injnriiio

de ori-co natură, săvârşite prin midlâzele enu-

merate la art. 294 prin cari s'ară atinge demnitatea unul suverani străină, având agenţi

acreditațiîn România, scii chiarii pereâna, agen-

țiloiiă diplomatică, dâcă asemenea, injurii şi
ofense contra suveranului României şi contra

agenţilorii eă se pedepsescii în ţările străine,
scii îu virtute de convențiuni, sâii în virtutea
legilorii acelorii State,

Art, 800, Ori-ce alte înjuri! oralY seă expre-

vendare, distribuita s6ă afipte în publicii, va
propune

siuni ocăritâre, fiă ciară în publicii rostite, sa
voră pedepsi ca simple pedepse poliţicnesci,

depse scii mâcară la ura ori disprețul cetăţonlioră.
“
Calomnia în contra funcționarilor publici,

se va pedepsi cu închisore de la cinci-spre-deca
dilo până la duoianişi câte uă-dată, cu arcadă

asupra uni individă fapte cari, de ară
fi adevtrate, arii supune pe prepusuli Ja pe-

scă contra corpurilorii depositare, sâă agenţi
ai autorităţii publice, scă contra ori-cărai altă
corpi constitaitii, va fi urmărită și pedepsită
întocmai ca şi calo:ania contra particulariloră,
cu distincțiunea stabilită mai la vele.
|
Art. 296, Cândiă fapta imputată asupra cui.

va se va doredi adevărată, imputătorulă va, fi
apăratii de ori-ce pedepsă, Se va socoti ca dovâdă leginită numai aceea
ce va resulta dintr'aă otărire do judecată,
stă

din ori-ce altă acti autentică,

sâă, din vert-

uni înscrisii cu scrierea şi cn sub-scricrea împa-

tatului.
,
IN
Cândi imputarea va avea de objectii faptele

una! funcționari publicii, relative Ja atribuţia-

nile scle, atunci faptele imputate sa poti proba
după regula comună.
- Cândă, pentru faptele impatate unui funcţionară scă unui particulari, se vorii fi începutii

urmărizide către Ministerulii publici,
s6ă cândă
unii denunciătoră, urmărirea calomniel
se va suspenda, d6că va cere imputătoruli, până
la resolvarea procesului relativă la faptole imputate,
Art. 299, Injuriile scă expresiunile ocăritâre,

“există

comise prin midiâcele enumerate în art. 294,
prin cari nu s'arii aduce asupra cui-va impatare
pentru veri-uă faptă determinată, ci pentra
uni năravă scă vițiii arătată anume. se
roră
pedepsi cu amendă de la dacă sute până la
ducă

-

ui

ministriloră

mii lei sâii cu 'inchisâre de la cinci-spre-(lece
dilo penă la tre! luni,
.
„ Dăea asemeni injurii scă expresiun! ocăritâre

voră fi adresate contra membriloră clerului,

veri-unuia din Corpuriie legiuitâre, consiliului

Art, 308, Fartulii, precum şi cercarea de furt,

de to, cinct-deci până la uă mie lei,
Judecătoriile vor putea însă pedepsi pe culpabilă şi cu interdicţinnea pe timpi mărginitii.
Arte 309, Se va pedepsi cu închisâro de Ia
trei luni până la duoi ani şi cu amendă ce la

vă sută pnă la uă mie lei:
1. Acela careva îi furati ecii vaficereată să”
fure, de pre câmpusi, eziori debitâce de porâră,
de trasă scii de călărie, precumşi alte vite mari
ori mici, e6ii unelte de agricultură, oră venatulii
aflati în” parcuri închise, eâă pesca din coteţii
ori alte locuri închise, stupi de albine, postavură, pâze scii alte țesături, cari se întindă,

în locuri determinate spre a se usca sâă albi 3

2, Acela care va fi furati sâii va fi corcatii
să fure lemua tăiate scă nn din părdlura s6ă
lemne din magazii..destinate pentru lemnăriă,
s6ă lemne de pe la ferăstrae, orf lemne plutitore
s6ii din câmpuri, livedi ori grădini, feni, bucate, fructe scă alte folositâre producte, secarate, cosite stii nu;
9, Acela care, fiind servitoră cu sirbiie, va
fi comisii ună furtii scii va fi cercată a'lă comite
do la stăpânulă stă, scă chiar de la "pers6no

străine,

cari se

aflaîn casa

stăpânului săi,

s6ă în caza unde celii sa fi mersii cu stăpânul
stii ; sc acela care, fiindă lucrători, calfă sii
ucenică, va fi sărârşitii furtulă în casa, atalieulii să magazinuli stăpânului săii, sâii în lo
cainţa, atelieruiă ori magazia unce iu râză
A
obicinuitiă ;
4, Birtaşulă e hangiulă, cârciumarulii, oto-

lierulă, cărăuşulă, căruțaşiulă, luntraşiulă s6
veri-nuniii

diu- 6menii 1ori, care va fi farată

oii va fi cercată să fure tâte ori parte din lucrurile încredințate lori în acestă a lozii cuali-

tate; precum asemenea şi călătorii cari voră

3
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Se socotesce asemenea, că comite nă tâlhărdefiindă în fagrantii
nsă
surpri
care,
acela
şi
a
unde
otelul
stă
birtulii. havulii, cârcioma,
liotă de furtă, întrebuinţeză violenţa asuprava
.
fostă priimiţi.
persâne esă ameninţă că va omori sii
unei
Ca aceeaşi pedcpsă se ra pedepsi :
spre a putea să scapo es să ţină
îndată
răni
şi
3, Furtoli săverşitii într'uă casă locuită
ă
.
lucrul
furată
”
în timpulă nopţii. sâi de către duoă sei mai
ria se va pedepsi cu reciusiunea.
'Tâihă
aceste”
din
ună
cu
numal
sfiit
,
multe persâre
Art. 315, Se va pedepsi cu reclusiunea dela
ducă impregiurări.
ani în sus, tâlhăria săvârşită în împreşăse
culargtate,
susi
mat
casuri
faratii” săi

voră A cercată

să fure lucruri din

In tâte aceste
pabilii se voră putea osindi, afară de pedepsa
principală, şi la interdicţiune pe timpi mărginitil.
.
.

giurările următâre:

1, Decă tâlharuliă, set unulii din tâlhari, scit

_
unul din complicii lorii, avea, asupră'şi arme

faşă «să pe ascunsii;
Art, 910. Se va pedepsi cu închisâre de la de 2, Dâcă tâihăria s'a săvârşită de către duoă
trei anipână la cinci ani şi cu interdicţiunea pe sâii mal multe persone;
timpii mărginită, acela care va săverşi veri-unii
tâlhăria va săverşită pe drumuri
Dâcă
3:
.
mmătore:
furtă în casurile
.
publice ssi piece publice;
1. Cândă furtulă se va fi urmati, întruni
ită prin bătăi scă -săvârş
s'a
ia
tâthăr
Dâcă
4.
objecasupra
locaşii consacrată veri-unui cultii,
însă să fi causatii răniră.
:

telorii consacrate cultului;

2, Cândă furtul s'a comisă prin e fracțiune

ss escaladare într'nă casă locuită ecii servindii

spre locuinţă, scă în dependințele că, ecă într'uă

curte închisă;

:

3, Dâca, spre a comite fmtută, culpabiluli

rele tratamente, fără
Art. 321, Sova pedepsi cu închisâre penă
la duoi ani sâă cu amendă de la uă sută plat
la uă mio lei, acela care, cu cugetă de a'şi însuşi pământulă posedată de altulă, şi întrunit
modă nelegală, va strămuta scă va face a se

uta semnele do otare dintro proprietăți.
a întrebuințată chei mincinâse spre a intra strem
324, Advocatulă care, prin daruri, oferte
Art,
bastiment,
et
odaie
casă, apartamentă,

într'uă
ssii într'uă carte închisă, scă spre a deschide
uşile, mobilele, casele de feri. dulapurile, lădile
şi orl-ce alte lucruri destinate spre păstrarea,

banilorii, a sculelorii sâii aaltorii objecte cari ,
so afla în întru; .
4. Dâcă culpabilulă prin tăierea legăturilor,
prin reperea sigilieloră, prin deschiderea coţerişelorii, s6U prin întrebuințarea de chei mincipâse. a furati, pe drumuri publice ci pe strade.

scă promisiuni, se va îndupleca a se înţelege
cu partea, adversă şi va vătema, prin fapte positive să prin omisiuni dolose, causa clientelui

săii, șa fi pedepsiti prin închisâre până la duci

ani, prin suspensianea din exerciţiulă
de advocată şi prin interdicţiune de
nile publice până la cinci-spre-dece
amândă la trei sute până la trei mii

profesiunii
la funcţiuani şi prin
lei.

Art, 325, Cândă advocatali va vătăma cu

e, prin fapte positive sii prin omisiuni,
ori piecepublice, într'ră diligenţă, sâi în curtea vicleni
unui acusatii sia unui prevenită, se va
causa,
ozicasa poştei, în drumul de fenii, scă în veri-uă pedepsi precum urmăză:
riurile
pe
de
vase
alte
scii
vaporă
în
staţiune,
“ In casă de crimă, prin înterdicţiune de la
navigabilă, veri-unulă din lucrurile călttorilorii profesiunea de advocată şi de la veri-ce functransporta;
se
a
spre
sâii din cele destinate

ţiune publică şi prin reclusiune.
5. D&că culpabilulă a furatii veri-ueă lucru
In casă de delictii, prin interdicţiune do la
ună
sine
cu
cele ce avea asepră'i s6ă purta

_ gin
nebună sâii smintită, ori ună copilă mai mică

profesiunea de

advocatii şi de la ori-care altă

N funcţiune, la cars pedspsă se va putea adăngi
"de daoi-spre-(eco ani;
şi închisârea pent la duci ani;
unui
timpulă
în
ccmisă
s'a
furtul
Dâca
6,
Iu casă decontravențiune, prin interdicţiune
objecteasupra
inuncaţiuni
unei
incendii sc
la profesiunea de advocatit şi de la ori-care
de
deori
pericolului,
âncă expute
Joră co se aflati
puse întruni lecii de sicuranță.

”

altă fancţinne publică, na pe mai puţini do

luni, şi prin amendă până la trei sute lei.
Se va pedepsi cu reclusiunta, acela care va şâsoArt, 343, Acei cară, în casurile. prevădute
siverşi ună fustă în casurile unrătâre:

1, Decă îmtulă sii unul dintre fură sei
cnală dirtre aceia cari a participatii la fuită,
purta esupiă-şi arme de facă stu pe ascunsă,

de legea: comercială, se vorii declara calpabili
do banerută frandulsă, so roră pedepsi. cu

mazimum închisorii şi cu interdicţiunea pe
|
E
mărginită.
timpi
sei
duol
către
de
comisă
s'a
2, Decă furtuli
cari, fără deosebire, se vorii
Acei
244,
Art,
tăverşirea
pentru
mal mulţi ceniplici acociaţi
declara complici de bancrută frandul6să, se vorii
de tâihării sei futuri.
i cu aceeaşi pedepsă.ca şi bancrutarii
pedeps
de
Asi, 917, Acela cere, prin întrebuințare
loşi.
fraudu
violenţă în centru pert6relonii. ecii prin ame348, Midlocitorii de schimbi şi samsarii,
Art,
“
ra
îndată,
năni
dea
ecii
cmozi,
a
de
nințări
se vorii declara banerutari simpli, se vor
d&ca
cosuşi
şi'lă
a
de
cogetăi
cu
altuia
răpi lucrul
pedepsi cu duo! ană închisâre;
pe nedreptii, săvârşesee vă tâlhărie.

.
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Dica se voră declara bancrutari frauduloși,
se voră pedepsi cu inaximum închisorii şi cu interdicţianea pa timpi mărginită,
Art

858, Ori-care, cu toinţă,

va puna fosă

la zidiră, corăbii, fabrice, magazii de obşte scii
do charestele sâă Ja ori-ce alte clădiri când
nu suntă

locuite, nici servescii

spra locuinţă,

sâi la păduri orfla bucate nesecerate. stii feneţe

necosite, se va pedepsi cu reclusiunea dela cinci
până la şspte ani, dâză acele lucruri nu voră
fi ale lui.
”
|
Art, 860. Ori-care, cu voiuţă, va pune focă
Ja lemno tăiate în păduresâii)a bucate secerate,
sâă lu fânețe cosite, fie acele lemne grămădite
ori aşedate aprâpe unele de altele, precum şi
bucat> grămădite oră făcute stoguri stă (înulă
strânsă în copiţo, clăi ori şire, decă aceste lueruri na voriă fi ale lut se va pedepsi -cu recla-

siunea de la cinci până la şepte ani.
Art, 364, In tote casurilo prevtdute prin

art. 357, 358, 359, 860, 801 şi 302, decă paguba causată prin puterea foculul nu va trece
pesto suma de şâse sute lei, jndecătorulă va
putea scobori penatitatea precum urmeză: când
pedâpsa va fi munca silnică, ra putea aplica
veclusiunea, cândii pedtusa va îi reclusiuuea,
va putea aplica iuchisârea corecțională. nepu“tând'o scădea la mai pușiniă de ună ană: cândă
penalitatea va fi îuchisorea, o șa putea scădea
până la ininimum de cinci-spre-deco dile.
Art, 867. Orl-care, cu voinţă, va arde ecă
va desființa, prin ori-ce midioce, registruri,
copii ssă acte originale alo veri-unci autorităţi
publice, documente, bileturi, polițe, efecte de
cumerciti scă de bancă,în care se ca coprinde sâii

“ din care va resulta veri-uă oblizaţiune, disposi__» Vunestii apărare, se va pedepsi precum nrmâză:

Arte 352. Pentru abaterile poliţienesci, închisorea nu va putea fi mal puțină deuă di,
nici mai marede cinci-spro-dece
ile, după ose-

birile ce se vo-ă artta mal Josă.

Dilele de inchisore
voriă fi de 24 ore pe deplină,
fie-care,
.

Art, 334, Judecătorul de plasă stă priria-

rulă va putea, în casurite prescrise de legiuize,
să otărască confiscaţiunea, stii a lucrurilorii
prinse în fapte de abatere, stii alucruriloră provenite din abateri. să a lacruriloră ori 2 ir;strumentelorii cariai servită orl aveai a servi
spre săvârşirea abaterii.

Art. 385, Sa vorii pode,si cu amendă de la
cinci până dace Iei:

1. Cei ce nu rorii îngriji să ţină în bună
stare, să dregă ssii să măturo coziurile (>zeagurile) scă orfce altă locă unde se află foci;
2, Cel ca voră călca ordinulă guvernului ca
poprasce da a da pusel şi pistol» prin orass
şi târgară, s6i focuri de artificie în 6re-caro
locuri ;
i

3. Cei ce nu voriă îngriji să curețe ulițele ja

locurile un le ascstă ingrijire este dată pe sera
locuiturilorii ;
|

4, Col ce vorii împedica circulaţiuna strade-

loră punendă pe dtnsele, fără neapărată tre-

Duinţă, materialuri, scă ori-ce alte iucruri,

cari impedică ori împuţincză libera trecere,
precum şi col ce nu voră îngriji a lumina neptea
cu felinare inaterialutile ce voră îi grămădite

do Qânşii stă găurile ce vori fi săpată lingă
strada şi piece publice;
5, Cei cei co nu se voră suvune ordinului co
liseva
da de către veri-uă antoritate competinte

ca să dregă scii să dărime zidiri în stare prestă;

6, Cei ce vorii arunca inaintea locuinţei lori

Dică lucrurile desfiinţate suntă actzale veri- lucruri cari vorii fi da natură a vătăma, prin
unei autorităţi publice, sâii efecte do comerciii căderea sâii patârea loră, sănttatea;
2. Cei ce nu voriă ucide omidila prin grădire
ori de bancă, pedâpsa va fi maximum închisorii

şi interdicţiunea pe timpă mărginită;

scă po lozuri sădite de pe moşii, cândă se ta

sâă va degrala şosele. poduri. aprdaca, stăvilare, !eşi, zăgazură, iazuri s6ă alte Jucrări hydraulice, ori de sicuranţă; acela caro îinprdică
navigațiunea pe riuri, pe gârle sâă po cabaluri
navigabile, se va pedepsi cu închisore până lu

9, Acei cari vori călca regulamentele făcute
după lege de către puterea administrativă scă

pune uă asemenea înăttorire de către autoritatea competinte şi se va publica în totă coa
cu inchisârea da la unt ană până la duoi anl şi prinsulii ei;
S$. Cei ce eu nesocotinţă vori aranca asupra
cu amendă de la uă sută până la cincă sute lei.
i
|
irt, 376, Acela caro cn voinţă, va distrage cui-va lucruri puturâse;

Eră dâcă lucrurile desfiinţate voriă fi ori-ce
„altă actă s6ă înscrisă, culpabilulă se va pedepsi

şâse luni si cu amendă de la duoă-deci şi şse
până la duot mii.
Ecă dâcă din asemenea

acte se va compro-

de către autvritatea muuicipală ;

!

10, Acei cari afară din casurile de fartişagă,
se voră prinde cutegendiă scă mâncândă chiarii

pe loci fructe ale a.tuia,;

-

11, Acela cara, fâră drepti, calcă şi vatămă,
sâă cu piciorul sâă cu vita, holdele altuia;

19. Acela care. în publică, va maltrata comite sănătetea sâă vicţa veri-unet persone.
pedepsa ta fisuchisârea de la vă lună până la dnoi bitocelo sâii le va supune la poreri mai pre
ani. sc amendă do la vă sută până Ja cinci mii tet. susă de puterea, lozi.

Deea actuli a causată lesiuni corporal grave
unei persone, pedâpsa va G duoi ant închisore;
dă dâcă va ficausatii mortea veri-unei persane,

pedeps+ va fi reclusiunea.

Art, 493, Sa voriă pedepsi cu amendă de lei

cinci-spre-dece până la duot-ţeci şi cinci:
1. Cei cari, afară de îutemplările prerăgute
la art. 352 pân la art, 380 inclusiv, voră

|
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voră afla în casurile prevădute la alineatele 2,

târe ale altuia;
8. Cei co vorii causa mârtea stă răniri dobitocelozii altuia prin lăsarea fără pază de neboni

4. 5, 6,.7.8, 12 şi 13 din acestă articolă,
Arte 8394, Ss voră confisca âncă dramurile şi
măsurila mincinâse precum şi dramurile şi mă-

sarilori, ori prin covârşitârea lori porâră, sâii
a cailorii, a dobitocelorii (le trasă, de poveră scă

art, 895. La întâmplare de recidivă din
partea celorii însemuaţi într'acâstă secţiune,

sâii furioşi, ori de dobitâce făcătore do râii, surile osebite de cele prevădnte de legile în
sii prin repediciunea ori râua conducere a tră- vigore.
călărie ;
i
|
3, Cei ce vorii causa aceleaşi stricăciuni prin
întrebuințarea de arme cu nedibăcie, ori fără
caviinci6să pază, sâii prin aruncarea
ori de alte lucruri tară;

culpabilii se rorii supune totă-dâ-una la închisore de cinci dile.

SECȚIUNEA III

de petre

4. Cel ce voriă cauza aceleaşi stricăciuni s6ă

A patra clasă
Art, 396.

Se voră

pedepsi cu maximum

a-

perizole prin îavechirea. derăpănarea şi nodregorea stă neţinerea în bună starea caselor
ori a clădiriloră, să prin astuparea stradelori,
ori prin veri-uă spărtură si prin ori-ce altă

de la una până la cinci-spre-dece gile:

răi afişele lipite din orlinea autorităților ;

naţi în art. 396, se va aplica maximom închi-

mendeă de duoă-dcci și cinci lei şi cu închisâre
1, Acsia cari vori fi contravenitii disposiţiu-

lucrare făcută po strade, piega sâii locuri pu-

niloriă art. 238, al. 2;
i
9, Aceia carivoriă fi comisii faptală prevădati
plice, ori lingă dânsele, fără a fi luati despre
:
:
acâsta nici uă măsură de pază, nici să fi pusi în art. 200;
9, Aceia cari vorii tăia lemne ssă arboil din
trebuinciosele semne;
:
5. Ce ce vorii avea dramuri stii măsuri min- uă pădure scă de pe ori-ce altă proprietate
cin6se în magaziile, în prăvăliile sâii casele lorii străină, sc vorii rădica cărbuni ; precum şi aceia.
de nepoţii, scă în târguri ori bâlciură fără a fi cari, fără a fiautorisaţi, voră rădica de pe dru„ apăraţi
ca acâsta deosîndele corecționali otărite murilo publice, brazde, pământuri sii petrişi,
pentru dânşii, cândii voră întrebuința asemenea ssii cară voră fi luatii de pe locurile ce suutii
proprietăţi ale comuacloră pământuri sâă alte
minein6se dramură si măsuri ;
:
G, Cai ce vor întrebuința alte dramari ssă inaterialuri. măsuri d3 câtă acelea prevădute de legile în Disposiţinui comune la cele patru secţiuu -Y
vigoro;
”
de mai susii
2, Bratarii, măcelariişi luminărarii, cari vori
Art. 397. Este recidivă la tota întemplătile
xinde pâne, carne stii luminări cu preţ mai mare
de câtii coli otărită şi publicată, ori cu lipsă prerădute da cartea II, cândă în contra celui
de dramuri, oridecualitate mai prostă de câtă abătată sa va fi dati otărire pentru veri-uă
altă abatere poliţienescă în curgere de 12 luni,
cea cuvenită şi otărită;
|
Ş, Acel cari causâză tii contribuiescii 2 causa socotite de la darea acelei otăriri până Ja săvârscomoti s6ii larmă ndptea, turburâudă cu acesta şirca celei din nuoii abateri săvârşită în ocolul
jarisdicţiunii aceluiaşi Tribunal,
liniscea locuitoriloriă ;
In cas de recidivă din partea celoră însem9, Cei ce voră deslipi stă roriă rupe cu cugeti
19, Cei ce vorii strica ori în ce chipă drumurile publice stă vori lua locă din lărgimea, loră;
31, Cei ce voră rupe ori strica instrumente
de agricultură, surle, ori colibe ale pasnicilorii;

19, Nesupunerile şi necuviinţele servitorilorii

cătro stăptuț;
15, Părăsirea, serviciului fără uă prealabilă
încunosciințare către stăpeuă celă puginiă cu trei

dile înainte:

Se va putea, după împregiurări, pronuncia
pe lingă amenda şi pedepsa închisurii, până la
cinci dile celii multii, în contra aceloră ce se

N

sorif poliţienesci.
Art, 399, Nici una din pedepsele prescrise
prin acestii codice nu se va putea aplica fără,

otărirea dată de către autorităţile judecătoresci
comp-tinţi,

"Toto amendile prertdute în acestă codice se

voră socoti pe lci nuoi. Cifra însă din textulă
legii va fi pretutinden=a redusă la jemătate,
fără ca, în măterio de delictă, să potă fi mai

mică de duoă-deci şi şâso lei nuoi,
Amengile peatru contravenţiuni sa socotescit

în lei nuoi, fără nică uă reducere,
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CODICE PENALE
CU MODIFICAȚIUNILE INTRODUSE PRIN LEGEA PENTRU REFORMAREA
PLECTAREA UNORU:ARTICOLĂ DIN ACESTU CODICE,

ŞI COAM-

(Decretu No. 333 din, 15 Februarii şi promulgată la 17 Tebruariă 1874)

DISPOSIȚIUNI PRELIMINARII
Art, 1. Infracţiunea ce se pedepsesce de lege

cu pedepsele:
_ Munca, silnică,
Reclusiunea,

,

DESPRE

|

Detenţiunea, şi
,
Degradaţiunea, civică, se numesce crimă. Iniracţiunea ce se”pedepsesce de lege cu:
Inchis6rea corecţionale,
Interdicţiunea unora

CARTEA

din drepturile politice,

civile, ori de familie, şi amendă de la două-geci
și fâse lei în susă se nnmesce delictii.

PEDEPSE

|

ŞI EFECTELE

TIDLUL 1

LORU

Despre natura pedepseloriă
Art. 3. Pedepsele pentru crimo suntă: .
1, Munca silnică pe tâtă viaţa.
2. Munca silnică pe timpi mărginită, de la

cinci până la qece ani,

a

3, Reclusiunea întruă casă de muncă de la
Inchis6rea poliţienscă şi cu amendă, se nu- cinci pînă la gece ani,
4. Detenţiunea de la trei ani până la gece ant;
mesce contravențiune.
5, Degradaţiunea civică de la trei până la
Art. 2. Nică uă infracțiune nu se va pedepsi,
decă pedepsele nu vorii fi fostii hotărito înain- dece ani.
Art. 8. Pedepsele pentru delicte santă:
tea săverşirei s6le.
1. Inchis6rea de la cinci-spre-dece ile până
- Infracțianile săvârşite în timpul legiuirei colei vechi se rorrii pedepsi după acea legiuire; la cinct ani.
2. Interdicţiunea de 14 sâse luni ptnă la se
€ră când pedepsele prevtgute prin legea de
facă, rorii fi mai ușdre, se va aplica pedepsa ani a unora din drepturile politice, cirile, ori
de familie,
cea mai uşoră.
3. Amenda de la două-deci şi șese lei în susii:
Infracţiunile sărârşite sub Codicele vechii,
Art. 9. Pedepsele pentru contraxențiuni suntdar neprevtgute de Codicele actuală, nu se mai
1. Inchis6rea de la uă gi până la cinci-spre.
i
pedepsesciă.
"Art. 3, Disposiţinnile acestui Coâice, se a- dece dile,
2. Amendă de la cinci lei ptnt la două-gec
plică la infracțiunile comise pe pământulă Roşi cincl lei.
" mâniei,
îi
nfracţiuuea pe care legea o pedepsesce cu:

Art. 4. Veri-care Români

TITLUL U

va sâverşi, afară

din pămtntuli României, ver-uă crimă împo-

triva, unul străină, după întârcerea, sea în țcră,
se va urmări și judeca după acestă Codice,

decă nu s'a urmărită și nu sta judecată în ]o-

|
cul străini,
Art. 5. Veri-care Români șa săvtrși, afară
din păn:entulii României, veri-uă crimă în contra siguranței Statului, să” veri:uă crimă de

contra-facerea sigiliului Statului, a monetei
ționale, avândă cursă, acte de creanţe de naale
„Btatului, a biletelorii de bănci autorisate de

Despre

aplicareași executarea
”
depselorii -

pe-

$ 1. Dlunca silnică Arf. 10. Munca

silnică se va face,s6ă în mi-

nele Statu'ui, sâu în stabilimente penitenciare.

"Acei condemnaţi la asemenea pedâpsă, torii

fi supuşi Ja ună regime aspru.
"Până la înființarea sistemei penitenciare, olege, se va putea, în lipsă, urmări, judeca și sindiții
la asemenea pedâpsă, se ror întrebupedepsi în România, după disposiţiunile legi- | înța
i
a lucrările cele mai aspre în întrulă milori Române.
neloră. scii și afară din mine, pentru lucrările
Acestă disposiţiune se va aplica şi străini|
lori, cari, ca autori stă complici ai acelorași de utilitate publică. .
Fi voră fi puşi în tere.
crime, se vorii prinde în România, stii a căAcei care lucrâză la mine, n6ptea se voriă
rori, estradițiune s'ară obține de către Ga- scote afară
și se voră închide în temniţă, a3
venă,
j
şi fâre de picidre.
Art. 6, Disposiţiunile acestei legi se aplică rândi
Art. 11. Femeile condemnate la muncă silşi la militari, afară de casurile speciale pre- nică,
se voriă închide în deosebite stabilimente,
vdute de legea penală militară.
!
totă-d6-una separate de bărbaţi și supuse la
muncă, potriviti cu vârsta şi sexul lori.

- LRarurBă
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Ş 3. Detenţiunea,
Ele vori fi asemenea supuse la uni regimit
aspru.
|
Art, 20. Ostndiţii la acestă pedepsă se vorii
Art, 12. Osindiţii sit osinditile la munca
siluică pe viâţă, se vorii țin6 osebiţi de cei o- inchide într'una din monastirile ce se voră desindiţi la munca silnică pe' timpii mărginită, termina, anume prin regulamente de admini
strațiune publică.
şi se vorii deosebi prin costumulit lori.
de dânsa

Ei voră fi liberi a comunica atâtii cu persânele din întru, câtii şi cu ori ce alte pers6ne din afară, în timpuli şi conformi regu-

silnică
pe șiță,

rorînchide într'uă monastire, separate de bărbaţi.

Art. 13. In timpulii pedepsei loră, acei osindiţi la muncă silnică, vorii
incapabili de

aşi administra starea şi a dispune

lamenteloră de polițiă, întărit printr'uniă deprin acte între vii,
|
.
Ei vorii fi puşi sub curatelă, după formele creti Domnescii.
Asemenea, osîndiţii la detențiune nu roriă
admise pentru numirea curatoriloră , şi nu li
se va putea, da, în timpulii duratei pedepsei purta costumul de iuchisâre, şiși vorii putea,
loră, nici uă parte din starea s6ă venituli lori. procura, prin propriele lori miglce, ori-ce
şi nutrimentă,. compăAverea osinditului i se va da înapoi, după îndulcire în locuinţă
.
incetarea osindei, și curatorulit îi va da so- tibile cu regimulii închisorii.
Ei mu voriă fi supuşi la nici ună felu de
cottla despre administrarea averei sâle.
_
|
Osânda la munca silnică, atrage la sine de- muncă.
Art, 21. Femeile osindite la detenţiune se
gradaţiunea cirică pe timpulii osendei.
- Art. 14, Osinda'la munca

s6i

pe

timpă

mărginită,

nu

se

va

putea

pronunța în contra, acelora cari, la pronunțarea sentinței definitive, vorii fi împlinitii alii
ş6se-gecelea anii, și în locul acelei pedepse
se voră osindi la reclusiune pe acelaşii timpi
pe care arii fi trebuitii a se osindi la munca
silnică,

Art. 15. Osindituli la reclusiune se va, înla lucrrări determinate

prin regulamentele acelei case de reclusiune.
Folosulă ce va resulta din produsul mun-

cei s€le, se va împărţi între Stată şi osindită;
ră din partea ce se cuvine osinditului, jumătate i se va da în cursulă osindei, 6ră cea-altă
jumătate se va pune de uă parte spre a forma,
pentru osînditii, unii capitatii de reservă care
i se va da la liberarea lui, conformii disposiacesta,

2. In perderea dreptului de roti, alegere şi

eligibilitate, şi in genere. de t6te drepturile cidea purta vre-uă

decorațiune, sâii vre ună altii semn ori titlu

chide într'uă casă de muncă, destinată pentru
acâsta.
A

țiuniloriă

Art. 22. Degradaţiunea, civică consistă:
-1. n destituirea fi escluderea condamnaţilorii de la ori-ce funcţiune şi oficii publică.
vilă şi politice şi de dreptul

Ş 2. Reclusiunea,

Va fi. întrebuințat

$ 4. Degradațiune civică .

regulamentare ce se roră face intru
|

Fă vori fi puşi în fâre.
Art. 16. Se va aplica osindiţiloră Ja reclusiune disposiţiunile art, 13.
,

distinctivii de on6re.

|

.

3. In necapacitatea de afinumitii juratii sii

expertă, de a, fi întrebuințată ca martură în
acte şi de a depune mărturii în judecată, de
câtii pentru a da nisce simple ar&tări.

4. În necapacitatea de a face parte din vre

unii consilii de familiă, de a fi tutori, curatori, subrogatii tutore s6ă consiliari judecătorescii, de câtă numai ală copiilorii sti, şi atunci după chibzuirea familiei.
5. In perderea dreptului de a purta arme,

de a servi în armata română, de a ţineasc6lă,
sâii de a fi impiegatii în vre-unulii din

stabi-

limentele de instrucţiune ca profesorii, institutoră, învățătorii, repetitoră sei priveghetoră.

:

ă

Art, 23. Degradaţiunea civică, cândi va f
In timpulă osîndei însă se va putea da o- pronunţată ca pedâpsă principală, va putea fi
sinditului uă mică parte din veniturile s€le, însogită şi de uă închisâre corecțională, a căria

care se va fi determinati prin hotărîrea judecătorâscă, ca, să'i serve numai ureptii ajutorit

durată, defiptă prin

duită.

mânii care "ȘI a perduti dreptulii stă de naţionalitate, pedepsa închisorei va trebui nea-

la a sa vieţuire, de va, merita prin a sa con-

Art. 17. Regimulii speciali alii caselorii de
reclusiune, va Â în principii! basatii pe muncă
obligătâre.

.

Art, 18. Penă la înființarea caseloră

ciale

spe-

de

reclusiune, ună regulamentii de ad-

se vorii

ținea provisoriii osîndiții la acestăpe-

ministrațiune publică va determina locurile unde

hotărirea

țiune, nu vă putea, irece
Când

de

condemna-

peste duoi ani.

-

culpabilulii va, fi străinii, s6ă uni ro-

părată a fi pronunţată,

$ 5. Inchisdrea
Art... 24. Osinditulii la inchisâre
chist într'vă casă de corecţiune.

ra fi în-

Eli va fi întrebuințată la Iucru, pe cât se
psă.
|
!
Azt,. 19, Femeile osindite la, reclusiune se va put, potrivită cu a să meserie şi după a
sa alegere.
voră închide într'uă casă separată.
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Folosulii ce va producă lucrul. fie-cărul a- | chis6re polițienescă, voră fi liberi a comunica
restată so va întrebuința, parte pentru chiel- cu părinții, copiii, soguliă, precum şi cu celetuelile casei de închis6re, parte

spre a'i pro-

cura, Gre-care îndulcire, şi parte spre a forma,

pentru densulă, unii capitală de reservă, care
să i se dea la a sa liberare, conformi regulamentelori speciale.
!
Art. 25. Regimele închisorii corecționale ra
fi mai blând de câtii ală celorii alte închisori;
se va, putea însă agrara pentrucei cu rele pur-

tări, conformii

regulamentelor

disciplinare,

cari vori putea prescrie chiarii punerea în fere,
numai pentru causă de securitate sti de dis-

ciplină,

-

Art. 26. Pe câti putinţa vasta, se rorii deosebi osindiţii, după categoria infracțiunilori lor.

alte rude de mai aprâpe;

acâsta însă,

numai

conformându-se întru totii condiţiunilorii pre-

scrise de

regulamentele

speciale ale fie-căria

închisori,
i
:
Art. 32. Durata pedepselorii se va socoti
din (liua cândsentinţa sâă decisinnea condemnătâre va fi remasă definitivă.

Dâcă individulă se află în detențiune preventivă, durata pedepsei so va socoti, decă condamnatuliă nu va fi făcutii apel sei recursi,

din diua, sentinței sci a hotărârii, fără însă a

se impedica acesta do apelulă sii

recursulii

Ministerului publică, şi ori-care ară fi. resul-

tatulii acestui apeli s6i recursii.

Femeile vorii fi separate de bărbaţi şi se
Asemenea se va urma şi în casuli: cândiă
voră întrebuința la lucru potrivită sexului lori. pedâpsa se ra reduce de instanţa mai înaltă,
$ 6. Interdicţiunea corecțională

Art. 27, La întâmplările prevăgute de lege,
judecătoriile vori putea, pronunţa intordicțiunea unui s€ii mai multoru

tato la art. 22,

din drepturile ară&-

Ş 7. Amende

La

casii

de

nesolvabilitate

de dou&-deci şi
şi anulii de trei
Diua în care
care încetâză,

patru ore, luna de trei-deci ile
sute șâse-deci şi cinci dile.
se incepe pedtpsa, şi diua în
se vori ținea în semă osîndi-

tului ca dile depline.

.

Art, 28. Amenda se pronunţă, sâii singură,

s6i însoţită de altă pedâpsă.

după apelulă scii recursulă condamnatului, :
Art. 33. Cândi durata, pedopselorii este hotărită pe dile, luni sti ani, dliua se socotesce

a, condamna»

tului, amenda se va înlocui cu închis6rea.
Durata închisorii se va. determina, de judecătorie, socotindu-se drepti Gece lei de a:
mendă o di de închis6re; durata însă a închisorei nu va putea fi, în asemenea casă mai
mare de unii ani.

$ 8. Inchisorea polițienescă
Art. 29, Acei osindiţi la inchisâre

poliţie-

nâscă, se vori închide în tre-una din casele
de arest ce vori fi întocmite într'adinsit pentru acesta.
Nu vorii putea fi intrebuinţaţi la lucru, fără
voia lorii, nică în închisâre, nici afară din tachis6re,
n.
Regimul va fi fârte blânâii, şi, la nici unit
cas, nu se va putea, agrava prin punerea f6relorii.

Femeile vori fi separate de bărbaţi.
Ş 9. Amendă polițicnscă
Art. 30. Amenda, se pronunţă, stii singură
sâii însogită cu inchisre polițienescă.
La cas de nesolrabilitate a condamnatului,
amenda se ra înlocui cu închisrea, a cărnia
durată se va determina de. judecătorie, soco-

tindu-se drept gece lei amendă uă gi de în|
chis6re.
Art. 31. Condemnaţii la muncă silnică, re-

clusiuae, închis6re corecțională, precum şi în

Art. 34. Tote otărtrile ce vorii pronunţa pedepsa la, munca silnică pe tâtă viaţa, sc pe

timpii mărginită, la reclusiune,la detențiune, la
degradaţiune civică sa voră publica în extractii,

se vorii afige în oraşulii unde se va fi pronunțatit otărirea, în comuna locului unde sta, co-

misii crima, la locul

unde se va executa

pe-

dpsa şi la loculii domiciliului condemnatului,

Art. 35. Pedâpsa pecuniară, adică amenda,
nu va putea fi executată asupra, moştenirei
condemnatului, de câtă în casulă cândiă hotă-

rirea, de condemnaţiune va fi devenită nerevocabilă înaintea morţii sâle,
Art. 36. Condemnatulii afară de restituţiu-

ne, cândii ra, area loci, va, putea, fi asemenea
osînditii şi la alte desdaunări către partea, civilă, dâcă acesta, o va, cere.
In acesti casii, suma desdaunării se va de-

termina de judecătorii, dâca, nu este determi-

nată chiar de lege
Judecătorii înst nu vori putea,

chiar

consimțirea disei părți, să încuriințeze

prin

între-

buinţarea, desdaunării sâi a restituțiunei, pen-

tru ori-care altă sfirşită, chiar cândă ară fi
vorba de vre-uă operă de utilitate publică.
Art. 37. Judecătorii

vorit putea

ordona

să

se confisce:
1. Lucrurile produse prin crimă, delictii stă
contravenţiune.

2. Lucrurile cari ai serviti, să cari ati fostii
destinate, spre a comite vre-uă infracțiune,

dâcă aceste lucruri tori fi alo autorului infracțiunii, sâi ale vre-unui complice.
|
3. Scrierile, imaginile, sii figurele cari art

presenta e!ementele unei acţiuni condemnabile :
pentru acesta, se va, ordona în acelașii timpii
si destrucțiunea tutoră exemplarelorii ce se voriă
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fi găsiti, precumii şi a plancheteloriă, formatelori s€ii tipareloră cari voră.fi destinate spre
8 le reproduce.

Confiscarea sii destrucţiunea. voră fi par-

țiale, la casii cândii numai unele pasage,

sâi

unele părţi din planchete, formaturi sâă tipa-

pedepsei prescrise delegi pentru acelii” delictă,
şi acea pedâpsă pâte a se şi înduoi, cândă'osînda prescrisă peutru delictuli săvârşită ară

fi chiarii celt maximă.
Ari, 43. Acei cari voriă fi fostii osindiţi pentru pricine corecţionale la închis6re mai multi
de şse luni, la întâmplare de recidivă de de-

xuri vori fi contrarie legii.
.
4. Tâte lucrurile făcute stii mânținute în con-

lictă, se voră

Acestea, la casii de a fi vătămătâre sănttăţii publice, se vori distrui în totală sâă în

scrisă pentru

tra regulamentelori poliţienesci.
parte.

-

Despre tentatir:

pedepsă pâte a se

maximum

pedepsei

înduoi

cândi

osînda

pre-

delictulii săvârşitii va fi chiară

ici,
|
- Art, 42. Acela care, fugindiă din munca oc-

adică ori-ce

începuti de execuţiune-a crimei, de se va fi
curmatii din împregiurări cu totulii neatârnate
de voinţa autorului ej, se va pedepsi cu uă podepsă de uă treptă mai josi de câtii aceea ce
pari fi cuvenitii, de s'ară fi executati crima.

Crima săvârşită deră neisbutită se va pedepsi

cu minimumi pedepsei ca s'ariă fi cuvenitii, de
sară A executati crima.
Când pedâpsa va fi aceea a reclusiunii, tentatira so va pedepsi cu închis6re corecțională,
de la doui ani până la cinci ani.
Cândii pedâpsa va îi munca silnică pe tâtă
viaţa, crima săvârşită dâră neisbutită se va pedepsi cu maximumii pe timpi mărginită. Art. 39. Tentativa de ver-unii delictă, adică

ori-ce începutii de execuțiune a, delictului, care
se va fi curmatit din împregiurări cu totulii nea-

târnate de voinţa, autorului, precumii şi delictulă neisbutiti, se vorii pedepsi numai la în-

tâmplările prevădute prin veri-uă disposiţiune
specială a legii.

TITLUL

la

acelă maximum. |.
In materie de crimă, delictii de presă sti
politicii, delicuentulă nu se va considera ca recidivistăi, de câtă d&ca prima osindă va fi fosti
asemenea pentru delicti de presă sti poli-

TIPUL UI

Art. 39. Tentativa de crimă,

supune

prescrisă de lege pentru acelii delictii, şi ucea

1V

nei, sâii dintruă

casă de

închisâre

criminală

s6ă corecțională, sâii în timpuli câtii sufere
una din aceste pedepse, va comite uă a doua
crimă si delictă, se va pedepsi după chipuliă
următorii:

|

1. Dâcă, pedâpsu ce legea hotărasce pentru

a doua faptă este mai grea, de câți cea d'ântâiu, atunci se va aplica maximuli pedepsei

hotărite de lege pentru cea din urmă faptă.
2. Dâca pedâpsa faptei a doua este mai uşoră de câtă cea

d'ântâiă, atunci înculpatulii

îşi va împlini pedepsa
adausă.

cea dWânttii fără altă
:

Insă, cândii, scădendu-se timpulii ce maj remâne până la împlinirea pedepsei ântâiă, din
timpulă ce legea hotărasce pentru pedepsa a
doua, va rămânea unii prisosii de timpii, atunci

condemnatulii, după ce va eşi din cea d'ântâiii
închisâre va împlini şi acesti: restit în cea de

a doua închis6re.
Art. 43. Nu se socotesce în stare de recidivă acela care, osindită fiindă pentru uni delictii, a săvârşitii la urmă uă crimă,
.
Art. 40. Agravarea pedepsei de recidivă nu
se va pronunţa, Q6că aii trecuti dece ani din

Despre concursulii mai multori inmomentulii de cândi condemnatuli şi-a, termifracțiuni şi despre recidir:
nati pedâpsa celei din urmă

Art. 40. Cândii inculpatulii se va, fi dati în
judecată pentru mai multe crime sâi delicte,
se va aplica nnmai osinda cea mai grea, decă
acele crime stii deliete vori fi de deosebite naturi şi supuse la osebite pedepse; sră de vori
fi de aceeaşi natură şi supuse la aceleaşi pedepss, judecata va hotări maximulii pedepsei.

Art, 41. Ori-care, osîndită fiindii printruă,

otărire nerevocabilă, la uă pedâpsă criminală,

crime sâă de-

lictă,
|.

TITLUL

YV

Despre complicitate
„Art. 47, Suntii agenţi prorocatori aceia cari,
prin. daruri, promisiuni, amenințări, abusii de
autoritate, sâi de putere, uneltiri culpabile, voră

decă, după împlinirea pedepsei, va fi comisă

fi provocată la uă infracţiune sei vori
fi datii

uă a doua crimă, se va condemnai la uă pedtpsă cu ună gradii mai mare de câtă aceea,
ce otărasce legea pentru crima, ce a săvâr-

instrucțiuni spre a, o comite.
|
Suntii asemenea agenți provocatori aceia cari,
prin veri-unulii din migilcele enumerate în
art. 294, voră fi provocată directii la comite-

iti,
a
Î Art. 42. Acola care,” fiind osinditit
ţ mai rea, unei crime sii unui delictii prevădute de
painte pentru srimă, după îndeplinirea pede- Codicele Penală,
psei va săverşi vre unii delictii care va merita
Aceşti agenţi se pedepsescii întocmai ca au,
pedâpsa, corecţi. nală, se va osindi la maximulii orală.
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Aceia cari, prin veri-unulă din midil6cele îndicate în citatulii art. 294, vorii provoca directii

la comiterea unei crime si delictă prerăgdute

prin Codicele Penală, fără ca acea provocațiuno să fi produsă veri-unii efectă,se vorii pedepsi cu închisâre de la troi luni până la duoi
ani și cu amendă de la cinci sute pânăla cinci

mii lej.

Pentrn delicte de presă, suntii răspunittori:
autorulă, câadă este cunoscutii s6ă. cândă se
dovedesce; 6ră în lipsa lui, girantulă, editorulă.
Art, 48. Cumplicele se va pedepsi cu uni
gradă mai josi de câti autoruli principală,
întă după natura crimei privită ca emisă de
elii, 6ră nu după natura stii apravarea ce pâte

lua crima, să delictul în raportă cu autorul
principalii, din circumstanțe

personale ale a-

cestuia, sâii din circumstanţe survenite în cur-

sulii execuțiunei crimei sâii delictului, fără scirea complicelui.
Art, 49. Cândi pedepsa autorului principalii va fi reclusiunea, pedâpsa, complicelui va

fi închis6rea corecțională

hării sâit de silnicii în. contra siguranței Statului, a liniscii obştesci, a persânelori stă a
proprietăţilor, suntă deprinşi ale da mai totiăde-una găzduire, locii de scăpare ori de în-

tâlnire, se va pedepsi ca complici
făcători

de

rele.

ai aceloră

ÎN

Art, 53. Acei cari, cu buna sciință, voriă fi
ascunsă în totii sâii în parte lucrurile sâă banii
ce provină din furtii. sâii din săvârşirea veri-

cării alte crime sâii delictii suntă

ră nu complici.

Tăinutori suntă acei

cari, cu

tăinuitori,

sciință

vori

cumpăra, vorii priimi în schimbă sâi dari, vorii
lua ca să neguțătorescă, să desființeze ori să
prefacă, ori vorit priimi drepti plată să zălogă, lucruri sâii bani proveniţi din vre-uă crimă

sei delictă,
Rudele de susii şi de josă, bărbatuli şi muerea, fraţii gi surorile, nu se socotescă tăinui- tori.
”
Art, 54. Tăinuitorii se vori pedepsi cu in-

de la duoi până la chis6re corecțională până la duoi ani. .
Art. 55. Tăinuitorii de lucruri molipsitâre

cinci ani,
Cândă pedepsa autorului principală va fi închis6rea, corecțională, pedâpsa complicelui va
fi minimumi acestei pedepse.
“Art, 50. Vorii fi pedepsiţi ca complici si unei fapte calificate crimă să delictii +
„1. Aceia, cari vori fi procurată arme, instru-

mente si ori ce alte migil6ce cari ai: serriti

la, comiterea faptei,
la acâstă comitere;

tare a făcătoriloră de rele în uneltire de tâl-

se vorii pedepsi cu duoi ani inchis6re corecțională.
|
Art. 56. Acel cari, mai înainte sâi în timpulii săvârşirei crimei sâit a delictului, ară fi

avută înţelegere
ca să ascungă

sciindă că o să servâscă
.

2. Acei cari, cu bună sciință, vori fi adju-

lucrurile

voră proveni din infracțiune, se voră
ca complici.

TITLUL

ce

pedepsi

VI

tată s6i vorii fi asistată pe autorulii s6ă pe autorii acţiunii în faptele cari aii pregătit'o sât

Despro causele cari apără de ped6-

fără prejudiciulă pedepseloră cari suntă prevădute pentru autori de comploturi sâiă de pro-

Art. 57. Nu se socotesce nicicrimă nici delictă faptulii săvârşită în stare de smintire şi.

ai înlesnit'o stii în acelea cară ai săvârşite,

vocațiune în contra, siguranţei interidre s6ă ex-

psă, scii micşorâză pedepsa

în ori-care altă stare de perderea usului rateridre a Statului, chiar în casulă cândi crima țiunii s€laprin cause independinți de voinţa sea.
ce aveaii în vedere conspiratorii si provoca„Art. 59. Nuestenici crimănici delictii cândii
torii nu se va fi executati.
" fapta va fi săvârşită din causă de legitimă a-

3. Aceia cari vor fi contribuitii, în cunoscință de causă, la vinderea s6ă numa! la dis-

părare,
e
A
Apărarea, este legitimă cândii este necesariă
tribuirea ori expunerea unei scrieri, unui im- spre a respinge uni atacii materiali, actualii
primatii, unui desemnii s6ii unei gravure, cară şi injustii, în contra persnei sâle sâiia altuia,
nu vorii arăta lămurită numele şi domiciliulă
Se socotesce ca legitimă apărare. şi casuli
adevărată ali autorelui, girantelui, editorelui,
cândii scrierea, imprimatulii, desemnuli sâii
gravura conțini! crimă sâi delictiă.

cândi agentul, snbt imperiulă turburării, temerii si terdrii, a trecuti peste marginele a-

ce pedâpsă:

Art. 59, Nici uă crimă sâii delictii nu pâte
fi scusatii, nici pedâpsa nu se va putea mic-

Persânele de mai susi rorii
fi scutite deori-

părării.

,

o

1, Dâcă vorii arăta pe adevăratulă individă. şora, de câtii în casurile şi în circumstanțele

de la careţină scrierea, imprimatulii, desemnulii
s6ă gravura;
2. Dâcă vorii arăta pe adevărații autori, gi-

rigur6să.

ca şi autorulă

prevădute de lege, mai suatii şi alte cause de
micşorarea pedepsei, lăsate cu totuli la apre-

ranți şi editori.
Art. 51. Complicele se va. pedepsi întocmai
principali, cândi

cooperaţiunea

lui a fostii ast-felii în câtă fără ea delictul
nu Sară fi comisii.

o

Ari, 32. Aceicari,cunoscândii culpabila pur-

acelea în care legea

declară

fapta

scusabile

sâii permite de a aplicauă pedâpsă mai pugină .
|

Art. 60. Afară de causele de scuse anume

ciarea juriului sua judecătorului corecţionali,
cari se numescii circumstanțe atenuanţi.

Cândiă juriul va declara că există în fav6-
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rea, acusatului recunoscută

culpabilă

circum-

stanțe atenuanți pedepsele ce pronunciă legea
în contra unorii asemenea acusaţi s voră modifica după cum urmeză:
Dâcă pedpsa ce pronunciă legea, este minca,
silnică pe vi€ță, Curtea va aplica pedepsa muncei silnice pe timpii mărginitii.
Dâcă pedepsa va f aceea a reclusiunii, detențiunii, degradaţiunii civile scă maximum în-

colulă precedentii, pedepsa închisorii sa va exe:
cuta s6i întrunit: stabilimentă anume. destinată pentru acesta, stii într'uă parte separată

a casei de închis6re corecționale.
—.
Art. 65. Cei mai mici în vârstă de două-deci

ani deplini, cari nu voriă avea complici de
facă mai mari de acestă vârstă, şi cari vor fi
acusați de crime, se vorii judeca de către ju-

decătoriile corecționale, ră nu de Curtea juchisorii corecționale, Curtea s6ă tribunalulii va raţiloriă.
”
aplica închis6rea corecțională, fără a o putea,
udecătoriile corecționale însă, se vorii conreduce la mal pugini
de ună ani.
forma, articolelorii 62, 63, și 64
Curtea va putea aplica şi uă amendă de ]a
cinci sute până la una mie cinci sute lei,
In casii cândă legea pronunciă maximum u=
nei pedepse criminale, Curtea va aplica minimum aceleeași pedepse stii chiar pedtpsace
vine cu unii gradii mai josii.
!
Dâcă legea pronunciă pedepsa închisorii sei

CARTEA [1

DESPRE CRIME ŞI DELICTE IN SPECIE
ŞI DESPRE PEDEPSELE LORU

aceea a amendei, şi dâcă tribunalele corecţio-

TITLUL

nale vorii constata circumstanțe atenuanţi, ele
sunti autorisate, chiar în casă de recidivă, a
reduce pedâpsa închisorii până la minimumit
de cinci-spre-dece dile,
şi chiari mai josii;
precumi asemenea şi pedepsa amendei până la

minimum

de lei două-deci și şâse,

poliţiă.
Art. Gl. Infracţiunea comisă de unii copil
optă

ani

deplini, nu se

pede-

de

înaltă trădare

“CAPITOLUL

şi chiari

mai josii,
|
|
Tribunalele potit să substitue în asemenea
casii, închisorii amenda, fără însă să se pâtă
cobori, în nici unii casii, mai josă de :simplă

mai mică de

Crime

I

Crime în contra

sceuranței

1
exteridre a

"Statalui
Art. 60. Veri-ce români va fi purtati arme
în contra ţărei, se va pedepsi cu munca silnică pe tâtă viâţa.
Art. 07. Veri-ce români va fi uneltit ma-

psesce.
Art, 62. Crimele sti delictele comise de unii

chinațiuni sță se va fi pusă în înțelegere cu

dout-deci ani a culpabilului.
”
Art. 63. Când se va decide că acusatulă
a lucrată cu pricepere, stii de va fi în etate

porturi, Jocuri întărite, sâi ori ce alte postură

guverne străine, sâi cu agenţii-lori
spre a
minorii, ce are vârsta de la optii ani deplini provoca resbelă în contra patriei sâle, spre a
până 12 cinci-spre-dece ani deplini, nu so rori înlesni şi aduce ocupațiune străină, spre a respedepsi, dâcă se va decide de judecată că a- turna, cu ori-ce midlocii guvernulățărei, se va
cusatulă a lucrati fără pricepere; dâră, după pedepsi cu munca silnică pe tâtă viața,
impregiurări, se va încredința părințiloră sei,
Decă însă resbelulii, ocupațiunea si resspre a avea uă îngrijire mai de aprâpe, sci turnarea nu se va fi urmati, se va pedepsi cu
se va pune într'uă monastire ce într'adinsăse reclusiunea,
:
va determina, pentru corecțiunea unorii ase- “Art. 69. Asemenea voriifi pedepsiţi cu munca,
menea copii, unde se va ţinea întruni timpi silnică pe vi6ţă acei .cari, în timpul unui resde ani determinaţi prin otărirea judecății, fără belii în contra ţărei:
"insă ca aceşti ani să pâtă covârşi vtrata de
1. Yor fi predat cu trădare inamicului oraşe,

de la cinci-spre-dece ani deplini până la doutdeci ani deplini, pedepsele se vor pronuncia
după chipulă următoră:
Decă a sa, infracţiune va merita pedâpsa d
muncă silnică pevicță sâipetimpi mărginită,

se va condemna de la trei până lacinci-spredece ani la închis6re.
!
In cele alte casuri, judecătorulii este auto-

risată a aplica pedepsa închisoreipe
egalii celii pucinii eu a treia parte,
multii cu jumătatea timpului pentru
fi pututii fi condemnatii la una din
privitâre la acele casuri,

de aptrare;
“
2. Voră fi predatiă totii cu trădare, case publice, arsenaluri, magazine sit deposite de arme, muniţiuni stii alte obiecle de resbelii, scii

ori-ce felă do bastimente-ale 'Țărei;

i

3. Vorii fi procurată inamicului adjutâre de
soldaţi, 6meni, boi, provisiuni de hrană, arme

să munițiuni de resbelă, s6ă vorit fi îndemnatii pe soldaţii armatei Române a trece lainamicii ;

.

4. Voră & comunicată

inamicului planurile

ună timpii
stii celă
care ară
pedepsele

de operațiuni militare, s6ă planurile locurilorii,

Art. 64. In tâte casurile prerădute în arti-

călăuzi, sâii vorii fi adjutatii şi ascunsă pe spionii inamicului ;
”

să posturilorii întărite ;
5, Vorii î serritii

inamicului

de spioni stă

-
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6. Vorii fi aţițatii revoltă in trupele de apărare ale țăref.

!

Art, 69. Deca corespondența cu sopuşii u-

nei puteri străine, n'a avută de obiecti una din
crimele enunţiate în articolile precedenţi, dar

4 avută cu tâte acestea resultatuli de a dainâmicului instrucțiuni vătămătâre situațiunii
militare sii politice a României, acei cari ai
întreținută aceste corespondinţe voră fi pedepsiţi cu detențiunea, fără a fi scutiți de pedepse

mai grele,

în casii cândii aceste instrucțiuni

ară fi urmarea, unei împreună înțelegeri co arii
constitui unii fapti de spionagii.
|
Art. 30, Va îi supusii muncei silnice pe viaţă

ori-ce funcționarii

„ guvernului,

publică, ori-ce agenti alii

s6ă ori-ce altă persână care, în-

Art, 34, Ori-ce

ofensă

comisă în publici

contra persânei Domnitorului sci a Dâmnei, sti

a, filorii Loră, ehiarii prin vre-unulit din mid-

l6cele arătate în art, 294, se va pedepsi cu închisâre de la ună ani până la duoi ani, şi cu

amendă de la dout-mii
Asemenea

pen€ la dece mii lei.

ori-ce-ofensă comisă în publici,

sâi prin veri-uaulii
din miglâcele enumerate
toti în art. 294 contra persânei veri-unui altă
membru alti familiei Domnitorului, se va pedepsi cu închisâre de la trei luni până la optăspre-dece luni şi cu amendă de la cinci-sute
până la trei mii lei. . .

|.

Prin familia Domnitorului, se înţelege rudele

ascendente şi descendente şi colateralii până . .
la alii treilea, gradi, precumit și afinii de a-

sărcinată să incunosciințată
oficiali, sâi din ceeaşi categorie.
causa, situaţiunii în care sc află, de secretulii _-Se va, pedepsi cu închisâre de la şâso luni |
unci negociaţiuni, va trăda acel secretii agen- până la doui ani şi cu amendă do la două-mii
până la dece-mii lei acela care, prin aceleaşi
țilorii unei puteri străine s€ă inamicului.
„Art. 31. Va f asemenea supusi muncei sil- midl6ce, va ataca antoritatea Constituţională
nice.pe viaţă, ori ce funcționarii publică, ori
aâgentu care, însărcinatii din causa furcțiunei

sele, cu păstrarea planurilorii de fortificațiune,

“ de arsenaluri, porturi si rade, arii da aceste
planuri, sâi unulă din planuri, inamicului s6ii
agenților inamicului; pedepsa va fi detenţiunea, cândi planurile se vorii da agenţilori unei puteri străine, neutre s6i aliate.

a Domnitorului

sâi

inviolabilitatea

Scle, sei drepturile Constituţionale

persânei

ale dina-

stică lui, precumii şi acela ce va imputa Domnitorului actele Guvernului stii, pentru cari
numai ministri suntii responsabili.
N

Art. 38. Atentatulii ce ară avea de scopii

ge disele planuri, le-ari da inamicului, s6ă a-

de a surpa, prin midl6ce resvrătitâre și redicare de:popori, forma guvernului, stă de a
aţița pe locuitori de a se scula iu contra autorităţii Domnului, se va pedepsi cu reclusiunea,
Art. 39. Complotul ce arii avea de scopit

genţilorii unei puteri străine, oră fi pedepsiţi
cu munca silnică pe timpi mărginită.

dâcă a fosti

Art. 32. Ori-ce altă persână care, reușindă,

prin corupțiune,

fraude sei violenţă, a sustra-

vre-una din crimele menţionate la art. 76 şi 78,
urmati

de

unii

actă săvârşită
executarea acelorii crime, se va pedepsi cu detențiunea;
ră dâcă complotuli ma fostii urmati de nici
unii actii săvârşitii s6ii inceputii spre a pre-

Decă gisele planuri se păseecii, fără să se fi sâii inceputii spre a pregăti

întrebuințată migl6cele arctate in mâirele perEorei ce le-a dati, pedpsa va fi reclusiunea.
Art, î3. Se va pedepsi cu reclusiunea acela,
care, cu bună sciinţă, sfăramă, faisifică sei
ascunde documente, sii acte cari stabilescă ni-

sce drepturi ale Statului Românii în raportă
cu ună guverniă străini.

Art. 34. Ori-cine, prin acţiuni ostile, nea-

probate

de guvernii, va expune

Statulă la uă

para. executarea, veri-uneia din acele crime
pedâpsa va fi aceea a închisorii.
_Complotă

este

atunci cândă, prin sfătuire,

se va fi luatii intrega hotărire şi se va, fi făcutii punerea, la cale între două stii mai multe
pers6re spre a ajunge la sărorțirea vre-uneia,

declaraţiane de resbeli, va fi pedepsită cu de- din acele două crime prevăgute Îa art. 76 şi 78,
Art. 80. Cândiă uni individă va lua singurii
tențiunea, şi dâcă dintr'acâsta resbeluli s'a şi
otărirea de a comite crima prevrădută Ja art. 76
făcută, pedtpsa ra î reclusiunea.
Art. 15. Ori-cine, prin acte neaprobate de şi 78, și va comite stii sa începe a face elit
guverni, va expune pe Remâni la represalie, singură şi fără adjutorulii nimenui vre-ani actii
prin care pregătesce executarea, crimei, se va
se va pedepsi cu detenţiunea,
pedepsi cu detențiunea,

CAPITOLUL IL.

Crime

şi delicte in contra securanţei inferidre a Statului

SECȚIUNEA I
Despre atentate ai ccmploturi în contra persdnei
Domnitorului şi a familiei Scle
.

Art. 36. Ozi-ce atentat în contra vieţei Domnului s6ă în contra

perene

Sele,. se va pe-

depsi cu munca silnică pe tâtă riaţa.:

„ SECȚIUNEA II

Crime şi delicte în contra liaiscei Statalui prin rese
belă cirile, prin nelegale întrebaințare a forței armate,
„prin devastaţiuni şi jefuiri publicu

Art 81. Atentatulă care va avea de scopi
a. ațița resbeluli civilii, înarmândi stă ridicândii pe locuitori a se înarma unii contra altora, ori a sărârşi omoruri și jefuiri, intr'unulii

stii mai multe orașe s6ii sate, se va pedepsi
cu munca silnică pe tâtă vița. FA
Complotul uneltită spre acestă sfirşitii se va
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pedepsi cu pedepsele hotăritela art. 79, conform
eosebirilorii ce se facii întracelt articolă.
Art. 52. Se vorii pedepsi cu munca silnică
pe totă vița, acei cari, fără ordine stă autorisare din partea autorităţii legale, vori fi rădicati stii rorii fi făcută a se rădica trupe ar-

Acela care, fără a se prinde la loculit resvrătitârei întâlnirii, va fi avutii în cetă 'vre-uă
comandă, se va pedepsi iarăşi cu- munca gil-

nică pe totă vitţa. .
|
Art. 88. Afară din casulii în care reuniunea
sediţisă arii fi avutii de obiectii sâii de re-

mate, şi le vorii fi datii stii le vorii fi înles- sultatii una stă mai
din crimele enunnitii dare de arme ori munițiuni, asemenea se ciate în art. 76, 78 și multe
81, individii ce facii parte 'vorii pedepsi şi acei cari vorii
fi înga giatii sâii
vorii fi inrolatu, să voriă fi făcutii a se inga-

gia s6ă înrola soldaţi.

.

din bandele de care s'a vorbiti: mai susii fără
să exerciteze într'nsele vre-uă comandă stii
funcţiune, şi cari sarii prinde pe locă, sevoră
pedepsi cu reclusiunea.
a
|

Art. 85. Se voră pedepsi cu munca silnică
pe timpii mărginitii:
Art, 89. Acei câri
a. Acei cari fără cădere sti fără causă er- caracteruiii numitelori cunoscând scopulii şi
tată de lege, vori f luatii comanda unui corpi le vorii fi găsduitii, i cete, și fără a îi siluiți
ori le voră fi dată lociă de
de oştire, uni postii, ună portă, s6ă unii oraş ascundere sc
de întâlnire, se rorii pedepsi cu
4 unui s6ii mai multe bastimente de resbelă, reclusiunea.
|
a unei cetăți să locă întăritii,
”
Art. 90. Intrunindu-se adunări stii cete turd, Acei cari, în contra ordinei guvernului, burătâre liniştei
obştesci,
decă, după trei sovorii mai

ținea vre-uă comandă militară.
maţiuni ce li se
de către autorită- *
c. Comandanții cari vorii ţinea adunată o- țile competinte, nuroriiso face
ştirea lori în contra ordiniloră ce li se va fi ucrarea puterei: armate,rorii risipi şiva midloci
câţi rorii fi complici

datii de a o libera stia
Art. 84. Ori-ce persână
"pune de forță pubiică, va
ordonatii mișcarea acestei

o desființa,
care, putândi qisfi cerutii, stii va fi
forțe, stii întrebuin-

la densele şi se rori prinde acolo pe locii, se
vori pedepsi cu închisâre de la șâselunipână

la duci ani; 6ră căpeteniile lorii se vorii pe-

depsi cu duoi ani inchisâre,

!
rădicări „Însă acei din
de 6meni pentru oștirea întocmită de lege, se vorii fi cuarme complici sâii din căpetenii cart
se rorii pedepsi cu reclusiunea.
va pedepsi cu reclusiunea.
.
Art. 91. Se socotesci arme ori ce uneltesciă
Dâcă aseminea ordine voriifi avută efect, cul- machine,
stii instrumente ințepătâre, tăiătoro.
pabilulii se va pedepsi cu murea silnică pe viţă. sei
sdrobitâre, precum: pușcă, pistolii, lanArt. 85. Ori-ce pers6nă va fiincendiată sții ce, suliță,
c6să, toporă, bardă, cuţiti, cio-

țarea ei în contra unei

înrolări s6ă

distruită prin explosiunea, unei mine, edifce,

magazine, arsenaluri, corăbii scă alte proprietăți ale Statului, se va pedepsi cu munca silnică pe timpii mărginită.
|
Art. 86. Se ra pedepsi cu munca silnică pe
vi6ță acela care, ori ca să răpescă banii publici, ori ca să jefutscă oraşe s6ii sate, magazine, arsenaluri de ale statului, case publice,
fortereţe, posturi, porturi, corăbii s€i bastimente ale Statului ori în fine ca să atace stii
ca să resiste în contra puterei publice care se
va afla în gâna sărârșitoriloră unor sseminea
crime, se va fi pusii în capulii unor cete armate, seu va fi exercitată intr'ânsele veri-uă
funcţiune ori comandă 6re-care,

Se voră- supune la munca silnică pe viţă şi

acei cari voriu fi directatii, voriifi rădicată scii
vorii fi făcutii a se rădica acele cete, stii cari
le voriă fi datii, ori le vorii fiinlesnită, cu bună

sciință şi voinţă, arme, muniţiuni şi unelte de
crime, s€ă cari le vorii fi trămisă midlâce de

vieţuire, s&ă cari în ori-ce altii chipi, voră fi
avutii înţelegere culpabilă cu directorii stii comandanţii ecelorii cete.

Art. 67. DEcă vre-una

stii mai

multe din

crimele menționate Ja articolele 76, 78,81, se

voră fi săvârşită stă încercatii d'a se sărârși
de către vre-uă câtă se. vorii pedepsi cu munca
silnică pe tâtă vița, fără osebire, toți aceia
"ari voră face parte din câtă, și se voră fi
prinsă la loculă resvrătitârej întâlniri,

magii și alte asemenea.
Cuţitele de buzunarii, fârfecele şi bastânele
nu vorii fi considerate ca arme decâtii atunci
cândii se vori fi întrebuințată a lovi, a răni
:
.
stii a omori.
Art. 92. Vorii fi aptrați de pedepsele pronunciate în contra autorilorii de comploturi sii
de alte crime în contra secnrânţeiinteridrestăă
exteridre a Statului, acei culpabili cari, îna-

intea săvârşirei sâii”a tentativei acestoricomploturi sei crime și mai înainte de ori-ce ur-

mărire, vorii fi dată,

ei cci d'fntiii, guvernu-

lui s€ă autorităţilorii administrative, oră poliției judiciare,

cunoscință

despre

aceste com=

ploturi stii crime şi despre autorii și compli-

cil lori, sii cari, chiar după ce s'a începută
urmăririle sii descoperirea, culpabililoră, vori
fi inlesnită arestarea acelori autori sii complici,

TITLUL IL

Crime şi delicte în cenira constituliunei

CAPITOLUL, 1
Crime şi delicte în contra exereițialai
arepturilorii politice

Art. 93.. Atentatulă, ală cărui scopii este

tomb
”
2
de a risipi cu violenţă Adunarea legiuitor
co
la
săvârş
ită
asemen
ea.
faptă
după
ordine
so află în exerciţiulă legalii ali manda
a
supetului ei,

de a o sili să iea, sâă să nu iea uă otăr
ire,do
a isgoni cu riolență pe unulii s&ă pe mai
mulţi
din membrii săi, se a pedepsi cu munca
silnică pe ţimpi mărginită,
Art. 91, Acela care prin violenţă va împodica pe ună membru alii corpului legiuitoră
de
-a merge la Adunare sâă de a rota, se
va pedep3i cu reclusiunea.
Art, 95, Cândă se împadică prin atrnpamântii, violenţă sâă amenințări unulii
aţă mai

mulţi cetăţeni de a'şi exercita drepturile
loriă

civice, fie-care din culpabili va fi pedepsitii
cu
închis6re de şâse luni coli puținii, şi cu
interdicțianea dreptului de a vota şi do a fi eligibile
în timpi de cinci ani cel puţinii şi do
dece ani
cel multi.
Art, 96, Decă acestă crimă s'a comisii,
în
urmarea unui planii concertati ca să fie
executată, fie în tâtă ţcra, fie întrunulă sâii
mai
multo judeţe, fie intruna sâii mai multe
plăşi,
“ped6psa, va fi detenţiunea.
Art, 97. So va pedepsi cu închis6ra
de la
ună anii până la duoi ani:
1. Acela care, fiindă însărcinatii a aduna
pilete de votare, a adăogitii să a micşorată,
cu
rea credință, numărală lori legitimi; *
2, Acela, care falsifică ss schimbă unii
biletii de votare, sâii înscrie pe bileturilo
pers6nelorii cari nu sciii carte alte nume de
câtii acelo cari i s'aiă dictată,
:
3. Acela care, fiind însărcinată cu ţinere
a
proce

rioriloră săi, în pricini ce privescă la atribu
ţionile acestora şi pentru cari el era dâtorii
să lo dea supunere în ordiaca ierarchiei,
va f
apărată de pedepsă, care, în asemenea,
casii, se
va aplica numai suporiorilorii ce voră, fi
dată
asemenea ordine.
.
Art, 100, Despăpubirea pentru pagube
le
cercate în urmarea faptelorii pomenite în
articolul 99, se va otări conformă cn pers6n
ele
cu împregiurările, şi cu vătămarea ce va
fi suferit siluitalii, fără însă a putea fi nick nă-dat
ă
şi pentru ori-cino măcar, acea despăgubire
mai pucină de dnoă-deci şi cinci lei pe di,
pentru fie-care persână şi pentru fie-care (i de arestaro nelegală şi arbitrară,
„Arte 101. Iâeă fapta arbitrario sâii aten-

tătOre drepturilorii cetăţeneci se va fi săvârşitii prin plăsmuită, subseriero a vre-anni ministru scă a altui funcţionari publici, plasto-

grafii, precum şi coi co, cu bună sciință, se
vor
fi serviti cn acea plastografie, sa voră pedepsi
ca munca silnică po timpă mărginită,

Arte 102, Funcţionarii publici, însărcinaţi cu -

poliţia administrativă sc judecătorescă, cari
ai refusatii, să cart aii negrijitii de a da ascultara unei reclamaţiuny legali, ţintindi a

constata detenţiunele nelegala şi arbitrarie, fie
în închisorile destinate pentru paza deţinuţilorii, fie chiară în ori-co altii lociă, şi cari nu

vori justifica că ai denunțatii acâsta autori-

tăţii superidre, se vorii pedepsi cu degradaţiusului-verbală ali unei operaţiani electo- nea civică, şi vori fi răspundători de pagube şi
interese, cari se voră regula după cum se ararale, a înscrisă într'ânsulă alte nume
de câtă tă în art. 100. :
ME
acelea car) i ati dictată;
.
Art, 103, Directorii, superiorii aci custodii
4. Ori-co persână, fancţionar publică sâă
nu, închisorilor, sâia ori-cării alte case do arest,
care fiindii însărcinatii do lego cu săverşirea u- cari
voriă fi priimită ună arestaţi, fără man.
noi lucrări în formarea listeloră electorale,
sâii datii si actii judecătorescă, s6ă fără
ordinea.
în operaţiunile electorale, ară refasa fără moprovisoriă a autorităţilor competinte, acoi care
tivă justificatii, de a îndeplini sarcina,
ce'i im- îlă voră ţinea închisii, s6ă vorii refusa
de a']ii
pune legea.
|
„ | înfăşişa oficerului de poliţio sâă aceluia ce
aduIn tâte aceste casuri, judecătorulii va
pro- ce ordinile s6le fâră a justifica, că opuner
ea lui
nuncia şi interdicţiunea, po timpi mărgi
nită.
provine din ordinea procurorului sâi judecă
toArt, 98, uri-cine va cumpăra să va vinde
rului, acei cari vorii refusa de a înfăgişa regiunii vot într'uă alegere, so va, pedepsi cu
închi- strelo lorii oficerului de poliţie, se voră
pedes6re de trei luni până la un ană, şi va pute
afi psi ca calpabili de închidere arbitrarie, cu
osîndit şi Ja interdicţiuno pe timpi mărgi
înnită, chidero de la uă lună până la ună ană

„ CAPITOLULU II
Atentatii în contra libertăţii

şi cu
mendă de la uă sută până la trei sate ler. a“Arte 104, So vor pedepsi cu degradaţiunea

civică, ori-co ofigeri alti poliţiei judecătoresc
i,

ory-ce procurorii, substitutii sâă judecător care
„Arte 99, Cândii vre-ună funcţionari public
ă, va fi prorocati, datii, scii subsomnatii nă senună agenti sâii ună însărcinată alii
Saver
Iul va fi ordinatii scă va fi făcutii vre-ună na- tinţă, uă ordonanţă; sâă unii mandatii do uractă mărire personală, s6ă de acusațiune a verk-uarbitrariă, prin caro să so atace liber
tatea in- nui ministru, s6ă ală veri-unui membr
u ali
dividuală a unuia scă mai maltori cetățeni,
Senatului, ală Adanărei legislative, ssă al Cons6ă constituţiunea ţărei, se va pedepsi cu
închi- siliulnl de Stati, sâă ali Cnrţei do comptu
ri,
20re do Ia şâse luni până la duoi ani, şi cu
in- s6ă ali Curţei de casațiuno, fără aatorisaţiutezdicţiune pe timpi mărginită,
nele
Ca tote acestea, cândiă so va dovedi că elă fară şide formele prescrise de legi, stă care, adelictă flagrantă, oră Âdati s6ă sub.
4
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semnat fără acele autorisaţiuni şi formalităţi, |
mandatulii de a prinde sâii de a aresta pa vreunuiă sâii mai mulţi ministri s6ă pe unulă stă
mai mulţi membri ai Senatului, ai Adunărei
legiuitâre, at Curţii de casaţiane, ai Consiliu|
lui de Statii, scii al Curţii de compturi.
Art, 105. Asemenea se vorii pedepsi cu degradaţiune civică, procarosii, substituţii, judecătorii, s6ă oficerii publici, cari voră fi arestată si vor fi făcutii a so aresta, un individii

în alte localităţi de câtă cele determinate prin

legi s6ă regulamente, aâă cari voră fi trămisă

Art, 109. So voră pedepsi cn amendă de la
una sută până la una mie cinci-sute că, jude-

cătorii cari, peste atribuţiunile lorii. se vorii
fi amestecatii în materii date de legi antori-

|
tății administrative.
Cu aceeaşi pedâpsă se vorii pedepsi și membrii Ministerulai publici, carl voră fi lnată

conclusinni sâi vori fi corut a se face asema-

nea procederi.

|

Art,110, Prefecţii, subprefecţii şi alţi funcţionari administrativi, cari se voră fi ameste-

catii în exerciţiul dreptoriloră puterii legiui-

înaintea judecății Carţii juraţilorii pe unii ce- târe, după cum se prevede la art. 108, Ş 1, scă
tăţenă fără de a fi pusi mai înainte în acusa- cari voră fi dat ordine ilegale ase opri execuţiune conformii legei.

tarea decisinnelorii judecă torielori s6ii Curţi-

.

Art. 106. Ori-co concertare de măsuri con- lorii, se voră pedepsi cu degradațiunea civică.

trarie legilori, făcută sâă priu adunare de in-

divigi s6ă de corpuri depositare de vre-uă parte a autorităţii publice, e6ă prin deputaţiune,
oră corespondinţe între dânşii, va fi pedepsită

Art, 111. Acceaşi funcţionari administraţivi se voră pedepsi cu amendă de la una sută

penă la una mie cinci-sute lei, cândii, pesto a-

cu închis6re de ducă luni cel puşină şi de şâse

tribuţiunile lorii, se voră amesteca, în materii
date de legi antorităţiijndecătoresci, şi când,

luni cel multă, contra, ori-cărni culpabil, care
va putea âncă să fie condemnatii la interdic|
ţiune pe timpi mărginită.

ainte ca autoritatea superiâră să so fi pronun-

după reclamaţiunea aneea ssii amândurora părţiloră interesate, voriă fi decisă nă afacere în-

Art, 107. Dâcă, prin unul din miglâce ex- ciatiăi asupra casuloi,

primate mai susă s'a concortati măsuri contra executării legilor să contra ordiniloră guvernului, pedâpaa va fi duol ani de închisâre.
Dâcă acâstă concertare s'a făcutii între autorităţile civili şi corpurile militare sâii şefii
loră , aceia, cari voră fi autori sâii provocatori

vorii fi pedepsiţi cu detenţiune, cei-alţi culpabilă voră fi pedepsiţi cu duoi an închisâre,

„ CAPITOLULU Ul,
Pentru călcare de atribuţiuni din pare
toa nutorităţilorii
judecătoresci.
Art.

108,

admiulstrative şi

Se .voră pedepsi cu degradaţiu-

nea civică :

-.], Judecătorii, procurori! şi substituţii loră,

ofişerii de poliţie cari se vorii fi amestecati în

" TITLULU III
Crime şi delicte în contra intoreselorii publice

CAPITOLULUI

|

- Despre plăsmoiră s6ă falsificări

|

SECȚIUNEAL

. .

|

Plăsmuire de monetă

Art, 112, Cino va contra-face, ori ră fal-

sifica mouetele de aurii sâă de argintii din acolea ce aii cursă în România, se va pedepsi cu
munca silnică pe timpă mărginit; 6ră pentru
cu reclusiunea.
monetele de aramă, se va pedepsi
"Art, 118, Acela “care va participa la con-

exerciţiul Areptaurilorii puterei legiuitOre, stă

tra-fazerea unei asemenea monete, orl 0 ra în-

cutarea, unei sâii mai multoră legi, să deliberând asupra punstulni de a sci dâcă legile trebue a fi publicate sfii executate,
2, Judecătorii, procurorii şi substituţii loră,

ofigerii poliţiei jadecătoresci cari voră fi tre-

ficată.
Art, 114, Cine socotindă de bună
rată uă monctă falsificată, co îi va
în mână, 0 va pune în circulațiune,
pedepsi, ră, după ce o va cunâsce că

cutii peste competinţa lori, poprindii executarea ordinilori emanatedo la administraţinni,

di eă plătescă drepti amenda îndoită suma ce

prin reglemente cară coprindă disposiţiuni le- troduco în ţâră, sâii o va pune în circulaţiune,
ginităre, s6ă poprindă, ori suspendândiă exe- se va pedepsi ca plăsmuitorul de monetă falși-

:
şi adevăfi căgutiă
nu sc va
este fal-

să şi nu va inceta a o întrebuința, s0 vă osin-

s6ă după co aii permisă acă a ordonatii de a se va fi pusă în circalaţiune,
Art, 115, Care se ca dovedi rădend, tăindă
chiăma în judecată administratorii pentru fapte relative la ezrercițiali fancţiarei loxii voră
stărui în executarea actelor loră, de şi de că-

tre autorităţile competinţi li s'a notiticată anularea

fistă,

aceloră acte să existenţa unui con-

sci subțiindă moneta, prin ori-ce meşfeşngiă,
so va pedepsi cu amendă. de la dooă sute penă
la cinci mii lei şi cu închisore de la trei luni
penă la ducă ani.

Art, 116. Vorii fi apăraţi de osindelo otă-

“CONURI
2
rite pentru plăsmoitorii despre cari se vorba- trebaințar
e vătămătâre drepturilorii şi interesce în articolele 112şi 119, acei culpabili, cari, selor Statulai,
ori a unei autorităţi publice, oră
înaintea săvârşirei si a punerei în lacrare a chiar
a unui stabilimentii particolariă, do banaceloriă crime, înainte de a se începe orl-ce urs6ii de comercii.
mărire, vori fi descoperiti autorităţiloră com- că Art,
122, Dispusiţiunile art. 116 se aplică
petinte acele crimi, precum şi pe autorii stă
şi la crimele prev&dute prin art, 117.
pe complicii loră.

Asemenea voră fi aptraţi de pedapse, şi acel

culpabili cari, chiar după începerea urmăririloră, voră Îi înlesnit arestarea autorilorii s6ă
a compliciloră lori,
”

SECŢIUNEA [1
Plăsmouiri de sigile ale Statalul s6ă
ale altoră autorităţ, do bileturi de bancă, de ofecte
publice şi
altele.

Art. 117, Se voriă pedepsi cu munca silnică

pe timpi mărginită :
.
a. Acel cari roră fi falsificată sigiliulă Statului, s6ă cari, ca bună sciinţă, voră fi întra-

bainţatii asemenca sigilii falsificată,

b. Acel cari
efecte emise de
tândă timbrulă
risate de legi,

voră fi falsificatăi s6ă alterată
către tesaurulă publică şi pars&i, sâi bilete de bancă autosâi cari, cu sciinţă, voră fi în-

trebuințatii aceato efecte şi bilete falsificate

s6i alterate, s€ă le voră fi introdusă în coprinBulă țărei,
,
Art, 118, Se voră pedepsi cu tnchisâre de
la treY până la cinci ani şi ca interdicţiunea
pe
timpă mărginită :
Acei cari rorii fi falsificată s6ă alterată ork-

te timbra naţională sâă orl-ce marcă publică,

destinată pentru probe la materii de argint
ă
s6ă aură.
Asemenea, se voră podepai şi aceia cari, cu
sciinţă, so voră fi servită cu hârtil s6ă efecte

;
i
i:

purtâudă timbruri mincinâse să cu mărci ort
timbruri fasificate sci alterate,
Iu
Art. 119, Se voră pedepsi cu tnchisârea, de
trei ani şi cu interdicţiunea pe timpă mărgi-

nită orl-cine, fâră a avea drepti, va lua gi va
întrebuința adevăratul: sigiliă ală Statului,

scă timbrarile of mărcile prevădute Ia arti.
colul 118, făcând cu dânsele uă întrebuințare

vătămătâre drepturilor şi intereselor Statalui.

" SEOŢIUNEA III
$ L Despre falsificarea de inscrisuri publice
stă autentice, şi de comerciă stă bancă
Art..128, Ort-ce funcţionari s6ă ofişer pu”
blicii, în serviciulă funcţiunit scle, va face vre=

uă plăsmauire, oră prin subserieri falsificate, orl
prin schimbarea sâii prefacerea la vro-un actă,
vre-uă scriore sii vre-uă subscriere, prin ar&

tare de alte persâne, ră nnde cele aderărate,

ori prin scrieri

adăogite

în urmă în registru

s6ă în alte acte publice terininate s6ă încheiato de mal înainte, se va pedepsi cu munca sil:

Dică pe timp mărginită.

Art, 194, Asemenea ao va pedepsi cu mun-

ca silnică po timpi mărginită, orl-ce funcţio=
nară s6ă ofişeri publică, care, alcătuindă în=

scrisuri privitâre la atribuţiunele funcţiuvel

sâle, va fi denaturatii cu viclenie substuuţa s6ă

circonstauţele acestoră înscrisuri, s6ă acriindă

convenţiuni deosebite de cele ce i se voră fi însemoati sâi dictat de către părţi, s6ă cunsta=

tândă ca drepti adevtrate fapte mincinâse, s6i
ca mărturisite fapte nemărturisite,

Art, 125, Voră f pedepsite ca munca ailnică pe timpi mărginită ori-ce alte persâne

cari voră fi falsificată vre-ună actă autentici
şi publică, sâă înscrisuri de comercii aţă de
bancă, fie prin contra-facereas6ă alterarea serie-

rii s6ă a subsemnătarei, fie prin plăsmairea de
convenţiuni, disposiţinni, obligaţiuni să libe=

raţiuni, sei prin inserțiunea lor posteridră ,
fie prin adăogirea sii alterarea, de clause, declarațiuni, z6ă fapte ce aceste acte aveai de
obj“ctii de a conţine şi a constata.
”
Cu acestă pedepsă, se voră! pedepsi şi acel

cari voră fi falsificată a6ă alterat

bilete de

bancă nutorisate de legi în state străine, sâă
cari, cu sciinţă, orii fi intrebuinţată acesta bilete falsifi:ate, s6ă lo voră îi introdusii în co-

Art. 120. Se va pedepsi cu închizâre de trei
ani şi cu interdicţiune po timpă mărginită : prinsuliă ţăre),
i
a. Aceia cari vor fi falsiticat mărcile destiArt. 126, Se va pedepsi cn îachisâre de la
nate spre a îi puse, în numele guvernului
asu- trei până la cine! anişi cn interdicţiune pe timp
pra produeloră ei mărfuriloră, să cazi voră
mărginită acelii care, ca bună sciinţă, so va
fi intrebuinţat cu aciinţă asemenea false mărci, servi
cu plăsmuit

"b. Acria, cari voră fi falsificatii sigiliul, timbrulă 26 marca uney autorităţi Gre-care, sci

a unui stabilimentă particolară, de bancă sc

de cormnerciă,

sâă cari cu sciinţă le voră fi în-

ele foscrisuri despre cari as
vorbesce în cele din urmă tre! articole,

$ 11. Despre falsificarea în scrieri privata

Art, 127, So va pedepsi cu închisâra do la
trebuinţaţă.
duoi ani
Art. 121. So ra pedepsi cu închisre până la nă plăsmuiînresusii oră-ce persână a fi făcut verfduoi ani acela care, fâră drept. va, lua şi va în- culare, prin , orl-ce felă, la înscrisuri partianulă din modurile exprese prin
trebuinţa adevăratele sigilii, timbre s6ă mărcl art.
125, precum şi celii ec, cu bună sciinţă, se

provedatela art. 118, făcândă co dânsale nă în-

YA servi Cu asemenea înscrisuri plăsmuite,

56
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Art, 128, Plăsmuitorii de inscrisuri este şi cu sciință, asupra stări! sănătăţii unet pers6acela care, în privire dea trage unii folos pentru sine scă pentru altuli, scii do a aduce vătămare altuia, umplonă chârtiepe care se află
subserierea unei persâne, în contra voinței a-

ne, certificate contra adevărului,

spre a servi

la antorități s6ă la societăţi de asigurare, se

voră pedepsi cu închisore de la uă lună până la

ună anii.
_Eră d6că vorii fi priimită şi daruri stil făcesteia, şi o întrebuinţăză ca unii titlu.
Ori-eino va comite infracţiunea prevădută la gădueli do daruri, se vorii pedepsi cu închis6art, 128 se va pedepsi cu închisâre de la şâse rea de la trei luni până la unii an şi jumătate.

Art. 138, Acola care, spre a încela peuiă
luni până la duoi ani şi cu amendă de În una
sută până la trei mil let, dâcă hârtia i sc va fi autoritato scii pe nă societate de asigurare, în
încredinţat de însuşi subseriitorulă; 6ră decă privinţa sănătăţii s6le sti a unel alto porsâne,
nu i se va fi încredinţatii, se va pedepsi cu în- se va servi cu unii certificatii din colo coprinse
la ar. 185, sc va pedepsi cu închisâro de la uă
chisâre de 33 duoi ani în susii,
o
lună până ia unii anii,
7
|
Ş UL Despre falsificare de pasporturi, foi
- Art, 139, Orl-care va plăsmui, sub numele
de drumă şi certificate
vre-unui funcționari publică, vre-unii atestat
Axt, 129, Se va pedepsi cu închisârea de la pentru sine ori pentra altulă, de bună purtatroi luni până la duci ani, verk-cine va plăsmui ro, de neavere ori de alte împregiurări, menipasporturi s6ii va drege, ori va preface uni te spre a recomandapo cel arătatii într'ensulii
pasportii adevărată, sâii va adăogi într'ânsuli la milostivirea guvernulni, sâii la a particulavre-un cuvântii scă cifră sâi literă, precumii rilorii spre a dobâudi funcțiuni, creditiă ori a- şi celă ce, cu bună sciinţă, se va servi cu asc- jutorii, se va pedepsi cu închisore de la ducă
până la şâse luni.
:
menea pasportă.:
Asemenea ss va pedepsi şi veri-cine va preArt. 130. Cine va lua, pentru sine, un pasportii pe numeînchipuitii, s6i va fi midlociti, face pe numele săă sâii pe numele altuia, vreca martură, spre a se libara unii pasportii pe unii atestatii ndeviratii.
Toti asemenea, se va, pedepsi şi colă ce cu :
nume străină, se va pedepsi cu închisore
de la
bună sciinţă, so va servi cu acesti felii de atroă luni până la unăiană,
.
|
Art. 131. Funcţionaralii publică care, cu- testatii plăsmaită.
noscândii acea schimbare de nume, va fi dati
7
pasportiă pe nume Sachipaită, se va pedepsi cu
CAPITOLULU II. duoi ani închisore.
.

Art, 1932, Ori-cine va fabrica sâii va falsifica uă f6ie de drumă pentru sine sâă pentru

vitele scle, si se va, servi de asemenea fdie do
drami, so va pedepsi cu închis6re do la mă lu-

nă până la un ană. . -

-

Art, 133, Asomenea, sa va pedepsi cu închisâro de la uă lună până la şâse luni, orl-co

pers6nă va face să i se dea de funcţionarii publică uă foie de drumi sub nume închipnitii.

Art. 134, Otelierii,. hangii şi cârciumariă

carii cu sciinţă, vor înscrie în registrele Joră,
sub numa mincin6se sâii închipuite, pe persâne
ce vor găsdui la dânşii, se vor pedepsi ca închisoro de la cinel-spre-dece dile până Îa uă lună.
Art, 195. Acela care În brieă, pentru dânsulii sâă pentru altuli unii certificati falsă de
bslă, sub numele unui medică,: unui chirurgi
sâii unei alto persâne care exercitâză arta de a
tămădui, sâi care falsifică ună asemenea certificati adevărată, şi se servesce cu densulii
spre a încela pa autorităţi si pe societățile
de asicurare, se va pedepsi cu închisâre de la
uă lună până la unii ani.

Crime şi delicte comise de faneţionarii
publici în exerciţiulii funcţiunii lori:
SECŢIUNEA I
Sustracţinani comise de depositarii publici

Art, 140, Ori-ce perceptorii, ork-ce funcţionară însărcinată. cu percepțiune, orl-ce depositară ssii comptabilă publici care ra fi doturnatiă sâă sustras bani publici eâă privaţi, sâii
efecte ţinânăii loci do bani, sâii acte, titluri şi

alto lucruri mişcătâre, car! se vorii afla în mâ-

nelo lui, în puterea, însărcinării s6le, se va pe-

depsi cu maximum închisori! şi cu interdicţiunea po timpă mărginită, d6că lucrurile deturnato sâii sustrase vor fi de uă valore de la una

mie duoă sute lei în susiă.
Dică valorile sustrase sfii deturnate suntii

Art. 136, Funcţionarul care va fi liberat

maj josii de una mie donă sute lei, pedâpsa va
fi închisârea de la ună anii până la duvi.
In ambele aceste casuri, condemnatuli va
perde dreptulă la pensiune şi se va declara incapabili de a ocupa ori-ce funcţiune publică

uă asemenea fie, sciindi că numele pe care o
dă este închipaitii, se va pedepsi cu închis6re
de la trei luni până la duoi ani.

fi stricati, desființată, sustras sci deturnată

Art, 197, Medicii, chirargit, sâi alte persâne, exercitând arta de a tămădui, cari dai,

pe tâtă vi&ța. Ori-ce judecători, administratoră, funcţionari sei ofigeră publică, care ra

actele şi titlurile ală căroră era depositar, s6iă
cari i so încredințase eâă comunicase, în Tir-

_GOMUXE
tutea fancţionii sâle, se va pedopsi cu mazi- | şi subprefectii,
mum închisorii şi cu interdicţiune pe timp mărdo uredreptulă
ginită, so va declara şi incapabilă de a ocupu
face făgişă, scă
funcţiune publică pe tată vi6ţa pergend şi drep- terposiţiun
ă de

- tulă de pensiune.
Orl-ce agenţi ss însărcinaţi, oră al puvernului ori al depositariloriă publici, cati vor fi

culpabili de aceleaşi sustracţiuni, voră fi su-

puşi la aceeaşi pedpsă,,

2
caro în întinderea ocolului una'şi exercita autoritatea sa, va

prin acte simulate, scă priu inpersâne, comorciă da grâii, vinuri, sâii alto produse afară din acelea cari ară
proveni din propriotățilo stle, so va pedepsi cu

amendă de la cincă sute până la dece mil lei,

o.

SECŢIUNEA 1V

SECŢIUNEA 11

Despre

Pentru nedrepte luări săvârşite de funcționarii publici

mituirea

funcţionarilorii

publici

'

Art, 134, Orl-co funcţionar de ramul adini-

nistrativ s6ă judecătorescii, ort-ce agent s6ă în-

sărcinat al unci ad ministraţiuni publice, aro va
ori-caro din oficerii publici sâi fusăreinaţii lor, fi primit s6ă va fi pretins daruri s6ii preseuturi,
Art, 141, Ori-caro din funcţionarii publici,

ori-caro percoptori de drepturi, taxe, contribuţiuul, bani,venituri publice sâii comunale precum
şi ozi-care însărcinați din partea, percoptorilor,
vor fi ordonat să se pereâpă, voră fi cerutii sâă
voră îi priimităi coca ce nu avea dreptă a lua,
stii mat multă de câtă ceea: co so cuvenea să

iea, ca dropturi do taxe, contribuţiani, baut s&ă
venituri, scii ca simbrie,

ori apuntarmnonte, se

cu închisoro de la duo!

până la trei ani; sră

voră pedepsi:

funcţionarii şi ofigerit publici,

s6ă care va îi acceptată promisiuni do asemenea lucruri spre a face s6ă a nu face unii actă
privitoră la funcțiunea, sa, fie şi drepti, dâră
pentru care n'ară îi determinatădo lego vă plată, se va pedepsi cu închisâre de la duvi până
la trol an! şi cu amenda îndoită a valorel lucruriloră priimite s6ă făgăduite, fără ca ac6stă amendă să potă fi mat mică de câtă duoă
sute lei; eră banii scă darorile, ori valoreu lor.
sa vorii lua pe sâina ospicieloră sâii caseloră do

însărciuaţii loră, cu închisâre de la şâse luni

bine-facere ale localităţei unde s'2 comisă mi-

pe timpii
.
uă ainenşi do uă a
din suma

tuirea,
Ei nu vori mai putea ocupa funcţiune publică şi vori perde şi dreptulă la pensiune.
Cu acecaş pedâpsă, se va pedepsi şi uri-co
arbitru scă experti numiti, scă de către ună

ti dâtoră a plăti, perdână şi dreptul la pensiune;

misiuni, sii priimită daruri s6ă prezente, pentru a da nă decisiune sâi a emite o opiniuno

până la duoi ani şi cu înterdicţianea
mărginitii.
!
Culpabilii sc vor osindi âncă şi la
dă de nă a patra parte celă multă,
duoi-spre-decea parte colă pagină,

rostituţianilorii şi a dauneloră-interesa ce vor

. SECŢIUNEA III
Despre infracțiunile privitâre la amestecarea funcLionarilorii "publici în afaceri scă comerciuri necomptabile cu a lorii cualitate.
:

Art, 142. Ori-ce funcţionar ofigeriă publică

săi agenti ali guvernului, care, să prin acte

simulate, s6ă prin interposiţiune da persone,
va fi luată sâă priimitii vre-uniă interest 6recare în acte, adjudecaţiuni, întreprinderi, ssă

regii cu a căroră administrare sâii priveghiare

totală sâă parţială este sci a fost însărcinată

în timpulă săverşirei faptei, se va pedepsi cu
inchisorea de Ia şese luni până la daoi ani, şi
cu amendă care nura, trece a patra parte, nici

Tribunalii, s6ă de părţi, careva fi acceptat profavorabilă unoia din părți.

Arte 145. Dâca mitoirea s'a urmat asupra
anui judecători sâi jurat, pronunciândiăi fu
materii criminale în favorea sii în contra acu
satului, pedâpsa va fi maxima închisorii şi
perderea drepturilorii de a nai fi admis în sorviciă po tâtă riâţa; elii va perde şidreptulă la
pensiune.

.

DR

- Dăcă mituirea s'a urmat asupra unui jurată
pronunciândă în materie de expropriaţiune, pedâpsa va fi închisârea de la un an până la duoi
ani, perdorea dreptului de a mai îi admisă în
sorviciă pe tâtă viţa şi a dreptuluide pensiune.

Art. 146, Ori-care particolară, care, în numele săi, sâi în numele vre-unui funcţionarii

va Îi mal nică de a duoă-spre-decea parte din publică adiministrativă, să judecătorescă, cu
xestituţiunile şi desdaunările ce va trebui a scirea sâă fără scirca acestaia,, întună chipă

i
plăti,
directă sâi indirectă, va cere, va lua, sâii va
Către acestea se va declara necapabilă, pen- face să i se promită daruri scii alte folose netru tot-dâ-una, a mai ocupa fancţiuni publice, legitime, spre a interveni, spre a so face, sâiă :
Aceleaşi pedepse se aplică şi ori-cărni func- a nu 80 face vre-un actă din cele privitâre.la
ționarii scă agenti ală guvernului, care vu fi atribuţiunile acelui funcționară, se va podopsi
luată vre-un interesă în vre-uă pricină, întru ca închisore de la şâse luni până la duoi ani, şi
caro elă va îi fostii însărcinată de a ordonanța cu amendă, valorea înduoită a lucrurilor luate

uă plaţă sâă licuidare de bani,.
“Art, 143, Ori-ce comandautii de divisiunt
militare, dojudeţe s6ă de oraşe, ori-ce prefect,

s6ă promise, fără ca acestă amendă să fio ina!
mică de câtă Quoă sute lei. Lucrurile priimite sci valorea loră so roriă

he

LREOIBIRI

Orț-ce particulară care, prin ameninţări s$ă
facere ale localităţei unde s'a comisă faptulă. midlâce silnice, se va fi întrodasă în domici„ Eră decă midlocitorulii va fi funcţionari, va, liulă unui cetăţâniăi, se va pedepsi cu închisâre
perde dreptulii d'a mai ocapa fancțiuni, şi nu de la cinci-spre-deco dilo până la trei luni, şi
va putea priimi pensiune.
cu amerdă de la trei-deci pânăla cinci sute lej.
lua în folosulă ospicieloră s€i caseloră de bine-

-

SEOȚIUNEA

Y

Art, 152, Orl-ce judecători sâii autoritate -

jndecătorăscă, ori-ce administratori s6ă auto-

-ritate administrativă, care, sub pretextă de
tăcere s6ă de nedesluşire a legii, va denega
$ 1. Abusii de putere în contra parlieularilorti dreptatea ce este dâtorii părţiloră co" vori
fi cerut'o, gi care va fi stăruită în denegarea
“Arte 147. Orl-ce fancţionară administra sea, chiar în armă de prevestirile s6ă ordinile
tivă s6ă judecătorescii va abusa de puterea ce'i ce va fi priimit de la superiorii săi competinţi,
dă cnalitatea sa spre a sili pe nedreptii po uă se va putea urmări şi pedepsi cu amendă de
persână a face sâi suferi ună actă, si a'seab- la vă sută până la uă mis lei, şi se va declara
ţine de dânsuliă, se va pedepsi cu închisâre de necapabili d'a ocupa funcțiuni publice de la
Ja uă lună până la duo! ani, şi se voră putea unii an până la trei ani,
.
" Abusă de putore

încă declara, necapabilă de a ocupa funcţiani

publice de la ună anii la tre.
Art, 148. Ort-ce fancţionarii care, în exer-

ciţiulă, s€iă cu ocasianea fancţiunel s6le, va

maltrata prin ofensa orale ne uă persână, ge
Ya pedepsi cu închia6re până Ja ștse luni.
Acelă fancţionară sa va putea declara neca-

pabilă de a ocupa fancţiuni publice de la ană

anii la trej,
”
„Art, 149, Ori-ce funcţionarii care, afară din
ceasurile şi formele prevădute da lege, va aresta stă va ordona a se aresta uă pers6nă, s6ă
va prelungi întruni modă ilegală ţinerea, ci
la închis6re. se ra pedepsi cu tnchisâre de la
trei luni până la dnoi ani, şi se va putea âucă

Art. 153, Ort-ce funcţionar caro va executa

mă pedepaă ce nu a fostii pronunciată de judecată, s6ii care o executa peste măsura prevEdută de jndecată, se va pedepsi cu închis6.
rea până la duoi ant.

Art, 154. Orl-ce fancţionară, însărcinat eu
urmărirea crimelorii stii cu executarea pede-

pselorii, care, cu scop de a sustrage pe an în-

divid de la uă pedâpsă legală, nu va urmări

crima s6ă delictulă, s6ii care nu executa pedpsa pronunciată, ortexecutănă pedâpsă mal
mică de câtă cea pronunciată de judecată, se
va pedepsi cu închisârea până la duoi ani, să
cu amendă de uă sută până la trei mii lei şi se
va declara incapabili de la unii ani pâng la

declara de incapabili,
.de la ună ană până la trei ani de a ocupa fancţinni publice,

trei, de a ocupă funcțiani publice.

- Dâcă arestarea, ilegală a ţinută mai multă

Art. 165, Ori-ce fancţionară care, de la sine, în contra legii, fără competinţă şi fără a

de tret dile, minimum pedepsei va fi de patra migloci mă otărire a autorităţii competinte, va
luni, şi se va declara incapabilă dea mal o- deposeda pe unii particulară, sa va pedepsi eu
dupa funcțiuni pnblice, de la unulă la trei any. închis6rea până la duoi an! și se va declara inDEcă arestarea ilegală va ţine ma! multă capabilii de a ocupa fancţiun! publice, de la un
de uă lună, ostnda va fi de duol an tachisâre.
anii până la trei ani.
In aceste din urmă duoă casuri, funcţionarul „ Art, 196, Orf-ce supresiuni, ozi-ce deschiva perde și dreptulă la pensiune.
dere da scrisori încredințate la postă, făcută

Art. 150. Ori-ce funcționari care, în în- scă înlesnită de reri-uni fancţionar s6ă agenă
atrucţiunea causeloră corecţionale, ori crimi- altă guvernului, orY ali administraţiunei poste-

nale, va fi întrebuințată, sâă va fi ordonati a loră, se va pedepsi cu închisârea până
se întrebuința casnă, spre a sili pe bănuiţia ani, şi cu amenda de la cinci-geci ptnă
înce mărturisiri s6ă declaraţiuni, se va pede- sute ef,
pei tu duo! ani închis6re, fără a se apăra prin
Culpabilulă so va declara necapabilă
acesta de alte pedepse mai mari, pentru lori- cupa funcţiani publea de la nnă ană
turi s6ă răniri prevădute de lege.
duot ani,

Art, 151.

Ori-ce funcţionarii administra.

iivă s€ă judecătorescii, ori-ce ofișeră de justiţie. de poliţie. orl-co comandantă stă agentii
Bl forței publice, care se va introduca, în a sa
sualitate. în domiciliul nnai cetăţânii, în contra voinţei acestuia, afară din casurile prevăgute de lege, şi fără formalităţile ca ea prescrie, so va pedepai cu închieârea de la cinciapre-dece dile pnă Ia trei luni gi cu uă amen-

dă de la cincl-deci până la una mie lei, avân„du-te însăîn vedere aplicarea $ 2 de la art. 99,

la duo!

la cineY
da a o-

până la

Art. 157, OrY-ce fancţionară superior care,
prin amăgire va face pe subordinații săi dea
comite uă crimă sâii unii delictă în exercițiul
funcţiunei lorii, s6ă cara, cnnoscEodii asemenea
crime s€ă delicte din partea subordinațiloră
săi, le tolereză, se va pedepsi cu pedâpsa apli-

cabilă aceloră crime s6ă aceloră delicte,

Ş 11. Abusă de autoritate în contra lucru
luă publici
.

Art. 158, Ort-co fancţionară poblict, ork-ce

23
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agenti stă însărcinată ali guvernului, de ori-

tra execuţiunei unei legi, în contra percepţiu-

rea funcţiunei s6le, precum şi funcţionarulă alesă pe ună timpii care va fi exercitată funețiunile s6leo după ce a fostii înlocuită cu altulii, se va pedepai cu închisrea de la ducă
luni până la anii anii, păzindu-se totă într'ană

justiţiei, sâă în contra, orY-cărui altă ordinii
ali autorităţii lepitime, se va pedepsi cu reclusiunea; €ră dâcă uă asemeuca cerere 56 or-

Art. 165, Afară din întemplările în cari legea otărasce pedepsele pentru crimele ori de-

ce grad

s6ii stare,

care

ra cere

sâi

va

or-

dina, va face a se cere, sâă a se ordiua mişea-

xea stă întrebuințarea forţ:i publice, în con-

nel unei contribuţiuni legale, seă tn contra e- timpi şi disposiţiunile art. 83.
xecuțiunei unei ordonanțe sei mandatiă ală

dine a isbutit a se şi pune în lucrare şi aproduce efectii. pedâpsa ra fi maximul reclusiunii,
Art, 159. Pedspsa otărită în articolulă de

Disposiţiuni particulare

lictele săverşite de către funcţionarii publici,
acei foncţionari cari voră fi participati la alte

crime sâă delicte, a căroră priveghere sfă înfrenare ea puse asupră-le, seror pedepsi după
ţionarulă, agentuli sâi însărcinatulă ce va fi cari armeză :
.
săvârşită asemenea infracţiune din ordinul mai
De va îi vre-unii delictii, se vorii supune la
mariloră săi, afară numai Q6că acestii ordini maxiiulă pedepsei otărite de lege pentru acel
sa va, fi dată de către acei mai mar!; în casuri delictă.
de a lorii competinţă şi pentra caro acel funcDa va fi uă crimă, so va ostudi la maximul
ţionarii să agentii era dstoră să arâte supu- pedepsei dictată de lege pentru acea crimă, anere de ierarchie.
fară de casulă cândiă .crima ra atrage după
Atunci, sa voriă supune la pedâpsa otărită sine aplicarea muncei silnice pe timpi mărgiîn ucelii articolii acei mal mari cari vor fi fost rită, în care casă pedâpsa i se va aplica fără
mai susi nu va înceta de a se aplica la func-

cei d'ântâiă a da asemenea ordine, :

Art, 160, Dâcă, în urma acelori ordine sâă
cereri, vor nasca alte crime, supuse la pedepsa
mai mari, de cât cele exprese laart. 158, acesta
pedepse mai mari se vor aplica funcţionariloră,
agenţiloră, sâă insărcinaţilorii culpabili de a-

semenea ordine sii cereri,

nici uă agravaţiune.

CAPLTOLULU UI
Despre turburările aduse ordinii publi=.

te de către fegele bisericesci
Art, 166. Ori-ce preoti, de ori-ce calt, care

SECŢIUNEA VI
Despre Gre-cari delicte priritâre la ținerea. aetoloră
statului civilă

Art. 161. Oficerii statului civilă cari nu vor
fi îuscrisă pe actele civilă, s6i cari le vor fi în-

va celebra uă cununie maiinaintea îndeplinirii
uctelorii şi formelorii cerute de legea civilă,
s0 va pedcpai, pentru prima 6ră cu amendăde
la, uă sută până la uă mie le; Gră în casă de.
recidivă so va pedepsi cu închisâre până la
duoi ani.
.
Art, 167, Ori-ce preotă sii obrază bigericescii de ori-ce cultă, care, în adunarea publi-

scrisii pe foi libere, ră nu în registrele destimate spre acestii sfirgitiă se vori pedepsi cu închisârea de la nă lună până la trei şi cu uă a- că, în exerciţiulă funcțiunei stle, va pronunmeudă de la cinci-geci până la dnoă sute lei. cia unii discurai cuprindânădă vre-uă critică s6ăi Art, 162, Ofigerulă statului civilă care nu censură contra guvernului, în contra Adunărei

Fe va fi asigurat mai ântâiă despre fiinţa consimţimentulul tatălui, mumci s6ă altor pera6ne, cerutii de lege pentra validitatea căsătorici, se va pedepsi cu închisrea de la dacă

pEnă la şâse luni, şi cu amendă de-la vă sută
penă la, una mio cinci sute lei.

|
Exereiţiulă

SECŢIUNEA VII
autorităţii pablico
lungite

în contra

auticipate

|
să

legii

pre.

Art, 163, Funcţionarulă publici care va
intra în lucrarea fancţianei sâle până a nu de-

pune Jurământul cerntă, se va pedepsi cu uă
amendă egală cu onorariulii po uă jumătate:

„dană, neputendi nică nă dată ocupa acea func-

legiuitâre, în contra unei Jegi, a. unni decretă
Domnescă, sâii orl-cărui actii ală autorităţii

publice, se va pedepsicu închisârea do la trei
luni până la duoi ani.
“
|
Art, 168, Dâca unii asemenea discura cu-

prinde uă prorocaţiune directă la nesupunere,
către legi sâii către alte acte ale autorității
publice, sâă deea tindo a rădica s6ii a arma nă
parte din cetățeni în contra altora, preotulă
scii cbrazulii bisericescă, care ']ă ca fi pronunciată, so ra pedegsi cu închisârea pînă la ună
ană, decă provocarea n'a fostii urmată de nici

uuii efectii,

|

Eră dscăai dati nascere la nesupunere, se
va pedepsi cu daoi ani îechisre.
Decă acâată nesupunere a ajunâii până a so

transforma în sediţiune scă în revoltă, cara va
Art. 164. Foncţionarali care, fiindă sus- da locii în contra unnia s6ii mal multora dinpensă s6i destituit, nu va înceta din Jucra-| tre culpaiblii la aplicare de pedepse may aspre,
țiuno fără a depune jurământul cerautţii.

30
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atunci preotulă s6ă obrazulă bisericesc se va! tocmai ca cândii arii fi făcutii parte dintr'uă
pedepsi cu aceeaşi pedepsă.
|
câtă ori adunare înarmată.
Arte 169. Acelâşi pedepse arătate în artico„Art, 127, Cei ce vorii fi săvârşită crime ori .
lulă 168 se vori aplica în acceaşi gradaţiune, delicte în timpul şi cu ocasiunea rebeliunii,
preoţilori ssii obrazelorii. bisoricesci, când a- vorii fi supuşi Ja pedepsele otărito, pentru fiecelâşi delicte 'aii comisii prin scrieri, date sub care dintr'acele crime, dâcă acele pedepse vor
formă de instrucţiuni pastorale.
fi mai mari de câţi cele cuvenite pentru repeliune.
7
Art. 118. Arestaţii, aceia, cară, fiindă pre-

» CAPITOLULU 1V

veniţi, acusaţi scă condemnaţi, pentru alte.

Resistenţă, nesupunere şi alte necu=
viluţe în contra autorităţii pubiice
SECŢIUNEA 1

crime sii delicte, se vor condemna, pentru fap-

tulii de rebeliune cu violenţă sc ameninţare,
:1în contra autorităţii scă puterei publice, voră

.

Rebeliuni

Art, 170. Ori-ce atacă, orl-co resistență cu

lua osînda pentru rebeliune îndată după împlinirea sorocului pedepsei pentru celo-alte
crime sâă delicte,
-

Dâcă arestaţii se vorii achita sâii absolvi

pentru crimele ori delictele pentru cari aă fost
” violenţă, prin faptii, în contra vre-unui func- închişi, pedâpaa otărită pentru rebeliune, o
ţionară administrativi ori judecătorescii, de voră lua îndată după darea otărîrei definitive
ori-ce trâptă şi cualitate,
care arii fi în lucra- pentru apărarea loră de acele crime stă de"rea.exocuţiunel legilor, ordinilorii aâii. ordo- licte.
i
|
"
.
nanţelorii antorităţei pablice, a ordiniloră, a
Arte 179, Străiuulă care. după ce a fostă
mandateloră scii a otăririloră judecătoresci, goniti din ţâră, reintră fără autorisarea, spese uumesce rebeliune, şi se pedepsesce după cială a guvernului, seva pedepsi cu închis6rea,
împrogiurără, ca crimă sciă ca delictă.
”
de la troi luni la două ani, .
Art, 191, Decărebelinuea s'a urmatiă de mal
mult de ducă-decipers6ne armate, culpabilii se
vor pedepsi şi cureclusiunea, ră de nu vor fi fost
armați, so vor pedepsi cu ininimul reclusiunei. Litragiii și. violențe în contra forței publice, în con-

SECŢIUNEA JI

Arte 172, Dâcă rebeliunea s'a urmatii de
- ună număriă de mal mult de trei indiviqi pent

tra autorității

publice şi depositarilori

lorii

Arte 150. So va pedepsi cu amendă de la.

la duoă-deci inclusivă, pedpsa va îi miniinulă trei-sute lei pen$ la cinci mii lei sâă cu închiseclusiunei, do vorii fi fostă armaţă, pedâpsa va Grea de la uă lună pcnă la duci anl:
n
îi închisorea de la trei luni Ja duci any.
1. Acela caro, cn sciinţă şi în contra prohiArt, 128, Decă rebeliunea nu s'a urmat de biţiune! autorităţii, rădică, vinde scii răspâncâţi de una până la trei persâne armate, se desce, în ori-ce chipă,.în locuri ss întruniri
voră pedepsi cn închisre de la trei luni până publice, stâguri ssii alto semnaluri de natură
la duoi ani; 6ră dâcă rebeliunea s'a urmat fără 2 propaga rebeliunea scă a turbura pacea puarme, pedepsa va fi închisre de la cinck-spre- blică.
dece dilo până la şese luni.
,
2, Acel cari, în Locuri să întruniri publice,
Art. 124. Ta casă de rebeliune urmată de pârtă semno exteriGre de întruniri, cari ati

vă câtă sâii atrupamenţă, nu se va aplica nici

uă pedâpsă rebelilorii co so vor afla fără vre-uă
îusărcinaro s6i întrebninţare în câtă şi cari se
vor fi retrasii la celă d'ântciii advertisinentii al

autorităţii publice, sâii chiarii în urma acelui
advertismentii,de so vorii fi prinsă fără arme,

afară, din loculii rebeliunei şi fără nouă resis-

tenţe din parte-le.,

Insă vorii fi supuşi la podâpsă pentru crimele sâii delictele particulare ce, fio-care, va fi
săverşitii peraonalii,
.
Art. 175, Orl-ce adunare de persâne, pen-

tru uă crimă stă delictii, se va socoti ca uă adunare înarmată, cândii mal multi de trei din
acale porsâno voră purta armo de facă,
Art, 120, Cel ce voră avea asnpră-le arme

ascunse, şi cari vorii fi făcuti parte dintr'uă

câtă să adunare, caro nu se va socoti înarma-

fostii poprite în interesulii ordinei şi ali sicu-

ranţei pnblico de către autorităţile judeţului,
3. Acei cari, cu rea cugetare, scotii, strică
sâi sfăramă stegurile sâă alte somn ale auto-

rităţii publice,
Art, 181, Accă cari, prin vre-unulă din mid:

locole enumerate la art 29, vor provoca directii la nesupunere către legi ori către auto-

rităţile constituite, la dispreţii ori către religiunea, domnitâre s6iă către cele-alte religiuni,
Ja ură sâă dispreţii contra guvernului.
Acei cari prin aceleaşi midlâco vorii lăuda

fapte calificate do crime sc delicte de codicele
ponalii, s6ă vorii deschide subscripţiuni, prin
veră-ce

modii, pentru a se plăti

amendile

ce-

loră condemnaţi, precuni şi aceia cari voră reproduce unii discursă, uă scriere, unii imprimată, uă gravură, ună desemniă s6ă uă om-

tă, so voriă supune fie-care la uă pedspsă în- blemă condemnată do justiţie, se vor pedepsi

CONUNE
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cu închis6re de la uă lună până la unii an i şi | terdicţinuea pe timpii mărginită, dâcă
lovirea
cuamendă dela cinci sute penăla cinci mil lei.
s'a săvârşită cu precugetare sc prin pândire,
„Art, 152, Celce prin cuvintosâii scrieri îuArt. 158, Do s'a armată lovirea ori rănijurătârova atingoonârea unu! sii mai multor tea, cu cugetii do a omori, asupra vre-unuia
funcţionari administrativi scă judecătoresc, din funcţionarii citați la articolelo 184 şi 185
s6ă unul jurată, în lucrarea s6ă cu ocasiunca
cândii aceştia se afla în lucrare, sâii
exerciţinlui funcţiunei lor, se va pedepsi cu în- încu timpă
ocasia funcţiunei loră, culpabilulă so va pochisâre do la cinci-spre-dece dile până la şâse depsi cu munca silnică po tâtă vista.

luni; &ră decă ultragiulii se va fi urmată în
"sala şedinţelorii unei Carţi sâii unui Tribunal,
osînda va fi închisârea de la davă luni ptnă la

sti prin ameninţări, în contra unui asemenea

Art, 189. Pedepsele provădute la art. 181,
182, 184, 156, 187 gi 188, se voră aplica şi acelorii cari voră insulta s6ă voră ataca pre un
membru ală Corpuriloră leginitâre, în localul
Adunărei sâăîn curtea ci, pontru opiniuuile emise de densulă în sînulă Adunărei. '

cu închisâro de la cinci-spre-deco dile penă la
trei luni; cră do so va fi urmată ultragiulă în

nefusit de servicii detoritii Jegalmente

i.
sc amenințări în contra ori-cirut
fancţionarii publicii, precum şi în contra orlcărui cetăţenii însărcinată cu unii servieită pu“blică sâii municipali, ss agenti îusărcinată

întrebuința puterea co aro sub ordinilo sâle, so
va pedepsi cu închisore de la cinci-spra-gece
dilo pent la ducă luni, indâtorânda-se, a plăti
gi pagubile ce vorfi resultatii din acest delictiă.

ună ani. " Ultragiulii făcută prin pesturi ofausătore

funcţionară publică sii jurat în oxercițiulă
scii cu ocasiunea tuncţiunei scle, se va potopsi

SECȚIUNEA II

sala gedinţiloră unoi Curți stă 'Tribunalii, se
Art. 190, Ori-ce comaudaută sâiă ofișeră de
va pedepsi ci închisâre de la uă lună până la oştire,
precuin şi ori-ce funcţionarco aro forţa,
şâse luni. ,
publică, care, după legala cerere ce'i se ra
Arte 183. Ultragiuli făcutii prin cuvinte, face
de către nă autoritate civilă, nu va voia
gestur

ca forţă publică, în exerciţiul sii cu ocasiunea fuucţiunii scle, so va pedeysi cu închisâro

Art, 191. Acela care, cu voinţă, se va puuo

Art, 151, Ori-cine va lovi, chiarii fără armă

în staro de a unu fi propriă pentru serviciulii
militarii, prin ciontir! scă alte mutilaţiună făcute de sino sâă prin altulă, so va pedepsi cu!
îochisore de la uă lună până la trei,

cestul exorciţiii, se va pedopsi cu închisâre de

Art, 192, Martorii şi juraţii în materie pe-

de Ia cinci-spre-deco dile până la daoă luni s6ă

cuamendă do la cinci-decă pânăla ducă sute lei.

şi chiarii fără a resulta rănire, po ort-ce funepedepsă so va aplica, şi aceluia caro
ționariă administrativi se jndecătorescii, în va Aceeaşi
puna pe uuii individii, după cererea lul, în
exerciţială funcţiuneissle, sti cu ocasiunea a- stare de a nu fi propriii servicială militară,
"a ună anii pânt la daci ani.

cari, sub unii pretextii neadevirată, nu
Yră dscă lovirea so va fi armată fn sala şo- uală,
voriă veni la chiămarea co i so va face, se vor *
dinţelorii a unei Curți sii a unui Tribunali, putea osîndi,
pe
amendile ce li so voră
culpabilulă se va osindi âncă şi cu interdicţiu- pronuncia pentru lingă
nevenirea loră, şi În uă înnoa po timpă mărginită.
- chisâro de la cinci-spre-geco dilo până la ducă
Art, 185, Atacurile prevădute la art, 184 luni.
de voră fi făcute în contra unui impiegatii sâă
Art. 193, Se consideră ca, unii serviciă dâ-

olişeriă ministerialii, contra unui agenti

ali

forţe) publice, sâă în contra unui. jurată, ork torită legabmente, şi se va pedepsi cu uă amendă do duoă-deci lei pentra fie-care (i de înaltu cetățâni îusărcinată cn ună servici pu- târdiere
:
i
blică în timpulă exerciţialui serviciului loră,
1.
Girantută,
scă
în
lipsa
lui,
editorul
unei
„86ă cu ocasiunea acestui cxercițiă se vorii pedepsi cu închis6rede lauă lună până la un ani. scricri periodice caro nu va publica răspansulă
Arte 186, Dâcă atacurile urmate în contra oră-cărei persone citato directă sâi indiroctiă
fancţionarilori şi agenţiloră provăduţi la ar- în acea publicaţiune, celă mai târdiă, în primulă număr caro va apărea după yâse-deciă ore
ticolelo 184 şi 185 aă fost pricinuitâre de vărsare de sânge, de răniri ss bole, pedâpsa va

fi închisOrea de In trei până la cinci any şi înterdicţiunea po timpi mărginitii; ră Acă din

" acâsta se'va fi urmată

morte,

în termeni de

40 dile, culpabilulă so va pedepsi: cu munca

din ora în caro acelii răspunsă ra fi fostii de-

pusi Ja redacţiune si administraţiune,
Dâcă răspunsulii conţine ună numără de li-

tere mai mare do câtii de ducă ori numărul literiloră din articolulii provocatorii, autorul va

trebui să plătescă excedentulii, do uădată cu
ă
depunerea, după preţulă însemnată în publica=
Art. 187, Chiară cândă nisce asemonea a- ţiunea pentru
anunciuri.

silnică po timpă mărginită,

tacuri nu voră fi causată vărsarea de sânge,
răniri ssi bole, culpubilulă so va pedepsi cu
închisere de la trei pâuă Ja ciuci anl şi cu in

Depunerea răspunsului se prokeză prin chi--

tanţa sc prin procesti-verbală dresată de unii:
portărelă.
”
”
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"9, Girantulă, eă în lipsă de giranti, edito-

rală veri-căril fol periodice, care na va publics în capul celui d'ânttii
prin care uă persână va fi
pentru unii delictii de presă
publicaţiune.
3. Girantulă, sti în lipsă
xul veri-cărei foi periodice,

numeri sentinţa
fostii condemnată
comisă prin acea

depsi cu închisâre da la vă lună la uni ană.

de girantă, editocare na va publica

scuudere se va fi făcută pentiv în parte'şi folosii, pedâpsa, va fi de duo! ani închizore. Vorii
A însă apăraţi de osînda cuprinsă într'acestă
articolii, rudele de susii şi de josii, soculii sâti

în capulă primului numără comunicatele oficiale destinate a îndrepta faptele eronate pro-

duse de acea publicaţiune.

arestatiloriă şi despre
criminaliloră

sâqa, şi chiarii de voră fi despărțiți, fraţi! seii
până la aceeaşi spiţă.

ascunşi

şi afinii

SECŢIUNEA V
Despre spargerea sgilielorii Si Inarea aeteloră
s6ii lucruriloră aflate în deposite publice

SECŢIUNEA 1V
seăparen

eră dâcă ascunderea s6iă- midlocirea de a-

surorile culpabililoră celor

Prin editori, se înţelege tipografulă sâă litografali, cândă nu se află altă editori cunoscută.

Despre

„Art, 197, Aceia cari vor fiascunsă oră vor fi
midlocită n se ascunde persone pe cară le cunosceaă do săverşitâre da crime, se vori pe-

asennderea

Art, 198,

Cândiă sigiliele puse din ordinulă

unei dregători! administrative s6i judecăto-

Art, 194, Se va pedepsi cu închisâre de la resci se voră sparge din neingrijirea custodicinci-spre-dece gile până la duoi ani acela care loră, atunci aceştă custodi se voră pedepsi cu
cu voință, înlesnesce stă încârcă a înlesni scă- închisâre de la cinc!-spre-dece gile până la paparea, s6ii face a se scăpa ună arestantii care tru luni.
se află pus într'uă închisore scă sub paza forţei
Arte 199. Dâcă spargerea sigilieloriă se va
armate, a funcțiunarulal ori a agentului în- face la chârtil şi lucruri ale unci persane, care
Băreinatii de a'lă condace ori de a'] priveghca. s6ii va fi aub piră de crimă supusă la pedepsa
Cândă ună arestantă va scăpa, păzitorul ssii muncei silvice, să sa va fi osinditii la acâstă
conductorulă, care va fi causa voluntară a a- pedcpsă, neîngrijitorulii cuatode se va, osindi
cestei scăpări, so va pedepsi cu închis6re de la închisâre de la trei luni până la unii ană.
la trei luni până la duci ani.
Art, 200, Acela care, întradins va sparge
Dâcă va fi numai negligență, pedtpsa va
sigiliele puse pe chârtii s6ă lucruri despre cary
închisârea de la cinci-spre-geco dile până la se vorbasce în articolulă precedentă, ori va fi
unii anii,
coinplice la spargerea peceţilorii, se va pedepsi
Art, 195. Arestaţi cari, prin atrupamento cn duoi ani închisâre; iră de va fi 6nsnşi cuatos6îi însogire, coră fi scăpată dintr'nă închisâre, dele, pedâpsa +a, fi mazimum închisorii,
|
prin întrebuințare de violență, s6ă de resistenArt, 901, Pentru ori-ca altii-felii de sparţă în contra custogilorii (păzitoriloră), stă a- gere de sigilie, culpabilii se voră pedepsi cu încel cari voră fi silitii pe aceştia ca să facă ni- chis6rea de Ja nă lani până la ună ani, şi de
“ scari-va acte sâi să'i poprescă de a le face, va fi Ensuşi custodele, pedâpsa va îi închis6rea,
precum asemenea şi acti cari vorii fi partici- de la ștse lani până la ună ană şi jumătate.
pati la uă asemenea nesupunere, se voră peArte 209, Ori-ce fartiă sărtrşitii prin spardepsi cu închisâredela şese luni până la duofani. gere do sigilia sa va pedepsi ca şi fartulă găAcei cari se voră fi încercatii a face vre-una verşită cu apargere, .
din infracțiunile prevădate în acesti articol,

fără însă a isbuti, se vosti pedepsi totă-dâ-uua

Arte 203. La întâmplare de sustracțiuna,
ascundere, şi desființare de. fuscrisuri, de lu-

cu minimul închisorii prevădută mai susă,
Pedepsa prerădută mai susă se va pronun-

erări s6ă de procedură criminală, sii de alto

cia contra arestaţiloră, pesto pedâpsa pentru
care era condemnaţi, şi so va execata după împlinirea acestei pedepse, sei după pronuncia-

vă, în cancelarii, ori în alte deposite

rea sentinţei definitive de acuitare sâă de ab-

soluţiune, fără prejudiţialii de alte pedepse
mai grele ce li s'ară cuceni, pentru alte crime
s6ă delicte, co vor fi comisă prin viotenţiie întrebuințate de dânşii cu ocasiunea scăpărei lor.

chârtii, registre, acte şi lucrură puseîn archipublice,

sc date în păstrarea unui funcționară pablic,

pedepsele voră fi, pentru grefieri, portărel, archivari, registratori s6ă alţi depositari, care

nu ai avutii cuviinciâsa îngrijire, închisârea
da la că lună penă la ună ună, şi uă amendă
d la trei suto până la uă mie lei,

Art. 204, Celii ce va ficnlpabilă de sustracArt, 196, Decă scăparea, prin spargere ori țiuni, ascunderi ssii desființări de chârtii, or!
cu midiâce silnice, s'a înlesnită prin dare de lucruri menționate în articolulii precedenti, s8
arme, pasnicalii și conducătosulă care se vori
î împărtăşită la acesta se vor pedepsi cu mun-

ca silnică pe timpi mărginitţă, €ră cel-alţi cu
veclusiunea,
-

va pedepsi eu duotani închisâre: 6ră,dâcă culpabiluli va fi nsuai depozitarali, pedâpsa ra
îi maximam închisorif.
.
Art, 205, Dâcă spargerea sigilieloră, sus-

CONUNE

tragerea, ascunderea

e6ii desființarea châttii-

loră s'a săvârşită, prin violența, în contra vreunei persâne, pedâpsa, va fi pentru orl-ce persână, maximulii închisorii fără prejudiții însă
de alte pedepse şi mai grele, la cari arii putea

da loci natura violințeloră e6ă a crimelorii ce
se vori fi săvârşită,

degradarea monumentoloră

aplică numai asupra turburăriloriă, ultragelor,
lovitureloră s6ă altoră desordini a cărori na-

“|a se aplica pedepse may grele, după alte dispubllea

Art, 206, Veri-cine va fi distrusă, derimat,
ciuntiti, s6iă degradatii în totulă să în parte,
monumente. statue şi alte lucruri, cari servescă spre folosulă ori pod6bă publică, sisunt
făcute do către autoritatea publică sâă cu voia
ei, so va pedepsi cu închis6re de la uă lună până la ună ană, şi cu amendă de la una sută,

până la cinci sute le.

flă în exerciţiulă funeţiunet scle, se va pedepsi
cu închisâra de la cinci-spre-dece dile la tre!
lună, şi cu amendă de la duoă-deci şi şâse ptnă
la una sută lei.
Arte 212, Disposiţiunile acestei secţiuni ze
tură ori împregiurări, nu voră da ocasiune de

SECTIUNEA YI
Despre

99

posiţiuni! ale acestui codice.

CAPITOLULU V Despre

făcătorilorii

do rela

şi despre vagabonii

SECȚIUNEA 1

o

Despre asociaren făcătoriloră de rele

Art, 213, Ori-ce asociare de făcători de re-

SECŢIUNEA VII
Vsurpare de titluri să

asociarea

fancţiuui pubilee

"Arte 207. Ori-care fără cădere, sa va amesteca în funcțiuni administrative , judecătoresci, ori ostăşesci, ori municipali, stii va face

le, spre rătămarea persâneloră, stii a proprie-

tăţiloră, este crimă în contra liniscei publice.

Art, 214, Acestă crimă există pria singurulă faptă ali organisării cetelorii,
or! ală co-

acte ala unei dintr'aceste funcțiuni, se va pe-

respondenţi între densele cu căpeteniile lori,
ori alii învoirei privitâre la darea de socotâlă,

depsi cn închisâre de la şâse luni până la duoi
ani, fără prejudiţiulă pedepsei de plăsmuire,
dâcă actuli pârtă caracterulă acestei crime,

sti la împărţirea lucruriloră provenite din delicte,
.

Art, 208. Ori-cine va purta tu publică vre-

Art, 215, Cândă acâstă crimă nu va fi fn-

soţită nici urmată de uă aită crimă, autorii,

ună costumă, uă uniformă, ună semnă distine-

directorii, asociaţii şi căpeteniile a6ă subcăpe-

î se curine, săi pentru care nu are autorisare,
« se va pedepsi cu închisre de ln mă lună până

teniele acestori cete, se voră pedepsi cu reclusiune,
IE
!
Art, 416, Se voră pedepsi cu dont ani închisre ori-ce alta persâne cari vorii fi fostii

tivă de autoritate sâi nă decoraţiuna care nu
la şâse.

SECȚIUNEA VIII
Impsdiulră la Jiberulă exersiţiii ali unei
religiuny
”

însărcinate cu vori-ună sorviciă într'aceste
cete, precumii şi aceea cari, cu bună sciință
ssii voință, vorii fi datii ceteloră arme, muni|ţiuni şi instrumente pentru crime, locuinţă,
scăpare sâă locii de întâlnire.

Art. 209, Ori-cine care, prin fapto stă ameninţări va sili să va popri pe una stă may

SECŢIUNEA IL

multe persGne de a'ş! exercita cultulă relipin-

Pentru ragabongi
.
Bei lorii, de a asista la exercițiul acestui cult,
să de a celebra sărbătorile lorii, se va pedepsi
Art, 217, Vagabondii, alică 6menii fâră
cu amendă de la una sută până la una mie let. căpătâiă, sontă acei cari n'aii nici domicilii
Art, 210, Accia cari vorăi împedeca, vori statornic, nici mijlocă de hrană, nici exerciîntârdia, seă vor curma îndeplinirea dâtoriilor teză obicinnitii vr'uă profesiune si meşteşugii.

unei religiuni prin turburără ori desordine fă-

cute în biserică, s6ă în altă locă otăriti, spre
acestii sfirşită, aevorii pedepsi cu închisore de

„_

Art, 218, Nimenea nu se pâte declara vagabondii de câtă numai prin sentinţă judecă-

torâscă. Nimenea

nu pâte fi declarati de vado gâse-spra-

la cinci-spre-dece dile penă la mă lună şi cu a- gabondi, de câtii de la etatea,
mendă de la duot-geci şi şase până la ducă. dece ani împliniţi în susă. .
sute let.
|
Art, 219, Acei declaraţi de
Art. 211, Acela care va lovi pe preotul u- voră aduna întruă monastire,
nel religiuni, pe cândă eato în lucrarea fanc- loc a-nume determinată prin

ţiuniloră sâle, se ra pedepai cn închisâre de la

ună ani pânăladuoi.

-

---

-

Acela care, prin gesturi s6ă cuvinte, va ul-

mentă

vagahonit, sa
sâă unii altă

nai regula-

de administraţinne publică, şi sa voră

supune a învăța uă meseriă cu care să se pâtă.
hrăni, s6i vorii fi obligaţi a lucra în meseria

tragia pe ministrulă unni cultă pe cândi se a-l co cunoscii,

|

iu

.
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Timpulă şederei lori în unii asemenea loci, | vârşitii asupra părinţiloră legitimi, naturali
va fi de la şese luni până la ună ană.
scii adoptivi, stă asupra ori cărul altă ascenArt. 220, Acol declaraţi de vagabondi de diute, (rudă de susă legitimi).
naţionalitate străină, se vorii putea, şi isgoni

din ţeră,

Art, 221.

Inainte

d'a se trămite ună în-

dividii declaratii de vagabondă în unul din
locurile provădute prin art. 219, i se va pune
ună sorocii, de celi multi uă lună, în care elă
va putea să'şi găsâscă unii midlocii regulată

de existenţă, în care cas va îi acutitii dea
mergo în casa destinată vapabondilorii.
Art, 223, Dâcă comuna unde este născută
vagabondulă sâii vr'uă pers6nă cunoscută şi
solvabile, va reclama po vagabondă, sub ofertă

de garanțiă, iudivilulă astă-felă reclamată,

so vu trămite în comuna care "li a cerută sc
în aceea po caro garantuli a arttatii,
Art, 223, Vagabondulă care se va prinde
îmbrăcată cu portă sclimbatii scă purtândi
arme, do şi nu le va fi întrebuințată, scă avendii asupră'i pile, cârlig sâă alto unelte îndemânatice, ori spre săverşire de furturi. scă
do alte delicte, orl spre ai întesni midlocele
Wa intra prin case, se va pedepsi cu îuchisdre
de la uă Jună până la uni ană.
Art. 224. Pedepsele utărite într'acestii Codico, pentru cei co vurii avea pasporte s65 revaşe de drumii false, so voră urca, la iuaximul
peniru vagubondi, cândă asemenea pasporte
O1% rovaşo de drumii se voră găsi la dânşii.

OULUI
Crime şi deliete în contra particuo

Vaviloni

CAPITOLULU 1
Crimo şi delicte în contra personelorii
*

.

Pentru omori

SECTIUNEA

I

şi alte crime mari, amenințări de

omori

în contra

persGuelorit

*

ŞI. Umvrii, asasinată (ucidere) părintucirere,
pruncucidere, otrăvire

Art, 225, Omuciderea săvârşită cu voinţă

80 Humesce OMorii.
Art. 220, Omorulii comisii cu precugetare
scă cu pândire, se numasco asasinati,
Art, 227. Precugetaro este atunci cândii

maă înaintea faptei s'a făcutii hotărire d'a

se porni asupra vieţii unei persone a-nume,
"ori asupra aceluia co so ra găsi, scii se va ne-

meri şi chiari cândă hotărirea, ară atârna de
vruă împrejurare ori condiţiune.
Art. 225, Pândirea este a asccpta pe cineva,

Ore-care

timpi,

într'unulit ori mat multo

locură, scii ca să omore, s6ii ca să orerrite usupra lut acte de violenţă.

Art, 230, Pruncuciderea se namesce omorulă copilului săă născută do curcudă. |
Art, 231. Otrăvirea este omorali unei persone prin întrebuințare de substanțe cari potă
causa morte, mai cnreudă sâii mai târgiii, oră

şi în co modi arii fi fostă întrebuințate scă

date acele substanţe.
Art. 232. Totă culpabilală de omoriă cu precugetare, de părintucidere, pruncucidere şi de
otrăvire, se va pedepsi cu munca silnică po vicţă.

” Pruncuciderea cândă so va săverşi asupra

unui copili nelegitimi do către mana sa, se
va pedepsi cu reclusiunea.
:

Arte 233. So voră pedepsi ca nisco ucigași

cu precugetare, toţi acoi făcături de role cari

voriă întrebuința casne ori chinuri spre săvârşirea, crimeloră lorii.
Art, 234. Omorulă so va perdepai cu nuuca

siluică pe tâtă vicţa cândă se va îi săvârşită mai
iuainte stă d'nă-dată, ssii în urma altei erine,
Onmorulii se va pedepsi asemenea cu munca

silnică po totă vicţa cândă va fi avută de scopii

oră a prepara, ori a înlesni, ori u executa ună
delictii, scă (a ajuta dosirea, ori a asicura
nepedepsirea autoriloră, sâă a complicilorit acolui dolictă.
In tote celo-alto casuri, culpaVilulă de omori
se va, pedepsi cu munca silnică pe timpă mărginită,
ii

Ş II Ameninţări
Art, 295, Acela care va fi ameninţatii prin
inserisă anonimi s6i subserisi, d'a asasina,
Wa otrăvi, oră d'a faco asupra vr'unet persâue
ori-ce altă atentati, supusii la muncă silnică
pe tâtă viâţa, scă pe timpă mărginită, so va
pedepsi cu rcclusiunea, dâcă amenințarea so
va fi făcută cu cerere d'a depune uă samă do
bani la unii loci hotăritii, sâă d'a împlini ori-

co alte condițiuni.
Art, 236. Dâcă amenințarea în scrisă nu va
fi însoţită do nici uă cerere stii condiţiune,
osînda va fi închisrea de la ună anii la doui,
şi amenda, do la una sută penă la cinci mit lei.

Arte 297, Dică ameninţarea însogită do
cerere sâii de vr'uă condiţiune, s'a făcutii prin

grai, colpabilulii se va osindi la îuchisoro, do

la trei lan! până la unii anii şi Ja uă amendă

de la uva sută, până la cinci sute lei.
SECŢIUNEA II
Năniri, loviri şi alte crine și delicte comise, cu
voință
”

Art, 233, Faptulă Va lovi scii răni, cu voinţă, uă personă

sii

ai causa uri-ce alte le-

siuni curporale, se pedepsesce, după impregius

Art, 229. Părintuciderea este omorală să- pări,ca crimă, ca delictii,
s6ă ca contravenţiune.

35
COMUNE
Rănirile şi lovirile cari n'aii cnusatii nicini
Art. 245, Ori-cino va causa altnia nă b6lă
bâtă, nici vr'aă incapacitate de lucru, şi car! stă nă incapacitate do lucra, dândii cu voinţă
s'a urmată din certe prin câreiume, bâlciuri, şi cu ori-co chipii substanţe cari, fără a fi de
-oborari şi târguri,
'se pedepsesce
ca contra- natură a cansa mortea, suntii rătămiătore sănătăţii, se va pedepsi cn închisore, de la uă
reuţiani.
Cele-alte răniri şi loviri simple sa pede- lună până la doni ani, şi cu amendă dela nă
psescii cu închizore da În cincă-spra-dece dile sută până la cinci mit lei. :
Dâcă delictul sa comisii în contra părinpână la unii anii.
i
Eră decă a fostii cu precugetara sâii cn pân- ţiloră, astii-felii precomii suntii specificaţi la
dire, pedâpsa va fi închisora.de la tout lant art. 219, pedâpsa va fi de la două până la tre! .
până la ună ană şi jumătate, şi amendă ptnă ani închisoro.
|
Art. 246, Ori-cara, prin lucruri de mâncare,
la donă mii lei.
Art, 239, Dică lovirile sgii rănirile ati cau- băuturi, doctorii violente, scă prin ori-ce altă
satii ună vătemare însemnată sănătăţii af u- midlocii, va face, cn sciinţă, po femcea însărnni membru alii corpului victimei, ori ducă cinată să lapode, ori cu voia ol acii nu, se va
ai dată nascoro vranei necapacităţi de Incru, pedepsi cu minimum reclusiunej.
|
culpabilulii se va pedepsi cu .închisâre de la,
Femeea care do sincşi va fi făcutii vr'unii
trei luni până la doui ani, şi amendă până la midlocă ca să lapede scii va fi primită să întrebuințeze midlâcela de lăpădare ce i sa vorii
două mit lei.
,
:
Ă
ră dâcă se va fi urmatii cu precnpetaro sii fi arătatii, ori îi se voră fi datii spre acesti
cu pândire, minimum pedepsei va fi do şese sferşitii, se va pedepsi cu închisâre de la gese
luni. luni până la două ani, de va.fi resultatii JăpiArt, 210, Decă, în urmarea loriturilorii darea pruncalui.
scit'rănirilorii voluntare, pătimaşulii a rămasă
Medicii, chirnrgii, oficori de sănătate, spi„slutitii să în incapacitato-pe totă viţa d'a ţerii şi mâşole caro vorii arăta, s6ă vorii da,
luera, scii muti, scă orbă, stii surdii, sâia s&i înlesni aceste midloce,so vorit pedepsi cu
perdutii facultatea d'a procrea, scă a remasă roclusiunea dâcă lăpădarea va avea loci.
smintitii do minte, ori nebună, scă imbecili,
Dâcă, din lăpădaro, se va fi cansatii mortea.
cnlpabilulă se va pedepsi cu închisre de la mumei, pedâpsa se va aplica cu unii gradă mai

-doui până la cinci ani şi amendă până la cincă
mil let.
Aceeaşi pedâpsă se ra aplica, şi cândii persona bătută, fiindă uă femee însărcinată, din
causa bătăici, a lăpădatii.
Art. 941, Dâcă rănirile să lovirile roluntarie a cansatii morte, culpabilulu se! va pedepsi cu reclusiunea.
|
Art, 242, Dâcă, rănirile s6ă lovirilo s'a fă-

cutii cu precugetara ss cu pândiro, de s'a ur-

susă.

-

:

spre-deco dile până la două luni, şi cu amendă
do la, donă-deci şi şâse până la cinci sute ei;
Sră prefăcutelo binturi ce so vori dovedi a fi

ale vîndătorilorii se vorii confisca.

torului.

i

SECŢIUNEA III

morte, ci ua din lesiunilo prevădate prin artireclu-

Art. 243, În casurile previdute la art. 238,

239, 240,241, decă colpabiluli a comisă fapta
în contra părinţilorii sti legitimi, naturali scii

adoptivi, sâii în contra altorii ascendonţi le-

gitimi, i so va aplica maximulii pedepsei pre-

vădute la fie-caro articolă, afară de casulii
art. 240 unde pedâpsa sa va îndoi.
Art, 244, Decă crimelo şi delictele, prevădute prin acâstă secţiune şi prin sceţinnea

precedentă , s'aii săvârşitii de rr'uă adunare

turbnrătâre cu rebeliune sâii cn jăfaire, acele
crime sâă dolicte suntii imputabile căpăteniiJorii, uneltitorilorii și invitatoriloră acelorii
adunări, rebeliuni sâii jăfuiri, cat se voră pe-

depsi ca culpabili de acele crime ori delicte,
şi se vorii osîndi la acel6zi pedepse ca și acei
cari lo voră fi sărâraită în persână.

.

Amenda so va pronuneia în favârea dovedi-'

matii morte, pedâpsa va fi munca silnică pe
timpii mărginitii, ră decă nu s'a urmati
colul 240, se ra pedepsicu minimulă
sinnii.

.

Art, 247, Veri-cine va vinde băuturi prefăcute și amestecate cu materii vătămătâre sănătăţii, se va pedepsi ca închis6ro, dola cinci-

Omucidere,

răuiri
și

loviri fără volă.

Crime

și dee

licto seuzabile si ensurile în cari nu polii îl scusate,
omneldere,

nici delicte,

rănri și loviri cară nu suntit nică erimo

.

$ I. Omucidere, râniră şi loviri fără votă.
Art. 248, Ori-caro din nedibăcie, din nesocotinţă, din nebăgara de semă, din ncîngri-

jiro scă din nepăzirea, regulamentelorii, va să-

vârşi omoră fără voiă, ori va fi fostii causa
nevoluntariă-d'a so săvârgi omorii sa va pedepsi cu închisâre do la trei luni până la, unit
anii şi jumttate şi cu amondă de cincă-decă
până la că miă lei.
,
Art. 249, Dâcă din ana din causele prece-

dente vori fi resultată numai răniri ori lorituri, închisârea va, fi de la cinci-spre-dece dile
până la două luni, şi amenda dela donă-daci
şi ese, până la cinci sate lei,
IN
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.

Ş 17. Crime şi delicte scusabile şi casură
cândă nu potă fi scusate

Art. 250.

Omorală, rănirile și loviturile

suntii scusate, decă aii fostă provocata prin
loviri s6ă violenţe mari urmate asupra unel

persâne,
Art, 251. Crimele şi delictele menţionate
în acelă din armă articolii suntă asemenea
scusabile, dâca so voră fi comisii respingândă

|,

-

stora;

,

Ii. Decă fapta, s'a săvârşit apărându-se ei-

nc-ra în contra antoriloră de farturi sâii de
jefnire, executate cu violență.
III. Dâcă omuciderea, rănirile s6ă loririle
comis3 do uă femeiă vorii fi fostii provocate
imediată do vă siluire exercitată asupra porsânei sâle.
|
SECŢIUNEA 17

diua excaladarea să efracţiunea îngrădiriloră,

a ziduriloră ori a întăririlorii unel case locnite
s6ă a unui apartamentiă locuită ori a depen-

dințilorii acestora.

|

„Deca faptul s'a urmată nâptea, acestă casă
esto regulată de art. 257,
Arte 252, Paricidulă nu este nic! uă dată

scusabile.
Art. 259, Omorniii săvârşitii de către bărbată asupra femeii sâle, s6ă de către ncâsta
asupra bărbatului s&ii, nu este scusabilă, dâcă
VYi6şa sogulai scă a soţiei care a comisă 0mmorulă nu a fostă pusă în pericolă chiarii în momentulii cândă s'a comisă omorulii. In casiă
însă de adulteriă, omorulă comisii de către
soşii asupra sogiei scle, s6ii asupra complice=
lui, s6ă de către suşiă asnpra soţului stii. s6ă
asupra complicei, în momentulă surprindere;
În flagrantă-delictă în casa conjugale, este
scusabilă.
:

Art, 254, Cândă fapta sensei va fi dovedită,
la casă do vruă

crimă,

care trage după sine

pedâpsa muncei silnice pe tâtă vicţa sâii pe

timpă mărginitii, s6ă reclusiunea.

pedâpsa se

.

| tamertă locuită, s6ii a dependinţeloră ace-

Dospro

duglă

Art, 258, Acela care, întruni duel sorvindu-se ca arme, na a ocasionatii nici omoră,

nici răniri, se va pedepai ca inchisâre de la
cincă-spre-dece dile, până la gese luni şi cu ameudă de la două sate până la una mie lei.
Art, 259. Cânâi, dintr'ună duelă, arii fi resultatii morte s€ă răniri, pedâpsa luptători-

loră va Î închisorea de la cincl-spre-deca gile
până la patru ani.

!

Art. 260, Dâcă luptători! se rori bate la
dueli fără secondanţi ori marturi, să dâcă
regulile otărîte de marturi ori secondanţi nu
sa ori fi observatii, şi dâcă din acestii duelă
a resultatii mârtea scă rănirea unuia, ctlpa-

bilulă se va pedepsi după disposiţiunile gene-

rale coprinse în acâstă lege asupra omorulul
săii alte răniri corporale.
.
.

Art, 261. Cândă ună militari se va bate tn

duelă cu uni individă care nu este militari, so
va Supune la juridicţiunea ordinară a tribuna-

leloră civile,

YB reduce la închisâre de la yâse luni până la
doui ani.

SECŢIUNEA Y

* Eră lo casii de orl-ce alte crime, pedâpsa va
fi închisârea, de la trei luni până la ună ană,
La casă do'ună delictii, pedepsa se va reduce îa închis6re de la cinci-spre-gece dile penă la g6se luni.

Atontate în contra buneloră moravuri

Ş III. Omucidere, răniri şi loviră cari nu
suntă cualificate nici crime mică delicte

Art, 255, Nu so socotesce nici crimă pici

delict când omuciderea, rănirile şi. loviturile era, ordinate de lege şi comandate de aatoritatea legitimă.
Art, 256. Nu este nici crimă nick delictă

cândii celă ce a săvâraitii omuciderea, rănirile
și lovitnrile, a fostă silită la acâsta, prin necesitatea

actuale,

a unei

legitime

apărări,

.
conformi art. 58,
Arte 252. Suntăi coprinse în casurile do necesitate actuală de legitimă apărare şi următ6rele treicasură:

„1. Decă omuciderea, rinirile s6ă loviturile

s'aă săverşiti respivgândiă nâptea, excaladarea

Art, 262, Orl-cine va comite ună ultragii
publică în contra pudârei, se a pedepsi cu în-

chis6ze de la trel lun până la ună ană și cu
amendă de la cincl-geci până la două sute lef.
Art. 263, Ori-ce atentată în contra pud6rei, îndeplinită sâă cereată fără violență asupra pers6azi nnui copilă de seză bărbâtescă
s6i femeia de vârstă mai mică de patru-spredece ani, se va pedepsi cu închisâre de dou!
până la trză anl.

Art, 264. Ori-tine va comite ună atentată

în contra pudorei, îndeplinită s6i cercată

cu

violență în contra unui idiridă de sexi bărbă-

tescii ssii fomeescă, se va pedepai cu maximam
închisorii.
|
Dâcă crima s'a comisii în contra pera6nel u-

nul copilii mai mică de cinci-spre-dece ani îmmpliniţi, caipabilulă so va pedepsi cu maximulă
reclusiune).

Azt, 205, Dăcă culpabilil suntă ascandenţii

persânei asupra căria s'a comisă silnirea, sâi
dâcă suntiă dintr'acel cari ai. vă autoritate a-

a6ă efracțiunca îngrădiriloră ziduriloră s6ă ințrăriloră unei case locuite, să a unui apar- supră'i, dâcă suntă institutoril aoii servitorii

:

COMUNE

sti scii ai persâneloră mai susă

|
|
|

însemnate,

decă aceşti culpabili suntii fancţionari ai unui
cultii sei preoţi ori călugări, scă dâcă culpapiluiii, orl-care arii fi, a fostă ajutată în crima

sn da către una sâii mai multe persâne, pedepsa va Â pentra easalii prorădaiii de art. 263
şi 204, maximului

reclusiunei.

Cândiă siluirea so va fi comisii de cătra per-

sânele menţionate

în acestă articolii

asupra,

anul copilii de sexi bărbătescă sfii femeesci
în verstă mai micii de cinci-spre-dece ani, pe"dâpsa va fi mazimulii muncel silnice pe timpă
mărginită.
Art, 260, Decă din

:
crimele

prevădute

la

art. 263, 204 şi 265 va resulta morte, culpa»

bilală se va pedepsi cu muuca silniă pa vicță,

Art, 267, Ori-cine va fi atentată la bunele

moravuri aţiţândă, farorisândă să înlesnindă
obicinuită desfrânarea s6i corupţiunea tineriloră de ambo sexela mai mici de 21 ani, se va

pedepsi cu închisâre de la şâse luni până la
doui ani, şi cu amendă de la una sută pâoă la
trei mii loi.
.
E
Dâcă îndemnătorii, ajutătorii sc înlesnitorii
desfsenărei a fostă tatăl, si mama, epitropii s6ă alte persâne însărcinate cu priveghiărea lori, pedâpsa va îi închis6re do la ună anii

până la doui ani, şi amendă dela una sută

pâcă la una miiă ici.

Art, 268. Cei cădaţi în delictulii menţio-

nati

în celă

din

urmă

articol,

se voriă ma!

condemna şi ia interdicţiunea dreptului d'a a
fi tatori, curatori şi părtaşt la consiliile de
familie, de la ună anii până la doui ani, pentru individii căror so aplică ântâiulă para"grafă ali acelui articol; do la dont an! până
ia patru, pentru cei de care se vorbesce în pa-

ragrafali ali doilea ali aceluiaşi articolii,

Dâcă, delictul s'a comisă de către tată sâă

mamă, culpabilal va fi încă lipsită de drepturile

na

,

ap.

Asemenea se ta pedepsi şi acela care, nefiiadă căsătorită sa căsătoresco din noi cu ună

persână, căsătorită şi pe care o scia că era căsătorită,
Acestă pedcpsă se va aplica şi preotului sii
ofigerului Statului civilă, care, cunoscândi că

vă persâuă esto căsătorită, "9% dă concuraalii

Ministeriulni său, la uă nouă căsătorie a aceleaş! persone.
:

SECŢIUNEA VI
Arestațtani nelegale secuestraţiuni de persâns
alte atentate la libertatea individuală

si

Art, 272, So va pedepsi cu două ani de închis6re, ori-ciue, fără ordinulă autorităţii competinte, şi afară de casurile unde legea ordonă
s6 perinito anume arestarea unei pers6ne, va
fi arestată, va [i deţinută, s6ii va fi secuestrat
pe uă persână, pentru unii motiviă Ore-care şi
fără scopi d'a comite ună delict speciali.
So va pedepsi cu aceeaşi pedâpsă şi acela
cara va fi datii locuinţă spre a se executa arestuirea, închiderea, su secuestrarea persânei,
Art, 23, Culpabilulii de infracţiunea pre-

vădută îu articululi precedinte, so va pedepsi

cu reclusiunea :
3. Dâcă din faptulă chiar ulă arestării
victimei s6ă ali tratamentului la care a fostă
sopusă

în tiinpulii

secuestrărei

sâle, a resul-

tată nă lesiuuo corporale gravă, stii dâcă va
fi fostă supusă la vr'uă tortură;

2. Decă secucatrarea a ţinută mai multă

de uă lună;
N
3. Dâcă crima s'a comisă asupra unul azcendinte legitimi sâi naturală;
4. Deci arestarea sii secuestrarea s'a 0x6-

cutată cu porti schimbată, ca nume minci-

nos, s6ă cu vanii ordină ori mandată plăsmnită ali autorităţii publice, şi

co i sa acordă de codicile civile asupra persânei
copilului, în virtutea puterei scle păriutesti.
Arte 269, Acelă culpabilă de adulteriă (pr6curviă) precumi şi complicele săii, so voriă

5. Dăcă individuli arestată scă secuestrată
a fostă ameninţată cu morte,

gese luni,
|
Art. 210, Acţiunea do adalterii nu se va
patea intenta d6că sogalii inocinte nu va cere:o
formali,
-

a nn se porni piră asnpră-le, voră fi liberată,
pa persona arestată, închisă stă secuestrată
înaintea, împlinirei giloi celei de ali decelea,
socotite din diua arestărei, a închisorii s6ă a
secuestrării.
“

pedepsi cu închisâro de la una lună, până la

Socul

inocinte

pâte cere şi dobândi ori

cândă în cnrsulă procesului stingerea acţiunel
publice, precumii şi după darea sentinţei definitive, incetarea, pedepsei, dâca va consimţi
a rămânea în căsătoriă. În casulă acesta din

urină, complicele osândită na pote fi apărată
de penalitate,

.

.

ÎI

Arte 24, Pedepsa so va scădea la închisore de la uă lună la ună anti,:dâcă cei culpa-

bilr de delictele menţionate la art. 272, până

SECŢIUNEA VII
Crime şi delicte priritre la poprirea a6ă dostrugerea duredirei statului civilă a unul copili, a6ă 14
compromiterea existenței s€le, răpire de minori,
infracţinni

contra

leglioră asupra

înmormântări-

Arte 271, So va pedepsi cu inarinium închisorii persâna aceia care, fiindă căsătorită se

loră.

căsătoresce din nvă, mai "'naintea desfacerii
căsătoriei celei precedente, dâcă acea căsăto-

Ş 1. Crime şi delicte în contra nnuă copiii

riă va f fostii valabilă.

.

Art, 275. Culpabilii de răpire, de tăinuire,

d
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de supresiunea unni copilii, de substituţiunea va îndupleca,
ori va ascunde, s6ă va strămuta,
unui copilii în locală altuia, sii aceia, care s6ii va face
a se ascunde stii a se strămnuta din
vori face să trâcă unii copilă ca născuţi din- loculii unde era
aşedaţi de către acei sub a
tr'nă fomeiă care însă nn "lii-a născutii, se cărora autoritate
scii direcţiune era supuşi oră
vorit pedepsi cu reclusiunea,
încredinţaţi,: se va pedepsi ca închisâre do la
__ Acâstă pedepsă se va aplica şi acelorii cari
.
unii ani până la doui ani.
fiindii însărcinaţi cn ţinerea, unui copilă, nu
Art, 231, Acela care, prin viclenie sti prin
"lă vorii înfăgişa persânelorii cari ati dreptul violinţă, va răpi
pe uă fată mai mică do gâsed'atii reclama,
spre-dece ani, se va pedepsi cu maximul înArt. 220. Veri-co persână care, asistândă
|
chisorii.
Ja uă nascere de copilii, nn va fi făcută declaIară dâcă fata a consimţitii la aşa răpire,
raţiunea prescrisă de codicile civile, în ţimori do buna voiă a mersă după răpitoralii ei,
pulă cernti do acea lege, se va pedepsi cn înînsă a cunâsceşi părinţii sâă tutorii ei,
chisâre de la cinci.spre-deco dile ln g6so luni, fără
răpitorulii so va pedepsi cn închisâra do Ja trei
şi cu amendă de la două-deci şi şâse la trei Iuoi penă la doni ani.
sute lej.
Art, 982, Dâcă răpitoruliă: se va fi căsătoAsemenca s0 va pedepsi şi orl-care persâniă
rit cu fată răpită, elit nn va putea fi urmăcare, găsindii anii pruncii da curendii născută, ritii
de câtii după plângerea persânelorii ace-.
na "li va da celoră însărcinaţi cu a lui Iuaro
lora, cari, după Codicile civile, ai dreptul d'a
şi căpătuire.
Pa
cere nulitatea unei asemenea căsătorii, şi nici
Nu va fi pupusă la ped&psă acola cara găva putea fi condemnatii de câtă după ce se va
sindă vrună copil, va voi Bă go întărcineze
fi pronanciatiă nulitatea căsătoriei.
cu crescerea Îni, va fi însă dâtoriă să dea aseArte 288, Acela care, prin amăgire sâu prin
menea înscrisă la institutul orfanilorii, sâă
violenţă, răpesco uă persână mai mică de şăsela mnnicipalitatea locale.
apre-dece ani, spre a o întrebuința ca să cerşeArte 212, Cel cară vorii lăpăda în vr'ună
torâscă, s6ă a o deprinde la dosfrânare or la
locii singuraticii, ună copil mai mică de şepte
alte sfirşituri spre a împărtăşi folosă, se va
ani deplină, precumii şi cei ce vorii ordina a se
!
pedepsi cu reclusiune.

lăpăda copilul, d6că însă ordinea se va fi în-

deplinitii, so voră pedopsi-numai pentru acest
faptă, cu închisârea de la ş6sa luni până la
doui any, şi cu amendă de la doui-deci şi gâse
lei până In trei sute lei. Iară do so va filă:

pidată copilulii de cătro părinţii, tutorii sc
îngrijitorii sti, ori din ordinile lori, atunci
pod€psa va fi închis6rea, do la ună ană în susă
şi amenda de la cinci-deci la, cinci sute lei.
„Art, 275, Do se va fi schilodită ori so va fi
betejiţii copilulă, din causa lăpădării, fapta
se va privi ca uă rănire desăvârşită cu voința
celui co l'a lăpădatii, Gră de so va întâmpla
mârtea copilului, fapta so ra priri ca omori.
In celă W'ântâiă casă culpabilulii so va supune
la pedepsa otărită pentru rănire cu voință, și

în celă d'ală doilea la cea orărită pentru 0moră,

Art, 229,

Acei cari-voră lăpăda în loci

care nu e singuraticii ună copilă mai mică de
şepte ani deplini, se vorii pedepsi cu fachisâre

de la nă lună până la gâse luni şi.cu amendă
de la donă-deci şi şeso până la una sută let.
Iară do so va fi lăptdatii copilulă de către

părinţii sci, de către tutorii ori îngrijitoril
săi, -pedepsa va fi închisâre de la două luni

$ 111. Călcarea legiuiriloră asupra
" mentărilorii

înmor-

Arte 281, Col cari, fără autorisarea preala-

bilă a'ofigerului publicii competinte, la întem-.

plările cândii se cere asemenea autorisare, vorii

îngropa vr'anii mortă, se roră pedepsi cu închi-

srea de Ia cinci-spre-deco dilo, până la uă luDă, fără a fi apăraţi cu acâsta de osînda cuve-

nită pentru crime stii delicte ce aă însoșitii

acestă delictă.

La asemenea pedâpsă, so voră supune și cei
care vorii călca, ori în ce chipii, legiuirile şi
regulamontele relative la înmormentările grăbite.
”
.

Art, 285, Ori-care va ascunda cadavrnlă

unci persâne omorite, or! mârte, în urmare de
lovituri s6ii răniră, se va pedepsi cu închisgre

de Ja şâse lun! penă la doui ani, fără a fi apă-

rată cu acâsta de alte peucpso mai mari, de
va fi participati la acea crimă,
Iară dâcă ascunderea so va fi făcutii cu în
parte'şi folosii, atunci se va pedepsi cu închis6ra de la unii ani până la doui anl.

până la unii anii şi amendă de Ja cinct-deci

Art. 256. Se ra pedepsi cu închissre de la
trei luni până la ună ani, şi cu amendă de la
două-deci şi şes, până la trei sute lef, veri-

Ş IL. Răpire de minori

cino violeză mormintele scii comite alte acte
de profanaţiune asupra lorii, fără a f apărată
şi do alte pedepse, pentru crimele sâiă delictele

pâuă Ja dovă suto lei.

Art. 250, Verl-care, prin viclenie sâii rio-

lenţă, va răpi s6ii va face a se răpi minori, sâi

cară se vorii fi comisă
violări.

cu ocasiunea acestei

COMUNE

SECȚIUNEA VIII
Mărturii

mincindse, calomnii, înjarii,
revelațiunea
secreteloriăi

Ș 1. Dlărturie mincindsă

Art, 287, Veri-care va, da mărt

urie mincin6să, în materie criminală, s6ă
în contra acusatului, scă în a sa favore, se
va pedepsi cu

maximum

închisorii şi cu interdic

ţianea po
timpă mărginită.
|
Decă însă acusatală, din causa
unei asemenea mărturii, se va fi osind
ită la munca siluică pe timpi mărginită, pedâ
psa va fi reclusiunea de la ş6se penă la dece
ani; 6ră dâca
osindă acusatulni a foată munc
a silnică pe
tOtă viâţa, martorulă mincinosii
se va osîndi
la munca silnică pe timpă mărg
inită.
Art, 258, Ori-caro va da mărt

urie mincin5să, în priciny corecţionale,
ori în contra a=
cusatalui, ori în favârea lai,
se va pedepsi cu
douY ani închisâre.
.a
Arte 289. Ori-care va da mărt
urie mincin6să în pricini poliţienesci,
so va pedepsi cu
închisâre de la
uă lună până la ş€se luni.
Arte 290, Cel ceva da mărturii
mincinâst în
pricini civile, so va
pedepsi cu închisâre penă
,
,
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sulii la pedepse,.s6ii măcarii Ja ura
ori dispre= .
țulă cotăţeniloră,
Sa
Calomnia, în contra funcţionarilorii
publici,
s6i contra corpnriloră depositare,
sâiă agenţi
al autorităţii publice, scii contra
oră-cărui altii
corpă constitaiti, va fi urmărită
şi pedepsită
întocmai ca şi calomnia contra particulariloră
cu distincţiunea stabilită mai la
vale.
Art. 295, Se socotesce mincinâsă |
impntare pentru care nu se înfăgişeză ori-ca
legiuită
dovâdă. Prin urmare, imputătorală
nu pote fi
priimită a cere spre a sa apărare
de a se dovedi imputarea sa de către alţii, nici
va putea
să se apere dicâud că înscrisurile,
piesele,
faptele doveditâre ale crimei or] delictului s6ii
imputatului suntii cunoscute sâă că imputarea
pentru care imputătorulă se află
trasă în judecată, s'a copiat ori s'a scos din scrieri
străino s6ii din alte scrieri tipărite, :
Art, 296. Cândă fapta imputată asupra !
Cui-va, se va dovedi adevărată, impntătorulă

va, fi apărată de ori-co pedepsă,
Se va socoti ca dovâdă leginită numal
aceea ca va
resulta dintr'uă otărire de judecată,
s6ă din ork-ce alt act autentică, sâiă
din
unii înscrisă cu scrierea şi cu subscrierea vyreim-

patatului.
Cândii imputarea va avea, da object faptele
Art, 291, Martorulă mincinosi
care va fi unui funcţionarii publică, relative la atribupriimitii ori-ce felii

la duoi ani,

de mită, ori resplătire întiinţată scă promisă, se va
pedepsi cu reclusiunea, de va fi pentra pricini
core
vile, cră de va fi pentru prici cţionale sâă cini
închis6re de la ună anii până poliţienesci, cu
la duo, către acestea, ceea ce va fi priimită
martoruli mincinosă se va lua pe sâma ospic
ieloriă,

ţiunele

sâle, atunci faptele imputate se
poti
proba după regala, comună, - Cândă pentru faptele imputate unui funcţionară

s6ă unui particulari, sa voră fi începută
urmăriri de către Ministerul pablicii,
a6ă când
există uni denunciatorii, urmărirea
calomnioi
se va suspenda, dâcă va cere imputătorul,
până
Art, 292, Cei co, prin ori-ce miglo
cii vorii la resolvarea procesului rolativii la faptele imamăgi pe martor spre a da
mărturie minei. putate.
n6să, se vor pedepsi întocmai
Art,
Acela care nu ra sprijini propucinoşi, dapă disposiţianile celorca martorii min- nerea ga 297,
cu dovădă legiuită, se va pedepsi ca
din urmă cinci
articole, .
calomniatoră

Art.

293, “Cânâi, în pricini civile, prigo
nitârele părți vorii propune una
alteia a face jarământă,
sâă
când Jurământulă
ne de către judecătorii uneia din se va propa-

părţi şi partea priimind Propunerea, va
sătârşi jurământ
mincinosi, săvGrşitorul unul
asemenea jurămentă, se va pedepsi cu închi
s6re până la duoi

ani, amenda până la cinci sute
lel şi interdic-

ținnea pe timpă Mărginită,

-

după com urmeză : Dâcă

fapta
imputată va, fi de natură a se pedepsi
cu munca silnică pe tâtă visța s6ă pe timp mărginit,

culpabilul se va pedepsi cu închisâre de la
unii
ană şi jumătate până la duot ani, şi cu
amendă de la uă sută până la duoă mii cinci sute
lei,

In tâto cele-alte casari, osînda va fi închisorea do la uă lană până la gese,şi amenda
de
la cinci-deci până la ducă mii lei.
Art, 298. Acela care, cunoscendă că
acu-

saţiunea sa esto mincinâsă, face înaintea
$ II. Calomnii, injuriăă, revelațiun
e de secrete autorităţi publice, sâă înaintea ofigeriluiunei
Poliţio judecătorâscă, uă înscrisă denunciaţiu-de
Art, 294. Este culpabilă de calo
mnie
aceno calomniatâre prin care să acuse nă persOnă
la care, prin cuvinţe rostite
.
în
strigări, prin ver-ună actă aute pablică, prin că arii fi comisă nă faptă supusă pedepsei, aci
i sâă pu- că arii fi căleaţii detoriilo
blică, prin scrieri, prin imprimatntic
sâle
de funcţionarii
e, prin de- publică, se va pedepsi
semne, prin gravuri, prin embl
cu închisârea de la uă :
eme vîndute sâă lună până la
ună
expuse spro vîndare, distribnit
ană.
Se va putea âncăcondemna şi.la interdicțiupublică, va propune asupra unui o sâă afipte în
indi
vid
fapte
nea
pe timpii mărginită,
cari, de ară fi adevărate, ară supu
ne pe prepuArte, 299, Injuriile sâă expresiunile ocărî=!
5
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,

i. -+6re, comise prin midl6cele enumerate în ar- lictulă. va cădea asupra alcătuitorulut înseri.
” i s.ticolulă 294, prin cari nu s'arii aduce asupra gului.
Art, 305, Doctorii, chirargii, spiţerii, m5' “cuk-va imputare pentru vre-uă faptă determinată, ci pentru uni năravă sâi viţii ar&tatii gelo și orl-ce alte persone cari, urmândă a fi
anume, 58 vorit pedepsi cu amendă de la ducă
sute până la ducă mii lei, sâii cu închisâre de

după natura profesiunel lorii, cunoscătâre şi
pistrătâre a. secretalorii ce Ji so încredințeză,

le vorii da
a, cinci-spre-gece dile până la trei luni.
Dâcă asemenea injurii s$ă expresiuni ocări- legea cere
t5re rorii fi adresate contra membriloră cleru- pedepsi cu
luf, ver-unuia din corpurile legiuitore, Consi- lunt, şi cu
liulai ministriloră, aci ver-unui ministru, ver=

unei Curți, Tribunal, administraţiunii locale

pe facă, afară din întemplările când
uă asemenea destăinuire,

amendă

positarii ali puterei publice,

se vorii pedepsi

CAPITOLULU II

ense contra suveranului României şi contra

.

Crime şi delicte contra proprietăţilor

SEOȚIUNEAT_.-

cu închisâre de la uă lună până la ună ani şi
ca amendă de la tre! sute până la trei mii lei.
Cu aceeaşi pedepsă, se vorit pedepsi injuriile
„do ori-ce natură, săvârşite prin midlocele enumorate ]a art. 294, prin cară s'ariă atinge demnitatea unui suveranii străină, avendă agenţi
acreditaţi în România sâii chiar persâna agențiloră diplomatici, dâcă asemenea injurii şi 0-

dela una sută până la cinci

sute Jei.

(în care casă injuria s6ii expresiunea ocăritâre
ge consideră făcută în persona fie-cărui mem-

bru ală corpulu!), s6i în contra ori-cărui de-

se roră

închisâre de la nă lună până la s6se

i

Furturi

|

“Arte 300. Acela cafe va lua printr'ascunsii

ună lucru mişcătoră ală altuia cu cugetii de
a'şi "1 Ensuşi pa ncâreptii, săvârşasce un furt.
Arte 907, 'Tainicile luări urmate ori de cătro bărbatii spre paguba mnierci s€le, ori de

agenţilorii ei se pedepsescii în ţările străine,

către muiere

spre paguba bărbatului sii, ori

se vorii pedepsi cu simple pedepse poliţienesci.

tă să mamă, scă alte rude de susă spro paguba copiiloră lorii, sâă altorii rude de josiă,

unii părinte copiiloriă săi, s6i unii meşterii ori

frați şi surori între dânşii, nu.se potii socoti

s6i în virtute de convenţiani, sâii în virtutea de către uni văduv sâi văduvă despre lucrulă
sogului celui reposatii, ori de către copiii s6ă
legiloră aceloră State,
.
_ Art, 800, Ori-co alte injurii orale sâii ox- alto rude de josii, spre paguba tatălui sâă a
presiuni ocăritâre fie chiar în publică, rostite, mamei, sâi alte rude de sus ori de cătro ta- .
Arte 801, Nu se va socoti injurie dojenirea
ce va face unii stăpânii servitorilorii săi, sâă

orl de către afini de aceeaşi liniă, orl de către

invăţătoră uceniciloră să].
| furturi, ci suntii supuse numal la dopăgnbio
Art, 302, In privinţa imputăriloră şi inju- Tea cirilă,
Art, 308. Furtpli, precum şi cercarea de
xiiloră cari s'ari coprinde în scrierile relative
la apărarea părţiloră, s6ă în pledoariile lorii,
judecătorii, întru a căroră cercetare se va afa acea pricină, voră putea, judecândă contestaţiunea, su să otărască a sa suprime injuriile, s6ă scrierile injurise, aţi să mustre pe

autorii injuriiloră, s6ă să suspende po adro-

caţă, cândă snută autorii acestoriă scrieri, stă

pledoarii! înjurise, din exerciţiul profesiunsă lori,

sa

Acestă, suspendare na va putea ţinea mai

multi de trei luni, 6ră la casii de recidivi va

ţinea de la sâso luni până la unii anii,

- Arte 803, Dâcă injuriile, s6ă scrierile inju-

xiâse de cari so vorbesce în articolul prece-

dentă, vorii avea caracterulu unei calomnii
grave, în câtă judecătorii, întru a căroriă cercetare se va afa pricina prigonitorilorii, să nu

pâtă judeca acestă delicti, atunci ci voriă sus-

pende provisoriă procesulii şi'i vorii trămite
„pentrujudecarea delictuluila judecătoriile com-

petinte.
Art, 8304, Dâcă cel ce ze arată cu asemenea înscrisuri imputătâre şi injuri6se nu vorii

aci nici să citâscă nick să scrie, atunci-de-

fart so va pedepsi cu închis6ro de la cincl-spre-

dece gile până la duoi ani, şi câte nă-dată cu
amendă de la cinci-deci până la una mie îsi.

Judecătoriile vorii putea însă pedepsi pe cul-"
pabilă şi cu interdicţiune pe timpi mărginitii.

Art, 909. Se va pedepsi cu închisâre de la
trei luni până Ja duoi ani, şi cu amendă do la
uă sută până la una mie lei:

1. Acela care va fi furată sâă va fi corcatii

X fure de pa câmpuri, cai, orătdobitâce de povâră, de trasi s6ă de călărie, precum şi alte
șite, mari ori mici, sâă unelte de agricultură,
oră vânatul aflat în parcuri închise, s6ă pesci
din coteţe ori alte locuri închise, stupi de
albine, postavuri, pânze sâă alte ţesături, cară
se întindii în locuri determinate spre a so usca
s6i a so albi;
2, Acela care va fi farată sci va fi cercată
să fure Jemne tăiata est nu din pădure, sâă
lemne din magazii destinate pentru lemnărie,
asii lemne de pe la ferăstrac, oră lemno plutitâre ec din câmpuri, liregi ori grădini, fcnă, bucate, fructe s6ă alte folositâre produse sccerate, cosite aci nu;
!
-

CONTE

3. Acela icare, fiind servitori cu simbrie,
va Â comisii unii fartii sâă va fi cercată ali
comite dela stăpânul stii, sâii chiar do la porsâno străine, cari se afla în casa stăpânului
săă, si în casa unde elă va fi mersi cu stăpânulă săi; stă acela care, fiind lucrători, calfă
s6ă ucenici, va fi săvtrșiti fartuli tn casa, atelieroli s6ă magazinulă stăpânului sâi, sc

în locuinţa, atelierală ori magazia unde lucrâ-

.
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lorii ce se aflaii âncă expuse pericolului,
depuse într'unii locă de siguranţă. -

ori
-

Se va pedepsi cu reclusiunea, acela care ta
săverşi ună furtă în casurilo următâre ;
1. Dâcă farală sâi unulii dintre fari sâi unulii dintre aceia cari a participaţi la fartă
purta asupră'și arme de facă stii pe acunsii;
2. Dâcă furtulii s'a comisă de către duoi sci

mal mulţi complici, asociaţi pentrn săvârşirea
de tâlhăriă s6ă forturi.
Art. 311, Agravarea pedepse! fartului comisă într'uă casă locuită prin efracţiune s6ă .din Gmenii lori, care va fi furată oră ra ficer- escaladr
e, se aplică şi chiar atunci, când locati să fure tâte ori parte din lucrurile încreenitorii casei nu se aflaă în întru, în momendinţate loriă în acâstă a lor cualitate; precum tulă furtului.
.|
asemenea şi călătorii cari rorii fi furaţii scă
Art, 812, Sunt asemănatacu casele locuite :
voră fi cercată să fure lucrari din birtulă, ha1,
Vasele
de apă, şi ori-ce altă clădire mişnulă, cârciuma să otelul unde a fost priimiţi,
cătâre, de vorii fi locuite;
”
Cu aceeaşi pedâpsă ao va pedepsi :
2. Edificiele deatinate unui cultă;
5, Fartulă sărtrgitii într'uă casă locaită şi
3. Edificiele publice destinate pentru exerîn timpulă nopţii, s6ă de către duci sâii mai
ciţială une! profesiuni sc pentra conservaţiumulte persâne, sâă numai cu una
ză obicinuitii ;
:
4. Birtaşali, hangială, cârciumarulii, otelierul, cărăuşal, căruțaşal, luntrasul să ver-unul

din aceste
dnoă împregiurări,
In tote aceste casuri mai susă arătate, cul-

pabiiiă sa rorii putea osîndi, afară do pedâpsa

principală, şi la interdicţianepe timp mărginit,
“Arte 310, Se va pedepsi cu închisâre de la,

trei ani până la cinci an! şi cu interdicţianea
pe timpă mărginit, acela care va sărtrși verună furtă în casurilo nrmătâre :
'
1. Cândă fortul se va fi urmată,

într'unăi

locaşă consacrată ver-ună cultă, asapra objec-

nea de lucruri:

3

_4. Împrejmuirea cara face parte dintr'uă ea-

să locuită sâi dintrunii edificii asemaită ca
uă casă locuită (No.2 şi 3), precum şi orf-ce
alte clădiri s6ă îngrădiri sc vorii fi adiândii în
întrali împrejmauirei,

Se socotesce împrejmuită sâi îngrădit oră-

ce locă închisă unde nu pâte cine-va pătrunde

de câtă prin midloculă cheilor, ssă întrebuinândi vă efracţinne sâii escaladare.

Art, 319. Escaladarea se numesco ori-ce
| intrare în case, clădiri, ori imprejmuiri săvâraci escaladare într'uă casălocuită sii setvind şită prin suiro peste ziduri, porţi, învelituri,
" spre locuinţă, s6ii în dependinţele ci sc într'uă uluco sâă alte ingrădiri închise, precum asemenea şi orl-co intrare pe ferestre, prin coșuri
curte închisă;
|
,
(hornuri) prin ferestrua de pivniţă, sc prin
3. Decă, spre a comite fartulă, culpabilali a ori-ce
alte găuri pe sub pământii cari nu sant
întrebuinţatii chel mincinâse spre a intra în- destinate
pentru a, servi do intrare, truă casă, apartamentă, odao sâă bastimentă,
Art, 314, Eiracţiune (spargere)se nnmesce:
„s&ă într'uă curte închisă, spre a deschide u:
şile, mobilile, casele de feri, dulapurile, lăgi- re 1.a Ori-ce silnire, rapere, spargere, derâmaziduriloră, a uluciloră sâii altorii îngrăle şi ori-ce alte lucruri destinate spre păstradiri închise, a învelişelorii, a porţiloră, a parrea baniloră, a scaleloră sâă a altoră objecte
doseleloră, a, ferestrelorii, a încueturiloră, a
cari se află în întrulă,
lacătelori, s6ă a ori-cărorii unelte sii instru4. Dâcă culpabilul, prin tăerea legăturilor,
mente destinate a popri intrarea, prin siluirea,
prin ruperea sigilielorii, prin deschiderea co.
cărorii
îşi deschide uă trecere care
perişelor, s6ii prin întrebuinţarea de chei min- nu existaagentulă
mai înainte, s6ă care ora, închisă, ori
cinâse a furat pe drumuri publice stă pe stra- lărgesce, pentru
ca să pâtă intra, nă gaură ce
de, or! pieşe publice, într'aă diligenţă, s6ă în se
află în fiinţă, scă face uă deschidere 6recurtea ori casa poştei, în drumulă de feri, să caro
prin midloculă căreia elă să se pâtă inîn veri-uă staţiune, în vapor sâă alte vase după
troduce în întru, spre a comite furtii, s6ă chiar
riurile navigabili, veri-unolă din lucrurile Căsfără a se întroduce în întru;

teloră consacrate cultului ;

2. Cândă furtalii s'a comisă prin efracţiune

I&toriloriăi scă din cele destinate spre a so transporta;
.
5. Dâcă colpabilulă

!
a farată veri-ună lucru

din cele ce area asnpră'is6ă purta cu sine ună
nebună, s6ă amintiti, oră ună copilă mai mică
de duok-apre-dace ai.
o
-6. Dâcă fartulă s'a comisii în timpul unui

incendiă s6ă unei inundaţinni asupra objecte=

2. Cândi agentulii, în interiorulă casei sâă -

cl&direi ori îngrădirci

nfându-se,

a deschisă

prin ver-unulă din migi6cele arătate mal sasii,

uşile, îngrădirile sâă încuetorile din întru, dalapurile, lădile, cofrele, sâii ori-ce alte mobile
s6ii locuri închise, destinate pentru păstrarea
banilorii, sculeloriăi, ssă altoră obiecte,

În rândulă acestoră efracţiuni interiory ao

43
LEGIUIEI
socotesce şi ridicarea de case de bani, cutii,
bale înfăşurate cu pânzăşi legate cu frânghii

s6ă funii, şi de ori-ce alte mobili mişcătâre

încuiate, cari coprind lncruri de ori-ce fel, de
şi nu se voră fi deschisi,

rupti, s6ă spartă a-

colo pe loci.

|

!

Art. 815, Chei mincinâse se înţelegi ori-

SEOȚIUNEA III
Striimutare sâă destlințare de otara

Art, 321, Se va pedepsi cu închisâre până
la dnoi ani, stă cu amendă de la uă sută până
la uă mie lei, acela care, cu cuget de aşi ân-

suşi pământulă posedată de altaliă, şi întruni

ce cârlige, chel diverse, prefăcute scă simuite
şi ori-ce fel de unţită care să nu fi fostă otăzîtă de către proprietar, chiriaşi s6i birtaşi a
deschide sâiă închide brâsce, lacăte, şi ori-ce

modă nelegalii, va strămuta sâă va face a se
strămata semnele de otare dintre proprietăţi.

încuetâre, ra fi descuiat cu densele culpabilulă.

Despre ubusii de încredere

bninţare, va preface sâă va preschimba, chei
mincinâse, so va 'osindi la închisâre de la vă
lană şi jumătate penă la ună ani.

Art, 822, Orl-care va specula asupra trebuinţelori, slăbiciuneloră sâii patimelorii anui
minoră ca săli facă să subscrie, spre a sa pa-

* SECȚIUNEA 11

de răfuire, pentru împrumutare de bani, ori de

Art, 8316. Celă ce, cu sciinţă de rea între-

Tâlhării |

SECȚIUNEA IV

gubă, obligaţiuni, chitanţe, sfii vre-un înscrisă
lucruri mişcătâre, -ori de înscrisuri comerciali

s6i de ori-ce alte înscrisuri îndâtoritâre, sub

Art, 317. Acela care, prin întrebuințare de ori-care formă se va fi făcutii asemenea tocmâviolență în contra persânelorii,
's6ă prin ameninţări de a omori, s6ă de a răni îndată, va
răpi locrulă altuia cu cugetă de a şi'lă Ensuşi
pe nedrepti, săvârşasce nă tâlhărie.

1ă, se va pedepsi cu închisâre
penă la duoi ani, şi cu amendă
tea trece peste a patra parte
precului jucruriloră ce va urma

de la dnoă lună
care nu va pua sumel ori a
a se întârce în-

Se socotesce asemenea că comite uă tâlhă-

apoi petămatului, nici să fie mai mică de cincl-

țândi casne, răniri s6ă schilodiri asupra per-

bligaţiunilorii ori a altorii acte, oră lucrari afiate în deposita publice.

.
rie şi acela care, surprins fiindi în flagrantă | d eci let.
Art. 323. Ori-care va puno la uă parte, sâii
delicti de fartă, întrebuinţăză violenţa asupra
unei persâne, să ameninţă că va omori s6ă va va, risipi, spre paguba proprietarilor, a poserăni îndată spre a putea să scape si să ţină soriloră orl a deţinătorilorii obligaţiuni, bani,
mărfari, biloturi, chitanţe, s6ă ori-ce alte acte
acru furată.
coprindânaii vre-uă obligaţiune, scă apărare,
'Tâlhăria, se va pedepsi cu reclusiunea,.
Art. 818, Se va pedepsi cu reclusiunea de şi carli se voră fi dată sub titlulă de închiriela ş6se ani în susii, tâlhăria săvârşită în împre- re, de depositii, de mandată, si pentru vreun lucru cu plată ori fără plată, cu îndâtorire
giurările următâre :
o
"1, Dâcă tâlharulă, si unul din tâlhari sâă de a'li întârce înapoi a6ă de a'lii infăgişa, ori
unul din complicii lori, area asupră'şi arme d'ală întrebuința întruni chipii otărită, se va
pedepsi dapă coprinderea articolului 322.
de facă si pe ascunsi;
:
Dâcă abusuliă de încredere prerăduti prin
2. Decă tâlhăria s'a săverşită de către ducă
paragraful de mai susă se va săvârşi de vresâti mai multe persâne;
i
3. Dâcă tâlhăria s'a săvârşită po drumuri uă slugă, omă cu simbrie, ucenicii, calfă, grămăticii, lucrătorii, adjutoră spre paguba stăpublice sâii piege publice;
4, Dâcă tâlhăria s'a săvârşitii prin bătăY sâă pânului săi pedepsa va fi închisâraa de la g6s0
rele tratamente, fără însă să fi causată răniri. luni pânt la duot ani.
'Tâte acestea fără prejudiciulă celor ce s'aii
Art. 819. Se va pedepsi cu munca silnică
qisă la articolile 203, 204 şi 205, pentru pupe timpă mărginită :
1. Oră-cara va fi comisii tâlhărie întrebnin- nerea la uă parte sCi rădicarea banilori, a 0. sonci;
- 2, Acela care a comisă tâlhărie întrebuințândă bătâi, violenţe, ameninţări sc rele tratamente din cari s'a pricinuită victimei vre-uă

BOlă a minţii s6ă uă necapacitate la lucru scă
perderea audului ori a limbri sâi a facultăţii
de a procrea.

Art. 320, Se va pedepsi cu muncă silnică
pe tâtă visa url-care săvârşesca veri-nă tâlhărie, prin întrebuințare de violenţe, ameninţări,
rele tratamente, bătăi, casne, schilodiri scă
alte lesiuni corporale, din cari s'a pricinuită

mârtea pacientului.
*

Art. 824, Advocatulă care, prin daruri, 0ferte să promisiuni, se va îndupleca a se înţelege cu partea adversă şi va vătăma, prin
fapte positive, sfă prin oinisiuni dolose, causa
clientului sâi, va fi pedepsită prin închis6re
până la duoi ani, prin sospensiunea din exerci.

ţiuli profesiune! de advocată şi prin interdic-

ţiune de la funcțiunile publice până la cincispre-dece ani, şi prin amendă de la trei sute
pâuă la trel mii lei.
:

Art, 325. Cândi advocatulii va rătăma,
cu viclenie, prin fapte positive stă prin omi-

COMUNB
43
siuni, causa unui acusat s6ă a unui prevenită,
SECȚIUNEA Y
se va pedepsi precum urmâză :
Incelăciune sâă escrocherie
In casii de crimă, prin interdicţiune de la
profesiunea de advocatii și de la veri-co fane- „ Art, 832, Acela care, în
vederedo a împărțiune publică şi

pria reclusiune;
In casă de delictă, prin interdicţiune de Ja

profesiunea de advocaţă şi de la orl-care alte
funcțiuni, la care pedâpsă se va putea adăogi

şi închisârea până la duol any;
|
In cas de contravenţiune, prin interdicţinne
de la, profesiunea de advocatii şi de la ori-care

altă fancţiune publică, nu pe mai pugin de ş6se
luni; şi prin amendă până la tre! sute lei,

Art, 326. Celă ce, după ce va produce vre-

unii documenti înscrisă s6ă memoriă la uă judecătorie, pentru vre-uă prigonire, îlă va sustrage în ori-co modă, se va pedepsi cu uă

amendă de la duoY-deci şi şâse Ja trei sute lei,
Acestă pedâpsă se va otări de acelaşi Tribunală în a cărui cercetare se afla prigonirea,

Art, 827, Cel ce, găsind pe dramuri aci

tăşi folosii, face să nască uă amăgire în paga-

ba averei altuia sci făcendi să trâcă de adevărate fapte mincin6se stă, prefăcândă în miucinâse fapte adevărate, ori suprimându-le de
toti, este culpabilăde încelăciane,
.
Art. 833. Incolăcinnea, de nu va fi anume
pedepsită de lege cu nă pedâpsă specială, sa
va pedepsi în deobşte cu închisâre, de la uă ln-

nă până la, anii ani şi cu amendă de la ducă:
deci şi şse până la ducă mis lei,
,
Arte 334, Celii ce va întrebuința să nume
s6ii cualităţi mincinâse, sâii uneltiri viclene c:. .

să îndupleco pe 6meni acrede vre-uă întreprindere mincin6să, vre-uă putere s6ă vre-un creditii închipnită, orl ca să facă a se nasce speranța sâă temerea vre-unei isbutiri, vre-unei
nenorociri, s6ă a vre-unei întemplări chimerice,

şi printr'acesta

va amăgi

pe cine-va

să'i dea

ve uliţă lucruri ce nu sunt ale sâle, şi întreb.adu-se despre ele, le va tăgădui, se socotesce
că a comisii ună abusă de încredere, și se va
pedepsi ca închisra de la cinci-spre-dece dile

berătorie, şi prin vre-unul dintr'acele midlâce
va lua sii va cerea să iea cu viclenie tâtă scii

r&ta stăpânului locului ori chiriaşiului; se va
“pedepsi cu pedâpsa prevădută la articolul pre-

i Bar cuvenide va cădea în crimă de plăsmaire.
Culpabiluiă va putea fi âncă osînditii şi la ine

" tre personale acolo arătate.
Arte 930. Se voră pedepsi cu închisâre de

sele, industria şi ia manufacturile române 8%,
cari se exportă în străinătate şi cari ai de
scopă a garanta buna cualitate, di mensianile
şi natura fabricaţiunei, se va pedepsi cu ameudă de la una sată până la ducă mi? lei,

bani, mobile sâi obligaţiani, disposiţiuni, bi. .
leturi. promisiuni, chitanţe, sâă înscrisori li-

până la trei lony.
parte din averea altuia,
va pedepsi cu închiArt, 828, Celi ce va găsi într'uă curte, sore de la şâso luni până lase duoi
ani şi cu amengrădină, în grajduri, ori în altă încăpere, bani dă do la cinci-Qeci până
la duoă mii le, fără a
oră lucruri ce nu suntă ale sele, şi nu lo va a- se apăra cu acesta de
alte mai mari pedepse ce

cedentă.
terdicţiunea, pe timpii mărginită. Art, 329. Disposiţiunile art.307 se vori aArt. 835, Veri-cine va călca regulamentele
plica şi la casii de abus de încredere urmat în- de administ
raţiune pablică privitâre la proda-

la uă lună până Ja ună ani:

Mă

Tutorii, curatorii, execatorii textamentari,
„1,
acei însărcinaţi cu paza lucrurilorii secuestra-

te, administratorii de fondaţiuui, cari, ca rea
credinţă, lucreză în vătămarea persâneloriă sâă

lucrusiloră încredințate direcţiunei s6ă admi-

nistraţiunei lori;

-

-2. Samsari], agenţii de schimbă, exneditorii
comisionari şi alte persâne exereitândă uă pro-

fesiune cu care suntă anume însărcinați de autoritatea publică. dâcă în afacerile rarţ le sunt
încredințate, aduci, cu rea credință, vătămare

acelora cari le-aii încredinţată afacerile.
"Arte 831, Cârăuşii, veslaşii să Gmenii lor

Art. 836, Cel ce va încela pe cum; drătoră

asupra prob=i lucrurilor de aur s6ă argintă,
asupra csalităţei unei vetre mincinâse, vindută de bună, s6i asupra felului ori-cării mărfi,
precumă

şi acela care, prin

într. buințare. de

minein6se dramuri, s6ă măsuri, va înc“ la asupra cătimei lacruriloră vindute se va ne-

depsi cu închis6 e de la nă lună pâns la şâze,

şi cu amendă care na va putea fi nică mai ma
re de apatra parte a dsp?gub ri cuvenită încelatului, nici mai miră de cinci-d-că ley.
Lucrurile acele cu probă mincinosă, sâii prețulă loră, de se voră afla âncă îv mânule vindătorului, ae voră Ina în folusulă stabilimenteloră publice de bine. facere ale localni unde

cari, prin amestecare de materii vătămătâre.
voră fi preschimbată cualitatea vinuriloră, să
orl-ce alti fel de băuturi, oră de mărfari ali
cărorii transportii li s'a foată încredinţată, se
voră pedepsi cu închisâre do la ducă luni la s'a urmată delictulă,
6ră dramurile şi măauriduci ani; 6ră dâcă preschimbarea nu se va îi le mincinâse se voră sfârima.
făcută prin amestecare de materii vătămătore,
Arte 387, Dâcă vindătorul
osînda va fi închis6re dela nă lună până la şâse rolă s'a servită, în tergaiala iă şi cumpărătoluni, sc amendă do la dnoă-geci şi s6se până muri, sâă cu alte măsuri, 6rălori, cu alte dranu cu cele otă-

la cinci-snte lei,

tite de gavern, cumpărătorul nu va avea drept
>»

si
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a se porni în contra rindătorului cara îl va fi da codicile-comerciale, se vorii declara culpa-

încelatii cu dramuri sâi cu măsuri poprite, fă- Dili de bancrută simplă, se voră pedepsi cu înră prejudiciulă acţiunei publice pentru pede- chis6re de la uă lună până la duo! ani.
Art, 346, Toti sindiculă care ra fi culpapsirea atât a frandei (încelăciunei), cât şi chiar.
a întrebuinţări greutăţiloră şi măsurilor min- bili de viclână şi rea întrebuințare în împlinirea detorielorii sâle de administrare, se va pecin6se,.
Pedepsaîn casă de încelăciane, este prescri- depsi cu închisâre de laduoă lunila duoi ani,şi
Bă la articolul precedenti, Cră pedepsa pen- cu amendă de la ducă sute ptnă la ducă miilei.
Art. 347, Se va pedepai cu închisâre de la,
tru simplă întrebuințare de măsuri şi greutăţi

mincin6se este prevădută la cartea III a acestui codice, privitâre la pedepse de simplă

poliţie.
:
Art, 833, Se va pedepsi cu închisâre de la
uă lună până la un ană, acela care strică, sfâxamă, rumpe, sâii desfiinţâză în paguba altuia,
titluri sc acte caro nu era ale lui s6ă caro era

ale ln numai în parte.
=
”
Art. 339, Ori-ce ediţiune de scrieri, de com-

puneri musicale, de desemnuri, de pictură, stă

da ori-ce altă producţiune care se va fi tipărit
s6i gravată cu ori-ce midlocii fără voia autorului, se socotesce contra-facere,

şi ver-ce con-

tra-facere este delictii.
”
Art, 840. Vindarea de scrieri contra-făcute,
introducerea în România de scrieri cară, după
ce sati tipărită aicea, se vori fi contra-făcută
în străinătate, este delictii totii d'aceli fel.
Art, 341, Pedâpsa contra-făcătorulul, sei
a introductoralui ra fi amenda de la una-sută
până la duoă mii lei, 6ră pentru vindătorii amenda de la duot-deci şi ş6se până la cinci
gute lef,
i
Confiscaţiunea ediţiunei contra-făcute se va
otări, atâtă în privința contra-factoralui, câtii

şi contra introductoralui şi a, vîndetoralul.

vă lună până la unii ană, şi cu amendă, cara

nu va putea trece peste suma de lei duoă mil,

creditorulii ca va fi făcută ori cu falituliă ori

cu verk-care altă pers6nă învoiri spre ală să
în parte folosă, ca să dea votulă stă, spre pa-

guba, mesei creditorilorii, să care va fi săvr-

şită vre-uă în parte tocmâlă fraudulâsă, din
care arii resulta, pentru dânsul, unii folosii în
sarcina activului falitului. Soroculii închisorii
sa va putea urca până la duot ani, dâcă creditorali este sindici ală falitului.

Art, 348, Midlocitorii de schimbă şi sam-

sarii, dâcă se voriă declara bancrotari simpli,
sa vorii pedepsi cu duci ani închisâre.

Dscă se voră declara bancrutari frauduloşi,

se voră pedepsi cu maximum închisorii şi cu
interdicţiunea, pe timpă mărginită,

SECȚIUNEA VII
Jocuri de norocii, loterii, turburări și frande întrebuinţate la licitaţiuni publice

Art, 849, Acoi cari facă meserie din jocuri
de norocii, se vor pedepsi cn amendă de la una
sată până la patru mii lei.

Art, 850, Acei cari vorii ţinea casă de 3o-

Asemenea, se vor confisca şi tablele şi tiparul
cu care se va, fi făcută contra-făcuta cediţiune,

curi de norocii, priimindi obştesce pa jucători

dătorii de teatre, ori-co asociaţiune de artişti
are varepresenta, pa teatruri, scrieriteatrale,

lotărie
până la
până la
Către

Art, 3£2, Ori-ce directori, ori-ce întreprin-

fâră voea autorului, se va pedepsi cu amendă de
„a cinci-deci ptnă la cinci sute Iei, şi cu confis-

s6ă după recomandaţiune, precum şi acei cari,
fără autorisaţiunea legel, vorii fi deschisă uă
publică,
şâse luni
patru mii
acestea,

se vorii pedepsi cu închisâre
şi cu amendă de la una sută
lei.
se voriă lua po sema stabili-

„ațiunea banilorii co sa voriă fi strinsii la acea

mentelor publice de bine-facere toţi banii s6ă

epresentaţiune.
.
La întâmplările prevădute prin cele div urmă patru articole, produsală confiscaţiuneloră

biletele de bancă, sâă alte valori, ori lucruri

se va da proprietarului sprea

lul despăgubire.

"SECŢIUNEA VI -

cari vor fi expuse la jocuri, scii la lotăriă, precum şi tte uneltele ce voră fi servit la acesta.
Art. 851, Cef cară, în adjudecaţiunile proprietăţei, usofructului e6ii închirierii lucrurilor
mişcătâre, oră a vre-nnei întreprinderi, s6ă a
ori-cării aprovisionări, voră împedica s6i tur-

Baneruto

bara libera concurenţă Ia licitaţiuni, s6ă la su-

Art, 343, Aceia, cari, în casurile prevădate
de legea comercială, sevor declara, culpabili de
bancrută fraudulsă, se voră pedepsi cu mazximum închisorii şi cu interdicţiunea pe timpi
mărginită,
.
i
:
Art, 344, Acei cari, fără deosebire, se voră
declara complici de bancrută, fraudulosă, se

misiuni prin oferte, întrebuinţând violenţă, scă
amenințări ori înaintea sâi în timpulă licitaţianiloră, ori sumisiuniloră, se vorii pedepsi

vorii pedepsi cu aceeaşi pedepsă ca şi bancrutarii frauduloşi.
:
Art, 345, Acel cari, în casurilo prevădute

ca închisre de la cinci-spre-dece dile până la
ş6se luni şi cu amendă de la una sută până la
duoă mii cinci sute lei.
Acei ce, formândii asociaţiauni, cu scopii de
a specula asupra licitaţiuniloră publice, voră
depărta pe concurenţi, prin daruri, promisiuni

sâă alta midlâce spre a face să scadă preţurile
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objectelorii puse în licitaţiune, se vorii pedepsi cu închis6ra de la uă lună penăla ună anii.
SECŢIUNEA VIl
" Destrucţiuni, degradațiani şi alte paguba

Art, 852, Acelii care, cu rea voinţă şi fără
„ dreptii, distrage ci degradă lucrurile altuia,
mişcătOre sâii nemișcătâre, so va pedepsi cu

închisre până a, ştso luni.

Art, 33, Ori-care, cu voinţă va dărăma,
ori va surpa, prin orl-ce midloce în tot sâă în
parte zidiri, poduri, ză gaze, şoselesâă alto clădiri, sciinda-le că suntiă străine, se va pedepsi

cu închisorede la cinci-spre-dece dilv până la un

ană, ori cu amendă care na va trece pestea
patra parte din despăgubirea cavrenită,
Art, 354, Ori-ce jefaire, stricăciune sti distrucţiune de produse, mărfuri, efecte sâă alto
lucrări mobile, orl imobile, ce vor fi ale altuia,

de se va fi săvârşită de mal mulţi 6meni îm-

aceştia ai obiceiii de a se aduna acolo, fie ale
s6le aceste trăsure, mine s6i locuri închise, fio
ale altuia.
:
Art. 859, Ori-care, cu voinţă, va pune focă
la, zidiri, corăbii, fabrice, magazii de obşte

sc de cherestele sâi Ja ori-ce alte clădiri,

cândă nu suatii locnite, nic! servesci spre l0-

cuință, s6ă la păduri ori la bucate nesocerate,

s6ă feneţe nccorite, sa va pedepsi cu reclusiu-

nea, de la cinct până la gâpte ani, dâcă acele lucruzi nu voră fi alo lui, :

Art, 359, Acela care puindii foc Ja unul din
lucrurile menţionate în articolulă de mal susă,
fiindiă ală săă, va causa cu voinţă, ork-ce pagubă altuia; se va pedepsi cu închisâra de la

şâse luni până la duoi ani. .

Arte 360, Ori-care, curoinţă, va pune foc la

lemne tăiațeîn pădure sâă la bucate secerate, scii
la feneţe coaite, fie acele lemne grămădito ori

aşedate aprope unele do altele, precum şi bucate grămădite ori făcute stoguri sii fenuli
strânsii în căpiţe, clăi ori gire, decă aceste lucruri nu voră fi ale lui sa va pedepsi cu zeclasiunea de la cinci până Ja, gâpto ani,

preunaţi în câtă şi cu voinţă, sera pedepsi cu
reclusiunea.
.
Ii
.
Art, 855, Acela care ra desfiinţa oră-ca somn
scii ori-ce lucrare care servea de otari între
proprietăţi se va pedepsi cu închisâre până la
s6se luni ori cu amendă de la cinci-deci până
la una mie lej.
Art, 356, Se voriă pedepsi cu amendă, care
nura putea fi mai mare de a patra parte a despăgubirei ce se va cuveni, proprietarul s6ă arendagulii, s6ă ori-ce altă personă, care, având
mori, ferăstrae, pive şi alte asemenea, va înăl-

la unulă din lucrurile menţionate în articolilo
do mai susă, puindiă cu voință focă Ja ori-ce
lucru alii scii, oră străinii, dâră aşedat cu chip

„S6ă la proprietăţile altora,
»
.
.
Eră meşterulii caro va fi lucratii înălțarea

în câtii să potă a se întinde foculi, se va pedepsi cu pedupsa otărită pentra cei co d'a draptul vor fi pusi foc Ja unul dintr'acela lucruri,
Art, 369, La tote cazurile maj susii men-

ţa cu voință apa, prin zăgazuri, mai sus de cumpina cuvenită şi va causa înecăciunela drumuri,

Art, 361, Celii care, puindă focă la unulă
din Incrurile menţionate în articolulă de mai

susăi, fiindă ali săi, va causa cu voinţă, ori-ce
pagubă altuia, se va pedepsi cu închisora de la
uă lună penă la duoi ani,
Art, 362, Cali care va fi comunicat foculă

apti, cu voinţă, fără a păzi cuvenită compănă, țioaata, dâcă foculi a causat morte la una că .
so va supune laînchis6re de ln nă lună până Ia lu mai malte pers6na cari se afla în locurile
ş6se luni,
aprinse, cândi s'a ivită focul, pedâpsa va fi
ninaca silnică pe timpi mărginită,

SECȚIUN BA IX
Crino şi detiete cari pună în pericolă
„multorii pers6no

vista a mal
Sp

Art, 357, Veri-cina, cu voinţă, va pune foc
la zidiri, corăbii, magazine, fabrico sâii ori-co
alte clădiri, cândiă suntă locuita s6ă servesciă
spre locuinţă, şi în genere Ja încăperi locuite,

stii servindi spro locuinţă, de vor fi sâii nu ale
aprindătorului se va pedepsi cu munca silnică
pe timpă mărginită.

Art, 961, In tote casurilo previdute priu
articolilo 357, 358, 359,360,361 şi 362, dâcă pagaba causată prin puterea focului nu ra treca .

pesta suma de şâse sute lei, judecătorulă va
putea scobori. penalitatea precumă

urmâză :

cândă pedâpsa va fi munca silnică, se va putea aplica reclusiunea, cândă pedâpaa Ta fi reclusiunea, va putea aplica închisrea corecţională, neputâud'o scădea la mal pușină de ună
ană; cânâii penalitatea va fi închis6rea, o va

Asemenea, 39 va podepsi pi acela care va da

putea scădea pâuă la, minimum ds cinci-spredece dile.
.
Art, 365, Cei ce voriă snrpa ori voră dărâma, cu voință prin midlocalii explosiunei vreunei mine sâii erbării, zidării, corăbii, magavine publice scă de cherestele, se voriă snpnne
la pedepsele otărite prin articolile de ma! susă,

foci la trăsurile de drumiă de feri, la mine sii
la alte locuri închise, cari servesc (proviso-

potrivită cu osebirile ce se facii într'acele articolo.
|

- La, aceeaşi pedâpsă, se va, supuna celă ce ta

pune foci, cu voință, la clădiri co servesc pro-

visoriă pentru adunări do Omen! în timpulii

cândi ai obiceiii de a se aduna acolo, fie alo
s6le aceste clădiri, fe alo altora,
|

rii) pentru adunări de omeni, în timpul cândă

Art, 366, Amenințarea do a pune focă la
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vr'uă locuinţă, s6ă a orl-ce altă proprietate se

rialuri ale stabilimenteloră telegrafice, atâr-

va pedepsi întocmat ca amenințarea, de omoră;
după osebirila prescrise prin art, 235, 236 şi 237,

narea, de obiecte străina pe firele conducătâre
ale telegrafalui, falsificarea semneloră date de
către telegrată, împedicarea adusă sâă la re-

sii acte originale ale ver-nnei autorităţi publice, documente, bileturi, poliţe, efecte de
comerciii sâi de bancă, în cari seta coptinde sâă
din cari va resulta, ver-uă obligaţiune, disposi
ţiune sâii apărare,s0 va pedepsi precum urmeză
;

trusă ori degradată, stă la îndeplinirea serviciului impiegaţiloră,
|

„Art, 867, Orl-care cu voinţă va arde s6ă va
desfiinţa, prin orl-ce midlâce, registruri, copii

paraţiunca unul stabiliment telegrafică dis-

Arte 874. Decă împedicarea sâă stabilirea,
adusă cu voinţă, la serviciulă telegrafică a ocasionată lesiuni corporale s6ăi bâlă unei per-

D&că lucrurile desfiinţate sunt acte alo ver- s6ne, culpabilu
lă va fi pedepsită cu reclusiune,
unei autorităţi publice, sâii efecte de comereii 6ră dâcă,
se va fi urmată mârtea unei persâne
ori
de bancă, pedâpsa va fi maximum închisorii şi interdicţiunea pe timpă mărginiti.

osinda
Art,
pedica
mentă

va, fi munca silnică pe timpă mărginit. .
375. Acela care, fără voinţă, va îms6ă va stavili serviciulă unul stabilitelegrafic ali Statului s6ă alii unei

Eră d6că lucrurile desființate voră fi ori-ce
s6i înscrisă, culpabiluli se
pedepsi cu închisârea de la unii ană până lara duoi
companiy, se va pedepsi cu închisâre cel malt
ani şi cu amendă de la uă sută, până la cinci penă
la g6se luni; 6ră dâcă se va fi urmat din=
sute lei.
.
:
altii acţii

Art. 3683, Cel ca va otrăvi, cu roința, pescl

în bălți, heleştae, ori havuzari, se va, pedepsi

cu închisâre de la uă lună, penă la duoi ani
şi
cu amendă de la şâse-s pre-dece lei penăla
ducă
sute le,
|

tr'acâsta mârtea unei persone, pedâpsa va fi

închis6rea de la uă lună penă la ună anii,

Dâcă faptulă se va fi urmată din partea impiegaţilorii telegrafului prin negligenţa dâto-

riilorii lorii, pedâpsa va fi închisârea până la

ună ană;

6ră de se ra fi armati mârtea, unel
persOne, închisârea va fi de .]a duoă luni până
mă înecăciune care aduca cu sine mârtea
Yre-. la duoi any,
unci persâne, e va, pedepsi cu munca
silinică
Arte 326, Acela care, cu voinţă, va distrupo timpi mărginită,
!
go ss va degrada şosele, poduri, apeduce,
Art, 370. Acela, care pane în pericol trans- stăvilare,
leşi, zăgazuri, iazuri sâii alto lucrări
portulii pe drumulă de feri, asii stricândă,
cu
voinţă, drumulii ori midlâcelo de transportii, hidraulice, ori de sigaranță; acela care împedică navigaţiunea pe rîuri, pe gîrle, s6ă pa cassi cele-alte dependinţi ale drumului,
stă ră- naluri navigabile, se va pedepsi cu închisâre
dicândii sâi. aşegdândă, puindă, ort arancândă
până la şâse luni, sâii cu amendă de la ductobjecte pe cale, sâă scoţândiă din locă railaril
e deci şi ese până la ducă mii lei,
aci puindii în cale ori-ce altii obstacolii,
so va
Eră dâcă, din asemenea acte, so va compropedepsi cu reclusiunea.
mite sănătatea să viţa ver-unei pers6ne, pe=
Decă actulă a causat lesinni corporale
grave d&psa va fi închisârea de la uă lună până la
vre-enek persone, pedâpsa va fi munca
silnică duo! ani, s6ă amendă da la uă sută penă
la
pe timpii mărginită, €ră dscă se va f
causatii cincă mii lei ;
mârtea, vre-une! pers6ne, culpabilulă
se va peDscă
actalii
a
causat
lesiuni corporale gra-.
depsi cu munca silnică pe tâtă vicța.
ve unei pera6no, pedepsa va, fi duoi ani închiArt, 371, Acela care. printr'onulă din
ac- s6re; 6ră dâcă va, fi causatii mortea, veri-unei
tele prevădute la articolulii da mai gasii, pu- pers6ne,
podâpsa va fi reclusiunea,.
ne, fără voinţă, în pericol transportul
peun
Art, 322. Acela care nu execută măsurile
drumii de ferii, so va pedepsi cu închisre
până luate de guvernii privitâre la isolarea, Ja prila ună anii celă multă; cră dscă actulă
a cau- vegherea sâă la poprirea de a importa, spre
satii mortea veri-unei persâne, se va
pedepsi întempina introducerea sii întinderea uneia
cu închisâre de la ducă luni până la duoi
ani. bâle contagi6so (molipsitâre) se ra pedepsi cu
Aceeaşi pedâpsă se va aplica condnctorilo
ră închisore penă la duo! ani; ră dâcă din causa
de trenuri şi inspectorilori căiloră sâă
ai ser- unci asemenea infracţiuni, vre-uă persână
sa.
vicieloră de transportă, cart, prin neglig
enţa va fi molipsită, pedspsa va fi închisârea de la
dâtoriiloră loră, pună transportul în
:
pericoli. duoă luni până la duoi any,
Art. 872, Acela care, cu voinţă, comite ac.
„Art, Si8, Acela care nu execută măsurile
te de natură a împedica ori a stabili
servici
unui stabilimentii telegrafic ală Statului ul prescrise de guvernii, relative la isolarea, priali unei companii, se va pedepsi cu închisâss vegherea, să la poprirea de a importa, spre a
re întâmpina introducerea sâă întinderea epizoode la uă lună până la duct ani.
|
tiei, se va pedepsi cu închisrea, până la ună
Art, 373. Actele de asemenea natură

Arte 369, Acela care, cu voință, ocasionză

Inai cu deosebire : seâterea, destrucţiunea sanţ
sâă

degradaţianea firelorii telegrafice, a stâlpil
or

telegrafic, a aparateloră s6ă a altoră mate-

anii celă multi.

,

Eră decă, în urma unei asemenea infrac=
țiuni, so vor fi molipsit vite, pedâpsa va fi în-

chisOrea de la nă lună pen la un anşi jumătate,

COMUNE

Art. 329, Acela care, după cea încheiaţă
cu autoritatea publică contracte pentru apro-

visionarea armatai

în timpi de Tesbelă,

sâă

pentru transporturi de obiecte de hrană, des-

tinate a preîntâmpina sâii a faca să înceteze
vre-uă calamitate publică, se abține cu voinţă
de a executa, contractaliă la timpulii să la l0culă defiptă, sâii care nu execută contractuliă
conformi cu tocmla, se va pedepsi cu închi-

s6ro de la şâso luni penă la duot ani,

Eră decă neexecutarea contractuluY „Provine
din negligenţă şi va ocasiona vre-aă pagubă,
culpabiluliă so va pedepsi cu închisâre cel mult
până la ană ană,
" Art. 380, Aceste pedepse se voră aplica
şi
subcontractanţiloră, s6ă agenţilorii ori împu-

terniciţilorii de contracte cari, cunoscând seo-

pulă aprovisionăriloră, aă făcută cu voinţă
scă din negligenţă, a nu se îndeplini serviciul,

CARTEA. III

CONTRAVENŢIUNI POLIŢIENESCI SI PEDEPSELE LORU
|
CAPITOLULU 1
Pentra pedepse

Art. 981. Pedepsele poliţienesci suntă :
1. Inchis6rea.

2. Amenda,t
3. Confiscaţiunea de Gre-cari lucrari co ze
voră fi priusă,
a
Art, 382, Pentru abaterile poliţienesci, în-

chisârea nu va putea fi mai puţină de oă di,
nici mai mare de 15 dile, după osebirile ce se

Ă
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1. Cei ce nu voră îngriji să ţină în bună
stare, să dregă sâi să măture coşurile (ogea-

Curile) stă ori-co altii
2. Cei ce vorii călca
popresce de a da pusci
terguri, s6ă focuri de

loci unde se află focă;
ordinnlă gavernului ce
şi pistole prin oraşe şi
artificie în 6re-cari lo-

cură;
e
„9. Cei ce nu vorii îngriji să curăţe uliţile la
locurile unde acâstă îngrijire este dată pe s6-

ma locuitorilorii ;

4. Cei ce voră împedica circulaţiunea stra-

deloriă punândă pe dânsele, fără neapărată trebuinţă, materialuri, sâă ori-ce alte lucruri,
cari împedică ori împuţintză libera trecere,
precum şi cei ce nu voră îngriji a lumina n6ptea, cu felinare materialurile ce voră fi grămă-

dite de dânşii sâăi găurile ce vor fi săpată

lîngă strade şi pieţe publice ;
!
5. Cei ce nu se vorii supune ordinului ce li
se va da de către vre-uă autoritate compstinte
ca să dregă aciisă dărîme ziduriîn atare prâstă;

„6. Cei ce rorii arunca înaintea locuinţei lor
lucruri cari voră fi do natură a vătăma, prin

căderea s6ă putârea loră, stnttatea ;
7. Cel ce nu voră ucide omidile prin grădine
sâii pe locuri sădite do pe moşii, cândi so va:
pune uă asemenea îndâtorire de către autoritatea competintă şi se va publica, în toti caprinsulă ei;
E
IE

„8. Cei ce, cu nesocotiuță, voră arunca asu-

pra cui-va, lucruri puturâse ;

:

"9, Acel cari voriă călca regulamentele făcute -

dopă lege, de către puterea administrativă s6ii
de către antoritatea municipală; . - 10. Acei cari, afară din casurile de fartigag,

se voră prinde culegânâii sâii: mâncândă chiar
pe locii fructe ale altuia;
a
vorii arăta mai josă,
i
11. Acela care,
Pilelede închis6re voriă fi de duoă-geci şi sc cu piciorulă s6ăfără drepti, calcă şi vatămă,
cn vita, holdele altuia ;

patru ore pe deplină, fie-care,

.

12. Acela

în publică, va maltrata doArt, 3S3. Amenda, pentru abaterile poliţie- bitâcele s6ă lecare,
va supune la poveră mai pre sus
nescl, va fi de la cinci lei până la duoă-deci şi de puterea loriă.
a
cinci lei, după deosebirile ce se vor arăta may
Art. 386.
josă. Amendele se voră lua în folosulii comu- de artifiţii în Se rorii confisca nucă şi obiectele
casulă prevăduti de aliniatul
nei, unde s'a comisă contravenţiunea. * .
ală duoilea ală arţ. 385,
E
Art. 384, Jodecătorulă de plasă si primaArt, 887, Pedâpsa închisorii dela uă dipârulă va putea,în casurile prescrise de leginire nă la duoă
dile : se va putea aplica pe lingă
să otărască confiscaţiunea, sâii a lucrariloră amendă,
după circumstanţe, în contra celor
prinse în fapte de abatere, sâă a lucrariloriă căduţi în contrave
nţiunea prevădută la aliniaprovenite din abateri, sâi a 'lucruriloră ori a tulă 2 alii art.
385.
instromentelori cari ai servită or! aveai a
Art. 358. La întâmplare de recidivă din parservi spre săvârşirea abaterei,
E
tea, celorii menţionaţi întracâstă secţiune, osîndiţii se vor supune la închisre de trei dile,

|

|
E

“CAPITOLULU II.

Contrarenţiuni şi pedepse

„ SECTIUNEA II
A duoa clasă

SECTIUNEA

I

Art, 389, Se vorii pedepsi su amendă de la |
„Prima clasă
dece până la cinci-spre-dece lei: |
Arte 885,So vori pedepsi cu amendă de la
1. Birtaşii, hangiii, şi ori-ce asemenea încinci până la dece lei:
chiriători cari, nu voră. îugriji să înscrie în-
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dată întruni registru regulată numele, prenumele, data intrării şi a eşirai a ori-căre!
persâne în casele loră, precum şi cel ce nu vor
înfăgişa asemenea, registru, cândiă [i se va cere

de dregătorii competinţi,

2. Biaturile prefăcute ce sa vorii găsi a fi
ale vindttorilorii se vorii vărsa,
3. Scrierile să gravurile în contra bunelor
moravuri, se vorii zumpe şi se vorii desfiinţa.
4, Lucrurile de mâncare stricate, clocite,

s6ii vătimătâre şi pâmele crude se vor iepăda.
Art, 392, La întâmplare do recidivă din
sta totii-de-una lingă caii sii dobitâcelo lori; partea, celorii menţionaţi într'acestă secţiune,
nu vori ţinea uă parte numai a stradelor stă osînda va fi închisorea, de cinci dilo deplin, ră,
a drumnurilorii ca să lase pe cea-altă liberă, pentru cei menţionaţi în paragrafulă alii. 6,
2, Cărăuşii, chirigiii, şi ori-co coductori de

trăsuri sâii de dobitâce de povâră, cari nu vor

spre trecerea, celorii-alte trăsuri ce vorii um-

bla po aceleaşi strade scă drurnuri. .

3. Cei ce vorii da drumul sâii vorii lăsa să
alerge caii, dobitâcele de trasi, de povsră, să
de călărie în întrulă unui loci locuită,

- 4. Cei ce, âmblândă cu trăsari prin stradele

art. 389, de voră cădea în recidivă, fapta loră
so va socoti delictii, şi se vorii pedepsi cu în-

chisăre de la gâse dile penă la uă lună, orf cu .
amendă de la duoă-deci şi ş6se penă.la ducă
sute lei,
”

SECTIUNEA III .
oraşelor, sâăi nu'şi voriă păzi rânduli, oră vor
A treia clasă
alerga prea, iute..
E
i
5. Birjarii şi cei cu diligenţe publice cari
Art, 393, Sa voră pedepsi cu amendă de lei
na vorii avea numirii la trăsura lori, ori-cari cinci-spre-dece până la duoă-deci şi cinci:
voră lua plată mai mare de câtă cea otărită.
1. Cei cari, afară de întâmplările prevădute
6, Cei ce voră aşegda pe strade, pe drumuri, la art. 352 până la art. 880 inclusiv, vor causa,
în pieţe sâă bâlciuri, jocuri de loterie sâi orf- cu voință pagubă la proprietăţile mişcătâre
ce alti jocă de norocii.
ale altuia; - |
2. Cei ce vară causa, mnârto sâă răniri dobi7. Cei ce voră vinde băuturi prefăcute, fără,

apărare de osînda otărită la întâmplarea cândi

tâcelorii altuia, prin lăsarea fără pază de ne-

acela băuturi vorii fi amestecate

bani scii furioși, ori de dobitâce făcătâre da

vătămătore sănătăţii.

cn materii

|

=

8. Cei ca'voriă lăsa să umble liberi nebunii,
s6ă furioşii, cari voriă fi sub paza lori, sci yor
da dramulă la dobitâca făcătore de răii, pre-

cum şicei ce roriă ațiţa s6ă nu vorii opri câinii

lori, cândi se pornescii asupra trecătorilori,

şi chiară de n'ară fi resultată dintr'acâsta vre-

ună răă sâă vre-uă pagubă.

9, Cei ce voriă arnuca petre stii alte lucruri

tari ori gun6e po casele, zidirile şi împrejmnuirele altuia, sâii în grădini ori împrejmuiri
străine, precum gi cei ce, cu voință, vorii arunca lucruri tari scii puturâse asupra cuiva.
10. Acel cari, fără dreptă voră intra în grădinile alțuia, când suntă pe picioră, ssă în
viile ori grădina altuia, cândă fructele suntă
câpte, s6i aprâpe da cocere.
|

"11. Cei ce nu voriă da adjutorulii ce lise va
cere la întemplare de înecăciune, de aprindere,
de tâJhării, jefairi, flagrante delictă, clamâre

răi sâi prin răpediciunea ori rua conducere
a trăsuriloră, ori prin covârşitorea lorii povâ-

ră, s6ă a cailorii, a dobitâceloră de trasi, de
povâră sti călărie;
3, Cel co vor causa aceleaşi stricăciani, prin
întrebuințaro de arme cu nedibăcia, ori fără
curiinci0să pază, sc prin aruncarea de petre
ori de alte lucruri tari;
.

4, Cei ce vorii causa, aceleaşi stricăciuni sci

pericole prin învechirea, derăpănarea şi nedre-

gerea sâii neţinerea în bună stare a caselor,

ori a clădiriloră, sâă prin astuparea stradolor,
ori prin vre-uă spărtură sâă, prin ori-ce altă
lucrare făcută pe strade, pieţe sâii locuri-publice, ori lîngă dânsele, fără a fi luatii despre

acestă, nici uâ măsură de pază nici să fi pusă
trebuinci6sele semne;
.
5, Cei ce voră area dramuri stă măsuri mincinâse în: magaziile, în prăvăliile ssă casele

publică, sâă alte asemenea nevoi,
12. Cei ce vorii pune spro vindâre lucruri
de mâncare stricate, clocite sâii vătămătâre

lor de negogă, sâă în târguri ori bâlciuri, fără
a fi apăraţi cu acesta de osîndele corecţionale
otărite, pentru denșii, cândiă vorii întrebuința,
asemenea mincin6se dramuri s6i măsuri ;

ori pâme crude.
.
Art, 390, Sa va putea, după împregiurări,

măsuri de câtii acelea prevădute do legile în

dute de aliniatul 2, 3, 4, 7 şi 9, ali articola-

vipore ;
.
7. Brutarii, măcelarii și luminărarii, cară
voră vinde pâine, carne sc luminări cu preţ
mai mare de câtii calii otăritii şi publicat, ori
cu lipaă de dramuri, ori de cualitate ma! pr6-

pronsncia afară Gin amendă, şi închisrea pâDă la trei dile celă multă, la casurile prevălui 389.
Art, 991,
"1. Mesele,
curi, s6ă de
muri şi prin
Iacrurilo de

6. Cei ce vorii întrebuința, alte dramuri ss

Se vorii confisca :.
instrumentele şi gătirilo da jo- stă de câtii cea cuvenită şi otărită;
lotării aşedato pe strade. pe dru8. Acei cari causeză sâă contribuesc a causa
Jocuri publice, precum şi banii or% sgomotii s6ii larmă n6ptea, turburândă cu acesta liniscea, locuitorilorii ;
lotărie, propuse jucătoriloră.

-

CONUNE

9, Cei ce voră deslipi s6ă voră rupe, cu cu-

39

din uă pădure s&ă după ori-co altă proprietate

get tă, afişele Jipite din ordinea autorităţilor;
10. Cei ce vori strica, ori în ce chipă drumutile publice sâii vorii lua locă. din lărgimea lori ;
.
11. Cei co voră rupe, ori strica instramente
de agricultură, sarle, oză colibe ale pasnicilor;

străină, s6ă vorii rădica cărbuni; precum şi aceia cara, fără a fi nntorisaț), voră rădica, de
pre dromarile publice, brasde, pământuri scii
petrişă, si cari voră.fi Inati de pro locurile,
co suntii proprietăți ale comunelor, părantur! sâiă alte materialuri,

către stăpâni;
13. Părăsirea serviciului fără uă prealabilă

Disposiţiuni comune la cele patru secţiuni
de mai susii
Art, 397, Este recidivă In tâte intemplările prevkduto de Cartea III, cândii în contra
celui abătat se va fi dat otărtre pentru cre-uă
altă abatere poliţienâscă, în curgero de 12]unj,

12. Nesapnnerile şi necuriinţele servitorilor

incunosciințare către stăpâni celt pușinii cu
trei dile înainte,

So va putea, după impregiurări, pronancia
pe lîngă amendă şi pedâpsa închisori!, pântla
cinci gile celii multă, în contra

acelorii co se

„Yoră afla în casurile prevădate Ja aliniatele 2,
4,5, 6, 7, 8, 12 şi 13, din acestă articol,

socotite de la darea acelei otăriri până la săvergirea celei din noii abateri săvârşită în oco:

lulă juridicțiunii aceluiaşi tribunală.
Arte 391, Se vorii confisca âncă dramurile . În casă de recidivă din partea celor însemşi măsurile mincinâse, precura şi dramurile și naţi în art. 396, se va aplica maximum înmăsurile osebite do cele prevădute de legile în chisorii poliţienesci,
”
vigore,
,
Disposiţiuni
generale
Art. 895, La întâmplaredo recidivă din
partea celorii însemnați întracestă secţiune,
Art, 898. Suntii şi rămână abrogate tâte
culpabilii se vorii supune totă-dâ-una la înhi- leginirile penale anteridre din România, afară
sore de cinci dila.
de disposiţiunile privitâre la delictele de presă
ce se prerădă în legea de presă din anul 1862.
Art, 399, Nici una din pedepsele prescrise
prin acesti codice nu se va putea aplica fără

SECTIUNEA IV
A patra clasă

Art. 390, Se vori pedepsi cu maximum amendeide duoă-deci gi cinci lei, şi cu închisâre
de la una până la cinci-spre-dece dilo:
1. Aceia cari vorii fi contravenitiă disposiţiuneloră art. 238 al. 2;

2. Aceia cari voră fi comisă faptalii prerădutii în.art. 300;

.

.

a

a

3, . Aceia cari vorti tăia lemne s6ă arboră

otărtrea dată de către antoritățile judecătoresci competinte,

,

|

Tote amenâile previdaute în acesti codice se

voră socoti pe lei noi. Cifra însă din textulă

legii va fi pretutindenea redusă la jumătate
fără ca, în materie de delict, să pâtă fi mai
mică de duoă-deci şi gâse lei noi.
”
Amenţile pentru contravenţiuni se socotes
în lei nuoi, fără nici uă reducere.
!

!
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“TABLA DE MATERE A CODICELUĂ PENALE

TITLULU

II.

.
.

..

.

.

.

.... ..
.

$ 9. Amenda poliţienescă
Despre tentativă .
.

.

.. ...

.

o...

$ 8. Închisârea poliţionsscă

$ 6. Interdicţiunea corecțională
$7. Amende , .
.-.

...
...
....
... ....,

,

,
.

.......

.

...... 1...

$ 3. Detenţiunea

....

.

$ 4. Degradaţiunea civică
$ 5. Închisdrea,
.
.

.

CANTEA I. Despre pedepse şi efectele lori.
-,
,:
TITLULU 1. Despre natura pedepselori
,
.
.
.
TITLULU II. Despre aplicarea şi executarea pedepseloră ..
$1.Munca silnică.
,
$ 2. Reclusiunea
,
î.
.

.

TITLULU 1Y, Despre concursul mal maltoră infracţiuni şi despra recidivă

TITLULU YV. Despre complicitate.
.
.
.
.
.
.
.
.
TIELULU VI, Despre causele car! apără de podepsă asi miczoreză pedâpsa
CARTEA II. Despre crime și delicte în specia şi despre pedepsele lori .

TITLULU
Capitolulii
Capilolulă
Sectiunea
Seetianea

Î. Crime
I, Crime
I1, Crime
I, Despre

î.en..
. . .
. ..... .

i

.
.

.
.

.
.

.

3

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
bă
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

de înattă trădare ,
i
în contra socnranţel oxteridre a Statalai .
.
şi delicte în contra sicuranțel interidre a Statalai.
.
atentate şi complote în contra persone! Domnulat şi a familie! sâle

IL Crime și delicte în contra linişter. Statulai prin resbolă
a forţei armate, prin derastaţiani şi jefuiri publice
.

TITLULU 11, Crime şi delicte în contra constitaţiune

.

.

.-

Il, Crime şi delicto în contra intereselor pablice

Capitolul 1. Despre plăsmauiri să falsificări
Sectiunea 1. Plăsmuire de monetă.
.
,
Sectiunea 1]. Plăsmauiri de sigilie ale Statalui

.

2
>
>,
.
.
.

.
.
.
.
o
.
.
.

civilă, prin ilegală întrebaințar
.
.
.
.
.
.

,

.
.
Capitolul 1. Crime şi delicte în contra exerciţinla! drepturilor politice,
-;
.
Capitotulă 11, Atentate în contra libertăţer .
,.
.
.
.
.
.
.
.
Capitolulii 111. Pentru călcare de atribuţiani din partea autorităţilorii administrativa

TICLULU

a,
e
.
.

.

,

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
şi jadecătoresel.

o...

.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
i.
.
[e
m.
1
[eo
scă ale altorii autorităţi, de bileto de bancă, de efecte

poblice şi altele.
Sectiunea INI. $ 1. Despre falsificarea de înscrise publice scii antenţice , şi de comerciă
s6ă de bancă,
ÎN

$ 2. Despre falsificarea în scrieri private
.
Ş 3. Despre falsificare de pasporte, for de dramă

.

.

și cortificate

..

.
.
.
[.
Capitolulii ZI. Crime şi delicte comise de funcţionarii publici în exercițiulă funcțiunei
lori.
,
,
Sectiunea |]. Sustracţinni comise de depositarit publ:.
.
.
.
.
.
.
.
Sectiunea II, Pentra nedrepte luări, săvârşite de furcsonarii publică,.
o
.
i.
Sectiunea III. Despre infracţianile privitâte la amestecare fancţionariloră publică în afaceri
ssă comerciari necompatibile ca a loră cualitate .
.
.
.
.
Sectiunea IV. Despre mituirea foncţionariloră publică,
cc
.
.

Sectiunea

V. Abusă de putere
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
$ 1. Abusă de putero în contra particulariloră
.
.
.
.
.
.
.
- $ 2. Abusă de autoritate în contra luceulat publică
,
.
..
.
.
.
Sectiunea VI, Despre 6re-cara delicte, 'privitâre la ținerea acteloră statala
civilă,
,
Sectiunea VII. Exerciţiulă autorităţii publice anticipate scă preluugite în
contra legi...
Disposiţiani particalare
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Capitolulă

.
.
.

.
.
.

.
.
111, Despre turbarările adnse ordiniY publice de către feșele bisericesc,
.
,
.
Hesistenţă, nesupunere gi alte necuriințe în contra autorităței publice
.
.
.
.
Sectiunea 1. Rebelii
[o
î.
Sectiunea II. Uiragiulă şi violinţa în contra, forţeY publice, în contra aatorităţei
pablice şi a depositariloră
Capitolulă IV.

loră ,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sectiunea III. Mefasă de sorviciă, detorită legalmente.
.
Sectianea 1V. Despre Bcăparea arestațilori şi despre ascunderea criminalitoră
,

.
.
,

.

,

.
.

.

$ 2. Amen

e

„Sectiunea II, hăniri, loviri şi alto crime şi delicte comise

.

.

.

.....

.

f

ca voinţă

.......

>:

.

.

Sectiunea I, Pentru omori şi alte crime mari, ameninţărY de omori [eo
în contra porsâneloră
$ 1. Omoră, asasinată (ucidere) părintucidere, prnncucidere, otrăvire

........
... ...

.

.........

Capitolulă, 1. Crime şi delicte în contra persâneloră

.......

Usurparea de titluri scă fancţiani publice ;
:
.
Sectionea VIII, Impiedecări la liberulă exerciţiă ală uneY
religiuni .
Capitolulăi TF. Despre asociarea făcEtorilorii de zele şi despre
vagabondi
Sectinanea ], Dospre asociarea ficitorilori de rele
.
.
.
.
Sectiunea II. Pantru vagabonti
.
,
,
|
" TITLULU 1V. Crime şi delicte în contra particularilor|.
ă .

.....
..

Sectiunea Y. Despre epargerea sigilicloră și luarea actelorii sei lucrăriloră
afiute în doposite pablice
Sectianea YI. Despre degradarea monumentoloră poblice ,
e
a.
Sectianea VII,

.

COMUNE
Sestianea III. Omucidere,

nu Buntă cualificato nici de crime, nică delicte
.
.
.
,
pers6na şi alte atentate la libertatea individuală .
sei destrugerea dovedirei gtatului civilă a unnY cosle, răpire do minori, infracţiune contra legilor
.
.

.
.

Disposiţiani comune la cele trei secţinni do mal snsii.
Disposiţiani generale

.

.

.

.

.

... .....
...

,
.
.,

.

.
,
,
.

.......

I. Ântâia clasă.
11. A dona clasă
III. A treia clasă
1Y. A patra clasă

.... ....

Sectiunea
Sectiunea
Bectiunea
Sectiunea

......

Capitolulă II, Gontravenţiani şi pedepse

persâno

...
...
.
.
.. .....
....

.

..

VIII. Destrucţiuny, degradaţiany şi alte pagubo

Sectiunea 1X. Crime şi delicte cari pună în pericolă vida mal mmaltoră
CARTEA UI. Gontravențiuat poliţienosci şi pedepsele lori,
-.
.
.
.
Capitolul I, Pentru pedepse .

..

..

..

.

Sectiunea 1V., Despre abusuli do încredere .
.
.
.
Sectiunea Y. Încelăciane sc escrocherie
.
.
.
.
,
Sectiunea VI, Bancrute
Sectianea VII. Jocuri de norocii, loteriy, tarbarăr și frande, întrebuințate Ja licitaţiun
i publice
Sectiunea

.....

.

cc...

.
.

..

secret eloriă *

.....
. . .. ....
........ .. ... .. ..

,

.

.

Sectiunea III. Strimutare sacii desființare de hotare

.

..

.

....,

”
Capitolul
Sectiunea
Sectiunea

........

" Becţianea

.

.........
. . .. ..

$ 1. Crimo şi delicte în contra una fcopili

$ 2. Răpirea de minori
,
.
.
.
.
.
$ 3. Călcarea legiairiloriăi asapra înmormântăriloră.
VIII. Mărturii mincinâse, calomnii, injuri, rerelaţianea
$ 1. Mărturio mincindsă .
.
.
.
.
.
$ 2. Calomnil, injarii, ravelaținnY de secrete.
.
21. Crime şi dolite în contra proprietăţiloră
|. Furturi ! ,
.
.
.
.
II. Tâlhării
«e
.
.
.
._..
.

......
...

$ 3. Umucidere, răniră şi loviri care
Sectianea 1V. Despre duelă
.
.
.
.
.
Sectiunea Y, Atentate în contra bunelor moravuri
Sectiunea VI. Arestațiune ilegală, secnestruţiuni de
Sectiunea VII, Crime şi delicte privitâre la oprirea
pilă, scă lu compromitarea existenţei
asupra înmormântărilori ,
.
.

.... ..

|

răniri și loviri fără voiă, crime și delicte scusabile şi casurile în care nu poti
î scusate, omucidere, răniri şi loviri care nu suntii nick crime nict delicte
.
$ 1. Omucidere, răniră şi loviri fără voie
,
+
.
Ş 2. Crime şi delicte scusabile şi casurile cânăi nu poti fi scasate !
.

LD
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PRAVILNICESCA CONDICA
,

A DOMNULUI
ALEXANDRU I0X IPSILANT V.Y,

INSCIINȚARE

-

Toţi românii tineri, şi din cot mai in vârstă.
câţi se îndeletnicescă Ja învățături şi mai cu

osebire la sciința pravileloră, alergă la pravi-

cu alta, Câtii peutru orânduiolile întru cari se
deosibascii. pravilnicâaca Condică a Domnulri
Ipsilantit are putere încă peutru multe prigo-

niră ce s'a îvită subt a el domnire, şi este nca-

la cunoscinţa, celoră în ființă legiuiri ale uncă

păratii a sta în vederea, judacătoriloră ce aă a
judeca asemenea prigoniri. Intr'tnsa se cuprică
şi multe obiceiuri ale pământului şi formalităţi.
de acturi “co suntiă trebaincidsa a fi cunoscute
şi pentru jndecători
când voră î chiămaţi a

multe orânduieli ai slujită de temei celori
de acum.
:
i
,
Şi chiară de arii fi cele nnoi aşedămtntură cu
totulă neasemănate în principiurile şi disposițiila rogulamentare cu cele vechi; crăşi aceste
din urmă nu potă perde din folosulă lorii ca uă

In stârzită precum unii tânără are trebuință
de cxperiența povățuitâre a unui bătrânii, aşia
socotescii că şi unii nâmă întregii la nă copcă
otărită, mai vertosă cum este a nostră unde no
intrecem aniica alţiiin propuneride legiuirinos
are trebuință să afle cele urinate mat din nainte,

mărgini cu învăţătura numai a
pravililoră nuoi.
Pravilnicesca Condică a Domnului Jpsilautiă

ce Yoiesce să întroducă prin midlocaliă unei nuci

lele ţărilorii străine, şi nimeni

nu se gândesce

să caute a cunâso pravilela şi obiceiurile vechi

ale pământului. Nimică iasă nu [6te ajutora

țări ca învățătura pravilelori şi aşedă minteloră

preţui acturi de stăpânire vechi şi pentru acsia
vechi ce aii stăpenitii mai din nainte şi care la ce se indeletnicestii cualcătuire delegiuiri
nuci.

învăţătură măcară. Căci uă pravilă vecho este să 'şi cunâscă sta
lui rea
socială veche, aşedămânşi ună documentii de istorie a ţării, şi unii mo- turile, obiceiuri!e, orândaielil
e, cel'aă ocrotit, să
numentă de literatură despre alcătuirea ci, şi mts6re distanţa ce'lă osibescode
acele sremi, să
uă carte de legislaţie pentra pravilişti şi jade- vEgă profacerea co
s'a făcutii în vicţa lat socială
cători, spre a la :nări sciinţele mărindă ocolulă şi să potă compăni
cu înţelepciane îndreptărilo
întru care s'ară
a stăpânită mai mulţi ani în Tera Românescă

|

pent ce s'a obştiti Conâica Doinnului Caragea.
ba multe orândaieli sc aseamănă în câtă pu-

emă dice că so tâlmăcesciă şi se desluşescă una

legislații.
Acestea santii cuvintele co m'aă fndemnatii

să întrepriudă a tipări din nuoă
ce a începută a se perde în câtii
numără de exemplare se mat
unii alţii.
-

PRAVILNICESCA
16

ALEXANDRU

ISN. IPSILANT

V.V. CU MILA

CONDICĂ
LUI

DUMSEZEU

A TOTA UNGRO-VLARBIA

DOMN

acestă condică
unii pre puţină
păstreză pe la
a

O
ŞI OBLADUITOR

Cu câtă esto trebuinciosii povăţuitorulii la ciose şi pravilele
- unii călătorii co va să trâcă prin locuri pustii, să se povăţuiască la uă politie, ca printr'ânsate
spre chibzirea dreptăţii șa
ca să nu rătăcâscă din drumă în locuri neum- adevărului
şi
nu greşâscă intru cea mai ticblate, şi cu câtă aro trebuință de lumină anulă buinciâsă ş'a sătâtei
bunei orâuduieli păzitârea,
ce umblă întru întunerică ca să nu dea pesto
prăpăstii şi adencături, atâtii sunt de trebuin-

adică la judecata ni Dumnedeii (căci noY dopă

chipulă celă Dumcedcescă nu numai aremă e,

|

4

-
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stăpeni pe pămentii, ci şi a judeca după asemănarea judecătorului tuturorii ni s'a dăruit),

şi măcar că întru sciința şi chibzuirea omnlui

sunt 6reşi-care scânteie ale dreptăţii somenate
ânpă care fieşi-care ds arii voi j0te să sa povăţaiască spre dreptate după cum este disii: eceea
ce ţie nu'ţi placo altuia nu face,> căci întru

„acestă cuprindstore poruncă tâtă pravila şi ttă

dreptatea so întelege. Dâră fiindi-că curgerea
anilorii nu încontenesce de a schimba şi a preface
pururea pricinele ieţei cele întâmpiătore,
pentru

rirea jedecăţii, nu msă rimâne a, se osîndi la
judecata-cea, viitâre, pentru că acestă pămen-

tescăi jadecată este a însuşi lui Dumnedei judecată. Deâriă vai de judecătorulii acela ce va

mitui la otartrile judecăţiloră pentru vos ve-

ghiată. s6ă va strica dreptatea pentra luarea
de mită, sei va treco cu vederea dreptatea,

pentru pismă, căci înfricogatii curenti va
audi ca unii strâmbii judecătorii de către

dreptuli judecătoră în giua cea înfricoşată a
nefăcarnicel judecăţi cei viitore, şi nu numai

aceoa face trebuinţă a area uă povaţă mai pe acolo ci şi aici unulii ca acela aflându-se de
largi. Droptii aceea miluindu-n2 Dumnedeă cu Domnia mea cu osi-ce midlocii viclenindă la
Domnia acestui principati pe lingă cele-altă otăririle judecăţilorii, să scie că nici într'unii
faceri de bine ce ne-amii străduitii să arttămi

la toţi de obşte, şi deosebiţii în fie-care, amă

chipă

nu va putea

scăpa do grea pedepsă a

Domnie! Mele. Deci nat ântâiii aşegămă orân- -

socotiti Domnia ma că acâsta este cea mal duiala Hepartamenturiloră, dupăcare s2 cuvine
do tolosii, nu namaă pentru bună petrecere a a se îndrapta tâta departamentarile cele mari,
- boenitoriloră,
ci şi pentru cinstea loră, pentru că şi cele mici, şi spre orânduiala lori otărîmii
alta mai multță defăimare nu pâte fi la unt într'acastași chipă.

ncrodiă, şi nai vertosii la celii do bună credință,

de câtă a viețui fără de pravili, adică scă să
au albă prarili. si să nu urmeze după pravili,

Pentru Divannlă Domnescit

- Intr'acestaşi chipă amă aflată Domnia mea pe

locuitorii Valahiei, cari măcariă că une: ori arma
1. Divannlii Domnescii să se facă ae tre ori po
împărăteştilori praviliceloră deobşte, şi alteori săptimână, adică: lunea, mercnrea şi sâmbăta,
obiceiuritorii celor pământesc, care obiceiuri cu Insă lunea şi mercurea să sa caute pricini cccuventii că suntii din vechime s6 sârgnia spre a lori ce s'aii judecati la departamentari, scă la
avea întărire; deră cu tote acestea nici pravilele Veliţi Bosri şi nu s'a mulțuraiti pe a lori
pururea întrun chipit păzea, nici vechimea, obi- otăriro şi aă corutii cn apelaţie să iasă la Divan,
ceiurilorii nesmintiti ţinea, ci cândeu pravilele s6ii prieinelo ce voraii porunci să sa caute la
strica obiceiurile, cândii iarăşi cu obiceiurile se Divanulti nostru fără de a nu se orândui mai
împotrivea pravililorii; Dreptii aceca, din înce- naiute la alţă judecată. Iră sâmbăta să se
putuli Domnici mele din multele griji care pu- cauto pricinile vinovăţesci ale puşcărici, şi osfurarea ne coprindii pirlejindii vreme cu neince- dele, şi otărtrile lori.
.
- "tate osteneii ami strânsă Doronia mea, însă
„9. Judecătorii otărirea ce vorii face duță

„din pravili cele es suntii mai trebuinoiose spre

pravili să aibă dâtorie să o arata de fagă acolo
atâtă pîrişiului câtă şi piritului, şi orândoitalii
zapciii să se sârguiască a loa fără do zăbavă

poraţa judecăţiloră, sră din obiceiuri ami altsă
cele maf adesea, urmate în eră, ascmănândr-sa
Sreşi cumii şi cu pravilele, Po lingă acestea şi
altele Greşi-ecare poreţi de Engina alcătuindi
Domnia mea din jălbile, şi pricini ce pe tote
dilelo se aducă [a audulă nostru. acumit la ali
seselea anii ală Domnie mele (ce cu mila lui
Dumnedei curge), anii aşedatii nuoa alcătuită
„pravilă, ca ună istodă şi îndreptare tuturorii
celora ce se rorii afla judecâudi, cu sfatii da
obşte, şi cu adeverirea preasfinţiei sta Aitropo-

Veliţi Logofeţii să facemă şi vinerea Divană,

-perăţuindu-se drepte să facă şi ei otăririle judecăţilorii, şi toţi cei năpăstuiţi să'şt afle dreptatea loră la limanulă bunslori pravili, şi la toţi
supușii noştrii să se arate birnitore dreptatea.

ca să nu aştopte cet ce se pricinuescăă,
4. Lunea, cum amă disii, să ee facă Divană,
marţea înaintea spătărici să aibă vreme a sa
arăta câţi din Boeri mazili aii să ar&to cevaşi
mai .deosebitii sii din gură, scă prin răvaşu,
Întru acestă gi să se citâscă răvaşe şi anafo-

litului, g'a iubitoriloră de Dunincdei Episcopi,
aveliţilor Boerilor Domniei mele,
ca printr'ânsa

Căci judecata dapă cumi ami disii esta a tul

Dumnedeii. Dreptii aceea, câți s'aă învrednicită
„acestei dregătorii
de judecători, se cuvine a sci
că pentru ori-ce pricină voră judeca, celă ce se

va osîndi de cătra dânşii fâră de dreptate, ssii

cu dreptate,

pentru orizce felă de vină va fi,

deo ta bihni cu mulță mită și fără dovirtelă otă-

anaforaou s6ă cartea de judecată, şi să o arata
celorii ce se privinniescii ; dintre cara celă ce nu

s'a mulţumită otăririi, făctadă apelaţie prin

răraşii, so va orâniui sâii la Veliți Boeri, că
la Divanul Doinnici mele pentru a s2 cerceta
pricina de isnovă,
”
3. De so va întempla ver-nă săutămână să
se strângă, judecăți multe, să ne dea în scire

rate.

Mercurea

asemenea

să se facă Divanii,

€ră joia (i de odihnă; vinerea, de voră fi judecăţi multe, să se facă Divanii, 6ră de nn, să se
citâscă răvaşe şi anaforale. Sâmbăta să vie epitrovii săsearate pentru pricinile ce suntă orândniţi, să se cauta și pricinele vinoviţesci alo
puşcăriei.
.
a

VECUL

Pentru judecătoria Veliţilorii Doeri

1. Veliţii Boeri, adică cei Halia, şi trel din
mazilii veliţi cei orândaiţi să aibă a'şi urma
căutările judecăţiloră reincetatii tâtă săptă-

mâna (afară din joia, sărbătorile cele mari şi
alte dile ce nu se caută treb)), viindă Ja curtea

Domniei mele, şi adunându-sa la locul celii

orânduită

(afară

numai în vremea ce se face

Divanuli Domniei melc) şi la acâstă judecătorie

să stea,
gofeţii
pricine
2. La

unii v, logofătii i unii g, logofătii şi 1ozapcii ce suntă orânduiţi cu aceleaşi
co se caută, şi vornicei,
tote departamenturile să aibă asa ține

condice ca să se trâcă tote'anaforalele şi cărţile

“de judecată, pentru care acâsta să fie şi la cele- alte departamentariorânduiţi logofeţicu praxis,
şi la tote departamenturile să păzâscă afară la
uşă zapciii cei mici ai vătaşiloră, ca să nu lase

calabaliculii celăde prisosiia intra unde se face
judecată, ci să lase în lăuntra nomai pe cei ce

„3

cinbuce să şcdă să judice,
este a lui Dumredeă.

fiindă că judecata
a
|

6. Aiivoe reliţii Boari a orândui cu pitarurile

dumnţlorii pricini la cele mai de josă departamenturi ca să se caute acolo,
O.

7, Judecătorii după datorie să se adune de
dimintţa Ja loculă cei orânduitii şi săşcdă până :
la vremea prânzului ca să caute judecăţi, şi să
nu lipsscă cinevaşi fără de a nu avea vre-uă
mare şi cunoscută trebuință sâi bâlă,
8, Să ţie condică curată pentru câte se cantă

şi se otărăscii la Divanulii Domniei mela, ase-

menea şi la tâto departamenturile logofeţii cei |

orânduiţi să ție condici întru care să trecă țâte
cărţile de judecată, şi să ţie şi deosebite practica, adică condici, întrn caro să se scrie din

cuvânt în cuvântă qisele şi răspunsurile celor
ce so pricinnescii pentru nchulire
şi nedefăini
aa- .

rea judecății,

-

Pentra alii donilea departamenturi

se pricinuescii. Şi cândă va fi trebuință să se

1. Vrând Domzia mea ca să ia sfârşit în gzabă:

în lăuntru pecâte unală, ră nu po toți nă-dată.

să nu se strădaâscă şi să 'se cheltusscă am-

chieme şi marturii, atunci să'I bage şi pedânşii

fiindă că marturii câte unnliă deosebiti este să

tâte judecăţile celoră ce se jedecă pentru ca,

blândii vreme

multă prin judecăţi, pentra ase întreba, 6ră nu toţi de uă-dată, şi cei între- ceea ami orânduită
şi două II-lea departamenbaţi să stea în lăuntru până se voră întreba tură, aşegândă Ja acestea
cu sciință
toţi, ca să nu se întelnâscă cu cef-alți şi să le şi cu praxisăi, cati să aibă judecători
dâtorie a căuta ju-

spue
Nici
fără
3.

cele ces'aii întrebată şi cele ceai răspuinsă.
pre Boeri să nu'i lase în lăuntru să între
trebă, afară din cei ce suntă orânduiță.
Cândă se voră întmâpla judecăți mat multe

să se adune şi după prânz pe la casele duranâ-

loră, să caute
unii ceasă mat
4. Cândiă se
rîre a vre-unui

pricinile ca să ia săvârzire cu
'nainte.
!
va căuta de isnâră vre-uă otămai mică departaimentă, să nu

se chiăme acolo acel mai mici judecători şisă se

întrebe penira. acea otărire a loră, fiindii că
acesta este peste orânduială, de vrezre ce acei
judecători cele ce ai să spuie suntii scrise în
cartea lorii de judecată, aici vre-uădiniâră să
„îndrăsnescă a necinstipe cei mai de josă judecători la nici nă pricină, €ră cercetându-se pricina
de Domnia mea, cei ce se voră dovedi că ai
otărită po strâmbătate şi peste pravili, scă din
neluare aminte, sii pentru hatiră, scă pertru
laarea de mită, unii ca aceia să se înfruuteze,

să so: necinstescă şi să se publicniască, să se
gonâscă şi să se pedepsâscă după vina lorii de

ori-ce treptă vorii fi.
-.
"
5. Cândă se va căuta de isnâvă vre-uă otărire a vre-unni departamentă mai de josă, cei
mai mari judecători ântâiă să citescă cu sârguâilă carton de judecată acelui departamentă,
gi în urmă să îatrebe pa celă co a dată apelaţie
la ce nu s'a mulţumită, şi aşa să între în cer-

cetare forte cu luare aminte şi ascultare, fără

decăţile cn sărguslă şi cu priveghere,

findă

bine încredințaţi că dintro dânşii câţi so soră
arăta iscusiţi şi vrednici şi drepţi, şi fără pre-

geti la poruncile Domnici mele, so voriă cinsti

şi cu alte mal mari dregătorii şi chiverniseii

mai îndestulate, ca nisee cercaţi priutr'acesta
departamenturi, şi ca unii ce ai luatii sciință,
praxisă şi întăță tară cu urmarea judecăților,

şi aşa se vosă taco vrednici şi de alte trepte

mal mari,
De
2, Aceste două departamenturi să fie &uă
potrivă Ja putere, adică, fără de a nu sc suprinie

unulii la apelaţia colai-alti, şi pricina ce se va
începe lu ună departamentii, să nu o primescă

celă-altii

a o săvârşi,

da

vreme

co unde

s'a

făcutii incepătură acolo se cuzine a so face şi

sforşituli. Are dâră a so urma şi la aceste de-

partamenturi neschimbată vrândudla ce mai
susă arstămă.
,
|
te Să aibă a urma căutăturilo judecăţiloră
tâtă stptămâna, afară numai din duminici, sărbători mari şi alto dilo co nu sa caută trebi,

4, La tota anatoralila şi cărţile de judecată -.

a tutetorii departamentariloră, atâtă a veliţilori, câtii şi celorii-l-alte, să arate chiar acelii capii din prașilă co vori metahirisi.

Pentru ală treilea departament ală
vinoviăţiiloră .:

dea întra înalte vorbe sâă glume, şi altele ase-

1. Acestă departamentii are să cante pricimenea, nici cuşederi fără de orânduială,ecă cu nile puşcăriel neîncetată tâtă săptămâna, a
7

.

-

|
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LEGIUINI

fară numai din sâmbăta, dumineca, sărbătorile

ză se adune de diminţă la departamenturi, şi

vilile cele împărătesci, şi după aceea să facă şi
otăririle, arătândii şi capulă din pravilă după
care aii otăritii, care pravilă tăimăcindu-se pe
limba românâscă le-ami aşedatii Domnia mea
în deosebiti sintagmationă, adică carte.

pământesci ce s'aii otărită acumiă şi s'a dati
în scrisă cum matjosiă se vălă fără de a nu face
la acestea niscareraşi tâlmăciri rele, căcă oră-

cele mari şi alte dila ce nu se caută trebi.
fârto cu amăruntuli și cu luare aminte să
2, Judecătorii cel orânduiţi la acestă depar- judece pricinile ce se întâmplă urmândi cu totamentă să caute tote pricinile loră după pra- tulă la pornncile pravililoră, şi la obiceiurile

5 Eră pentru micinile şi judecăţile de ţi-

gani, co nu suntii supuse la cercetările eele vinovăţesci, să urmeze tocmeleloră celoră ce acumi s'aă întărită cu alcătuirea obiceiuriloră
pământesc! şi a pravililoră împărătesei,
4. La acesţii departameută să stea v. şi g.
armaşi, armășci, zapcii. logofeţii şi câţi alţi

voră îi trebuincioşi; şi logofeţi să ţie condici

pentru otărîrile ce se facă i pentru examene
şi tacriruri, atâtii a vinoraţiloră câtă şi a ptrişilorii,
5. CâţI vinovaţi se trămită de către ispravnici, sGă se prindă aici, să se păzâscă forte

care se va dovedi tâlmiăcindă sâi stricândă
pravila, unul ca, acela este să se pedepsâscă
forte grei.

-

2, Judecătorii să se arate cu dulcâță către
cei c3 se judecă,şi fără de pismă, sâi ficărni:
cie, fără do a căuta la obrazalii cuivaşi, sâă să
se arate cu pismă şi vrăjmăşie către cinevaşi,
nică să înjure pe cinovaşi din cei ce se judecă.
3, Judecătorii să asculte fârte ca luare aminte, fără de a li se supăra de indalungatele”
dise celorii co se judecă, şi să nu cuteze a zăticni disele celui ce se judecă ori-camiă voră fi.

care Qise să le serie în deosebite condici, la cara
să se şi iscălescă câţi dintr'ânşii vor sei să scrie,

ca să vadă pururea Gusuşi acele vorba ce ai
bine de velă armaşă, şi numai de câtă să se a- disă la judecată, şi să nu pOtă tăgădui nici-uărate Domnului şi să so trâcă în c mdică atâtii dată cela ce ânsuşi aă disă,
numele fie-căruia diutracei vinovaţi, câtă şi
4, Judecătorii cu cercetare da obşte şi chib-

de la care isprarnicii s'aă trămisă, împreună zare, şi toţi cu unii gâudiă să otărască, fără da a examezulii lui, scă de s'aă prinsi aict, şi a se socoti cinevaşi dintre dânşii că esto stăpent nu se va face cercetarea vinovăţie! lul de până otăririi, s6ă ma! mare de câtă cel-alţi
către judecători să nu cuteze armaşulă să “i asupra judecățiloră:
-

pedopsâscă, și feluln pedepsei să se dea în scris

de către judecători împreenă cu capulă din
pravilă, arttându'lă armaşuli Domnie mele

- ca tă i se dea poruncă, şi să nu cuteze vre-uă-

dată fără de poruncă să facă nici ună fală de
pedâpsă,şi cercetarea să se facă fără de zăbavă
ca numai de câtă sâii să se osindâscă piritaliă,
s6i să se îndrepteze,
Aa

6, Judecătorii să nu aibă voe a împuţina

5. Judecătorii cândă juiecă să şâgă toţi cu

orândutlă forte bună fără de a face alte vorbe
şi glume, sti să se prigouâscă la cercetările ce
vori face. Ci cu totulă să ia aminte la ascultare, şi să citsacă cu luare aminte tâte cărțile
şi sinsturile aceloră ce se judecă până la cea,
mal mică, şi să nu se grăbâscă la otărire, ci să

iscodescă mai cu amăruntulă pricina cu minte
corată şi liniştită, şi fără de prigonire să "și

ssii a adăoga pedepsele ce orânduescă pravilile
la fiezi-care vină, ci în cartea lori de otărire
să otărască nsuşi acea pedâpsă ce orânduesci
pravilile, și Domnulă cercatândă acra otărire
şi aflând'o după pravili sc va întări-o asemenea după cum s'a scrisii, sc va adăopa-0, s6ă
0 va împtgina.
î. Cei ce se cercetâză pentru vre-uă vină a
căreia vină pedâpsa este mârte, de voră mârtuTisi €nsuşi îndată fără de pedâpsă la cale ce se

cumptnâscă gândurile loră fără de pismuire,
şi toţi cu uni gândă să otărască, ceea ce Li sa
vorii părea că esta drepti.
6. Judecătorii să nu se pornâscă nici odini6ră la vro-uă strâmbătate sâă pentru prieteşiug, scă pentru rudenie, sâă pentru frică, şi
de se voră sili de vre-onă obrază tare să nu se
plece, căci de sa șorii pleca so voriă pedepsi
forte grei. ca unii ca s'a temutii mai vârtosiă
de acel obrază tare, da câtă de Damnegei, dz

“dământii, fiind că pâta scă de frica pedepsilori sâii de uriciunea vieţei loră, să mărturi.

curate către Damneges, şi către prarili, adică

vorii întreba să nu li se dea numai de câtiă cre- pravili şi de Domnă,
de Jadzcătorii să 'şi păzâscă inâtnele loră

sâscă şi cele ce n'aii făcută, Ci julecătorii să să fie cu frica lui Domnedei drepţi, şi să nu

cerceteze spre a afla adevărală

alte semne din afară.

prieinii şi prin

$, Armaşulă să nu fie volnică. a trămite să
aducă la judecata pugrăriei pe nică unii omii

de oil-ce treptă arii fi prin ja!ba cnivaşi fără
de poruncă Domnâscă,

„Pentru judecători
1. Toţi judecătorii după datoria netăgăduită
+

ia mituri. Că orl-care se va dovedi luând mituri se va pedepsi forte grei.
S, Jadeciătoril când rorii face greştlă la
vro-tă otărire, şi Onsuşi ci mat în urmă o voriă
cunosce, să aibă voe a'şi lua cartea de otărire
înapoi şi să o indrepteze,
.
9. Fie-care jadecătoră să urmeze pravili-

loră, şi după acoea să otărască, şi nici să cuvine vre-uă dată să se da poruncă Domnâscă

VBCIIL

către judecători cumi şi în ce chip să caute
pricina, şi să o otărască, ci să urmeze pravililori, care prarili este povăţairi şi indreptare
în ce chipii să se caute ori-ce pricină, căci şi
noi aceea voimă ce şi prarilile poruncescii,
10. Judecătorii cândii. rorii avea îndouclă
la vre-uă priciuă cu îndoire, să a)bă voza arăta
" Domniei mele pentru acea pricină, ca să ia de

7

îe Celii ce va trage pe cino-vaşi la judecată po

strâmnbetate dei seva

dovedi judecata cu totali

fără de trmeiă, şi cumii

că numai de răutate

sii do vrăjimăşie ca să'lă păgubescă Wa trasi,
atunci să plătâscă aceluia totă cheluiata dru-

mului ce a făcată,şi ce va fi cheltuiti, în câtă
vreme s'a judecati.
,
-

6, Celă co'se judecă do va înjura pe judecăla nok poraţă şi înveţăteră, îu co chipii să c- toră, să se certe cu bătaia, âncă de va fiurmatiă

tărască,
:
11, Fără de răvaşii de jalbă cu poruncă din
dosii să nuse cautejudecată, nici zapciii să nu
aibă volnicie a trage pe cinevaşi lu judecată.
.

Pentru Vechili

1, Cândă judecătorulă va judeca pe cui ce se
pricinuescii dintre carise va întenila nnuli si
se judice prin vechilă, să nu osindescă pe vechilulă co s'a înfâşişațiă la juducată, ci pe 6usuşi
acela cu pricina ce Va făcutii vechilii,

2, Do vreme că prin vechiliă se osindesce acelii

obraziice l'aă făcutii vechili, ca cumă sarii
fi. înfăgigatiă la judecată Gusuşi acela, pentru

şi judecătorulă porunceloră şi nw'lii va fi înju-

rată mai "nainte,

_

.

1, Cei ce se jndecă, de ori-ce statu şi treută
vorii îi, să stea în picire cândiă se judecă, şi

fâră do işlică, forte cu cucernicio şi supunere,
grăindă cu smerireşi răspundlendii cuorânduială
bună la cele co se vorii întreba, fiindiă că judocata este a lui Dumnedeă.

S, Celii ce va începa judecata la unii departament,nu mal pâte a'şi muta jadecata deacolo,
şi a se părăsi de acelă judecătorii la care a
începuti să se judece, ci are să'şi caute acolo
pricina până la sforită, şi în urma orărîrii, de
nu se va mulţumi, să facă apolaţie,

9. Celă ce va mitui pa judecătoriă cu darari
să'şi pârdă judecata. . - =
"aceea trebuie vechilulă să aibă adorerinţă în
10,. Cai ce se pricinueseiă poti a se judeca
serisii şi cumarturică
esto desărârşitiiepitropă amânduoi prin vechili, însă cândii vori avea

şi vechilii
a colui ce se judecă,şi judecătorii să judecată de alte lucruri, 6ră nu de vinovăţie,
nu so mulţumâscă, numai po acea adeverinţă şi acâsta atunci să albă a so urma cândii voră
(findă că pâte să se întâmple vicleşuzi) ci avea vro-uă zăticnire de maro novoiă.

să câră şi duoi marturi co s'aii aflati de facă
cândi Va făcuti

vechilii,

şi să se scrie anume

11. Celii ce so pirate cn pricină de vinovăție, da ori-ca stare şi trâptă va fi, nu pote să

şi marturii în cartea de judecată şi ma! ântâiii
să se întrebe vechilulă do către judecători, de
s'a făcutii vechilii numai pentru judecată, scă
de este şi volnicii spre a lua şia da, şi de va

so Judice cu vechilii ci onsuşă cu €lă,

verinţă şi pentru acesta, şi aşa să so osiudăscă

Gră nu într'ascunsă, şi cartea de judecată să
se citescă întru audulii celui osînditii.

dice că esto intr'acestaştehipă săiso ceră ade-

Casuşi3 elii a plăti, sâii de va isbândi la judecată
să potă alua.

-

|

Pentru otiăririle judecătorilorii
1. Judecători! să otărască tâte pricinile de facă

2, Otărirea ce so va face numai prin vorbă,

şi nu so va scrio şi să se îscălescă, este nePentru cci ce sesc ji judică adică pentru
|
p îrîşă şi piriţi
1. Cel ce trage pecine-vași lajudecată, după
- dstorie'să dea jalba lui ca vădând'o celii piritii
să aibă vreme a se socoti sâă a se isbrăni, sc
" a se aşeda cu dânsul scă a se găti de judecată,
„9, Nimeni nu se silnicesce spre a'şi porni
jalba sea, €ră după ce ova porni şi seva începe
a se căuta pricina, atunci să silnicesco spre

a 0 şi săvârşi,
:
3, Cel piritii pote să se sfiâscă de judecă-

torulă
ce'f va fivrăjmaşiă a nu se judeca, la dânsuli, âncă cândii numai acela singură se va

" orândui să'lă judece,
4. Celi ce are judecată şi năzuesce la vre-

trebnică şi ca uă nefăcută so socotesce.
3. Otărirea ce chiari se impotrivesce pravililoră, şi obiceiurilori pământesci, să nu aibă
tărie, şi să so caute de isnoră,

“4. Otărtrea ce se va face împotriva cul-vaşi,
care de vre-uă nevoie n'a, pututii veni la judecată, să nu aibă tărie, Ziră otărirea.ce so va

faco împotriva unuia ce din semeţie şi nesupunere nn va mergala judecată, aceast albă tărie.

5, Unulă şi acelaşi do se va osindi cu ducă
otărîri la duo! pirişi ai lul, stii do actorie, sâii
de altii ce-vaşi, se protimisesce celă co s'a judecatii mai 'nainte sprea lua pricina lui sferşitii
mai ânttiă şi apoi în urmă a celul-altii, înst de
nu va fi mofluză cel osindită; Gră de va fimo-

Aisză, atunci de nă potrivă se carino să ia toţi

ună obrază tare ca săli ajute la pricina ce din periusia co i so va afla, şi să nu so caute

va avea, unuli ca acela să scagă din judecată,
şi cel ce îlii ra primi, măcarii şi boerăi mare
de va fi, să se pedepsâscă,

cine va judecatii mal. "nainte şi cine mai la
urmă, fără de numai celiice va avea zălogii să

sa protimisâscă,
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căciuhe:se întâniplăiși lipsă: la: zihesele! şi:la: | nioră prigoniri şi:jurământură petru răpune-

de zestrea eud iz i
altelaicce :suntă ipentru-rîndestularea:
vieţii: rea ifoilorii

îsi

Tit te

22: După-ce sâ.va:preţai zestrea întriacestâşi;
niciile să'gicarnieze Erăşă orânduclă şi lucrarea “chipă,rşi o:varpriimi: ginorilei:să-iscălăseă, cu
lor. cumşi mat nainţe/pentru paza siteloră:şi sași. foia de.zestres-adică Lumii că; sa rătlții,
Dieptii accea amă-atăritii- Dombid. mea: ca: vos=:

nestricăcinnea-sâmănăturilorii:; eaire 2cestii:vez “miţă-pe acea zestre,-şi să nn: câră-âlte, lucruri:
nitii ce ati fostiizmai/inainteialu:dvorniciloră:

s'ati:oriudnită dâancumii 2năinte:să: fie veniti
pentrai:facerea podurilorii:
din Butufescă, „€ră
nu, ală-dvornicilorăzcearii în locali: aceştia, jați
16fă de. linvistierit;:6ră; vorniceii '2ă săria: vorniciaijutrâcastii:
chip. 52 7io2 Tila-ioa î: lic
-0:2ej Dă: fieşt-care sită:-maroce se vu prinde

de:mai mareipreţiii=
Să fie întărită: fâia de za-,

stre şido cătia.archiereă.sciido către:episcopi
din parteslâculni,
or iscălită de marturi pred-.
pică da, credință spre doradă' nal-buvă ca:-bră
"cândă seva întempla-irtbuinţii de: dovedă:să:

mu: fe: siliţi dazjurâmântă xiefiindii maiturăî-ș

scăliță. şiraşa în urmă să. fid.dâtoră -atâtiă elă,
câtă şi moştenitorii lui de a întârce:-atbazes
nă-săbii-a:plăti însă;
de, calii: bani; duoă; sute, stre deplină! fără; da: nici;uă-lipsă, adică întâcjaizotu dir
şi sălă,ias de-boă;de bivoli ş uni sută do ri- maialupă, acea praţăire.
atamă 'naintonu 80 va face
inătorit zbâni cintă-doei
eră dle pă şi: capre.să Ba. Biă'cândăide
aibă. arjuacâte bai dece, iaz so îtoinrazagei acâstă preţiiiro la: acâstă orândaităzsreme; să:
133 Până larunii anii deplin să;nu albă rol- nu: aibi-nici -nă-detorie băzbatulă nici inoştepicia-vorhicălulă.să cîndă «pripasnlă,.ci” sălii nitorii Iu.să; împlinescă -deplini;zestrea cp.se
păzâscă fosterbine, ră după împlinirea anului; țoprinde în. foia dezestre,ci muerea scii; moştege:nu st:rai afla; stăpânuliii-atauci
ard volnicie nitoriăe. să'şi-ia: numui câte lucruridă ale:202
din cele miţeătâre ccotărimii
săi singă. Însă să li vîngă:la.ocă:
scintă şi atrese.oriă găsi.
Erei cele-alto'ce; se
cu-preţii:.matpuținii, ca de so;va:2fla'în mamă mar: suaii. să se. prețnâscă:i
săle
stăpânulă, să pâtă a']ăirescompăepcn-lesnira, yoră fistiicatiă cu purtareade multă-vreme
că s'a lenovitii de n'a făcutii:preis 4: Voinicelulă să: aibă: ispăşi şi stricăciu- pârQă, fiindă
istzc
„>
iz
pilote faciă-vitele: cele. stritine:
în -semnănăteri ţuirea la vremea cea orânduită,
ptrăine,:ș: împlinindă paguba-de:la'atăpânii-xiz ek Cheltuelilă cele. mat: cumptităte 'care:va
de. zestre,
telorăs să îa decinâlă,-şi pentru:mai multă, în- fac bivbataliă Ja: dresală lueruriloră
să la.săfrânare Aşi păzi: fiegi-caro-vita,
isa Bă 'plătescă ca cumă amă dice la, dresuli cască:
s6u la: boa: ţiganilorii:
să pu aibă a
şi rel0bă! dupăanbicejii-insă/de:calii: bivoli diră de vii:
soției sâte cenava fi făcută
câta:banlipbtrudeci, de boii :câţe: bani -dout- Je ccre după..mârtea
5

ce pripasii, :si-se-xa, afla, 'stăpânuli-şi:o varetre

deci, de rimătorii bani;cincădeci, ră da-ti

coții, ca unali:ce are.dâtorie a:area:tâtă- pur-

să pring& xitele cutvaşi :de urida/se;pascii,
'cu

pentru folosă 'şi:adăugire, de xenitii, aceea este

foâscă:'po:săraci.:
Nici să îndrăsnescăs sti. puo

surorile loră după puterea
Joi, d6răsă păzâscă

l6-aă găsitiisfăccadă stricăciune,-şi. să.
ia pe
strâmbătate: 2lbo.
de la: săraci, :căci cey,ce se
voră dovedi făcândi sinele ca acestea,
st jnând
mai:multe, din'ccle orânduite, să pe jedeps6ssă
frte grei plătindi şi indoită,
tele ce ai luaţi
pe.strâmbătate. po
ipiane: e
sa3i
1379

duă obraze:
proste. şi defălmate; pentru

chpta:câte
pbâni
dece, - îi paz % ao 2 time Îiital 0 > tarea de grijă. a caseli ră cheltuiala; careva
.
oi
lucru da: ienovă:şi din -temelie
ride: Vorniceii să nu'îndrăsnâscă
nici. de cumă face la vrecunii:
png
ne
ie
DOD
di ha n a
gocatâlă-ca să: Je .numâscă,de pripesă fără de. a a se:scădea 'din'zestre.-!
5,
Fraţii
col
săraci
să
fie
siliţi
de
a mărita-pe
nu le:avea răpuse: stăpânii, Joră;-şi aşâ siujez

foadinsă
vite; în.semănătari ca'să:s ;facă..că cinstea « n&mulul-lori, adică:de anu le mărita

„Pa

ilor

ge

casă

scape cu!'acâsta dă cheltuelile : zestrilorii; ase-

mencaşi fraţii cel bogaţi să.fio siliţi a mărita
pe:surorile lori după. arorea: co:

lăsatii tatălă

lori la mârtea
lni, insă 'de nn se va înțempla
yre-uă întâmplare dovedită.:şi se vă împugina
avereași coră,sărăci:copiil; = vi cars iii

246. Toi fraţi, ca aceştia,
oră săraci să bogaţi,

Pentru zestre;

să albă netăgăduită detorie.cândă voră: mărita
pă surorile
Joră să le mărite cu gcirea rudeloră

=: le: Cele:nemişcătâre: lucruri alo:muerii, ase-

lorii celoră mâi de cinste, şi ca scirea archiereulut locului, pentraca să nu se întâmple ca unii

menta 'şi-cele. de: sineşi. mişcătore;adică țigări

gi vitesă-nu 86 preţnsscă,
ci numal- cele: miş-

cătore,cumi: scule; :hăine,:lucrnri.de argiutii
şi de aură; i:arămutră şi.altele:: asemenea să.sa
pretuâscă
ori. înaintea nunţii;
oii în urmânanţii
cu'patiu:Qeci: de ile;
sâă cel multă şsi-deci!
Şi foile ae zestre într'acestași chipi preţuite să
se tiâcă:în condico; caro condici: să se -păzâscă
pe:la mănăstirile cele. nari, în ori-ce eparhie se
va facomonta;
ca: săi nn se întemple, vrd-uă-di»

din scumpete şi alţii din neaverâ să dea pe surorită loră.pe la bărbaţi
:de necinste şi do nemă

prostii;
Să aibă -și acesta netăgădoită dâto:
pie a faca după mârtea păribţilară loră 'catastih
curată dă. tâtă: averea părinţiloră oră, multii
sâă pugină:co a.rimasiă, asemenea 'şi de d6tovie; cărâ câtastihă să se adevereze de către, archicrevlă- locului ,: sţă. şi de: către alte. obraze
vrednice:de credinţă; ca să fie acesta uă povaţă

peVECHI,
RCRI i
în.şrema ce inzesterză surorile Iară, ră cei, ce
iuțimea şi erugtimea lui să fugă,
voră-călea, acâstă otărira să fie supuşi pedeps
et bâscă muereă fără ds dreptate
cu. D
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„sRentru: moştenire
i
muerii precai
este pornire
ni a
tizdri d saaea mi arata
riloră vrăjmăşesc
Egiiza
sâiia
t tâlhariloră.
ori fătulă, ale i
DOpă ee sa va Anizestra fată do, părinţit,
i-cntrembralii: ori potopulii-apalo
dinrii,
cărei ci, să nu albă
nici de:cumi
„vo6, după- morţea,
dese va întempla'a să. surpă 7rioră “Sci case, ai părinţil
oră 'eI să intre în inoştenirea jl0ră,. ca.
su părăgini
vf, scă a'se sluti moșii de zestre.” cuvânt
câ
să
pre şi,zestrta, er Ja niidlociă, ci
să-nu e, dea platnic

ă nict-de-cumă bărbatulă. să româe mulțumită pozestre
ce
lnată,
a
obez va,a fi rin
+9, Brăcândă:uă, fată după mârtea
rinţi=
moierii. -âfară 'nutnal;do: seva; dovedi,că băr-: lori
eă,sâ.ya iuzastră
da către fraţii. i numai
batulă lucrurile ate însuşi luj; le-ă scăpată; sr, din, cele,
părintesct cu maj pugină zestre de cât
nici: moştenirorii:
lut, “ci pagubă ăcâca să fie, a

ale muerii lat di rtat
şi npurta
atte
e de grijei
le-a lăsată să se Tăpu
căci doveili
e,
ndui-se ună.
ca acesta negreş
se osindes
ităte şi Vărbatuliişi
moştenitorii lui spre
plăti
.a
deplină
'l
“8, Muerea 'după “mârtea bărbatului, eCI; ac:i
va fi în oraşă, negreşită să facă catastiliă cu
rată de averea” bărbatului 'ci, asemenea” şi de
lipsa. zestrelAn sorocii d6 ş6se luni după mortea

s'au înzestrată nisi națitealtă
, soră aer âncă
trăindi, părinții, „şi va fi acestă scăderd, din
| pricină; părinteacii, dstorii ce:se
va fi întârai
plată după măritişulă fetei Q'ântoii,și la urmă
se Va intemplasă mâță vro:ună feate. bogată
şi fără de capii; atunci fraţii cel-alţi negreşită

să aibă dştorie a face una dintre :acâste două,

adică scă să inplinâscă zestrea cei. de. dnoa
cu asti
sumă
deue
după cuină
a
s'ai tozena este aprâpe orașă'să'aibă'sorocii dă-unăauă fetei
stratăşi cea. d'ânteii,
'scă să pu la midlocă
după

bărbatulai
ez

ră de:ra “f afară le ţră aid!

mârtea bărbatului ei să facă acelă catastihăi, pentru ca să'şi ia lipsa zestrei ce va artta
prin bnvă dovedă, care lipsă are să, 0 ceră epsași

tâte cele de însuşi sagonisiig, lucruri. ale; nce-

lui frate morti, şi să le îmarţăde ăi potrisă

cu acea soră a loră co ai luată zestro mai pn:
şină. usi acâsta
se atiieze
.să
.cândă nn yoră
ăveă şi alte: surori nemărita te, „carele să albă
ţă,de îjutorolă frațiloră spre a seamă:
muri şi ninerea până a ni se împlini acestă 6: tieboin
şi de va fi averea acelui frato bogată co
tacăde dont-deci de ant, atunci moştenitorii i. aărita,
murită atâta,în câtăsă fio destală spre” a
de vorăfi âjanși do vârstă
să aibă a'şt'ecre acea! luă şi fraţii pârtea lor
ca. i
li se cuvine, şi. să se
dreptă moştenire zestrei
ei! însă fără acea'pre- mărita şi cele:alte/sutari,
şi să se impărtilş6lungire de vreme, sâă denu'voră fiaj arişi de-vâr=
oră
cea năpăstuită cu zestre nai,
Stă.să aYbă a tere acea zestra curatorii lori adică scă şi:soră
PUNĂ
e
a aa
pa ri
cel ce'fisor
partători
ă de grijă, sâi rudele lori
“5. Eră pentru căminurile părintesci s'ati 02
celede alăturea ca din partea celorii ne ârstuici: tăirâtii
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s6
uumesc
e
şi
este
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dej câtă. (6răuu s6 nunieşei tât6. moşiile cămiâverea birbatalut e], şi de 'lipsa 'zestrei
ei în puri),
soroculă de'ş6so'luai :scă “de'uni anii; atunci protimislaisicare acestă, cărină.puburea să aibă
să nu maj aibă dreptate săcâră lipsada zestre; ce suntă, 'cu deosebitii prișilegiă nuțuai cei
parte” bărhătescă, adică rudele
şi să nu'i
seprămat:er.ascult
e'jalb„ii
a nici Na'ei bici a, ce,să tragă .dintr'ânşii (care sa nimescă cela
noșten
iteril
“i ii
ca:
o ata
tiondes)
penă Ja fii! şi nepoţii de feciori, şi cele
2:10 ipil
Da vremeace bărbatulii are'să- stăpână! de alăt
rude până la nepotiide frate, penurea
d
cea
Gb
UDe
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câte, suficte'se voră'cu: tru: a nu'șt pierde .numela: familiei,
fiind „că
priude în foia-de zestre că 's'aă'datii.
Care mă
86. numiesce, după porecla bărbatului
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stă. Deră cu tote acestea are Şi ea.protimisis:
Yili dicii că sporalăşi lipsa robiloră sjire rhueră! la
cămină făcândiă. acestă cerereîn yrecaudei
tă;
anii socotiti Domnia nica că bărs ca acelă
cea orândaită,
pentru rudezi
-e
batuli de nu ra avea despre dă parte mângâerea tape
împărtăşirii roduluăşi! despre alta grija „peh- iati
«i z
„Pentru trimirie
în scăderea, ce'se va, întîmpla a țiganilorii-ce sii
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şa coprinăii
în fin, 'd5“de zes
zest tre
pote ,să sese lene: | - » După cathă prin prarilă, orânduesce bată
Pavâscă spre a mu mai căuta: pe țigaăt'cândii se triarchulii
cese ice şi Cesarii, a treia
torii întânipla a fagi, nicișa griji de.a'i căuta parte este: Atanasie
să urmeze cândă. copilulă va muri
acra

tâniă “sa vorii ” bolnări : şi
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cea“după urmă,
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la vârsta de ani patru»spre-dece, 6ră la f6tă
până la duoi-spre-dece ani.
”
2, Muerea ce a făcută copii cu bărbatuli ef,
după a cărui morte 'de vorii trăi acei copil să
aibă a lua moerea din averea, bărbatului stă
parte întocmai câte ună copiliială eY,careparte

să o aibă pentra hrana vieţel, €ră nu cu desăverşită stăpânire, adică a o vinde sâi a o dărai

câsta. Şi aşa să 6să partea sufletului în bani.
după cumiă mai” pe largi acâata se coprinde şi:
s'a orânduitiă în hrisovul ce s'a făcută pentralegaturi (adică dănii ce se facă prin diată) şi

alte mili. Asemenea şi cei-altă a treia parte.
care este să ia obrazul ce trăesce ali unuia din”
părinți, să se dea &rășt în bani, răscumpărându-

so celo nemişcătâre dacătre rudele celui mortă

la alţii. Ecă de vorii muri copi! neajunşi la din care so trage, s6ii şi de către rudelede alăvârsta, ce s'a disii maj susii, atunci ori de va turea, însă numai de către fraţi €ră nu şi de
făgădui muerea văduvie în viţa ei, ori de pof- alţii. măcarăşi în scrisăde voră fi lăsată în
tesce a se mărita ală duoilea (fiindii că a suferită diată lucruri nemişcătore pentru cele dise ducă
înţimea durerilorii, întristările, gi primejdiile părţi să nu se ţie în sâmă, ci să sa răscumpere.

vieței din facerea de copi!) să aibă a lua a treia Eră de vorii fi celo nemişcătâre din cele ce se
parte cu desăvtrşită stăpânire (afară numai de numescii căminuri să nu se înstrăineze de in
se va mărita a dona ră nepăzindă anulă jelii, nâmuli de unde s'a trasă celă morti; ci să
de vreme ce atunci o vinovăţesce pravila a fi aibă putere şi cela mai de departe rude să le:
lipsit de acea parte) care a treia parto să o răscumpere cu bani.
,
ia pururea (ds va fi cn putinţă) din cele miş- - Ge După ce sa voriiscâte tote dâtoriile morcătore, priimindă şi cele din zestrea ei câta se tuiul ce va avea, din câtă avere lămurită va
vorii întâmpla a f 6reşi-ce ponosite,
€ră să nu rămânea aro a se face împărțela trimiriei după
le câră nmoi cu puterea preţnirii, *
cumă mai susă s'a arttati,
”
.
3, Muerea stârpă după mârtea bărbatului ef
să aibă a'3i lua, zestrea că deplină de va, fi pre-. Pentru aiată
|
țuită, eră de nu va fi preţaită la vremea cea
orânduită să o ia după cumiă se va afla luân- „1 Cei ce vară facedieţi să fie cu minţile îndu'şi şi darurile din 'naintea nunții, însă cândă tzegi, şi fără de vicleşugă să ardte în dicţile
nu va fi dâtorie făcntă de bărbatulii săi may loră totii aderărală ali averii şi a dâtoriilorii. Să
din "naintea nunţii, cră na şi după nuntă. Să nu lăpede din rnoştenire pe moştenitorii
lori col
aibă aşi lua şi teoritra în locii de a treia par- adeveraţi fără de a nu arăta vina lori. Nict să
te, însă teoritra se numesc cele ce'i va da lase cea mai multă parte din averea loră la
bărbatulii săi a dona Qi după nuntă. Asemenea vre-unnlă din rude:e loră pentra multa dragoste
şi bărbatul în loci dea
treia parte să aibă co va fi avendi spre acela, năpăstuindă pe cel-

aşi lua aşternutuli patului şi calul de gi- alți ce suntiă toti de uă trâptă impreană moşte=nere, sâii ori-ce altii i se va da 'naintea nun- nitori, din card acâsta, lasă greutatea, sufletalui:

ţii, fiindă că
4, Auerea
ce nici de la
vaşi copii,de
danie măcarii

n'a făcută copil.
.
stârpă după mârtea bărbatu-stă
altă muere nu i-a rămasii cumiinuw'i șa lăsa în diată legată, adică
câții nă jumătate de trimirie, i

s&ă, şi prigonire
între rudele lui,
Şi maj în scurti

diețile să'si aibă cea curiinci6să adeverire a mar-turilorii celoră vrednici de credinţă, şi mal vârtosă a archiereului locului, scă a altui mai de

cinste bisericesc obrază când nn se ta afla
se dă dreptate a o lua pentru celăca linişte de aprâpe scauniă de archiereă.

mulţi ani traiulă lori; asemenea este să se
2. Părinţii şi copiii aă alua, din averea mor- .
urmeze şi la bărbatii. Insă acesta otărimii a talui a treia purte, cânâi mortulă nu le va lăsa
se urma cândă mortalai î! va rămânea avere, prin diată acâstă parte de moştenire ce firesce

5, Averea celuia ce ra muri fărăde copii să li se cnvine, ci"i vanăpăstui orânduindă ainrea
se facă trei. părţi, însă uă parte pentru sufie- alte mili cu scăderea aceste! drepte şi fireşti
tulii mortului și alta pentru obrazulă ce tră: clinoromil. Copiii, gi nepoţii lori, ca unil ce
esce dintre soși (însă do a făcutii copii şi a santă 'rude de josă, (adică cationdes) se proti-

murit s6ă atuuri în grabă, stă pânăa nu a:
Junge la versta ce s'a disă mai sus, €ră de

misestii de tâte rudele cele de susă (adică anion
des) şi toți aceşti aniondes se protimisescii de

arătată), şi a treia parte părinţilorii,

diată, €ră cele de alăturea rude n'aăi acesti
privilegiă, adică de a strica diata, fără numa!
de care cumii-vaşi celă ce a făcată diata a lă-

va îi trecutii ali patru-spre-decelea ani fecio- rudele tâte cele do alăturea.
rolă, şi tâta alii daoi-spre-dacelea şi voră fi
„Be Cândii diata nu urmâză pravilil, ca să lase
muriti, atunci obrazulă ce trăesce este desăver- n:ortulii într'ensa cădata moştenire părinţişită stăpânitorii şi moştenitoră pe ale mortului lori, scii fiilorii (cari şi fără de diată mogteprin midlocirea copilului după cum mai susii s'a nescă firesce) aceştia potă atunci a, strica acea

şiloră celui mortii,

preţuâscă de Gmeny

s6ă mo-

dâră tâtă acea avere să 'se

vredaick de credinţă, şi

destoinici de a cundsce şi a deosebi preţalii
fieşi-căruia lucru, impreună

şi cu omulă dom-

mescă ce se ta orândai întradinsă

pentru a-

sati moştenitorii obraze de necinste şi do pra-

vilă nepriimite:
”
"4 Câţi voră muri fără de copii şi lipsiţi de

„VEGuL

“sade aniondes, adică din care se trage, zegreşită să lase a treia, parte din averile loră la cuia cea de obşte a milosteniel pentra.. folosulii
sufletului lori. Asemenea şi cei ce voră muri
avendă copii şi făcândi diată, să orândudscă ne-

greşită din cele ce lasă pentru safleţii dreşi-

care parte şi la cutie, urmând hrisorului domnescii ce s'a făcuti pentru acesta, căci cel ce
vorii trece cu vederea cutia şi na 'şi vorii aduce
aminte de dânsa, să sciecă neţiindu- se în sâmă
diata loră, sc. va strica orânduelile ca scrie într'ensa, spre a'şI lua cutia partea cea, 'orânduită

după hrisovul ce s'a dis.

„le Epitropia după prarili acolo se cuvine,
ande cate şi moştenirea. Măcarii că prarila depărtâză pe mueri a fi epitrope,. deră. mumei
cândi nu se va “mărita, sei nu va avea copii
de la altă bărbatii mai "nainte îi dă putere a
fi epitrâpă coviiloră „pe perinsia tatălui lori.
Deci cândă cinevaşi va orândui străină epitropii, €ră nn dintre rude. negreşită să arcte
pricina, pentru care, Iipădăndi pe cei de casa
Numâl'ori

din cele ce roriă fi may supuse

strică-

cianii, ca să nn so îngreuneze copiii săraci cu
dobânda detoriiloră. Pe lîngă acastea tâte epitropii aceştia să aibă a ţinea duoă catastişe,
însă unuli de venituri, şi altul. de cheltueli,

şi să aibă a da pe totii anulă secotâlă la mi-

“ropolitulă ș şi la epitropi de obşte ce s'aă disii,
după cumă 1nat pe largii se cayrinde în Domnesculii nostru hrisovă ce s'a făcută pentru
acâsta, -

Pentru împrumutări
1. Dstornicilde acumă înainte să nu mat motahiris6acă vapise fâră de nume, ci în scrisă să

Pentru! epitropl

lnY. face strâini epitropi.

vârtosă

15

de casa

lui ori străinii va orândaui, cândă se ya 'artta

răi chivernisitoră să fie lăpidată şi să 56 orân-

dusscă altuli vrodnicii şi credinciosă,, ca să nt
„59 prăpădsscăă lucrurile câpiiloră săraci,
.
2. Epitropii orr însuşi In 0m3, ori alţii de

ge însemueze în zapise numele sâii ală Gnsuşi

împrumatătorului scă ală altuia ală căruia va
vrea împrunutătoruli, şi negreşiti zapisulii

să fie adeverită de trei marturi care însuşi să

Vagă. cu ochii împruimutarea ce se va face.
2 După ce va trece soroculă zapisului, nereşitii să albă dstorie împramutătorulii să” Şi
câră banii de la, celă ce Vai imprumutati,

s6i

cu judecată, s6ă fără de judecată, însă înaintea, altoră obraze de cinste, şi să nu tacă lăgândă să trâcă vreme cu „tăcere, care tăcere va
da pricină da tăgi ădnice, ssă de alte pricini. Şi
pentru ca să, nu se itigreuneze cei împrumataţi
că dobiugt prin dălungirea, vremii şi de nu va
putea săi ia la sorocă diu pricina sărăcie celuă împruumtatii, sei din

îndărătnicire,

înca

săo facă acesta pentru ca să uu'i potă tăgădui.
dată ce vorit priimi epitropia,, să “aibă Atorie | „9. De câte oz! va da celii inipromutatii mulţi
“a face. ducă catastişe curate de totă' averea s6ă puţini bani din dâtoria lui să'i serie în do_moşteniril acelorii nevârstnică, dintre carevauliă sul zapisului, sc 'să câră deosebită adevosă so iscălescă de epitropulii căruia i se încre- |rinţă ; 6ră să na "şi încredinţeze darea numai
“dințeză epitropia, şi să se dea a fi sub „păstrare o ipolipais a mpramatătoralui, scii la însemoră Ja Mitropolie, ori, la Episcopii, ori: lă una, nârea catastihului stii, .:sâii la ipolipsia acelui
"din mănăstirile cale” mată, ca, la, vremea vârstii obrază prin câte se dai banii, Do vreme ca
“copiiloră 1 să'lă aibă ca uă porâţă, acelă câta- cândă seva întonipla acestă felă de pricină, a“stihii a'ş! cere. moştenirea loriă,. sră celă-altă tancă judecătorulă negreşită numal la adeve- catastihiă "(de va îi muma, epitrâpă) sa e, ade: zinţe să iă aminte, ră cuvinte deşarte să na
“vereze cu iscălitura, mitropolitului. şi a. rude: fie primite, nică catastişe ale celui împrumu“loră” mortului. „&ră d6 va î. străinii cpitropii. tată, afară numai cândiă se va întâmpla să se
s6ii măcari şi dintre rudele cele: raaă 'de departe! ktpiia adoyeriuţi, pentru că numai atunci are
: atunci să-se iscăldacă “și
' da către, „epitropii. da a enia judecata după pravili. Eră datulii şi
- obşte, şi sâ'se dea în mâna celuia ce priimesco luatul ce, so întâmplă între ţăranii cel proşti
“opitropia “Acestea ce s6 poruintescă, ŞI În hri: să 'se facă subţă mărturia preotului enoriei i
sorulii nostru |ce este făcutii pentru, epitrojiie, a pircălabuluy,, să celoră mal bătrâni al sa“ findă forte cu orânduslă. bună, să: so păzsscă tului, a cărora. nărturis are cetorie judecăto*nescliitabată, .
:
! rulă să o cerceteze pentru ca șă nu se facă şi
„de Aceşti epitropi, să albă a se sârgui pur: la picăsta catahrisis, adică rea, urmare.
_tândiă grija. nu numa! pentru păstrarga, „luezuri: |. 4. Cânadi! cinevaşi împrumutându-se va 1une
” Joră ce voră avea subtiă epitropia,, loră, ci să zâlogă vre unii lucru nemişcătoră cu sorocii în„grijască şi pentru £Sporirea, loră, ca de va fi cu scrisii, şi de va cuprinde zapisulă cela) împra„putință din rodulă, și 'din venițulă. acei averi mutatii, ca neplătindase, banii să stăpânescă
” să se hrăntscă! şi să să vribrata' copiii săraci, împrumut: ătorală” zătogulii,. că nu razeme nu„i âncă 6ă se plătească și dâtorii (de voră 6). Eră mat la puterea acelui, zapisăi, credândă că se
de. nu va prisosi din venită” a se plăti şi dâto- va face stăpână zălogului, ci să dea jalbă ce-ria;. atunci să aibă voa prin. scirea mitropolit: readu'și banii; şi judecata după ce îi va pune
“lot, a vinde” şi „din „cele. «mi ătâro, „lacruri,, maj şi altii sorocă; "e nu va griji celă împrumutată
casa copiilor săraci voră'fi, sâă şi străini, îni-
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sa,fi în bănuială pu esteprijnitit:6ră, carosat
5.ca;bană ipolipzisi- este prii?nităi, uăao tarta

juta la osindireă
de duot:snţ ct si.

so.

vicdnică de.eredință,
pontru ca să săbă,

„i -Eră când după duoi ani făcândă sine.

Marturii ce suntii Omâni da țasă nu;sunţii,

piră AȘHpra
„Zapisulul
stii eăssli strice, va
putea
dovedi pri mărturii șrednice de credință

iimiti; însă, marturi-do'casăs0, piumescă [şi
rade, ră, da:sa îi. gre=nă pri
că şi-a plătit detotia, eră s'a;zăticnită fntracej untă aţi, sunt,
cină. forte do:taipă In care cei străinȚ-n'ait.
nică
doi
i
aul
trecaţădiă sre-uă interplare,
ascire, atunci dlernevoa
face trahuință, șă:sa
cașe nui era prin butinţă să facă biră, mare dinstă-ne
rude, însă scelamal sde ide:
Bindii de facă, 'scă tobită fiind: să dj sia așpuțto,uărtariilu
salii
patrulea;
apiţă:
ră nu-aşa
cină, 002
de, ristiriț€
săi,
entâmblându-sr
4“
EESDIIE)
Plemplindn-si 26,
InQră€
i feşt-cara, şi -comă--se va înțempla pentru;ori-ce

celui ce va fi Inată zâpisuli, scă din altă. îns
pricină 1 8 an tao îl doro 2 av ea Îi Barqătuare
y
templare tare, ca, acesta, din;care,s'a
tic tă
Tartuză, de.casă so: numescă;:Si-auntii și
ali trage gi.la jădecată Atunci săi ; :
oşii: celni, ce-are. să aducă avarturi şi; cei

scultaie şi să1-fio, vita: primită
si să p rgi

ertaţi, do elă din robie și slogile,: insă-tovarăşi.
de tări plavilile;ăoarphiriel, e cr: iulea șe:numespii,
ce âncă ati între;denşii: toyără=
“4, Pentru
ca să na.se mai întâmple de acnni şie cumul şi cei
slugile cei. ce:âncă.se
află în'slvjbă,
înainte; ateste del de prigoai
fără

ni 9 plat de a

“

Vi

3

N)

a

]

.

“bo.

€rănu cerrce:si-aă isbrănită „tovăroşin:.stil at.

Dârghirie adică e; sa dețin:de câtre sekto eşită:din slujbă.și suntăi, slobodi; fiind căoşi
suită: detori, zapise]e lorii:că suntii „tară „do mărturia
unora, cașa ces
detorăfi yrednici
dreptațe. pent iu accea de acumă

iusinto ne

do-oredință pâte afipriimită,r57 ca EI3) 10

greşită să, se facă zapiscla înaintea:a țecă mar se Marturii
treboe să fie chiămaţi înadiesă de
tari (cel, 1pat :pugini) de. cinste şi-yrednict- A către pei ce ori șă: facă
diată că
credință cutmi mai, susă s'a arățatăi, e: irnisi vîndare, s€ă zălojire, săzapisă,:p6ă
vre-uă altă scrise

+52, Cântăcelă împrumuta
îşi tăgăduc

ori-cami
ra, 6,

„vori mirturisircă en 2devăretă
tida
„atuncl să:nui i se dea a şcu h
tare ci 3ă,se os dgscă:ai plăti,

« PS Marturiila pricin!
fără voia lorii, și se și)nicesei 'a

sca
tă;
şi:aşa ță, le-fie ;mărturia priizâşisnli, şi iscăliţura: sea, da;se.xa; doysdi-d
in: mită, fiindii că cei ce mărțurisescii:cum:căxlualte işcălițuri
alo rlui, că acea, iscăliteyă este pă; întemplara ţrecendă, aăi-ataitii „nu, sunţiă
i
adevărații, sei :se xa,dosedi prin mărturii Priimiți. 2 25 finu su
iv Bi 99
2 rr iai

go

1e

ah

“tru'marturti+
Roata

mizat)

aci

cil

cSndu-se cn.poruucă

norăţii: se trâgu
mărturisi.adn

rănla.pricini-de; dată, şi

luută se chiamăde către cel. că are:treboinţă

să dovedâscă, disele lut, fără
de
ase,chiăma;cu
zapciii, de vreme ce chiimândo-se cu zapciă

1. Pentru: marturi,-are:detorie judecătorulă sa vedg:căr

.sassilnicescă,
„Brăr de, se-xoră însă cerceteze ânttii da legea celorii ce voră făgişa acei marturi
'uă-dată, şi vorii dice că
fi să mărturisâscă,s1la-Rreniy, cade altă lege stiti Greşt-eeJa acea pticinii; atunci
făcondiă trefind nu se priimesce mărturia ce ya da asu- tiinţă aEsg ccrcetă răzl. cu amăruiitu
li şi cală
e pra creștinului pzarostaiziciii? 3 «i Di e
i duoilea, să se aducă Asemocă dc sa fi şi vre-uă

13 i
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pricină

mare,se chiamă cu poruncă

de so ra

vinovăţiile bărbatu-săi, ori-ce feli de vină va
otări de către Domni, şi de aste trebuință,
fi, fără de numai de se va dovedi că şiea a
9, Marturii cari mărturisescă la aşa (adică fostii pornită de sineşi, adică din fir&sca ei
cari dicii că a șădută, şi a audită), suntii prii- răutate spro acea vină, fiindă că de so va damiţi. Eră cet ce mărturisescii la nu, sâă la bu vedi într'acestaşi chipă, atunci şi ca se vi(adică că mai vădutiistii n'aă audit) nu suntii nuesce, 'Eră la vină de hainlică nu este destulă
primiţi,
!
eu
răspunsă ală muerii a dice numai că nu este

“Pontru jurământit!

amestecată cu bărbato-săii la acea faptă, ci de

va şi tăcea şi nu va chibzui migloci a arăta a-

:"1. Jurământulă se orânduesce la ori-ce felă cea rea faptă, a bărbatu-săii, se rinuesce ca una
do pricini ce suntă de totă cu îndouslăşi întu- ce a sciutii şi n'a vrută să o zăticnâscă fiinda'i
prin putinţă
.
.
„9e Asemenea şi bărbatulii nu se trage
şi totii-dâ-una celăcetăgăduesce se osîn- judecată pentra alişverişarile şi dâtoriile şi
a faca jarămâată, însă de nu va avea pî- nele muerii lui, cândă elă nici de cumiă nu
martori spredovâdă după cumi s'a disă, fi împărtăşită la acelea ; precumi şi cândii
vrea să pue la jurământă pe celii ce tă- va dovedi că este împărtăşită se vinuesce.

necate, şi nu este cu

putință a so dovedi sâi

prin martură sciiprin scrisori, sâii prinalte midlociri,
desce
rişulă

şi va
gădouesce.

-

îi

e

'2, Cela ce va cere vre-ună lucru ali săi de

Ja cine-vaşi,: cu cuvântă că orii l'a farată şi
Va perdutii; să l'a stricată, s6ă căi la dată
pentru trebouința lui şi l'a r&pusă,de nu vorii
mărturisi ânsuşi ei corcetându-se, atunci trebue să: facă jurământă,
mai ântâiă că cu ade:
văratii este păgubaşii do acelă lucru pentru care
jeluesce, şi ali donilea să dea încredințare prețului celui adevărată pentru lucru co cere (însă
de ya sci preţali), şi dovedindu-secu cercetără

la
viva
se

Pentru părinţi şi copii
„le Părinţii nu sa tragi

la judecată pentru

alişrerişurile copiiloră lori, fără nomai de se
vor dovedi că şi el ai fostii tovaroşi cu. copiii
lori, sâii că i-aă avutii ei orândniţi la negațătorii şi ali şrerişură, fiindă că atunci se vinuescă.

9. Părinţii au se vinuescă la vinovăţiile co-

piilorii lorii celorii da vârstă, ori-ce felă de vi-

norășil voră fi. Eră de se vor cunâsce că şiei
ai fostă părtaşi cu copiii lori, şi se voră do-

după pravili furulă s6ă celă ce a laatiă şi a ră- vedi prin bune dovedi, atunci se vinneacă. Eră

pusă, aşă' să'i se plătâscă, Eră de na va sci pre:

țulii, câtă pentru lucrurile cele farate nesciutii
fiindii preţuliă loră, de so va osîndi furulă ca
să']ă plătâscă şi mai cu multi preţă, dreptă
pedâpsă i se va socoti, Eră celă ce va pune de

acumi înainte vre-ună lucra subt păstrarea cuivaşi scii-îlă va da să "li metahirisâacă, nâgregitii trebue s6ă sălii preţusscă s6ă să/lii scrie în
adeverinţace va lua de la acela întrua căruia
mânăli dă spre păstrare, scă spre ase sluji
cu dânsulă, pentru 'că-să pâtă jodecătorulă
îucal din semnele cu care se va scrie acelă lucru perdutii să'i dea-piețulăi.

„3 Cel ce pornese6 piră de vinorăţie asupra

de vor fi copiii sub ocrotirea părințiloră fiindii
însă naverstnici, şi voră greşi, atunci se vinuescă părinţi! pentru nepurtarea de grijă a
fiiloră lori, s6ă şi pentru rea crescere şi nepovățaire.
”
a

3, Asemenea, şi copiii nu se vinuescă la aliş-

verişurileşi d6toriile părinţiloră lori,

până

cânăii suntă părinţii loră în viţă. Însă fiului

celui bine mulţumitoră i se cade a nu trece cu
vederea pe tată-stii în vreme

ca sa trage,

ssă

se puna la închis6re, fiindiă celii bogati; €ră
când acelă fiă se va arăta nemulţumitori
către părinţii lui, atunci are dstorie părintele
celă de nbate, adică oblădoitorulă locului să

silescă şi fără de voia Ini pe acelii fiă nedori-

cui-vaşi, ântâjii trebue să facă jurănicată cumi

căpismă
într'adeţării
face acea piră 6ră nu cu vre-uă

tori ca să'lii ajute po tată-săă în vremo ce va
pătimi în scăpătăciune, şi să-lă supue spre a-

“14 Preoţii şi diaconii suntă dâtori a priimi jutorulă d6toriiloră părintesci, Asemenea nn

jurămentă la țăgăduirile ce se facă asupra pirilorii
ce se poinescii împotriva lori, de vreme
ce prarilile nn deosibesci pa unii ca aceştia asupră piriloră: Şi'otărindu-se jurământulii de
către 'jadecătoră dapă prarili, mitropolitulii

are să'[ă săverşâscă cu mijlocirea cea mar cu-

viinci0să după comă î se va părsa; asemenea şi

episcopii la Episcopii, DEI

e

IENEI

3

,

:: Pentru biirbatii și muerea lui
DNS

IRI

î

*

i

1: Precumii” muerea na se vinnesce pentru

şi oi amestecați ]a greşelile acelea ale părinţi-

lorii lori, fără de a nu se ajuta cu curenti de
îndreptare, cumi că s'ariă fi silită, si s'ară' fi
îndemnati fără de voia loră de către tatălă
loriă; fiindă că la cele rele nu se curine a se supune nici părinţilori loră ce nu se pârtă părinţesce, că datoria părintescă este, că pururea

- spre cele bune să îndomneze pe fiii loră,

ddtorii şi alte alişverişuri,
ale bărbatu-stă,. agemenca nn so “trage la jodecată. nică pentru

se vinuescă copiii nică la vinile părinţiloră
lori, afară numai de se vorii dovedi că ai fostii

Pentru protimisis

|

“1, Cândii sa vzea cineraşi să vîogă lucra ne-

TECRI
n
mişcătoriă, să aibă dâtorie a da în scire ântâiă de grijă (de vreme ce cândă se află sub epitropii
rudeloră ca voră fi părtaşi la acea moşie cu şi purtătoră de grijă, şi acel epitropă se va
dânsulii, să răzoraşi, şi în urmă la rudele lori lăpăda de acea 'protimisis, nu mal are putere

cele maj de aprâpe, însă : la ce! cară so tragă
dintr'&usulă, şi la cel din care să trage eli, şi

Ja fraţi i la nepoţă de fraţi, la unchi și la copiit unchilorii, 6ră nu mai multi. După aceştia

acea pretenderimă de protimisis co va face copilulă după vârata de ani 25), aă sorocă de patra ani, şi întru acestă sorocii se dă ascultare
Da
,
“
,
pîrii loră.

să dea în scire Ja cei ce ori avea vre-ună a8. Cândi vingătorulă va avea dâtornici, şi
mestecă şi împărtăşire la acea moşie, măcară se roră lăpăda toţi câţi aă privilegii de proti„să nu fie nici rude; şi în urmă la vecini şi la misis, şi vorii vrea dâtornici! să compere acelă
"locuitori cu carii împreună îşi plătesce birulă lucru nemişcătoră, atunci se protimisesce din-

„stă, ori totă la acelă satii, ori totă la acea ma-

tre detornici cel ce aro să in mai mulţi bani,
“bela. Şi în urma tuturoră acestora să dea în cu prejuli ca va da altă străini,
o

scire celorii ce se rorii alătura cu acea moșie

despre vre-uă parte. Şi cândă aceştia toţI se
„soră lăpăda de privilegiul de protimisis ce ai,

"9,

Cânâii cinevaşi va vinde vre-unii lucra

nemişcători ali săă fără, de scirea celuia ce
are protimisis, înșelândă Ja acesta şi po cumatunci stăpânulii să'şi vîngă moşia lui fără do părătoră; şi în urmă cu judecată va lua acelă
frică la ori-ce felă de muşteriii se va întempla; Iuera celii ce are protimisis, atunci viudătoruliă
şi când în urmă cei ce aii protimisis se roră să plăteacă cumpărătorului tâtă paguba, şi să

căi şi voră cere acâstă, protimișis să nu li se se osîndâscă şi la ori-ce pedâpsă a otări jumai dea ascultare, .
a
decata.
E
.
2, Vingările de lucruri nemişcătâre nici uă
10, Asemenea şi cumpărătorulă de a sciutii
„dată'să nu se facă într'ascunsă şi la, fieşi-care că are altulii protimisis şi aşedânduse cu vin„locăă, ci să se facă în oraşă mare să mică şi Qătorulă, s'a făcută că n'a sciută, cu soconegreşită să so însemneze loculii unde s'a t6lĂ ca să tr&că vremea sorocului, şi în urmă
scrisă acelă zapisă. Şi pentru mai buna încre- după trecerea vremii să stăp&nescă; atunci nu
dinţare să so întărâscă acele cumpărări de lu-

numai să fie lipsiti de acel lucru,-ci să sg şi

crură nemişcătârede către Domnie, arătânduse
„Doranului prin anaforaoa boeriloră.
. :

păgubâscă după cumii se va găsi cu calede că-

4, Cândii unii ca aceştia câţi aă protimisis,

arte Domniei pentru acâsta, şi Domnia pe unii

tre judecată... .
e
"- 8, Soroculă de protimisis la cci ca suntii de
11, In zapisalii vindărit să se îscălâscă toţi
facă, şi la cei ce vădă şi audii riadarea, oste de câţi ai protimisis şi s'aii lăpădatiă; ră de nu
trei-Qeci de qile; 6ră Ia cel ce lipsescii este pa- voriă vrea anii dintre dânşii să iscălâacă, şi vin .
tea luni.
o
"| Qătorulă so sugrumă de trebuință, atunci să
până a ru se lăpădade protimisis, socotinda-se
„întru acestă orânduită sorocă voră vrea să cum„pere, măcară de Vai şi vîndută stăpânul, ai

„dreptate să”]i rescumpere cu același preţi ce

ca aceia îl va sili sâă să cumpere sâă să iscăl&scă, pentru ca să şi aTbă cumpărătorulii sicuranţa lui.
E
:
.

12, Pentra câ să se facă cumperătorile şi
a cere cumpărătorulă vîndările mai sicură şi temeinice; şi ca să:nu
dobândă pentru banii lu, nici rxescumpărăto- se întâmple înşelăciuni şi pricini de judecăţi
„7ulă a cere roduri..
. ..
a
în urmă, si pentru ca să se păzâscă cele de mai
„Be Deci comptrătorii străini să se farscă a usi pravili, să se arâte zapisulii vingării la
nu face yre-uă, sădire pe moşia aceea, sâii zi- judecătoria din partea locului, şisă se cerceteze
„dire, sâă prefacere, 'pânăa nu trece soroculii de către judecători ântâiă zapisele cele vechi ale
s'a vindută, neputendă

de trei-deci dile şi do patru lunf, pentru că por-nindu-se jalb& de protimisis, şi dânduse drep“tate celui ce 'a jăluităi,
îşi pierde tâtă chel-

Pale,
i
„.-.Ge Soroculă de 'treY-deci de gile şi de patra
luni să .se socotescă, din diua ce a aflati vîn-

vîndătorilorii, şi câte cărţi voră avea pentru

acelă lucru rîngătorii. Eră de nu vor avea zapise stă! cărţi vechi, să se lămurâscă: ântâiă

otărnicia şi cercetareade câtă loci stăpânesce,
orânduindu-se otarnici, să făcându-se cercetare cu amăruntulii şi de facă, de către toţi

"darea celă ce are protimisis, caro di: cu jură- vecinii, şi după ce va lnaacea trebnincidsă ade“mentăsă încredinţeze judecata
că. atunci a verință în mâna aj, atunci să pâtă să vindă,

"aflată, adică cândii şt-a pornită jalba; 6ră să
„Da se numere din Qiua vîndării,
i
"de

Câţi soră A călătoriţi
în locii depărtată

„pentru pricini de obşte ale țării, s6ii suntă sur„ghiuniţi, sei robiţi, 'scăi şi de se afla de facă,
"dâră suntă zăticniţi dii'vre-uă întâmplare din
celo deosebite, cumii da 6ste sâă de alta ase“menea s6iina şi-aă săvârşită 25 de an! ai vtrstei iul, nefiindă sub epitropă, sâi purtători

Ali duoilea să se cerceteze de a dată în scire
la câţi a protimisis cumii mai susii arătămă,
Ală treilea de vîndii cu voia lori şi nesiliți. Ală
patrulea deaii luati bauii deplină, Şi la aceste

„cercetări să fie de facă şi marturi vrednici de
credinţă, cari să se iscălescă
în zapise, întru

care se cuvinea arta şi otarele şi stânjeni!
după cartea de otărnicie,' Şi în urmă să Je întărsscăşi jndecătoriiși să le trecă în condici
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ca ame

po
tie o tran
cata ia
an atani5t
Ya din Yeuteze
ca "S%ind s6înteniy 9 dă armă pricini!
de jude. | sigușipstscă vîngarea'a nu idee
călea pestă 'zioşia
'căţi' din'răpuncrea' zapişelorii: să” Să 56 facă

vecinulu
Eră de nu i,
vorii face niciuna dintr'adcă le-a, pordută, Şi iai vertosspre
timai bună | cestea, ațuncr să'să perdă protimisis.
lea

sienraiță,
vungedle, şi (cumpărări
deso-orâvduescă
acre |:|
Bomişcătâre,“şi: cercetările:
co

“pentru: anile“ca/acestea.
“şi trecerea zapiseloră si

be eee fe INTE ta brauciao
sI

“pentru vidate tel ruta. (Ei
edi
para

ăi
cper
Fprore
Ynru oa
ont
lozire
Vita
Şi altorii asemenea cărţiîn condiei, şi înțăririle.
pravijă
dice;
euiă
ct
cold
să 88 facă aici la scanunlă Domnescă "Eră ţele, go1 facăDe caNtomelca
înşelăciune.nu at tărie, pentru aceeaco
de la judeţele'ot
pre Oltulă: pentru mat 'multă de: acumii "nainte “"cândă “se Xa vinde'Sreană
Jucru/ 'să'sa facă cercetare într'atestaşi chipi:

Jesnire
câţi soră vfcă să se facă la Orajosal'şi

"câți vori cere şi parte Domicscă-să
“după cercetările;

însă maYântâii de a fostă vindătorală

lise

nevtrstce se-vo ră face; A'se trece dea
'za pică, adică-mat mică de. dno&-deci şi bintl de
piseloîn condici,-atâtii” de“ trebuinţăşi'de fo- d„ani,
Şi fără de a nu, fi: subt'purtăto
de
grijă.
Ali duoilea'do a fostă, meburiii,şi'neajunstide
"“te'vori cuinpără vre-uuălucra memiscăţorii:
inte,
;Ală treilea
dea vindut

loșă estă, Că 'măuumal cei că de atomi înăin-

i 8 câds negreşibi
& păzi 'acâst “că-şi cele
Moră fi Cumperătii

“pentru folGeulii

do sili. şi'de

frica cimptrătoralui.
“AJ patrulea când 56 Ya

mat lori-“"nainte
face înșelăciune la vindarea
trebuo
50 facă,
Eră, condicile!
hcestea”
Să

fi deosebită"și sebt'pstrare pururea la DU
“tropoli€' şi Episcojiiecii 'pecetia şi iscălituta
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7e Ori-care ţiganii va îndrăsni de acum
înainte să se cununa ca muere slobodă, adică
nu ţigancă, să se desparţă negreşită şi să se
pedepsâscă forte greii, şi copiii ce se voră face

cu dânsa, să fie slobodi. Şi de se va dovedi că

stăpenulă ţiganului a datii voo să se cunune
sciind'o că nu este ţigancă, să'şi piardă ţiganulă spre a sa pedâpsă, care ţiganii să so facă
domnesciă, şi preotulă ce'i va cununa să so pe:
'depsâscă forte pre de către biserică,
„8. 'Ţiganii ce se vorii face fără de cununie

ascultare. Eră cândă vecinulă nu va priimi nică
să intre în cheltuială, nică să dea carte de lăptdere, atunci cea-altă parte să arcte pricina
la Domnie.
pa

Pentra moră nuoi
1, Cei ce vorii avea moşii aprâpe de gârle,

şi găsindă vaduri de mori pe 6nsuşi moşia lori,

să urmeze noroculii mumei lori după vechiulii
obicei,
O
i:
|

voră vrea să facă mâră din pazişte, să alegă
meşteri iscusiți şi cu pricepere ca să scie să
cumpănâscă apele bine, pentru ca să nu se întâmple să se strice moşiile vecinesci cu. înălţarea apei; scăi să se zăticnâscă morile cele mai

9, Cândi se rori vinde țiganii, să se protimis6scă la cumpărătârea loră radele stăpânulul acelorii ţigani. Însă soroculii de protimisis

cumii nu se face stricăciune vecinilorii, atunci
să încâpă a Încra, şi pent a nu începe la lucru

6ră la cei ce se află de fașă trei-deci do dile, şi

cini, însă în vrema ce compănesci meşterii a-

nu i-ai dată mâna avi rescumpăra atunci când
se vindea, nici cu curentii că n'aii fostă de facă,

se că nu li se face nici vă stricăciune, nu nu-

vil&gă, şi să se iscălescă zapisulă de tâte rudele
ce se voră întempla de faşă, şi să se intărescă
de către stăpânitorul locului, şi cu tâte a-cestea atunci va, avea putere stăpânirea ţiganilori celor cumpăraţi de cinevaşi, cândă nu va
fi la midlocii pretenderime de zestre. Eră după

vori puns temeliile ca să nu se întâmple în
urmă vre-uă pricină de prigoniră. Eră ori-care
va îndrăcni să facă moră fără de a nu urma

să fio la cei ce nu suntii de facă dilo cinci-deci,

din sus; și cândii se va cunâsce că nici de
să aibă netăgăduită dâtorie a chiima pe ve-

nu, mai multă. Nici să aibă cuventă să dică că pele. pentru ca să vEdă şi ef, şi încredinţândurazi să dea vue a se lucra, ci âncă să orândnescă

„86% că p'aă sciută. Eră vindarea să se facă în şi Omeni de ai lori ca să se afle de facă cândă

„co voră trece dilele cele orânduite, ce mai susiă
„se arată, să nu ma! aibă dreptate de protimi-

-sis, de vreme că cele din sinegi mişcătore, muritâre fiină5, nu se cuprinde întru prelungirea
:prarililoră de protimisis, adică spre a rămânea
-nevîndute în multă vreme, fiindă că după cum

s'a disi suntă 'sapuse morţii, care morte fără
de sorocii şi fără da veate vine. Eră vindârea
să albă a se. urma, după camii s'aii orândaiţă
Mai susi, . .
a
.

Pentru moşii și eleşteo

întracestaşi chipi, şi va face stricăciune vecinuluă, uducânduse la judecată, de se va dovedi
că cu adevărată se face stricăciune vecinului.

unulă ca acela de ori-ce stars şi treptă va fi
să so pedepsească, plătindi şi paguba îndouită
celuY ce s'a
zavistie nu
face moră,
să î se dea

păgubită. Eră cândă vecinulă din
îngăduesco pe celii ce are vadă a'şi
atanci să den în scire Domniei ca
in scrisă vos pentru nebântuială.

Sorâcele vremii, adică după pravili sorocă
până la câţă ani să se pornâscă orice piră
1, Pirile bisericesci. penă la patru-deci

de

ani să aibă a so cerceta, deră trebuo şi celii ce
şi-a porniti pricina a sa căuta să arâta lucra»

„1 “le Câţi vorii avea moşii răzaşe cu bălți, scii rea ce a făcutii, adică ce felii de săverşire a
cu lacuri unde pote a se face eleştec şi zăgaşe,

luati pricina lui s6ă dei

s'a întâmplati vre-

"şi voriă vrea să facă elegtee sâii mori (do va fi uă zăticuire din care i s'a smintitii cererea,
„&pă cestulă a se face şi moră),
„stăpânii. însă vecinii ce suntii
“oră locuri, ce santii asemenea
„avea şi ci acseaşi dreptate ca,

să se aşede cu
împotriva acerăzaşi, şi vor
să facă. chel-

tuială pe din duoă amânduoă părţile și să stă" pânâscă.de obşte eleşteulii şi mora.

9. Eră cândi vă partenu va vrea să plătescă
analoguliă, adică dreptulii cheltuzliloră ca să
stăpânâscă şi elă, atunci să aibă a da carte la

„celă-altii ce va vrea, să facă zapisuli,, arătândă
lăpădarea co a făcută deacelii drepti ală lu! şi
„volnicia ce a datii la celit-altii ca să facă, şi
“cândii vre-uă dinidră căindu-se va cere să plă„tescă chiăltuiala jumătate ca să se facă şi elă
„părtaşă, nici într'aniă chip să nu i se dea as:cultare.
.ci să se lapede jalba lui. Asemenea şi

“moştenitoriloriă lui nici de cumă să nu ise dez,

pentru ca să nu se prelangâscă acesti sorocă
spre a nu mai arca sferşitii cu pricina unei
jelbi ce nu i s'a ficutii nici uă cercetare, ssă

isbrănire.
2, Cândii cine-vasi va muri cu dâtoril, aă

vo: moştenitorii lui ce! din cari se trage, și cei
ce dintr'ânsulă sa tragii,

până la ună ani de-

plinii să "şt ia sâma de vori să se facă moştenitori, şi să plătescă dâtoriile mortului. scă de
pu voră să so facă. Eră rudele de alăturea aă
sorocii de şese luuf. Eră cândă vorii trece aceste sorâce, şi nu se vorii face inoştenitori,

atunci dâtornicii să stăpânescă moştenirea aceluia dreptă banii ce ai a lua prin scirea Domnici, ca să.nu rămâo păgubaşi, ci pentru ca să
ia fieşi- care după analogie cu preţaire btnă
şi cu mezată.
,

VECHI

3. Pira de moştenire să se pornâscă de către
moştenitori până latrei-deci de ani după mârtea
acelui obrază ce Pa moştenită. Eră când mo-

ştenitoralii va fi forte nevârstaică şi nu ra avea,
epitropt, atunci acestă sorocii do trek-deci de

ani, începea se număra după ce va veni la vârstă
de ani patru-spre-dece,
4. Pira, ce sa pornesce pentru stăpenirea lu:
cralui nemişcătoră ara sorocii de a se porni până

ia, dece şi duoă-deci de ani, însă dece ani cândă

voră fi de fugă cei ce aii vre-uă dreptate asnpra acelui lucru, şi duoi-deci de ani cândii lipsescil. .
,
i
„.

> Be Aceste orânâuite. sorâce de ani dece își
daoă-qeci a stăpânirii lucrului nemişcătoră

suntii pentru lucrală acela ce se stăpânesce cn
bună credinţă, adică sâă de cumpărare, sâă de
dăraire, 6ră nu și pentru lucrulii ce sc stăpâ-

neseo cu hrăpire şi în silă.

"Pentru qilele ce nu sc caută judecăți
1. Nimeni de afară de la ţră să nu fio adusă
la judecată aici pe vremea arăturiloră, adică:
primă-vâra în tâtă lana lu Aprilie, nici pe
vremea

secerișului în tâtă

luna lui lulie, nici

pe vremea, culesului de și!de la, 15 ale lui Septemvrie până la Octomvrie în 15, nici în cele

12 dile ale Crăciunului să nu aibă voejudecătorii

a judeca, nici în săptămâna, postului cea d'ântâiă, nici în săptămâna, patimilorii Domnului

23

nostru Iisus Christos, nici în săptămâna cea
luminată, întru caro aceste dile, adică ale patimilorii, şi ale săptămânii luminate, nici ispravnici! să nu ceră de la locuitori nici de cumă
dăjdii s6ă alto angarii.

2. Tâlharii în tâtă vremea şi Ensuşi într'aceste dile ale Paştelul so cercetâză.

PORUNCA
Pentru dijma porumbului (1)
Măcari că după cumă la cele-alte roâari,
asemenea și pentru dijma porumbului s'a otă-

sită întracestă condică a se lua din deco una

după dreptate, dâră fiindă-că so întâmplă neînlesnire atâtă locuitoriloră, câtă şi stăpeniloră
moşiilorii, de vreme ce culesulii de porumbi nu
se întâmplă a se face numai uă-dată, nici locaitotil w'aă putere ală rădica de uă-dată, şi stăptnii moşiiloră a 'avea âmeni să'şi pârdă
vremea. păzindii. până la vremea culesului de
porumbiă se păgubescii, pentru aceea cu ali
duoilea mai curiinciâsă socotâlă urmândă şi

obiceiulai celui din vechime: Otărimă a se laa
de pogonii câte patra baniţe de porumbi
grăunţe, însă baniţa de oca duoă-deci şi duoă,
(Iscălită) Scarlată Grecenu Biv Vel Logofit.
(0) Acestă poruncă sa dată în urma condicit.

ADLINOU
;

E
Pentru
„Pentru
„Pentru
” Pentru
: Pentru
„Pentru
Pentru
“ Pentra

infetiaer to: pi

disanulă domnescă .
judecătoria velițiloră boeri: N
„ali -duoilea, deparțamenturi
,
lă treilea departament aă viuoriififoră i
iudecătort. €
mvechilă ;
e
-

- Pentru ati

- Pentru zapeiy.
+ Trepedile do aici cela. bic

„Trepedile juădațolariă--: -.: -:

«

=. Pentru. cei co. se chiamil în joaccala de “sunt
tori a, venii acă nu,.
37
„Pentru judecătoria ot “vel Spat
* Pentra judecătoria ot vel “Agi:
i Pentru judecători'de po la judoțe”..)
: Cele drepte -ale. stăpâniloră, moșiilor, caoa ase.
pra Jocaitoriloră
" Pentru ispravnici
Pentru: yornicey'.
„Pontruj zestre
.
Pentru “moştenire .
Pentru trimirie, adică, a treia "parte.
ED

aa

A

2

Pentru
; Pentru
=" Pentru
* Pentru:
= Pentru!
"Pentru,
Pentru

diaiă,,
Epitropă .- +
împrumutări
chezășia!
dobângi
anarghirie
'martort ..

"- Pentru jnrământă
Pentru birbată și muoreu: lut
Pentru” părinţă şi copil
Pentru protiinisis .

.

Pentru'vînQirea cea fără” ao: temeau iţi:
Pentra

otărnicie.

2 Pentru cel:co aiăârscă în: lacă. -st i
Pentru
”
ţigant..
* Pentra'noşiI și, “oloştea:
: Pentru mori: nuol iei

-

> Pentru sorgcila vremii, adică dună prarită sorocă..

până la câți ant- să -s0 porncscă orl-ce-piră
Pentra dilele ce' nu se caută judecăți ; Porancă pentru- dijma pe
1)

i Îz

:
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LEGIUIRI JUDICIARE

LE
COMPLECTANDU

ART.

GE

18 DIN LEGEA

ORGANISATIUNII JUDECATORESC
I

(Decret No. 2310, din 31 Decembre 1573)

„Art, 1e Secţiunea comercială
judeţului Doljiii este competinte a a Tribunalaluy penă acumii de acâstă secțiune, suntii şi rămână
forma acte- făcute cu compe
tință,

le de transcripţiuni, inscripţiu
ni, vîndări si-

Art. 3, Lucrările prevădute prin art,
1 so
numai de către membrii
Art, 2, Actele da asemonea natur
ă, făcute civilicari
fac
partr
e
din
gisa
secţi
une
comercială,
2
e

lite şi altele de asemenea, natură.

vorii face şi executa

DECREPU
„ PENTRU ADOPTAREA DE ISSEMNE
EXTERIORI DISTINCTIVE PENTRU
PROCURORII DE CURTI
SI TRIBUNALE, SUBTSTITUTI, JUDE
CATORI DE INSTRUCTIUNE SI JUDE
CATORI DE PACE

(0. 1886, din 1971)
4. Procurorii generali do curţi apela
tive
€. Procurorii de tribun
vorii purta uă panglică de mătase
roşie cu firii tase albă simplu şi ca ale, panglică de mădo aur pe la margire, în lungi
placă de argintă:
me de şâse cen" Subatitoţii, panglică galbenă şi cu placă
timetri şi lăţime de patru centi
de
metri, cari le argintă.
zori agrafa la redingotă sâă în
partea stângă
Acolo
unde
suntiă
primi
superioră, cu uă placă în forma
unel catarame 7a fi roşie cu placa galben -procurori, panglica
ă,
galbenă, câudiă procedii în actele
de poliţie jud.
Judec
ătorii de instrucţiune, panglică de
diciară s6ă la ceremonii publice, revisu
iri, visite cul6re verde en placa de
argintă,
E6i recepţinui,
a
e. Judecătorii do pace, panglică tricoloră
d. Procurorii de secţiune al curții,
cu
atunci placa albă.
cândă prin delegaţiunea procarorel
Pi
i
ui generale
Pe
supra
faca
plăcei
va, fi armele țărei.
agiseză, vorii purta, totă în acelă
modă, uă
Plăcile potii să fie de ori-ce

panglică de aceeaşi extensiune însă de
mătase

albastră, pe la margine
ca placă de argință.

cu firă de argintă
-

şi

metali, destalii
ca faga, loră să fie galbenă sâi albă, astă-f
eli

în câtă să a pâtă face distincţianile
propuse
pentr

u gradele fic-cărat postă,

DECISIUNEA
“ MINISTERIULUI JUSTITIEI PENTRU UNIF
ORMA FORTAREILOR
(1872)
Avândă în vedere raportarilace amii priiri
tă
do la unil din D-nii preşedinţi a! curţiloră
și
tribunaleloră prin cară *mi expună greută
țile

ce întempină portăreit în exerciţiul fancţiunii

lorii, din causă că nearânâi nici ună
semnă
distinctivii nu suntă cunoscuți de public
ă ;

Avândii în vedere că art. 10 din regulamentulă pentru atribuțianile portăreiloră lasă la

facultatea Ministerutui a, determina uniforma
co cată să pârte aceşti agenţi jadecătoresci;
In puterea acestui articol, subt-semnatulă

decide : Portăreit tntaroră curților şi tribuna.
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LEGIUIRI

Jeloră voră

purta uniforma

JUDICIARE

de châvre, pe pepti cu găitană negra şi na-

după modelul a-

sturi forma oliver,

flatii la Minister şi a căruia, descriere este cea
următore:

,

:
„

Armătura

Basele

Spadă drâptă, cu tâcă de pelo nâgră, lungimea de 700 mm., gâtulii mânerului de osii ne-

Postavulii fondului, negru.
Postavulă de distincţie albastru.

gru împletită cu sîrmă de metal galbenă pen-

"| tru portăreii de curţi, şi albă pentru portăreii

„ Firetarile galbene şi albe,

de tribunale, ră pe placă va fi stampată cam-

dlondiru
De postarii negru, galernlă drepti de 4 mi-

limetri, tăiatii la partea din 'naintepiegişă, de
-postavă albastru, pentru tote gradele.
So închiăiă în partea drâptă prin 5 nasturi,
cu cel de ală şâselea gerră a ţine clapa care va
fi deshisă cu reverii, în lăţime de 120 milimetri

păna dreptăţii, atârnând de ună
de lacii.
| Semne distinctive

centuroni
o

Capulii portăreilorii de curți
Vori avea, pe gulerulii mondirului, ca semnă

distinctivă, uă baghetă de firă mată galbeni
- susii, ră josiide 60, avândă duoă rânduri de. cu fiuturi auriţă ca cea după modelulă No.1,
nasturi de metală simplu, bombaţi în diametru 6ră pe mâneci d'asupra inanşetei voriă purta
de 18 milimetri.
duoă galâne de firă în lăţime de 5 mm., aşeLungimea, totală a pâlei din "nainte câtă şi date la uă distanţă de 3 mm. anulii do altulă.
"apoi va fi de 360 milimetri, la spate suntă Naturii de la mondiră şi mânerulă spade vori
- pâlele despicate până la talie, petrecându-se
pulpanele una pesta alta de ambele părți, la
spato suntă câte nă pătliță paspoalată în lungime de. 150 milimetri, şi avendii pe densela
3 nasturi de formă; pătliţele formâză colții la
„midlocă şi josă servăa ascunde posunarele. Căptuşela de satin de lână negru, la mânecă

croasea de bumbacă liniată.

.

Pantalonuli
De tricoi seră închisă fără vipuşcă, cu mar-

4 milimetri, croiala semi largă.

Stpca
De postavii negru. avândă banta de postaviăi
- albastru, în lăţime de 85 milimetri, calota de
postavi de 55 milimetri, fundului la fel cu calota de 240 milimetri, care va cădea pe spate
_ Tăsândă din 'naiute calota liberă, pe care va fi

aşedlată marca ţărei da metali, visiera (cosoroculă) plecată,
45 milimetri.

avândă lăţimea

Pe banta şepeei dintre calotă şi visieră rorii
fi aşedate acelşi galâne do la mâneci.
„

la midlocă de

Mantaua
Cabariă de lasticii (stofa grâsă) negru, cu
glugă căptuzită cu negru, ca ciuenri de poil

Portăreiă de curţi |

Aceeaşi baghetă ca a eapiloră, numai în locă

de duoă tresa pe mânecă şi şepcă va fi una sin-

gură, aşedată departe de manşetă, de 3 milimetre.

ginea din partea de din afară îndouită, de

.

.

fi de metală galbeni.

.

.

!

Capuli portăreiloră de tribunale

Pe gulerulă mondirului uă baghetă de firă

albă cu flatari argintaţi ca cea după modelulii
"| 0.2, cră po mâneci d'asupra manşetei va avea dacă galâne de firă în lăţime de 5 mm., a-

şedate la uă distanţă de 3 mm. unolii de altulă,

Nasturii de la mondiră şi mânerulii spadei vorii

fi de metalii albi.

Pe banta şepcei dintro calotă și visieră vorii

fi aşedate aceleşi palâne do la mâneci.
Povtăreiă de tribunale

Aceeaşi baghetă ca a capilorii, numai în locă
de ducă trese pe mânecă şi şâpcă va fi una sin-

gură, aşedată departe de mauşetă la 3 mili_
metro,
_ Ministrulii justiţiei, G..Costa-Foru.

i
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REGULAMENTU
PENTRU ORGANISAREA SI ADMINISTRATIUNEA IMPRIMERIEI STATULUI Si MONITORULUI OFICIALE
(Decrctii No. 1122 din 1 Iuniit 1873)

Disposiţiuni generali
Art, 1, Servicielo Imprimeriei Statului'şi
Alonitorului oficiale tormezii vă singură direc-

ţiune, cuîncepere dela i Iantarii 1873, şi este
dependinte de Ministeriulii do interne.

Arte 2, Direcţiunea imprimerici Statului şi
Donitorului oficiale cuprinde următârele biuTouri şi servicia:
a. Comptabilitatea generală;
b, Serviciulă depositului;

o

6. Serviciul imprimatelorii;

d. Serviciul magaziei;
e. Servicinli intendenței;

„ff. Serviciulă şefului de ateliera;
g. Atelierulii generală do zeţăriă;
Rh, Atelierulă de imprimare;
|
„4, Atelierulă turnătoriei de litere;

3. Atelieruli de ferârieşi serviciul 10c0snobilei;
"
i
1, Redacţiunea Monitorului oficiale;
-2n. Serviciulii corectorilori 2fonitorului

1. Serviciulă specială de zaţăriă ali Moni-

torului;
“
,
„0, Serviciulii expediţiunii JMonitorului;

p. Archiva şi registratura,

CAPITOLULU 1

şi recomandă Domnului, spro întărire, pe persânele ce va găsi cu cale în aceste duoă posturi.
Art, 6, Ajutorulii casierului, verificatorii,

şeful binronini depositului, ţinătorulă de re-

gistre alii imprimatelori, ținătorulii de registre ali scrvicialui deposituloi, magazinerală,
intendentulii, registratorele, archivarală;; şa
fulii de ateliere, conservatorele imprimateloră,
capulii. lucrătoriloră şi corectorii Împrimeri ef .

şi Monitorului; toţi aceştia, se recomandă de
directore, Ministrul, apreţiândă, recomandă
Domnului spre întărire pe cei rotribuiţi cu
lefi, &ră ajutorii de archivară şi de registra-

toră; copiştii şi cei cu diurna se întărescă numai de ministru.
o
E
Art. 7, Restulii personalului administrativi, .
adică; ajutorulă magazineralui, îmyachetatorulă şi numirătorulă de chârtiă, alergătorulii
călare şi cu căruţa, alergătorii pedestri, câma-

ristii, mătarătorală, şefă de expediţie ali: Monitorului şi împachetătorii Monitorului se numesciă şi se depărtâză d'a

draptulă de diree-

tori. Asemenea numiri şi depărtiări se faci cunoscute ministrului, printr'ună referat ali directorului, la finale fie-căril luni, spre ai
dobândi aprobarea, Motivele depărtăriloră şi
cualităţile numițiloră din nucă în asemenea
posturi so voră trece negrezitii în referatulii

directorului.
”
Art, 3, Machinistuli-mscanicii, şefuli-machinistă, primali turnătoră şi paginatorulă
Art, 3. Personalul Impriineriei Statului şi Monitorului se recomindă de directori prin
Monitorului oficiale este do ducă categorii:
reforatii motivată către ministra. Ministrulă
a. Personalulii administrativi, retribaitii cu apreţiâză şi aprobă, s6ă respinga recomanlefi şi diurne;
. daţianea,
-

Numirea

personalului

.

V. Personalulă uvrieri retribuită namai c
Art, 9. Personalul uvrierii ratribaiti cu
diurne.
SE
diurne, care se compune de: artisti zeţari cu-.
Art, 4, Directorele şi Redactorele suntă re- legători da 4 clase, culegătorii Monitorului, comandaţi d'a dreptulii de ministru şi întăriţi olevt, fochistă, ajutârela da duoă elaso la atede Domaă.

E

lierulă de mashine, uditorit do chârtie, numă-

Art, 5, Comptabilulă-casierii şi ajutorul rătorii de chârtia, rotarii, panstorii da chârtie,
„xedactorului” BZonitoruluă sunt recomandaţi prindstozii de chârtie, tipiritoril da 2 clase,..
ministrului de directore, Ministrulă apreţitză negtitorii, turnătorii de ţrei clase, pilitorii de

2

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE,

Jitere; toți acegtia se numescii şi se depărteză
de directorii, referându-se ministrului la finele
fiă-cării luni despre mişcarea, personalului avrierii citati.

a diferite registre, condici, condicuțe de transportii, bilete de identitate, biletede 48 ore şi
altele asemenea. Preţurile acestui materială
se fix€ză în moduli prevădutiă la $$ precedente

“Art, 10, Atâtii pentru personalulii administrativii câtăşi pentru celă uvrierii, directorulă
xaavea în vedere ierarchia, meritele şi conduita,

întruni modii
giuită taxa;

“Arte 11, Toţi funcţionarii retribuiţi cu lefi
vorii depune jurământul legiuitiă la intrarea

numerariii după tarifa arătată la art. 190;

în exercițiulă fancţiuniy.

-

CAPITOLULU N
„SECŢIUNEA

I

“Dudgetii
Art. 12. Budgetuli anuală alii Imprimeriei
şi Monitorului se va lucra de directori, obser-

a şi b, dâcă ele nu oră fi fostă taxate deja;
fixii, s6ă precum se va fi le-

e. Din tipăririle particulariloră plătite în
F.. Din literile şi objectele turnate de fonde=

ria de litere pentra particulari după tarifa des-

pre care so face vorbire la art. 190;
9. Din abonamentele cormunelorii la Afonitori (socotită 24 că pe anii abonamentulă);

h, Din abonamentele particularilorii la 3fo0mitorii (socotită 24 lei pe ani abonamentali;
13 lei pe ştse luni şi 7 lei pe trei luni);

î. Din publicaţiunile judiciare de materiă ci-

vilă (socotită
a 7 lei şi 41 bani înserțiunea); - |

Gră cele de materiă corecțională şi criminală,
teriali să fie în conformitate cu trebuinţele şi cele pentrn absenţi, precom şi acelea în cari

vânâi ca. alocaţiunile pentru personală şi ma-

după experiinţa dobândită în anii trecuţi; elă
sc supune ministrului, şi, după ce se adoptă,
se încorporâză în budoetulii generală ali Mi-

aisterului de interne.

de plata, taxei. Asemenea, suntă scutite şi publicaţiunile acelea cară se apără de instanţele
judecătoresci pentru causă de paupertato şi

altele ;

- SECŢIUNEA II
-

Statuli are interesăs6ă procesă, suntiă scutite

Venituri

o

o

3. Din anunciurile particulare, socotită a.
28 hani linia de 20 litere pentra prima publica-

ţiune, Gră pentru înserarea 2-a, 3-a şi mai dearte se plătesco po jumătate

fie-care repe-:

„ Art, 19, Veniturile Imprimeriei Statului şi tire, Dâcă se cere de particulari ca anunciurile

- Zlonitoruluă oficicliă se compuniă:

a. -Din vindarea diferitelorii cărți didactice

(necesarii scolelori din ţâră în cursul anului)

pe la autorități, librari

-

şi particulari, Preţu-

să fie cu literemari, încadrate şi
cuspaţielargi,
plata se face pe numărulă rândarilorii ce ară
ocupa întregalii spaţii ală anunciului;

1. Din inserţiuni şi reclamaţiunt ce se treci

„rile acestoră cărți suntă fixate:
— socotindu-se pe pagina JII-a colOnele din urmă, s6ă pa cea,
„totalulă cheltueliloră necesitate cu tipărirea, din urmă pagină (socotiti 56 bani pentru ân- plusii adausulă de âncă uă-dată atât care se tâia inserţiune), ră Ja casă de a se repeta a
„va repărţi asupra totalalu! exemplarelorii, Li- duoa 6ră şi mal departe, repetările se voră
„brarii şi particularii cari vorii cumpăra cărţi plăti pejumătate, precum se reguleză la Ş prede la 20 exemplare în susiă, aiiîn profitulă lori cedenti;
|
N
anii rabatii de 12%;
E
1. Din publicaţianile primăriilori, comite„8. Din vindarea diferitelorii legiuiri ce, după telor permanente şialtorii asemenea autorităţi,
autorisâţiunea diferitelor Ministerie, se tipă- socotită a, 28 bani rândulii de 30 litere;
“xescii cu spesele imprimeriel Statului. Preţali
n. Din vîndarea cu exemplarulă a Monitoacestorii legiuiri so fixăză ca şi ali cărţiloriă rului, socotiti a 22 bani exemplarulii;
didactice;
”
,
„0, Din diverse..

6, Din-vindarea pe la comune a registrelorii

- şi diferitelor

formularie privitâre la starea

civilă. Preţurile acestorii registre şi formularie

so fixâză de Ministeriulii de interne; distribuiunea lori se face totii de Ministeruli do înterne (oficiul statistică),
âră direcţiunea împri_merie) şi Monitorului, după comunicările Mini-

-steriului, deschide! registre de partidi de su- mele dâtorate de autorităţi şi face operaţiuni
do adausele şi scădimintele dâtoriiloră în măsură cu trămiterile de asemenea materiali şi
"ca încasările
rariă;

ce face în recepise sâă în numo„n
:

d. Din rindarea pe la comune şi autorități

Art, 14, Pablicaţinnile tuturoră Ministerieloră şi autorităţilor suntii scutite de plată şi
se trecă gratisii în f6ia oficială.

Art, 19, Corpurile legiuitâre, Ministeriele şi

autorităţile superiâre potii şi suntă în drepti
a cere de la Imprimeria Statului tipărirea fără
plată adiferitelori
lori trebninţe, procurândna'i

însă fic-care chârtia necesarie, afară de CQorpurilelegiuitâre. Broşatuliişi cartonataliiunoră
asemenea, tipăriri privescii asemenea pe fic-care

Ministeriă şi autoritatea în parte, Ministerulii
Go interne şi serviciile dependinte de deusnlit

ai specială alocaţiune badgetară pentru asemenea chellueli. 'Pipăririle acestora se faci în

JUDETIASE SI COMUNALE

-

5

virtutea ordiniloră ministrului dointerne, care | şi le va încredința comptabilului-casieră spre
este în dreptii a ordona şi tipăriri particulare

gratis în comptuli Statului după apreţiare.
SECȚIUNEA

a emite manâatele de plăţile cuvenite în vederea articoliloră budgetarii. ” .
Intendentulii va ţinea unii registra în care

va trece tâts cuantitățile de materiali distri- buite în cursul lunei diferiţilorii şefi de ser- .

ML

„Cheltuele

Art, 16. Cheltueiile direcţiuni! Imprimeriei
şi Monitorului pentru personală şi materială
suntii prevădute specialmente în budgetulii anuală ali Ministerului de interne. . : :
Art, 17, Comptabilală-casieriă, cu concursulă ajutorului stii, formeză statele lunarie

vicie cară soră semna în acelă registru de priimirea materialului. Comptabilulii-casieri va
controla lista și actele justificative cu registrele
iutendentului şi va nota în josulii registrului

cuantităţile de materiali rămase neîntrebuinţate şi carl urmeză a'se libera în cursul Janet
ormătâre. Eli va rerifica şi cifrele spre a se

convinge de exictitatea lori, şi găsindu-se în :
xepulă, va atesta de verificare pe compturile stii
prevederile şi în marginele budgetarie, cu ar- actele justificative:
In fine, comptabilul-casier
mătorele îndâtoriri:
va, redacta referate pentru tâte aceste cheltueli
a. Dea se asicura de identitatea tuturoriă mărunte repărţite pe articolile budgetarii, cari
funcţionariloră cari semneză statele şi condica referate voriă fi scinnate de directore şi contra-.
de plată, ajutati şi asistati de toți şefii do semnate de dânsulii, Aceste referate, împreună,
servicie;
.
cu mandatele de plată (contrasemnate de compb. De a prevedea în state reţinerile legiuite tabilulii-casierii) şi: cu compturilo sii actele
pentru pensii; a trece la economii sumele re- justificative, verificate de comptabilali-casier
sultate din absenţele uvrierilorii, de ori-ce ca- şi visate de directore, se voriă supune ministrutegorie, rctribaiţi cu diurne, precum se pre- lui în primele qile după luna expizată, spre a
vede la art. 84 şi la alţi articoli, şia ori-ce alte dobândi aprobare cheltuclilor şi semnarea mansume, conformi legilorii și instrucţiunilori fi- dateloră sâii ordonanţelorii de plată,

ale personalului şi mandatele de plată după

nanciare şi de comptabilitate precum şi legil
peusiuniloriă.
Ii

Pentru ori-ce abatere, negligență şi rea credinţă, comptabilulii-casieri este personalmente,
responsabilii,
"- Statele de lefă şi diurne se semnâză de directore şi se contrasemneză de comptabilul-casier,
"eră mandatele do plată se semneză de ministru
"să do delegatuli săi şi sa contrasemneză
de
comptabilulă-casierii,
”
.
„Arte 1$, Cheltnelile pentra aprovisionarea

şi cumpărarea materialulut prevădată în bud:

getii la articolii speciali, se facă în modulii următoră :
|
a. Chârtia pentru imprimate, lemae, cărbuni
de pământă, eclerarea tutulori ateliereloră cu
pază şi cernela de tiparii, se aprovisioneză a-

nuală prin modi de licitaținne după prevederile
legii de comptabilitate;

|

|

b. Pentru cele-alte cheltueli ordinare, mă-

Art. 19, Pentra plăţile materialulni a cărui
aprovisionare este prevădată în contracte sâă
autorisată de ministru, cererile celoriă în drept

se adreseză directoreluy care autorisă plăţile;
comptabilulii-casierii verifică cifrele în vederea contractului sâă autorisaţiunii ministrului, semneză compturile sâii actele justificative
pentru exactitatea sumelorii cuvenite de plată
celorii în drepti, emite mandatele pe cari lo
contrasemnâză si le supune ministrului spre

semnare.

-

-

CAPITOLULĂ III
Avere

şi inventariii

-

Art, 20, Averea Imprimerici şi MonitoruDă se compune : de machine, prese, unelte şi
diferite objecte de imprimare; de machine, unelte şi diterite objecte pentru turnat şi lucrat

ruute şi de cancelariă, se va cere deslegarea
ministrului cândii cumpărarea veri unui object
ară trece peste suma de 100 lei, cră pentru a-

literele; de diferita litere, linii, cuadranţi, ri-

în carsulii lunei însoţite de actele justificative

registre, chârtiă
şi altele asemenea) nrmâză a
fi trecută întruni inventariă generalii .ce se

gicţi, vingalace, şifuri, fundamente, regale ete.,
în atelierele de culesii sâi zeţăriă; de locomo-

_ colea de mai mică preţă, ele se roră cumpăra bilă, strungi şi accesori?, de objecte şi diferite
de intendento cu autorisaţiunea directorelui, “unolte ale atelierului de ferăriă; mobilier, obîn măsură cu trebuinţelo lunarii.
jecte de cancelariă, cărţi, leginiri, registre,
“La finele fie-cării lani intendentele va pre- chârtiă, ete
sinta directorelui listă, de cheltaelile -nrmate
Tâtă acestă avere (afară de cărţi, leginiră,
„cerute da formele de comptabilitate, şi de chitanţele autorisate de directore. pentru: facerea
unorii asemenea cheltuele. Directorele va observa acele cheltueli, în vederea chitanţelorii
aatorisate, ra puna visa pe actele justificative

modifică în fie-care ani şi cari modificări con-

sistii în adausele prin cumpărările făcute în

cursulă anului şi în scăderilo objecteloră deteriorate cati urmâză a se scoto din servicii.

-

6

.

-
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Art. 21, Averea mobilă a imprimerie
i şi | tele deteriorate şi scâse din
Jonitorului urmeză a fi asigurată în
contra proces-verbal se va supun servicii, Acestă
incendiului la veri uă societate de
a directorului pe
asigarare lîngă ună referatii ală
comptabilului-casieră,
prin îngrijirea, directorelui şi cu aprob
area mi- Directorele va obaerva
objentele, şi, încredinnistrului. Prima asigu

rării 'se va prevedea în țându-se şi dcasu
lă de imposibilitatea de a mai
budgetii.
Art, 22, Conservarea acestei averi mobila fi întrebuințate, va refera ministrulay şi'i va
cer6

aprobarea pentru a se vinde prin
ne, după prevederile art. 24 din legea licitaţiacomptabilităţii,
După
vinderea objectelorii deteriorate, compdin atelierulă generală de zeţăriă.
Acest
jecte suntii anume prevădute în învent e ob- tabilulii-casieră le va scâte din inventarii, treariă Ja cândă într'ensulă Iucrarea
ună locă specialii în josulii cărnia semnă
făcut
ză de terea aceloră objecte din servi ă pentru sc6priimire;
cii precumii şi
|
i
vinderea lori, Asemenea vorbire ce
V. Paginatorele 2Zonitorului conser
se va face
vă tote în inventariii va fi semn
ată de comptabiluliiobiectele din atelieruli de zeţării alii Afonit
o.
casier
ii,
rului, Aceste objecte se trecii aseme
nea în înventar
este pusă în sarcina şi pe răspunderea diferi-

ţiloră şefi d e servicie în modalii următori :
a. Şefulă de ateliere conservă tâte o»jectele

iuli generală care se semnâză de pagi-

.
natore;
c. Primul machinistă în grijesce şi respu
nde
de machine, prese şi de tot 2 objectele
atelieru-

lui de imprimare anume prevedute în
inventariă, pe care asemenea '[ă semn&ă;
d. Machinistult-inechanică îngrijesce şi
răspunde
de locomobilă şi accesorie, de strung,
uuelte, obiecte şi de totă materialulă
de Ja aelierulă de ferăriă ce se trecă

în inventariă,

semnându'li de priimire;
e. Factorele fonderiei de litere ssu primul
ii
turnătoră este însărcinaţi cu Conservare
a machineloză şi tutuloră unelteloriă şi object
eloră
acelui atelierii, cari se trec în inventariă,
semnândii asemenea de priimire;
|
f. Intendentulă îngrijesce şi conservă
toti

CAPITOLULUY IV
SECȚIUNEA I
Directorele

Art, 26, Directorele este responsabilă de
buna admini straţiuno a Imprimeric! şi Dfoni
-

toruluă.
.
Art. 27, Elă inspectiză celă puţină
uă-dată

pe di, tâte caucelariile şi tâte atelierele

a se asigura dâcă fie-care "şi împlinesce spre
dâtoriile

ce "i suntii impuse de servicii,

d
direcţiunii şi dă cursă , prin resoluţiuni,
tuturoră

Art, 25, Eli priimesca tâte chârtiile
adro-.
sate

chârtiiloră privitâre pe imprimeriă
şi
Alonitoră.
“ Chârtiile intrata şi resulate de directore
se

mobiliarulă şi tâte obiectele ce se găsesc
t6to cancelariile imprimeriei şi Monitoruluîn distribuese de registratore diferitelor biurouri
i sei scrvicie spra
precumi şi acelea scose din servicii, pe cari
a le faca lucrarea.
Art. 29, Directorele corespondâză
le ţine în magazii. Tota acestea șoră îi anume
cu tâte autorităţile din ț€ră pentru tâte directă
trecute în inventariă pe care "lă va semna
aface.

rile direcțiunii, .
Arte 29, Comptabilulii-casieriă este dâtoră
|
Art, 30. Atâtii referatele direcţiunii cătra
ținea inventariulă generalii formată în modulu a
i ministru
cumiă se reguleză la art, 20, îngrijindă
cât
şi corespondenţa ei cu autorităca
fio investită do semnăturele celoră obligaţi.să ile, se semneză de directore şi se contrasemEL va face şi unii suplimentă la inventariă în n6ză de şefii biurouriloră respective, cari sunţ
responsabilă do lucrările atribuite servicielorii
care va, trece objectele cumpărate în cursul
ă
fio-cării luni, în vederea socotelelorii, şi va face lerii,
.
“
Art, 31. Cândă, pentru efectuarea unoriă
să se semneze de priimitoră, după specia loră,
lacrări importante, se simpte trebuiuță de
procumi se reguleză la art. 2
autoAri. 24, A treia Qi după expirarea anului, ritatea superidră a semnăturei ministrului, în
acestii
cast: asemenea lucrări se semneză” de
comptabilulii-casieri formeză inventariulii ge
nerală alii anului în care intră, trecând la păr- ministru şi se contrasemnâză de direstore,
Art. 52, In absența directorelui, comptabiţile speciale respective şi objectele prevăd
ute luli-casieră
în suplimentul anului expiratăi, Şi face să
"1 ţine loculă pentru toţi ce prise vesca
„ semneze din nuoă de toți funcţionarii notaţi
serviciele Imprimeriei, |
la
Arte 88. Cele-alto atribuţiuni ale dircetore- AR
SS a, b,c; d,e şi fde la art. 92,
lui
snată prevădate la diferite articole alo aDout ex+mplare de incentariii se vortră mite,
prin îngrijirea comptabilulut-casieră, la Mini- cestui regulamentii.
steriali financelorii şi la Curtea, de compturi,
SECȚIUNEA î1
drt, 25, La finele anului, consiliul vreyădutii Ja art. 183 din acestă regulamentă va
Comptabilitatea.

constata printr'ană procesă-verbali tote objec- 4

Arte 84. Comptabilulă-casierii;;
care este tot

JUDETIANE

de uă dată şi şefalii cancelariei diferitelor servicie de administraţiune şi comptabilitate, are,

SI

COMUNALE

7

colii 34 şi 35 pentru serviciul săi special, cât şi
a tuturorii celoriă-al

te servicie, provădându-so
pe lingă îndetoririle prevădute de diferitele ca- de câte uă c6lă-modelii
tota speciilede repitole ale acestui regulamentă, şi următârele gistre şi condici pe cari din
le va anexa la nnă ro=
atribaţiani speciall ;
ferată ce'so va supune directorelui

a. De a face (cu concursuli ajutorului săă
şi verificatoriloră) corespondenţa părţii admi-

nistrative şi de comptabilitate a direcţianit

după resoluţiunile directorelai;
b, Do a ţinea ună jurnal de casă în care va
treco cu desluşire, şi după exiginţele formelor
de comptabilitate, toti numerariul intraţă din

oră-ce proveninţă;
"€. De a ţinea un registru de recepise cu matcă (a souche) cu rubrici speciali în car! va trece

samele încasate şi a libera şi trămite recepise
tuturoră antorităţilori şi persâneloră în drept,

în schimbulii baniloră încasaţi.
Comptabiluli-casierii va controla totii-d6-u-

na registrul de recepiso cu juunalulii de casă,
spre a sc asigura decă sumele corespundă;.
d. De a ţinea unii registru speciali în care
va trece tâta recepiselo ptiimite cu desluşire de
proveninţa lori şi pentru ce anume materială;
e. De a ţinea, registre do partidi în cari sa
trece d€toriila după abonamentele la Monitor,

detoriile antorităţiloră după anunciură, Asto-

riile alese după registrele și actelo stării civile,
şi alte asemenea, după, trebuinţă;
f. Va ţinea uni registru apecială de sumele,
în parte, a fie-căruă articol din budget, unde
va trece succesiv chieltueliie făcute pentru per-

sonală şi materială, în măsură en emiterea or=

donanţeloră ds plată, cari asemenea se voră

trece cu desluşire spre a se cunâsco tot-ds-una

spra observare şi darea antorisaţiunii spre a se imprima,
Aceste registre, comptabilul-casieră, cu con=
cursulă şefului de ateliere, va îngriji de a fi
tipărite şi legate până în luna Decembre.
Prin îngrijirea comptabilului-casierii , tâte
asemenea registre şi condici se vorii numerota,

parafa și sigila; ele se vorii semna de directo-

rele generalii ali Ministerului şi se voră contrasemna de comptabilulii-casieră,
Art, 37, Vărsămintele baniloriă încasaţi se
voră face de comptabilulă-casieră, la 1 şi la 16
a fie-cării luni, la casieria centrală, şi voră fi
însogite de declaraţinni. Recepiscla de vărsă- .
minte se voră trece în jurnalulă de casă şi so
voră păstra de comptabilulii-casieră,
Art, 98, Garanţiile provisorii provenite din
licitaţiuni şi din altele asemenca se păstreză
de comptabilulă-casierii, care este responsabilă
do densele, 6ră cele definitive, cară se priimescă
totă de dânsulii, se trămită Caset de depuneri

şi consemnațiuni, recepisele căreea se păstrâză

de comptabilulă-casieră.

SECŢIUNEA III.
Serviciulii depositului
Art, 39, Serviciuli depositului este condus

de unii șefi de biuroii şi de unii ţinătoră de re-

gistre, ambii responsabili de lucrările ce Je
sunt atribuite. La acest servicii este destinat
9.
Va mal ţinea uă conâică de plata soldei şi un copisti pentru prescrieze
a, chârtiiloră de
pereonalului direcţiunii, care so va semna de corespondenţă şi altor
lucrări, după trebainţă
toţi la priimirea baniloră.
Art, 40, Administrarea
Toto aceste registre şi condici se păstrâză didactice, legiuiri, condicămaterialului de cărţi
comunale , condide comptabilulii-casieriă, care cate responsabil cuţe do servitori,
condici cu bilete de 43 ore,
de dânsele,
e
|
bilete de legitimaţiune, bilete. pentru vîndări
Art, 95, Pentru ţinerea tuturorii registrelor de vite, registre de întrare
şi do esire pentru.
ennmerate la paragrafele articolului precedent, comanele rurale
şi altele asemenea; tâte aceprecumii şi a altora de cari se va simţi trebu- ste intră în
atribuţiunile speciale ale Dbiurouinţă, în interesulii serviciulai, comptabilulă- lat depositului.
-.
|
catieră, care (pentru tâte aceste lucrări) are
Art, 41, Pentru administrarea
mala disposiţiune
unii adjutore, verificatori şi co- terială, biuroulă depositnlui trebusacestui
să
țină :
pişti, sc va conforma şi va satisfaco tuturoră un registru de intrarea
şi cşirea din magaziă,
căiginţiloră legiuite de comptabilitate, fiindă a cărţilorii didactice
uni registru de intrarea
responsabilă şi justificabilă înaintea Curţii de şi eşirea, legiuirilorii;; unii
registru de intrarea
compturi, |
şi eşireaa totă felul de bilete, registre şi conPentru acestă finitii, clă va depune garanţia dici; nă condică de partidt,
po autorităţi, cărora,
prevtdată doart. 16 (modificat) din legea comp- se creditâză cărţi didactice
, după cererea loră;
tabilităţii, care

situaţiunea budgotară;

,

se va depune Casei de consemnaţiuni şi care nu se ra putea rădica de acolo
de câţi numay de Curtea de compturi, după ce

uă condică de partidi pentru legiuiri şi vă
condică de partigi pentra bilete, registro şi
condi.
,
|
se va-fi pronunţat asupra gestiunii sâle,
Arte 42. Pe lingă enumeratele registre şi
Art. 86, Comptabiluti-casierii va, îngriji de condici co se roră ţinea
a se tipări din vreme tâte registrele şi condi- tea înfiinţa şi altele, dâcaobligatorii, se va pucele trebainci6ze, atâtiă cele prevădutela arti- în interesulă lucrăriloră. va may fi trebuință,
-

s

o

Art,

48,
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biurcului

execută,
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dură

resoluțiunile directorelui, tâtă lucrarea de corespondenţă cu autoritățile din ţeră şi particulari,

relatiră la, cererile de materialul

prevădati.-la art. 40, îngrijinâi a trece, cu
concursuli ţinătorului de registre, prin condi-

cele și registrele enumerate la art, 41 atâtii exomplarele intrate cât şi cele eşite din deposit.

Art, 44, Şcfulă de biuroii, în unire cu ţină-

Ună registru pentru intrarea şi eşirea chârtiei depuse de diferitele Ministere şi autorităţi.

v. De tătre ţinătorulii de registre
Unii registru-jurnalii, în care se ra trece tâte
tipăririle cu desluşire de proveninţa comandelorii, felulă, cuantitatea, şi val6rea chârtici,

precumiă şi costul tiparnlui, calculată după

torul de registre ală imprimatelori, ror con- tarifa arătată la art. 190;
Îruuta, la trei luni uă dată, registrele loră cu
Uă condică de partid! de imprimatele fieacelea ale magazineralui, spre a se convinge căril autorităţi;
|
dâcă corespundă între dânsele, asupra materiaUni registru da intrarea chârtiei imprime.
lului de cărţi, lepiuiri, registre, condici, bi- miei pe cuantităţi, specii şi valori,
lete, ete., precumă şi chârtia, cartonii, ete.,
intrate, eşite şi în reserră, ca ast-fel să se pună
e. De către conservatorele imprimateloră totă-dâ-nna în evidenţă uă situaţiune Jămurită
de starea depositulul.
Unii registru de eşirea și predarea imprima. Art. 45, Tinătorulii de registre va verifica teloră la destinaţiune. Predarea se va face prin
chârtiile de cereri de materiali cu adresele de adererinţe tipărite, semnate de priimitori, cară
„eşire, asupra, exemplarelorii eşite. şi le va trece se vorii forma în dosiere;
,
în condicele respectiva de partidi cu desluşire
Unii registru de trecerea imprimateloră co
de numerile adreseloră, valorile exemplareloriă esii pe fio-care di din atelierul de imprimare.
eşite, sumele respuase, ete.
.
Art. 50, Tote comandele de tipăriri se exeArt, 46, Şefuli biuroulu! este dâtori a face cută, după resoluţiunile directorelni, de către
să se tipărescă de timpuriă cărțile, registrele, şefulii do ateliere, care este responsabilă, ca ti" conuicele, biletele, ete., spre a nu suferi învă- păririle comandate să fie predate la timpii, conțământuliă publică nici autorităţile din lipsa formă cerinţelorii şi modelelorii, cră lucrarea
materialulut necesarii, fiind responsabilă la să fie executată după exiginţele artei.casă de negligenţă.
.
Art, 51, Tâtă chârtia intrată în magaziă,
Art. 47, Pentru încheierea socotelelorii a- atâtii acea cumpărată de imprimeriă câtă şi anual), şetuli biuroulu! şi ţinătoraliă de registre cea depusă de diferitele Ministere, autorităţi
se voră conforma celoră preserisa de art. 168 şi particulari, se scote din magaziă şi se între-"
până la 175 în ceea ce "i privesce,
buinţeză prin îngrijirea şefului do ateliere,
care, pentru scoterea el, va emite bilete tipă-

SECȚIUSEAIV

-

Şetalii de ateliereşi serviciul

-

rite cu dcsluşire de cuantitatea şi felulii chârtieă, proveninţa, comandel cu numrală şi data

ci, numtrulii registrului unde este trecută comanda, și, în fine, objectulă tipăririi.
Aceste bileta ae voră păstra de magazineri,
„. AFte 43, Şefulă de ateliere aro două sperii care le va forma în dosiere lunare spre di servi
do atribuţiuni : partea administrativă, pe care ca acte justificative la descărcări şi revisii, şi
o execută cu concursală ţinătorului de regi- controlă cu registrele ce ţine.
..
stre şi consersatorului imprimatelori; şi parArt, 52, Setul da ateliere va mal ţine ună
“tea profesionale, pe care o exercită cu concur- registru în care va învedera cuantitatea litere"sul capului lucrătoriloră, paginatorului 2J0- lori şi accesorie stricata, materialulă cumpănitorului, primului-machinistă, machinistului ratii din noi şi dată factorului fonderiei penmecanică şi primalvi-turnătoră.
tru turnare de litere noue şi alte asemenea. În
Art, 49, Pentru buna conducere a părţii ad- acel registru se va învedera cuantitatea obijecministrative, pentru ținerea unui compții ri- teloră executate şi predate în schimbul acelul
: guronă de tâte tipăririle ce se efectulză în materiali, Acâsta în interesulă controloişi eriimprimeriă şi de totă chârtia intrată şi eşită, tărit risipei co s'arii putea ocasioua decă nu
se vori ţine următârele registre : s'ară păzi asemenea, regulă.
.
Art, 53. Sefală de ateliere va ţine âncă un
registru de felulii şi ralorea lucrului efectuat
a, De către şefulă de ateliere
de turnătoria de litere pentru particulari, preUnii registru de comandele tipăririloră cu cumă şi ună altuli do cuantitatea, şi valorea
tote esplicațiunile necesarie;
lucrului executati pentru trebuinţa inprimeUnii registru în care va trece eşirea din ma- riei. Ambele vorii fi taxate după tarifa arătată
gaziă a chârtiel imprimeriei, după speciile si la art.190.
Se
cuantităţile lori;
:
.
Art, 54. Pentru buna conducere a părţii pro-

tipăririloriă

JUDETIANE

fesiouale, șefală do atelicre are următârele 0-

bligaţiuni :

a. De a înce în tâte dilele, la 8ore dimincța,
cu concursul capului incrătoriloră, distribuțiunea porțiunii de lucrare ce trebue să execute
fie-care culegătorii în orele obligatorii de lucru,
având în vedere ca lucrările de artă şi tabelarii
complicate să fie executate de artistă şi de că-

tre culegătoriă de clasele I şi II. Modul distribuţiunii acestori lucrări pe la fie-care culegătoră din atclierulă celă mare se va învedera
într'uă situaţiune de di care se va forma de capuli lucrătorilorii, se ra examina și geinna de
şeful de ateliere care o va supune dircctoreju, notificându-se în acea sitnaţinne culegă-
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torele imprimeriei are şi dâtoria să observe ca

caracterele ră fie de aceeaşi speciă, ca titulele

şi alte combinaținni ră fie după exigințele esteticei şi artei. În asemenea casuri, ori-ce

preschimbare urmiză a se face ca scirea şi consinițimentulă șefului de ateliere.
.

Art. 60, Corectorele este obligatii a so afla
Ja cancelariă atâti: în orele reglementate de

Imcru câtă şi în totă timpulii câtii va fi recla-

mată de serviciă,

.

E

SECŢIUNEA VI

" Serviciulii magaziei! -

|

torii bolnavi sâii absenţi;

Art, Gl. Şefulii-magazineră, la intrarea sa
b. De a inspecta, câtii mai multă posibilii, în serticii, are obligaţiunea de a priimi, cu intote atelierele, a observa dâcă lucrările se exe- ventariă, chârtia, cărţile, registrele, ete,, cu
"cută în regulă şi cu consciinţă, şi a refera di- unii cuvântii, totii materialul ce se păstrâză
rectorelul ori-ce abatere de la dâtorii precum în magaziă, şi este responsabilii atâtii de lip" şi cererea pentru depărtarea celorii ce, în urma suri câtă şi de deteriorare provenită din neglia două arertismento (unuli verbală şi altuli genţa sa, —
.
ia
|
prin scrisă), nu vor fi dat probe de îndreptare.
_Elă este dâtori a depane uă garanţiă de
Art, 55. Şefulii de ateliere, cu concursulă 1000 lei, eare nu se va putea rădica do la Casa
ținătorului da registre ală imprimateloră, va,
de consemhațiuni de câtă după lămurirea geexecuta ork-ca lucrare de corespondinţă privi- stiunei sâle de Curtea de compturi către care *
târe Ja atribuţiunile sâle, Chăârtiile se vor semna este justificabilă.
“
de dircctore şi se vorii contrasemna, de dânsul.
Arte 62, Pentru buna conducere a lucrăriloră magaziei, şefali-magazinerii, cu concur-

SECŢIUNEAV.

Corectorele imprimeriei

suli adjutorelui săi, va ţinea următârele re-

.

gistre:
.
:
:
a. Unii registru do intrarea şi eşirea, châr-

tiei şi cartonului din magaziă (propritate a
Art, 56. Corectorele are îndâtorirea ca să Ministerului de interne); -

facă corecţiunile tuturori tipăririloră impri“meriei (afară de acelea ale A/onitorului) de ducă
şi de trei ori, după trebuinţă, în vederea ma-

b. Unii altă asemenea

registru de intrarea

nuscripteloră, precum și revisiurea s6i ultima

şi eşirea chârtiei celoră-alte Ministerii, autorități şi particulari;
c. Uni registru de intrarea şi eşirea cărților

de împriinatii», şi este responsabilă câudă, din

d. Uni registru de intrarea şi eşirea legiui-

corectură, care va fi semnată de dânsulă : ebuntă

„greşela sa; arii rămânea, erori cari să necesite
anularea, scii retipărirea vre-unei lucrări. In asemenea, casii, costuli chârtiei, culesulut: şi

“imprimării se va opri din salariulă stă. Art, 57, Dâcă sară

cere de vre-nă autori-

tate ca corecţiunea une! tipăriri să se execute de

„ună însărcinat
ală ei, atunci corectorele impri-

mericiva face numal prima corectură, 6ră cea

de a duoa se va înainta uude este cerută, îngrijindi corectorele ca, după executarea, ei de
acelă însărcinaţi, să observa numai dâcă greelele s'aii scosi tâte de culegători, 'semnând'o «de tedeve>, pentru care, numat, esto res|
Iu
ponsabili.

Art. 53, Greşelele comise de culegători acă
de personalul machineloră, Ja aşedarea for-

melorii, privescii pe aceia cărora le incumbă
responsabilitatea serviciului, şi suntii pasibili

din magaziă;

-

.

|

rilor din magaziă;

Ri

e. Uni registru de intrarea şi eşirea diferitelorii bilete, registre şi condici,
E
Art, 03. 'Tote enumieratele registre, precum
şi altele, după trebuinţă, vorii avea atâtea rubrici câte vor fi necesarii pentru a pune în evi-

deuţă mişcarea materialului în tote amănuntele,
“Arte 64. Scoterea chârtiei din magaziă se
va face în virtutea biletelurii tipărite ale gefului de ateliere, precumă se prescrie la art. 5].
Art, 65, ScOterea cărţilori, legiuirilorii, registre, condici, diferite bilete etc,, se face în

virtutea, ordiniloră formale ale direcţiunii, Asemenea, material se va trece de magazineriă şi
într'nă condicuţă şi "li va încredința, sub luare de semnătură,

registratorelui,

care

va în-

griji a se împacheta şi expedia la destinaţiune,
Art, 66, Şefalii-magazinerii este obligatii a -

de despăganbirea prevădută la art. 56.
trece îndată în registre intrările şi eşirile maArt. 39, Pe lingă indâtorirea de a face şi terialului asti-felă ca să se găsescă tot-dc-una
observa seâterea greşsleloră de tipară, corec- la di şi în regula cea mai perfectă.
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Art, 07. Şefulii-magazineră ra încheia in- trările şi eşirile de toti feiulii de materiali la
finele fie-cării luni, şi, în totală, la finele anului, spre a putea fi controlate în modulii reglementată prin arţ.44, şi ori când direcţiunea
va credo de trebuinţă.
|
"Art, 68, Şofali-magazineră ra îngriji a se
aşeda toti materialulă pe specii, în locuri separate, spre a nu so produce confusiă prin uă
combinațiune fără siatemă.
Art, 69, Şefali-magazineriă, în fine, va îngriji do buna conservare a materialului, spre
"a nu fi expusii umidității. Acrarea, celii puţinii
câte trei ore diua, va fi obligatoriă; ră defectele magaziei le va aduce la cunostința, direa- torelui, spre a lua disposiţiuni grabnice de îndreptare,
IN

SECȚIUNEA VII
Serviciulii intendenței
Art. 70, Iutendentulă este însărcinatii cn
priveghiarea localuloi şi a tutulor objecteioră
imprimeriei Statului, Pentru acestii finită, el
va avea locuinţă în stabilimenti , luminare şi
Jemne,.
Art. 77. Paza de nâpte a stabilimentulni se

“Arte 16, Cele-alte materiale, cumă : untă de .
lemnă pentru machine, cleiă, feri şi ori ce alte

objecte mărunte de cari va fi trebuință în cursulă lunei, intendentulă le va cumpăra după
ce mai ântâiă va fi dobândiţă autorisaţiunea

directorelui, şi le va distribui gefilorii servicieloră respective în măsură cn trebainţa, dilnică,
trecendă fie-care articolii distribaitii într'uă
condică specială, care se ta semna de priimitori la oră ce predare,
Art, 22, La finele fie-cărit luni, intendentulă
va area îngrijirea a lua do la comercianţi şi

vindători de asemenea objecte acte justificative in rogula cerută de legea comptabilităţii
Statului, observândă ca asemenea acta să conțină, fie-care separată, numai valorea objactelori după articolil budgetari fără a so confunda,
întruni singură actă objecte a căroră plăță

urmeză a se repărţi pa mai mulţi articoli bnd-.

getari.
|
Aceste acte justificativa, împreună cu au-

torisaţiunile de cheltuele, intendentulă le ra
supune directorelui la finela fic-căril luni, spre

a so urma în modulii prescris prin art. 18$b

ală acestui regulamentă.
:
Arte 95. Intendentulă ra îngriji ca, prin 6menii de serviciii şi expresamente prin rândaşă,
face, ca râudulă, de Omenii de servicii, puşi să se țină în cea mai dorită curăţenie sălile,
sub ordinile intendentului, care este dâtor aii scările. atelierele, cancelariile şi curtea, măinspecta de 2—3 ori nâptea precuim şi a se con- turându-se în tâte dimineţile, şi epălându-se
vinge în jersână că totulă este dispusii astă- scândurile, cândă trebaința va cere, prin femei
felii în câtă să nu fie temere de incendii; ase- cu plată,
menea ca tâte cancelariile şi atelierele să fiă
Art. 22. Intendentulă va îngriji ca coşarile
bine închise spre a nu se putea strecura sâi în- să fie măturato cel paţină de dou ori pe lună.

troduce făcătoră de rele,
Eli este responsabili de ori-ce negligență

în acest servicii,
Art, 42, Toti materialulă compărati în trebuințele diferitelorii servicia ala imprimeriei
Statului şi filonitorului oficiale se priimesce da
intendenti şi este responsabilă da conservarea

şi distribuţianca luiîn rezula cea mai perfec-

SECŢIUNEA VIII
Atelierulii generalii de zețărie
Art, 50, Atelierulă generală de zeţăriă esta
consacrati lucrării eniegătorilorii do litere, a-

dică : a artistilorii, culegttoriloră sâă zaţarilor

tă, spre a nu sa ocasiona risipa. de patru clase şi elevilor,
Art, 23, Din cărbunii de pământă, intenden- Şefulii imediatii ali acestora este capuli lutulii este obligati a libera machinistului-me- crătoriloră,
canicii şi factorelui fonderiei de litere porțiunile
Art, 81, Şefulă de ateliere, cu concursuli
dilnice necesarie, prin cântărire şi luare de sem- capului lucrătoriloră, face distzibuţiunea lanătari în condica speciale ce va ținea, .
crărilorii pe la culegătorii de litere, în vederea,
Art, 24, Cernâla de tipari o va libera în activităţii co fie-care trebue a deprne în orele
priimirea primunlui-machinistii sub luaro de de lucrare jurnalieră,
semnătură în altă condică speciale ce ra ținea,
Art, S2, Lucrările deartă şi tsbelarice coinîngrijindă ca, după experiență, să nu libereze plicate urmeză a se efectua de către artistii şi de câtii porţiunea, dilnică necesariă.
cnlegitorii de clasele I și II; cele-alte lucrări
Arte 75, La finele fie-cărit luni, întendentul se-vorii executa de culegătorii de clasele III şi

va face uă situaţiune în care va încedzra distri- IV şi de către elev).
buţiunea cuantităţiloră cărbuniloră și cernelei
Art, 83, Personalul atelierului de zeţăriă
de tipară liberate în cursul lunei, Acea situa- sii do culesii litere este obligată a fi exactă şi

țiune o va supune dircctorelui, care, dapiă ob-

servațiunea ca i va face, o va visa şi preda

comptabilului-casieri spre a o avea în vedere

la, controlă şi verificare,

a face actă de presenţă la intrare şi eşire de
la lucru la orele regiementate prin art.179,

Pentru acestă finită, capulă Ivcrătariloriăi va
ţine unii registru în care se va înscrie, jurna-

JUDETIANE

lierii, venirea şi plecarea, culegătoriloră de li-

u.
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telorii de lucru co "i suntiă încredințate, trebue

tere, Eră la, finele fie-cării lunt vu dresa câte să contribue a face ză se cunâscă că 'şi împliună tabloii în care va trece dilele şi orele de nesce dâtoria. De accea este interdisii culegă-

absenţă a fie-cărui lucrători, pe care "li ra
presinta, şefului de ateliere şi acesta compta-

torului a risipi litere pe josă, a lăsa po marginea caseloră şi a regalelorii titule şi italice
bilulul-casieră, spre a le scădea analogia piăţei nedistribuite, a împrăștia cu nepăsare prin casa
Inerului pentru timpulă abzenței, cari scădă- în care culege fracţianile şi alte semna necesiminte se vorii trece ca economi! thesaurului,
tate la culesii, a ţinea în cutia regalului sâă
Art, 54, Absenţele nemotivate roriă A pasi- prin case alburi ce nu "i suntă trebauincidse, si,.
bile de următârele grade de penalităţi :
în fine, a lăsa formele tipărite alo operel ce luPentru întâia ră se rorii observa simplu şi cr6ză spre'a se degagia şi a face imposibilă
cu reținerea cuvenită
din diurnă,
distribuirea; ceea ce arii fi în paguba ateliePentru a dona 6ră se vor obserra priu aver- rului.
DE
N
|
tismentii scrisă dat de şcfalii de ateliere şi cu
Art. 91, Intrarca în ateliere nu este permisă

reținerea cuvenită din diurnă;

de câtii persânelorii ce aă a urmări Gre-cari tipăriri pentru care finită se va adresa şefului

Pentru a treia Gră, ye lîngă reținerea din
diurnă, absentatulă va fi destituit de directore

de ateliere s6ă capului lucrătorilorii.

pe culpabil, de a "i da un ultimă avertisment,

timpulă Incrului, fără autorisaţia, şefului de atelicre.

după raportulii şefului de ateliere.
Directorele va putea, ascoltândă mai ântâiă
dâcă va găsi că fapta, lui nu presintă pravita-

- tea destituinii,
Arte $5. Calegătoruli esta responsabili do
“ranuseriptulă ce "i se încredințeză. După ter-

minarea lucrării elă este obligată a "iă pre-

senta, împrennă cu materia culeasă stii corectu-

ra, capului lucrătorilor şi acesta corectoreluj.

Art. 86, Culegitorulă este obligatii a scoto
tâte erorile însemrate pe corectura lucrărit sâ-

le şi, dâcă va fi necesitate, va da a doua şi a
treia corectură până ce so va somna buni de
împrimatii de către autore s6ă de cătro corectorele însărcinatii.
.
Arte S7. Decă veri nă tipărire va eşi greşită

'Gin causa, nescâterii corecţinnilorii înseninate

şi va trebui a se repeta, lucrarea, paguba resultată din asemenea negligență va fi în sarcina,

culegătorelui însărcinată cu scâterca ultimei

|

Presenţa străiniloră este cu totulii oprită în

“Art, 92, Calegătorii santă ţinuţi a lucra şi

peste orele firate prin presentuli regulamentă,
de câte ori va fi trebuință. Spre acestă finitii

el vorii fi ananciaţi da către şefaliă de ateliere,
Voră fi asemenea, dâtori a veni ori cândii voră

fi chiămaţă pentru a, efectua lucrări cerute de

urgenţă nâptea sâă în dilele de sărbători, pentru cari i se va plăti costul lucrului executat,
după tarifă, si voră fi dispensaţi, în compensaţiune, de lucrulă ordinară pentru timpulii
câtii ai fostii ocnpaţi-n6ptea sâii sărbătorea,
după cumiă se va găsi cu cale de directore, după

raportulii şefului de ateliere.

" SECŢIUNEA IX.
Ploi
Art, 95, Se admite în Imprimeria Statului
unii numării de 20 elevi cari să înveţe arta, ti-

corecture, pentru care finiti acele ultime. ccrecture se vorii conserva de capulii lucrătorilor, La casii însă câudă erozile nu veri fi fostă
însemnate pe ultima corectnră, atunci paguba

pografică, sc a machinelorii, sâă a turnătoriek
de litere, oră meseria ferăriei,
o

luia asupra căruia incamba storia seâterii ercrilorii şi nu le va fi scosă.
|
Asemenea, dâcă așşedarea paginilorii la ma-

uimătârele ; |
o
a. A îi română;
|
b. A fi absolvitu clasele primare;
c. A avea vârsta intra 12—20 ani;

trei ori succesivii, se va reprimanda. Eră la
casă de a nu da proba de îndreptare, se va retrograda s6t se va depărta din servicii.

tro direcţiuna, se ca încheia contractă de directore cu părinţii elevului în două exemplare
co se voră schimba în reciprocitate.

timpul lucrării, da a vorbi tare, a se aduna
mai mulţi la uă casă sâii regală, a discuta, a

canti şi în ală cincelea anii va fi numită,

imprimatelor greşite va, cădea în sarcina, ace-

Art, 94, Condiţiurile de adnisibilitate sunt

chine arii eşi defeetu6să, paguba va fi în sard, A presenta actuli de nascere şi do vaceicina culrgştorelui ce ra fi negligiatii aşedarea nare;
lorii în regula exigiată,
pi
“e, A produce consimpțimântulii părinţilorii
Art, SS. Culegătorul ce nu va scâte cu pune- scii tutorilorii ori rudeloră celor mai de aprâpe;
tualitate erorilo însemnateîn prima corcctură d6că vori fi orfani.
Art, 95, Dapă admiterea unui elevă de căşi care arii repeta uă asemenea negligență de

Art, 59.-Este interdisii culegitorilorii, în

cânta, a şuara s6ii a face sgomotă,
i
Art. 90, Fie-care culegătoră în spagiulă ce
"X este afectati şi în întrebuiriţarea înstrumen-

Art. 96, In timpii de trei an! elovulă se va
considera ca ucenicii, în alii patrulea ca practi-

la

cea, d'ântâiă vacanță, ca cnlegătoră clasa IV,

oră ca ajutorii machinistă , ori întruni postiă
ce ară merita în turnătoria do litere.
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Art, 9î. Dâcă ună elevă, prin stăruinţă şi vitate continuă pe tot timpulii orelor
de lucru,
bună conduită, arii învăța arta la care se de- Pentru acestă finitii, ei vor îngriji
a se închide
votă în mai puţinii de patra anf, directorele va formele mal de timpauriii
după terputea scădea terminulă uceniciei și de prac- minarea unei tipăriri alta, casă îndată
"1 prindă locali
- ticantă şi "li va numi întruni poată ce ară fără întârdiere.
.
merita.
”
Art, 107, Șefulii-machinistii va ţinea un reArte 98. La casii cândi unii elevă se va ab- gistru de intrările şi eşirile tipăriril
oră
senta fără motive, va neglige lucrarea, se va,

dovedi incapabilă, s6ă cândi starea sănătății

nu "i ară permite de a îndura greutăţile sericialui, direcţiunea va anula contractulă, anunciândă despre acâsta cu trel luni înainte pe părinţii elevalui printr'uă comunicare motivată,

Art. 99, Remuneraţiunea. primului ani de

ucenicie so fisâză la 20 lei pe lună; pentru ală
dnoil:a anii. la 30 1eă pe lună; pentra ală trei.
lea anii la 40 lei pe lună, âră pentru alii patrulea ană de practicantă la 50 let pe lună. -

Art, 100, Pentru instraețiunea și conduce:

=

rea eleriloră se va destina câte unul din cei
mai buni uvrieri ce se voră recomanda de şafelă de ateliere direcţiunii, care, apreciândă,
va aproba sâă respinge recomandaţiunea.. -

SECTIUNEA X
Atelierulii de imprimare
Art, 101. Atelierulă do imprimare este pus
sub conducerea şi responsabilitatea, şefuluimachinistă, Art, 102, Şefali-machinistii, cu concursul
unuia din ajutârele sâle, este însărcinată cu ţi-|
nerea, unni inventariă specială de tâte machi-!
nele, tâsenrile de mână şi de lustru, unelte ,

execută în atelierulă de imprimare

ce se
şi cari so

remită conservatorelui tipăririlorii. precum şi
a îngriji ca chârtia să fie udată la timpă, care
se ra distribui în regulă fie-cărul sub-nachi-

nistă şi tipăritorii.

-

:

Pa

Art, 108, Şefulii-machinistii va îngriji ca
machinele şi presele să fie totă-dâ-una în cea
inai perfectă stare de curățeniă, cră materia=
Juli necesariii, precum : cernâlă, unt-de-lemn,
scrobslă, eleiii, postavuri, etc., le va priimi de

la intendentii şi le va întrebuința cu economiă

şi ingrijire, spre a nu se produce risipe şi stri-

căciuni.

-

N

Arte, 109, Șefulă-machinistă va îngriji ca
tablele eşite de sub presă să sa spele îndată cu
leşiă şi să se predea în atelieralii de composi-

june,

Arte 110, Ori-ce stricăciuni s'ar ivi la machine, tâscuri scă alte obiecte din negligență,
s6ii din rea întrebuințare ori conducere, va

privi directamente pe persâna culpabile,
Arte 111. Asemenea cândă, din negligenţa

veri-urui machinistii, so voră tipări ma! malte
cole de câtă s'a ordonată, elii va fi obligații a
despăgabi pe Stat pentru chârtia stricată,

art, 412, Șefali-machinistă nu va, lăsa să

se tipărescă nică uă formă, pe a sea respundere, pînă ce nu va priimi c6la autorisată
objecte, ete., ce azarţină atelierului şi de cari «Dunii de împrimatii», investită cu sub-serie
rea
“este responsabili.
:
:
corectorelui sâă celui în drepti, prin care se
Art, 108, Șetuli-machinist va, presinta, di- probâză că s'a făcută ultima revisiă,
?
rectorelui, în tâte di:ele, câte uă sitnaţiune de | Art. 119, Șeful: machinistă va păstra tâte
numărulă coleloră tipărite de fie-care machină | aceste «buni de imprim
ată»şi le va, preda la
şi presă cu deslnşire de personalulă conducător finelo fja-căreia săptămâni şefului de ateliere
,
şi de numărul cOlelor rămase ca maculatură, pe care le va observa şi ie va
preda conserratore=
- cari le va preda, magazinerului ce va semna în- lui tipăriril
|
,
ori.
t'nă condică speciale de priimirea lori, spre
At. II, Ori-ce pagubă ară resulta din nea se vinde priu licitațiune,
executarea imprimatelor în condiţiuuile cerute
Art, 104, Sefalii-machinistă, în generalii, şi şi nu se va putea proba existenţa ultimei
readjutorele sâle, în speciali, suutiă obligaţi a visii «ună de imprimat», piin
care să se pună
" observa ca tipăririle să reâsă bine şi în cea mai în evidenţă culpabiluli, va privi
pe şefal-maperfectă regalaritate şi curăţeniă, fiindă res- chiaistă,
ponsabili do daune.
Art, 115, Activitatea. buna ordine, curățe„ ATte 10d, Șefalii-machinistii va ţine câte nă | nia, cu ună curentii, disciplina atelierul
ui de
listă, dilnică în care va trece presenţa şi ab- inprimare fiindă de resortul şefului-machinis
t,
seuța uvrierilorii puşi sub vigiiența sea, cră la elă este obligatii a face ca totă
personalnlă să
finele luni! va face ună resumati generală de "şi îndeplinâscă ditoriile,
să
facă egomotţii,
numărulit diieloră absentate do fia-care uvrier şi să raposteze direcției, prio nu
gefulii de ateliere,

pe care "lă va preda comptabilului-caster, spre ! pentru oră-co abatere do la buna curiință ; în-

a prevedea scădămintela dinrnelorii la formarea,
stateloră, precumnă se prescrie la art. 83,
Art. 105, Ş-fală-machinistă, cu concursul
adjutârelorii stle, vorii avea îngrijirea ca ma-

chinele şi presele de imprimare să fio în acti-

sulte,

venite,
Art,

etc.,

116,

spro a se lua disposițiunile

a

Disposiţiunile

art, 92

suntă

cu.
a-

plicabile şi personalului atelierului de imprimare,

:

JUDETIANE SI COMUNALE

Atelierulii turnătorici do litere
Art. 117, Atelieral turnătorie de litere este
pus sub conducerea şi răspunderea şefului turde stricta

executare

a,

Jucrăriloră, de buna ordine, de curăţenia machineloriă, objecteloră turnătoriet, de conser-

varea şi buna întrebuințare a materialului
brut
şi de priveghiarea personalului.

13.

Arte 124, Pentru absenţe se va urma con:
formă art. 83, 6ră pentru corățeniă şi disciplină etc., conformă art. 89, 90 și 91 din acest
regulamentă,,

SECTIUNEA XI

nătorii, care ra îngriji

,

*

Art, 115, Şefalii-turnătoră va, ținea urmă-

SECŢIUNEA XII
Atelicrulii de ferăriă și servictulit
locomobilei

Art, 125. Machinistală-mecaniciă este însărcinată cu conducerea regulată a locomobilei .

cu ţinerea vi şi accesorielorăi în cea mat „per

fectă curățeniă, cu reparaţiunilo necesarie la
târele registre :"a. Uni inventariă specială da machine, u- dânsa, cu facerea de objecte şi cu reparaţiunile
nelte şi objecte, în care va fi trecuti totă ce machinelorii, preselorii şi objecteloriăi tuturoră
*
sa compăratiă pentru acelă atelierii și adausele ateliereloră.
In ajatorulii însăreinărilori s6le “i se pune
eventaall, de care este responsabilii; ;
V. Uni registru de intrarea şi eşirea, mate- la disposiţiune an fochistii pentru locomobilă şi
rialului do totă fe Jul, în care va trece tâte unnlă seă'daoi dintre elevii Imprimeriei pencomandele da litere, linil, tablele de stereoti- tru lucrările de forăriă.
Art, 196, Machivistală-mecanică este dâtor
pati, ete. precumă, şi coantitățile din acestea
ce s'aă prelucrati şi predatii magazinerului şi a priimni cu inventariă tâte odjectele privitâre
la însărcinărilă sâle, de cari este responsabilă;
acesta şefului de ateliere;
c. Uză registru, în care va trece tâte lucră- mai are obligaţiunca de a ţinea un inventariă
ile particulare co ee execută prin plată în nu- spocială în care va înscrie adausele, spre a se
trece în inventariul goherale, conform art. 24,.
merariă.
Art, 127, Machinistalii-mecanicii va ţinea
Art, 419, Şefală-turnători va presinta di_recţiunil, în tâte dilele,.nă situaţiune deslu- unii registru do intrarea şi întrebuințarea maşitore do Incrarea, executată în tote amănuntele terialutai brută de ferăriă, 6ră la finele lunet -

ei, Gră la finele lunci "i"va presinta uni con- va presenta directorelui nă situaţiune de luspectii generată de lucrarea lunariă şi de în- crulă efectuat în cursul lunei şi de întrebuintrebuinţarea materialului brută,

țarea materialului brut, ce se ra păstra do şo-

cu asemenea regulă gefalii de atelioro va priimi materialulă de la magazineră, care va ţinea

a. A fi cu cea mai mare priveghiăro asupra
ungerii locomobilei, mai cu ossbire la părţilo
mai multă frecuentate;

Materialală confecţionatii "lă va depune Qil- fală de ateliere.
nic magazinernlui prin cânțăriro, pentru prii- |: Art, 125, Pochistulii, care o este pusă sub
„Mirea căreia magazinerală va semna întruă ordinile machinistului-mecanic, are următorele
condica, ce se ra ţinea do gefulii turniitorii. Tot îudstoriri:
vă condică da predare către şefulă de ateliere,
făcândi

pe acesta să o semneze do câta' ori

rădică materială.
Art, 120, Persomalulă destinati turniltoriei
de litere este dâtoră a da supunere şefului turnători precumi şi de'a csicuta lucrarea ce “i

se încredinţeză.
" Arte 121, Cei ca vorii avea în îngrijirea tor

d. A întrebuința cărbuni şi materiali cu economiă şi în cuantităţile ordonate de machini- .
stul mechanicii;
c. Va căuta în toti ziinutulă ca puterea
burului să nu trecă preste gradulii co "i ra
dica machinistalit- mecanicii precumă și apa
fiă la nivelulă necesari;

3
insă

objecte s6ă machino suntă obligaţi a le ţinea "dA îngriji ca, locomobila şi accesoriele să
îu stare curată şi a le întrebuința astii-feliăi ca fia curăţite şi în starea cea mal perfectă.
Arte 129, Pentru esacta îndeplinire a îndsă nu sc ocasioneze stricăciuni, risipe sc pertoririlorii fochistului, enumerate

la

preceden-

deri, căci voră fi responsabili de daune.
Art. 192, Persnele ocupata cu turnatuli
literelorii, ete. la machine, suntii detâre a 0bsersa ca, lucrările să fie bino executate şi la
timpi predate pilitoriloră,

fochistylii.

ia pilirea literilori, pentru ca Jucrarea să fie

sa face locomobilei. se va executa în orele .do

para, ră pentru timpulii unei asemenea luerări provenite din negligenţă se voră amenda

Art. 131, Qri-ce lucrare do ferăriă se va
comanda, la timpă oportun de şefii respectivi
spre a nu seo întrerupe lucrările atelierelor.

Art. 193, Pilitorii voră fi cu oscbire atenţi

tală articolii, machinistulă-mecanicii urmeză a
așea uă priveeghiare continuă, căci la casii de

abatere scă negligenţă va fi responsabilii ca şi
Art, 190, Ori-ce lucrare va fi trebuinţă a

bună şi drâptă la formă, căci pentru literile ce nâpte, când ea nu funcţioneză, in celo de rese vorii găsi stricate, voriă fi obligaţi a lo re- creațiune şi în dile do sărbătoii.
cu scăgămeutuli diurnei prin analogie.
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TECIUIRI

ADMINISTRATIVE

Pa

,

Art 132, Disposiţiunile art. 92 suntă apli- | acestui din urmă în tâte atribuți
unile ecle la
cabile şi acestal servicii.
casii de bâlă, absenţă sâă congediă.
,
Art. 196, Atribuţiunile specială alo ajuto-

CAPITOLULU V

relui-redactore sunt următârele :
a..A efectua tâtă lucrarea de corespondență
privitâre la servicinlă Monitorului, de ort-ce
.
natură ară fi;
b. A contrasemna tote chârtiile privitâre la

SECȚIUNEA 1
Redacținnea Monitorului

oficiale

disulii servicii, afară de cele de comptabilitate

Art, 133, Redactorele Monitorului are ur-

mătârele îndâtoriri ;

a, A priimi şi a da cursă, prin resoluţiuni,

la tâte chârţiile intrate privitâre la sezviciulă

Monitorului, precum şi a semna eşirea s6ă corespondenţa, atribuită acestay serviciă;

b. A traduce depeşile priimito din străină-

tate şi a le sapure
Ya crede necesarii;
c. A face revisia
a le semna : <Vună
autorisaţiune nu se
d. A redacta ună
zetelo străine, cars

trasemnsză de comptabilulă-casieră;

- 6. A nu esceuta asemenea, Îucrări, maj cu o:
sebire cele de comptabilitate, până ce mat ânteiă nu voră fi îuregistrate, trecute şi regulate

,

de serviciulii comptabilităţiă,
Art, 197. Ori-ce alte iucrâri neprevădute
aci şi cazi s'arii atribui redacțiunii Jlonitoru-

aprobării ministrului, dâcă
lă ca vorii delega acesteoa prin ordonanţe ale
Ă
- ministrului de interne,
pagineloră Monitorului şi
Art, 195, Monitorul oficiale va purta semde imprimată», fără care
vor putea pune sub presă; nătura directorelui pe partea stângă, a redacbuletină politici după ga- torelui pe cea drâptă, 6ră la migtocii : <Iinprinu se va însera în Monitor meria Statului»,

de câtii după ce va îi dobândită aprobarea mi-

nistralui;

şi de priimiră de Dani stă recepise, cari sa con-

i

e. A coti tota giarela române şi a nota păr-

-

SECŢIUNEA11

Serviciulă corectorilorii 3ionitoralai
țile privitâre la administraţiunea ţărei, pe cară
le va supune ministralni spre obserțare;
Arte 199, Sezviciulii corectoriloră AZonitof. A faco escursiunilo exigiate la serviciul
rului se îmdeplinesco de duot corectori în perHonitorului, cândiă asemenea, escursiuni ar fi
manenţă și de alţi duoi provisorif, Acesti din
reclamate din Ministerie, sâă din propria sea
urmă sunt destinaţi pentru” tipăririle şedininițiativă;
țeloră Corpuriloriă leginitâra în timpul sesiunii
9. A asista la serbările naţionali, oficiali şi
lori, fiă ordinară, fie extraordinară.
altele asernenea

pentru a da s6mă în Jonitor

de dânsele;
:
"h. 4 priveghia ca corectorii Blonitorului, ajutoruli stă şi serviciulă expediţionii Aoni-

Art, 140, Atât corectorii permanenţă câtă

şi cel provisori suntii subordinați, în ceea ce
privesce lucrarea, redactorelui Dlonitorului, şi
responsabili de corecture, cari urmeză a fi exetorului să "şi împlinescă dâtoria;
cutate la timpă, fără greşeli şi conformii maî. A priveghia la încheiarea socotelelor A70nuscriptelorii. Iară la casă cândă manuserip- nitorului şi înaintarea loră Ja curtea de comp- tele
ară avea ntînţelesuri, absurdități scă scătari pentru toți trecutulă până la 1 Ianuapări din vedere, cari, dâcă s'ar publica ast-fel,
rii 1873, 6ră de aci înainte serviciele fiindii
S'ară atrage critică, corectorii trebue să concontopite, asemerea însărcinare rămâne asupra
suite pa redactore, câre ra, autorisa îndreptâzi
direcțiunii;
simple,
d. A nu autorisa înserarea publicaţiunilorii redactore6ră pentru cifre şi altele importante,
te va, fi dâtorii a înapoia manuscriptrămise de autorităţi, dâcă ele nu vorii fi se- tele antorităţ
ilor respective, cu observaţiunile
parate do adresa să nu roră fi însuţite de
taxa scle, spre a se retrămite.corigiate,
legiuită;
Arte 141, Corectori! suntă ţinuţi a se afla
; A ceti anunciurile particulare şi a nu
au- la postală lor nu numai în orele reglementate,
torisa publicarea loră dâcă voriă conținea :
po- dâră şi în ori-ce timpi votă fi reclamaţi de
lemice, ofensa sc lucruri nedenno de
a Ggura sezviciă,
RE
în foia oficiale,
Ă
ărt, 1412, Corecturele se vorii face, ântâiă
art, 184, Lucririle privitoro la administraținuc, comptabilitate, budgeţă, venituri, chel: pa colâne, al duoilea pe pagină şi chiar a, treia
,
i
tacle, personală, materialii, cereri do desle- Oră, do va cera trebuinţa,
Art, 143, Corectorii suntii ţinuţi a semn
"gări ministeriale; tote acestea şi altele asemupaginile co corigsză, cari se păstrâză da paginea privescii pe directore precum şi ori-ce
alto vatore şi se depună de acesta în archiva serlucrări ce nu so prevede sjecialmento în
atri- viciului expediţiunii Monitorului împreună cu

buţiunile redacţiunii, prerădute la art. 133.
Art, 185, Ajutorele redactorelul ţine locul

ralourile manuscriptelorii, precumi se prevede

la art, 147,

|

JUDETIASE SI CONULALE

Arte 144, Unulii din coreetoriă permanenţi,
|
desemnat
de redactora, va face sumariulii ma-

“teriei ce intră în fiă-care numiri au Monilo
rii.

SECȚIUNEA IUL
Atelicrulii speciali de zeţărie alii
Monitorului
Art, 145. Acestă atslieră esto consa
crati
lucrări! de comgosițiune a Monitorulu
i, ali că-

15

2. Anunciarile administrative;

n Anunciurile judecătoresci;

0. Publicajiuui diverse, otciali şi oficio
se, —

IV. Pullicaţiunile particulare

p. Iaserţiuni şi reclamaţiuni;

7. Anunciuri diverse,
At, 149. Sa faca escepţiune acelor
ă publicațiuni oficialj cari, fiinăi de ua
iinportanță
nare, cumiă : areudăzi de moşii
şi păduri ale

rui şefi esta paginatorele.
Statalui, și altele asemenea âe interesă
arte 140 Indetoririle: şi prevederile
şi orarticolii S0—92 suntii aplicabilă şi atelie do la dino publică, se vorii vubiica in resumată cu
rului

Blonitorulii.
.
Art. 147, Paginatorale, ca capă ali
luerătorilorii Alonitorului, mai ere următ
Orele îndetoriri

speciali:

|

N

a. De a lua publicaţiunile de !a registrutu
ră
semnândă de priimirea leră într'aâ
condi
d» a le împărţi pe specii, a pune imedi cuță,
lueru pe cele declarate urgente da divect ată în
ora scă
redactore, a face să nu se ag'omcrt
ze nică să se
întârdio publicarea loră, căci rimân
eniă fără
efect +6ă cu termenele expirata din
negligenţa,
sea, Va fi responsabili;
b. Da a aşeda în rulouri tâtă, materia pablicută în dia preczdentă împreună cu
paginile
«lumii de împrimatii» şi a lo îocred
ința, serviziului expediţiunii Monitorului, făcen
dă pe șefulă expediţianii a semna într'nă
condi
transportă de priimizea, lor. Uă aseme că de
nea condică, paginatorele o va depuna
archivaralay
la finele analut;
c. Da a forma paginile şi de a arang
ia rmntnria, precumi se prevede la următ
orul articol.
tri, 248, Clasiticarea şi arangiarea
pe pagină a materiei Afonitorudui +
”
|

“1. Partea oficiale
a. Mesagiele şi decretele Dommnesci;

5. Raporturile la M.S. Domnitornl
ii ;
c. Jurnalele consiliului ministriloră;
d. Referatelo ministrilor ;
i

e. Circalarele Ministerieloră şi antorități
lor
saperi6re, şi alte asemenea lucrări ofic
iali—
II. Partea neoficiale

f. Comnnicatele Ministerielorii, dări
de sâmă
9. Şedinţelo Corpariloră legiuitâre
;
Iv. Dapeş

despre ceremoniale şi alto asemenea
;
ele felegratice;
- i. Buletinul politici;
3. Diverse, —

.

JI. Pulicatiunile oficiat
i. Aaanciurile Ministerielori și autorităților
Superidre;
„|

caractere compucte în capulă Înii,
după core=
rea autorităţii do În care emană,
scă după găsirea cu cai a redasţiuuii,
.

SECTIUNEA IV
Serviciulii expediției ILonitorului
Art, 130, Şofal

ă expeditiuuii JZonitorului,
cu concursul impachetătoriloră,
cari sunt saborăon

aţi Ini, aro obligațiunea strictă
diarea fie-cărui numeri de Jonitoră ca expesă o exezute regulatii în tote dilele, atât
priu împărţitorii destinaţi acest în cupitală
ul serviciă ,.
câtii şi a îngriji ca pachetele pentr
u aistrictu
că tio predate la timpi postei, spra
a
târdia pornirea, loriă lu destinaţiune, nu so în.
Pentru tâta predările, elii va: face
pe respectivi a semna de yriimire în condicaţe
de transporti,
i
Art, 151. Pentra exeniplarele în ie
pentru ahonzmentele comuneloră, distr reservă,
ictelorii,
particalaritorii, ventra cela desti
nate
țilorii şi corpuritorii logriuito re, pentr autorităe
cu exemp'arulă. ete., elii va puria vinderea,
şi condicile necesarii cu tâta desie registrele
e, spre:
a se pane, În uri-ce momentii, în şiril
evidenţă uă
situațiune castă,
..
.
i
liedietorele şi adjutorală stă 'voră
observa:

toti-dâ-una acele registre şi condică
şi voră întrodnce modil

icările şi adauselo ce voră
necesarie în interesul serviciului,

crede

:
Art, 252, Şefală expediţiunii sa'parta
ună:
inventarii

specială de tâte exemplarele în ra-;
servă atâtii de Jonitoră câți şi
do şedinţa ale:
Senatolni și altelu asemonea, făcen
du-i-se aa...
dansele şi scădămintela eventuali
priicair, viudări şi predări în formă busate pe
. Acest în
ventariă va îi obserrati în tâto
sâmbetele de
xeductore sâii de adjutoralii săi,
şi, duvă con-.
trola ce ?i va, face, va pune viza,
Art, 153, Depositulă Monitorului va & în.
magazia Itnprimeriel în secțiunea,
co "i s'a destinatii, do care esta vesponsabilii
şefulă expedițiunii.
:
E

art, 254, Şeful expediţiunii va priim
i de

| paginatora raloniile ce conţi
nă

materia ţipărită în tie-care numără de Moni
toră, le va
a

1$

LEGIUIAL

ADPMINISTBATIVE,

-

conasivu sub a sa răspundere, 6ră după expiArt, 16î. ludată co Curtea de compturi sa
rarea a trei an! se vorii depune în regulă ma- va îi pronuuciatiă asupra ultimei gestiuni, îugazizeralul spre a se vinde ca maculateră.
trună modă definitiv. archivarul este obligat,

CAPITOLULU VI
ARCHILVA

ȘI REGISTRATURA

ra tote

I, Archivaruliă:
Art, 155, Archivarulă priimesce şi răspunde
-de tote chârtiile ce se depună în archiră. Eli
nu pâte, sub nici unii motivii. a se feri de 1Espundere sub pretextiă că chârtiile s'au rătăcită,

dosierele,

registrele,

condicele,

cte.,

asuyra cărora va fi trecuti Curtea de compturi,
să le numeroteze, parafeze şi sigileze, îngrijini
a se trămite de direcţiano ia archiva Statului.
17. Megistratorele
Art.

162, Ragistratorele va priimi, cu ssm-

nătaca sea, tote chârtiile trămize da autorităţi
cu ori-o alăturări (afară de bani cari sa priig'ai perduti ori sustrasă, fiind dâtorii, stii a mescii de comptabilulă-easieră, şi chârtiă penSasemna întruni caietă ori condică, chârtiile, tru tipăriră care se priimesce de maguzineră)
dosierele, registrele, ete. ce redă, Ja cerere, precuiniă şi petiţiuul, cte., pe carăle supuna didiferiților funcţionari spre a face lucrări după rectozelui, în ceea ce privesce imnrimeria , şi
densele, scii a'i puna să semne de pritnirea loră redactorelui acelea privitâre la Jionitoră, spre
2 ja da cursul cuveuită prin resoluţinni. Asaprovisoriă,
„Art,.156, Archivarală, cn cozcursaliă 2dju- menca chârtii nu se voră presenta directorelni
torelui săii, va ţinea ună Qiurnaliă de 1nasă în şi rodactorelni de câtă înregistrate, 67ă peticara va trece, pe partea stângă, chârtiile in: țiuniie, investite cu timbrele legali.
Art. 163, Registratorele: cu concarsulii adtrate, cu coprinderea, lori în resumată, numă” rulii, data, etc., €ră pe partea dreptă, chârtiile jutorelui să3. este ţinută a purta următârele
"
cgite şi lucrarea celorii intrate, spre a se cu- registre şi condici :
a. Unu registra generale în care va treco,
nâsce totii-dâ-una, intrările şi cşirile în î0tă
în resvinatii, (te chârtiile intrate la numărul
regula.
a
Art, 157. Dosierele voră fi formate după curentii, dâta,; numărniii ce pârtă adresa autodiferitele specii de lucrări şi câtii se pote mai ritățiă şi numărulă Monitorului în care s'a in”
multe spre a se facilita căutarea şi urmărirea seratii pablicaţiunea;
„D. Ună altă registru generalîn care va trece,
sistematică a fie-cării ramure de servicii.
îu resumată, tote chârtiile eşite la numărulii
„Asemenea dosiera voriă fi anuali.
Art, 158, Archivaruli este obligată a mai şirului, data şi numirea autorităţii;
c. Uă condică pentru transportulă pachoteţinea, :
„a. Unii opis gencrală de tâte dosierele, re- lorii și baniloră cu declaraţii;
d. Uă condică sâă ducă pentru trausportulii
pistrele, condicile, etc., câte se găsescă în arespediţiunii de totă felulii;
chivă şi pentru fie-care ani în parte;
e. Uă coadică pentru trecerea imprimatelor
„0. Unii altii opis speciali pentra anuli lace se voră preda de şeful ateliereloră la firele
crătoriă;
|
:
”
c Uni memorii de tote chârtiile. cn destu. fie-cării luni;
f. Uă condică de publicaţiuni, anunciuri, ete,
şire de numărul jurnalului, ali dosiereloră
unde se găsescii ataşate, data, numârulii r&s- pe care le va preda paginatoreluy sub luare de
| semnătură, şi acesta în tâte dilele îndată după
punsurilori, cto.;
,
d. Uni registru de tote actele ce se liberâză resolarea chârtiiloră de redactore.
Arie 164, Tâto chârtiila cu Incrarea termidin archivă autorităţiloră, după cereri formale, sâă cele ce se găsescă cu cale da direc- pată de registratură,, acesta lo va încredința
ţiune a li se trămite, adică : dusiere, repistre, archivarului sub luare do semnătură.
Art. 165. Registratorele va priiini de la macondici, ete.,ca astă-feliă să se potă cunosce în
gaziueră materialulii co "i va încredința, va
ori-ce timpi unde suntă depuse,
Art, 159. La finele fie-cări! luni archivarul, subzerie de priimirea lui în condica magazina* după ce vu fi reguiatii tâte chârtiile lucrate pe ralui, ca face pach:tele ce urmâză a se trămito
dosicre, va fi dstori, cu concursală adjutorului la destinaţiune en cea mai mare exactitate,
săi, a la câ3e şi, la casti do împovărare, va a- conformii conţinnatalui adreselorii, şi le va exduce unii cusători ce se va plăti co diua din pedia imediatii. Elă este personalemento responsabilii la casă d> a se dovedi lipauri ssă afondală cheltuelilorii mărunte.
Art, 160. După expirarea anului. archira- mestecare de materială îu pachete.

rulă va lua în priimire tote actelz. registrele,

condică, etc. de Ja diferitele biurouri şi servicie ce nn "i le voriă fi remis în cursul anului,
Je va incheia pa tâte, le va, semna şi le va presenta directorelui spre a le pane visa.

Elă este obligată de a priimi în tâte qilole

de la postă expedițiunea adresată dirccţianii.
Art, 166, La fiusle anului. registratorele va
preda archivarului tâte condicela şi “registrele
încheiate sub a sca semnătură.
,

JUDETIANE SI COMUNALI:
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Art. 167, Atâtii registratorelui câtii şi arArte, 164. După ce so șori complecta tablou
chivarului le este interdisiă a libera copii da pe
rile socoteleloră, comptabilulii-casieră va
châstii scă a artta Inerările din dosare şi ori
proceds la încheiarea bilanţului generalii de situace alte asemenea fără scirea sc aatorisaţiu- țiunea
Imprimeriei şi Monitorului în care 50
„nea directorelui.
“
va face prerădută totii

CAPITOLULU VII

tului,

adică

capitalulă stabilimen-

: numerariulă

rimasii

la finele

anuiui precedentă ; dâtoriile rămase asupra
particuiariloră şi autorităţiloră totă Ia finele
anului precedenti; valGrea materialului aflată
în fiinţă la 1 Ianuariă; valârea materi
alului
intrată în magazie în cursul anului,
ete. Pe
contra-pagină se torii notifica: vărsăr
ile de
bani

Incheiarea socoteleloră
„Arie 16$,. La inele anulai, cemptabilulă
-casieră, cu coucursulii ajutorului săi, verific
ato“riloră, şefului biuroului depositulu!, şefului
de
ateliere şi ţinătoriloră de registre, voră închei
a
la thesaurulă publici din cei încasaţi în
socotelele tutarorii servicieloră Imprimerioi
şi cursulă anulni; valOrea materialnlui de
Alonitorului, după tâte prevederile şi exigintotii
felală cşitii din magazie în cursulă anului;
țelo legii comptabilităţii, cară so vori înaint
Q6a toriile rămase asupra autorităţiloră şi
partiCurţii de compturi în terminnă legiuită.
cularilor la finele anulay; valârea materialului
Art. 169, Spacialemente comptabiluli-ea- rămasă
în fiinţă la finele anului; numerariulă
sieră, după încheiarea jurnatalni de casă
şi a remasi la 1 Januariii anuli viitori,
ete,
celoră-alte registre, va forma ună bilanţi
ă în
Art. 155. Prevederile art, 169—174 fiindă
care se vori prevedea fondurile încasate din
uă
ozhire
generalo asuara modular încheiării
diferite resurse ale Imprimeriei şi Afonitorului
"de virsările făcute la thesaurii şi de numera=, socotelalorii, rămâne ca detaliele şi exiginţele
stricte ale logii să so execute conformă obliga
riuli şi detoriilo rămase la, începutul anului,
țiuuii pusă prin art. 168,
Art, 120, Şofulii de ateliere, ajutati de
ca- bulă lucrătorilorii, de paginatore şi
de cet-alți

şefi imediaţi ai diferiteloră ateliere, vaîncheia,

CAPITOLULU VU

Inuteriali, litere şi objecte, precumiă şi produsală lucrului particulară ali turnătorie d=
litere şi detoriile rămase la începutulă anului
,
pe care "iii ra presenta comptabilului-casi
eră,
ca făcândi parte din socotsle.

Art. 16. Toţi fnneţionarii administrativi
2ă Imprimeriei şi Monitorului suntă ţinuţi a
veni

inventarii

de

totă

felulă de machine, unelte,

Orele de lucra:

e ală imprimateloră vorii forma unii tabluii generală de chârtia intrată şi întrebuinţată, de sumele încasate de pe tipăriri şi dstoriile r&mase, după condica de partidi, asupra
antorităţiloră şi particulariloră, precumiă
şi

li canselariă, în tâte dilele da lucra, la,
10 ore diminsţa şi a eşi la 4!f2 post-mariilian
e,
Comptabiluti-casieră va deschida unii registru în care vorii semna toţi funcţionarii ora
venirii şi plecării. Elă va ţine registru deschis
la, 10 ore şi'lii va închide la 11; ră la 4lh
ore
va nota într'Gusulă po cei ce aă plecată
înainte
de ora fixată,
|

maguzie în începutulă anului,
,
Acestă tabloi se va încrediuţa comptabilu-

nota de comptabilulii-casicrii în dreptulă nuinelul fă-căruia.

Art, 172. Șafală Dinroulai dspositului şi ţinăturulă de registre vozi compune socotâla anuată încheiâudi partida Gă-cării autorităţi
Sci particulari în parte, voră extrage uni bi-

cestă registru directorele şi redactorele,
ale
căroră fancțiuni exiga excursiun! pa la Ministerie şi alte trebuinţo de serviciă,

Art, 121, Şefulă do ateliere şi ținătorulă de
registr

cantitatea şi felulă chârtiei rămasă în fiinţă în

lai-casierii. ca făcendă parte din socotele.

lunţii de pe fii-care partidă, voră forma ta=
d+ zumărală şi valârea exemplareloriiîn ființă,
blouri de dâtoriile alesa la începutulă anului
,

şi altele asemenea, precumă s'a urmat pentru
anulii 1871 şi nentru cei expiraţi
—gi ,lo voriă
preda comptabilului-cazicră ca făcâadă parte
din socotelele anvali, *
.
.
Art. 13. Ş:tuiă expediției Jfonitoruhă va
face tabloă,de nomăruiă şi valrea exemplate-

oră d= Jonitoră, afli: ta fiinţă la începu
tulă

atului, şi de cele vendnta în carsulă anului, pa

caru"iă va present, somptabiluln
sieră;
ă-ca
celealte socotele ate Monitorului fin1ă de resortu
l

conptab Lităţii,

Casarile de bolă, îuvoiză și cong:dis s» voră

Art, 172, Santă scutiţi de înscrierea în a-

Art, 158, Dăcă în cussulă unei luni se va

constate, mai multe absenţe nemotivata, ceniri
şi piccări neregalata scă refusulă veri unuia
de a semna în registru, pontru prizaa Oră e va
da abătatulul ună arertismentă verbale, pentru a duoa Gră în scrisă, &ră pentru a treia oră

se va consitlera ca demisionată,

Art. 149, Personalul atelisreloră da zeţării,
de imprimare, ati turnătorici de litere, de ferărie şi ali expediţiani! Jlonitorulu;, este ţinntă a lasra de la 8 ore diminâţa şi până la
6 ora săra. Între ora 12—1 vorii arca recrea
ţiune du uă oră.
Şefii acestori servicio voră deschide registre de presență şi absenţă a lucrătorilor, spre a

1,

LEGIUINI

ADMINISTRATIVE,

se urma conformi prevederilorii acestui regulamenti,
:
.

“Art. 180, La casuri urgente, toţi funcţionarii şi Incrătorii suntii obligaţi a lucra şi peste
orele reglementate după ordinile date co directore, cu sâii fâră despăgubire pentru 'uvrieri,
conformii art.92 şi după găsirea cu cale a directorelui, precumii şi a rămânea de serriciii
cândă se va simţi trebuinţă.

“CAPITOLUL IX

de către respectivii funcţionari anii tabloii denumărulă 'colelori tipărite în cursalii anului

pentru fiă-care Ministeră, şi unii altii tabloii

de veniturile şi cheltuelele Imprimeriei şi 21omitorului, cari se voriă publica în foia oficiale,

după ce mal ântâiii se vorii fi presintată mini-

strului şi se va fi dobânditii aprobarea see,
Art, 190, Tarifele imprimateloră şi lucră-

riloră turnătoriei de litere vorii rămânea în
vigăre cele existente şi nu voră putea fi modi-

ficate de câtii numal cândii se va simţi trebuinţă, cu autorisaţiunea ministralui deinterne.

Congedie
Arte 131, Directorele este în dreptii a acorda
congedie pentru casuri de bâlă şi împregiurăză
seri6se până la 15 dile în carsă de ună anii tu-

turoră funeţionarilorii si lucrătorilor Imprimerică şi Ilonitorului, afară de redactore, care
urmăză a se adresa ministrului.

Acele tarifa facendii parte integrantă din acestii regulamenti so vorii ataşa la dâusulă ca

anexe,

Ministru de interne, L. Catargi,

Directore, I, 11. Bujoreanu.

ANEXE LA REGUOLAMENTU .

Art, 192. Congediele cari arii trece peste
15 dile, numai ministrului este în drepti a le

acorda s6ii respinge, consultândii şi pe directore, dâcă va crede necesariă,

CAPITOLULUX
Consiliulă:consaultativă
Art, 189. Consiliulă consultatiri se com„pune: de comptabiluliăi-casierii, de adjutorulă
acestuia, de şeful livroniui depositului, de
gefali

de

paginatore,

ateliere. de tapulii Jucrătoriloră, de

de şcfală-machinistă,

de machi-

nistală-mecanicăi şi de şeful turnătoriei de
litere,
„Ti esto presidati de directore, sâi după
delegaţiunca acestoia, de comptabilulă-casierii.
Art. IS4, Consilinlă este convocati de dizectore de câte ori acesta, va, crede necesariii.
Arte 155, Atribuţionile consiliului sunt ur-

mătârela :

De

|

- a. Da a delibera şi opina asupra îmbanătă-

țirilorii de întrodusi în diferitele ateliere;

b. De a propune reformele cxigiate de inven-

TI. PARIPA

-

de prețuri pentrn lucrările de calesii în
tipografia Statului
Art, 1. Preţarilo culesului pentru opere şi
jurnale se calculă şi se fixeză după numărulă
litereloră n ce întră iutrună rândă de ori-ce
justificaţie.
:
Art, 2, Se consideră unii n ori-ce literă,
chiarii apostrofulii care ar intra peste uă sumă
Gre-cate de n în justificaţie,
Art, î, 'itlurile curente (colontitlurile) de
ori-ce natură se socotesciă unii rândă la fiă-care
pagină de uă colonă, 6ră le paine în mai malte
col6ne, pentru fiă-care colână unii rândii.
Art, 4, Intre-rândurile (durehschuss) se s0cotescii la fiă-care rândă ps uă justificaţie până
Ja ciaci cuadraţi inelusivă ună n; Gră mai susă penă la opt inciusivii, duoi, şi aşa înainte pentru Bă-care duoi cuadraţi unii ne
”
Art. 9. Preţurile unel mii de n, după cumă

s'aă desroltată în articolii precedenţi, se fix6ză ”

ţiunile moderne, în machine, litere, unelte, ete.;

în inodulă următori :.

statări lucrăriloriă ce sarii găsi cu cate de dixectore.
.
Art, 180, Directorele conrocă consiliuliă prin

dece, an-sure-dece şi duoă-spre-dece

c, Do a face cxamivări, controluri şi con-

ordonanciă, tixândii ora reuniuzii, locul şi ob-

jectelo ce'i se dă în deliberare, în dile do săr-

bători,

Art, 157, Lucrările consiliului se trecă în
procese-verbali cu părerile majorităţii şi aninorităţii şi ge presintă dircetorelui de către

comptabilulă-casieriă pe lingă ună referat,
Art, 1S$. Directorele observă lucrările consiliului şi Je dă cursulii cuvenită cu aprobarea

ministrului.

Disposițiuni diverse
Art, 139. După finele anului, se va forma

Pentru uă mie de litere n, corpi |: (pa

mavmondă şi ciceio),

,

.

.

.

.1

Pentru jurnale cari reclamă lucru
$ i noptea și în dile de strbători, mia
s osototesci pe .
Pentru suvlimentele A/onitorului
şi alte lucrări extraordinare cari s'ar
lucra, numai novtea şi în dilela de
sărbători ,
cc...
Pentru uă mio de litere n corpi

optii, nouă, trei-spre-dzco şi pairuspre-deco (patitşi mitelă) . . .[
Pentra nă mie de litere n corpă
ş6ze, şâpte,

gese-spre-dece (nonpa-

reilă şi torţia)

.

o.

o.

.

.

.

1

60[55
65 | 59

70|

645

70|

69

IUDETIANE

Poutru limbi străive, precumii : latină. francesă, italiană, gormană, ungară, rusă, bulgar
ă,
polonă, grâcă, precum şi pentru litere cirilice
,
da fie-care mie deco parale mai multi (9 bani),
Art, 6, Uă justificaţie mai mică, de trei
cuadraţi provocă uă adăogire de cinci parale

SI COMUNALE
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2 le conserva şi a le drege de câte ori se
va.
strica în cursul tipărirei unci asemenea
cărți,

Art, 12, Din preţulă culesului a ori cărei

opere, a şâsea parte se cuvine paginatorula
i
(celă ce forinză paginile).

Art, 13. Paginile alba (vacatela) suntă în
(4 bani) la mia de litere de ori-ce mărime
ori-ce limbă, şi acesta din causa dificultățiişi proâtulă Incrătorului:
Uă pag. la câtă, pentru for.in folio;
“împlinirii rândur
iloră şi a formărei paginilori.
Art, 7, Intercalaţiile de italice, capitaluțe,
capitale s6ă grase, dese voră ivi numa] îu propurție de a trei-deci şi duoă parte din câlă,
nu
se vorii bonifica, 6ră fiindă mat dese. vor trage
după sine uă indemnisare de ducă parale (1
ban)
de rând.

Dugă

>

Patru»

Şese

>

>

>

>»

>

>

„>

>

>»

in quarto;

în octavo;

în dnoă-spre-dece;

Upti»
>
»
>» În $6se-spre-dece,
Art. 14, Corectara, erorilor de tipografie,

este în sarcina lucrătorului; schimb
ările de cu-

Art.8, Operele ce vor avea cifra, abreriaţii, vinto, de vorii fi mal inultii de 10 întPuă colă,
italice, grase şi alte limbi străine priutP6n- se roră bonifica cu şâse parale (5 ban!) fie-care,
Adăogirite ssă suprimările de cuvinte,
sele, precumă : dicţionare, opere teatrale,
a- duri scii pasage întregi, fie din broşur rânritractice raţionate, geometrii, slgebre,
ă s6ii
se voră jurnale, care arii provoca prefacerea pagini
plăti cu 21/, lei vechi (33 bani) mia de
loră
litere, şi a rânduriloră, se vori indemnisa,
pe lîngă
plus bonificaţia prevădată pentru casulă din
plata
cuvenită pentru cntesuli loră, cu preart, 0.
”
țulă fixată la art.12 peritru facarea pagini
„Art. 9, Notele, da nu-vorii trece
loră
peste a din noi.
tref-deci şi deoă parte din câlă, nu se plătesc
:
>;
Arte 15. Lucrările tabelarice se vori plăti
“Cră de voră trece peste aceste, se voră
socoți po preţurile următâze:
pe preţulă 'literelorii cu caro se culegii,.
Art, 10. Tablourile şi alte lucrări tabalarice

ce se voriă ivi în jurnale şi alte opere, fără
text
într'ensele de câtă la, capete, nu aduca nict-uă
bonificaţie; cele icsă cu textă şi compli
cate.
de vorii fi culeso cu cietro

SG

garmondă,

va plăti înduoită preţul locului ce ozupă; crăse
«le voră

„Uă tabelă simplă pe châr- jar. |n. Bas

tie No 1 de 5 robiei. .-.|
4]99|-4 66
Pentru încă 5 rubrică...
.| 31.—!
171
» ali treilea 5 rubrică, | 92| —|—!74

>»

ală patrulea şi urmă--

|.

torele câte 5 rubrici...
|
iai
37
Uă tabelă simplă pe châr:
tie No. 2 de 5 rubrici. . „| 6|—
2192
Pentru încă 5 rubriet.. .| 51—|
7 85
> ali treilea 5rubrici .| 4[—|
] 48
>
ală
patrulea 5rabrici. |] 2|—|[:-[74
tanţă cu trei lei până la optă lei vechi la câlă
|» ali cintileașiori câte
.
în octavii scă iu quatro (1 leă 11 Dani până
la 5 rubrică voră mai fi...
|
1
2 lei noui, 96 ban).
37
Uă tabelă simplă po clâr-|
.
Ouerela co se vor tipări eu paginile încatie
No.
4
de
cinci
rubrici
. „|
7|—|.2 59
drate cu linii eciă bordură simplă, sc vorii plăti
Pentru îucă 5 rubrici,. .| 6l—!
9|[o2
pentru uă pagină în quarto, duoă-spre-Qece
pa>
al
treilea
5 rubrici .| 4|—|
][48
rale (11 bani), şi pentru una în octavo,
optii
> alăpatrulea5rubrici,]
2
— | 74
parale (7.bani),
Ş
:
> ală cineilea 5 rubriet
Art, 11. Opzrele (cărți) co ară conține nuşi câte 5 rubtiei arii mai fi,
_
mal tabele cu textii întzânsele. se vori plăti pentru
fie-care, câte. . . .[
11—1[—]37
înduoitii preţulă culesului simpla, cândă
ară
Uă
tabelă
simolă
po
chârti Jucrate cn cicero sâă garmoudi, şi întreit
ă, tio No G de 5 rubrici.
8|—|
2196
dâcă textulă tabelelură ară fi Jucratecu petită
Pentru
încă
5 rubrici,
.|
6l—l2
sii nonpareilii, cu ori câte capete ară avea
22
>
ali
treilea 5 rubrici. | 4|—|
1[48
tabela,
|
>
alipatrulea rubrici | 2/--[--|74
Paginile cari ară conţine numa! tabele fără
Și toti 2lef vechi (74 bau)
text, se plătesc ca pagine simple culese. Când
pentru ori câte 5 rubrici voră
aceste pagine s'arii repeta Ja mal multe câle
mal oi.
-din cara sa compune cartea, se voră
plăti, la
Ui tabelă simplă pe chârc6la prima, precumă s'a gisii. ca pagine sim'
tie No. S şi 10 de 5 robricr. [10| —|
370
ple; la a duoa c6lă, pe jometat = la a treia colă,
Pentra
încă 5 rubrici.
„| &|—|.2
a treia parte; la a patra cotă, pe sfertă, şi totă
96
> sală treilea 5 rubrici.|
6|—|
2|22
pe sfertă se vorii plăti aceste paginela ori câte
dle vorii nat continua, Lucrătorală va fi actor „> alăpatrulea rubrică, | 41—|
1 28
:>
ală cincilea 5 rubrici, 2|—|—]7
fi culese cu petiti ori nonparcili, plata
va fi întreită. Asemenea se va urma şi cânâă
rubricele arii conţine numai cifre,
Mărginila culese cu litere 1nai mici ss
maj
mari, ori cu cifre, se va bonifica după impor-

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE,
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Şi pentru

cri câte 5 rubrici voră

mai eşi

„câta 2 Isi vechi (74 ban!) de fie-care 5 rubrici.

'Tâte rubricele mai puină de cinci se plătesrii intregi cinci.
.
Tabelele cu: ducă capete de felulă registrelorii de partidi a Ministerolui de finanțe, şi
mai în spiciali partida Casa banilorii, se verii
plăti ză dată şi jumătate preţul el; €ră cele
cu trei capete se vorii plăti înduoită.
“Praversele (cvernlă) su va plăti pentru fie-

care cinci linii, preţulii din urmă alii celoră

cine! rubrică de la fie-care formati de tabelă.

Cândiă tabelele ari conţine şi textii în ru-

brici, ela se vorii plăti înduoitii de rorii fi cuJese cu cicero scă garmonâiă, şi întreită cândă
vorii fi culese cu petităi scă nonpareilii.

Cândii însă rubricile tabelelorii de ori-ce mă-

rime arii fi întregi cu cifre, de toiul înstrucțiunilor pentru casieri, de caleululii monedelor
în Ic moni,

plata se va face pe mia da n de la

"corpul cifrelor cu cara s'a culesă, însă întreit.
„Art. 16. Tabelcle de felulă registreloră de!
chitanţe; cu talonii. se plătescii ca simple tabele; biletele însă anexate tabelei se voră plăti

câte unii sfanță uvuli (89 bani).

Arie 19, Lucrările de accidenţă sevoră plăti:
Lev.

Adrese ministeriale, caps-

te. ete,

aj

Par.

ra an

4120!

1166

Atişe de teatru cu peraonage chârtie No, 6—8. . ,!
4120|
Afişe pentru comercianţi
|
sâi serbări, pechârtie No.6-5, | 9|—|

1166
53|

33

_

L.r. Par. |L.n. Buny

„ ]demă în ducă limbi. .
Idemii în trei limbi.
Circulare, atestate şi contracte pe uă facă cu ori-ce
titlu sc capă ari avea .

13]20|
1$4—|

5|—
6[67

6|30|

2|50

gine, se socotesc cu mia după
preţurile fisata la art, 5.
Mandatele de ori ce cate-]
gorie po uă facă. .

9|—!

3|83

Jăemi de îmormântare.

4120]

11609

4120]

1169

- demnă în deoă limbi. ,
Idemii pe duoă şi trei pa-

12120|

Bilete de invitaţe. .

-Idemiă de botez.

4162

4120|

. ..

1166

Idemiă de vaccinaţie, . .4 4420,
1[66
Coperte de broşuri,
. „| 9]—:|
3135
Ast.1S. Budgetul Ministerului de interne. ju-

stiție şi externe, câla pe |. 60 (221, n. 22b.),
Jdemii Ministerului de finanțe, culte, resbeli
şi$ lucrări publice, lei 75 (27 lei noui 77 bani),
Art, 19. Cânăi uni lncrătoră este chiămată
pentru uni lucru extraordiparii nâptea cii sărbătârea, şi cândă ascâptă după manuscrisii scă

literă de împărţit, timpul săi rămas neocupat;
“i se șa plăti câte 65 parale (59 bani) pe oră.
Art. 20. Lucrările ce nu s'a pututii prevedea în tarifa, de facă rămână a se executa după
particulară

învoială,

stă de lucrători! în con-

sciință (cei cu luna).
“
* Arte 21, Cologătornlă este dâtorii a împărţi
tâta lucrările efectuate de deusulă, fără altă
indemnisare.
:

IL. TA RIRĂ
de prețurile curente alo lucrarilorii de la fonderia de litere a imprimerică Statului, pe locă, în greutate po funtă
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cicero în longims, pfantuli a 92 bani.
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REORGANISAREA

SERVICICLUI

STATISTICG "GENERALE

ALU ROMANIEI

*

(Decretii Do. 2144, din 29 Noembre 1871)

TIPLULĂU 1

a. De unii capii;
b. De unii secretarii-referentii;

Serriciulii generale de statistică

c. Da anii ajutoră-verificatoră;

d. De unii archivară;
”
e. Da ună copistii-corectorii;
f. De ună copistii.

CAPITOLULU 1
„Despre oficiulit centrale de statistică

"Arte 1e Se reinstituo pe lingă Ministerulii de
interne unii oficiii centrale de statistică pentru
a culege, coordina, şi publica în fie-care an datele statistice, privitore,la tâto ramurele administraţianii publice și la tote manifestaţianile ce interesă viaţa fisică, economică, înteleo-

tuale şi morale a țărei,

.

Art. 2, Capul oBciniui contrale de statistică

„va dirigo lucrările pentru tâtă ţera, sub ordi-

„ ile Ministerului din întra. Elă va avea respunderea cu drepti de snbscriera pentru tâte câte
nu prirescă budgetulă, executarea culegerilor
statistice noni, chelţuelit» şi peblicaţiunile extraordinare, numirea funcționariloră, destitui-

rea şi darea lorii în judecată. Asupra acestori
chestiuni şi altele ce se voră arăta în articolii
speciali, escluse din competinţa lui, numai mi-

nistrulă din întru va avea să pronunțe, ascul.tândă, în casuri arătate de lege, şi părerea comisiunii centrale de statistică.
.

Arte 4. Capulă oficiului centrale de stati-

stică ra trebui să fie speciale în sciința stati-.
stică, şi numirea lai va fi presintată la întărirea domnâscă de ininistrulă din întru, dapă ce

va fi consultată şi părerea comisiuni! centrale

de statistică.

,

Secretarulii referentă şi ajutorulă verificator
precumă şi referenţii preveduţi la art, 7, nu.
voră putea, fi supuși la întărirea domnescă de
câtii numat după ce vorii fi trecuti unii examenii satisfăcătoră înaintea comisiunil centrala de statistică.
.
-

Funcţionarii însemnați la literelo d, e şi f

do ia articolulii precedinte se voră numi după

regulile generali de admisibilitate, otărâte de
Xinisterulă din îutra.

CAPITOLUL 11
Despre comisiunea centrale de statistică

Art. 3, Oficiali centrale.de statistică se
Art, 5, Pe lingă oficiulă centrale se întoccompune :,
mesce vă comisiune centralede statistică, com-

-

JUDEIIANE

SI

pusă din patru membri, numiţi pe trei ani prin
docretii domnescă şi aleși printre persânele ominente în sciinţa statistică şi economică. Capuliă oficiului statisticii va fide drepti ali cin“colea membru ati comisiunii, îndeplinindă şi
* fancţiunea de secretară. Tii sa bucură de uă

diurnă de dece Iei. plătiţi din budgetulă Mini-

- sterulai din într, numai pentra ditelo de presenţă
|
E

Preşedintele acestot comisiuni va fi cel may

în verată din membri.

COMUNALE

23

TITLUL 11

Serviciulii judeţianii de statistică
CAPITOLULU 1
Despre comitetele permaninţi ale consiliiloriă
Judeţiane

.

arte 12. Comitetele permaninți rimânii înArte 0, Atribuţiunila comisiunil centrale de sărcinate cu culegerea cifzclori primitive
ce le

statistică suntă : .
- a. Bă determine datele statistica ce ai să fie

vori fi desemnate şi la timpulă și în modul
fizatii; ele voră înainta tabelele lori terminate
-ciilese şi să otărască formularele;
acelora din agenţii statistic! centrali cari vor
" B. Să controleze tâte datele statistice adu- “Îi însărtinaţi, după repulamen
tiă, cu lucrarea
nato de oficiulii centrale şi să autotiseze publi- sciinţeloră culese într'ensel
e.
|
carea, loră;
i
Art, 19, Cumitetele permanenţi, autorităţile c. Să emită părerea sa asupra chestinnilori comunvali câtii şi ori ce funcţionar
ii sunţiă resşi lucrăriloră statistice cari voră fi supuso de ponsabili pentru exactitatea
sciințelorii statiSMinisterul

ă din întru doliberaţiunilori sâle.

CAPITOLULU 11,
Despre referențiă statistici
Arte 7. Pe lingă Ministerele justiţiei. finauceloră, culteloră şi instrucţiunii publice. comerciulni, agriculturei și lucrăriloră weblice,

se înfiinţăză câte ună referentă atatistiecu un
ajutoră, Apuntamentele lorii se vorii înscrie în

budgetul Ministerelor respective do cari ei ţin.

Art. 5. Aceşti referenți suntii însărcinaţi :

d. Să adune, să despâie şi ră coordine. după
„ înstrucţianile şi modelele date de oficiată cenîrale, tâte sciințele statistice ce lo șorii fi de“semnate;

V. Să dea oficiului centrale informaţiunile şi

concursulii trebuitori pentru ceea ce privesce
diferitele sorricii publice şi diferitele lucrări
statistice de resortulă fic-căruia Ministeră pe
lîngă care ci fancționcză, și să se adune peutru acesta la oticiulă centrale ori de câte ori vor

fi chiămaţi;
c

În fie-care

ani,

la terminulă

si modulă

fixată, să adacă la oficiuli centrale lucrările
lorii statistice ale anului. procedinte.
.

Art, 9. Referenţii statistici nu voră putea,

corespunde de câtă sub semnătura ministrului
loră respectivi cu autorităţilo sâă agenţii de
sub dependința Ministerului loră: Vorii avea
însă dreptaiii d'a sub-semna corespondinţa ordinară cu oficiuli centrale.
:
Art, 10, EI nu pot î distraşi da la lucrările
loră speciali prin inzărcinări străine de atribu-

ţiunile lorii.

Arte 11. Numirea refexenţilorii și ajutârelor
loră se sa presinta la Sntărirea domnâscă de
către fie-care JMinisteră respectivi, după reco„ mandaţiunea făcută de comisiunea centrale de

statistică examinătâre, .

:

stice date de densele, .. Art, 14, Meinbrii comitetelarii permanență

compună comisiunile statistice judeţiane, cari
voră fi preşedate de prefecti sâi în lipsă1 de

:
directori
Arte 19, EX 'şi dai părerea asupra tutulor

chestiunilorii şi operaţiilorii statistice supuse
de prefect ia judecata, loră; că potă emite şi
din propria, lorii iniţiativă părerea asupra, amelioraţiunilorii ce suntă de adusă la diferitele

operațiuni statistice div judeţă.

.

E

Art, 16, Ei suvtii dâtoră să delego pe unuli
dintre dânşii pentru a inspecta registrele actoloră stării civile de pa la comune.

TITLULU III
Despre penalităţi și mEsură disciplinare
Arte 17 Orl-ce agenti statisticii contrale,

prevădatii îutracâstă lege, va contraveni la .
disposiţiunile prescrise de ca, va fi supusi pentru prima Oră la uă amendă de 23 lei; în casii
de recidivă, amenda se va înduoi gi, pentru
grave abateri, depărtarea din funcţiune va fi
penalitatea sa.
Art, 18. Amendele şi penalitatea otărite
prin articolile precedinţi sc vorii executa pen-

tru referenţii statistici de către fie-care Mini-

steri pe liugă caro ci funcţioneză, după invitaţiune ministralui de interne, care va asculta, pentru depărtarea loră din funcţiune, ca penalitate, şi părerea comisiunii centrale de statistică şi va avea în vedere apărarea inculpa-

talaj.
Art, 19, Pentru fancțiouarii diu oficiul centrale previduţi.la literele D şi ce de la art. 3,
ministrulă de interne, după referatulă

capului

oficiului, aprobată de comisiunea centrale de
statistică, ordonă aplicarea şi executarea amendelori și otărasce destituirea lorii. Func-

*

24

LEGIUIRI

ADMINISTRATȚIVE,

ţionarii însemraţi în art. 3, la îitera d, e şi f,
"Art, 24, Fencţionarii statistici cari sa voră
se voră destitui după ducă amendări în cursa
afla funcţionândii în divisiunea, statistică până
anti ană,
- la promulgarea legii de facă vu vori 6 supuşi
Art, 20, Xinistrulă din întru, ca preşedinte, la disposiţinnile prescrise într'ânsa Ja art. 4
şi comisiunea, statistică centrale julecă abate- şi 11; iniînistrulii, consoltândă comisiun»a cenrile capului oficiului centrale care pentru pri- trale de statistică, formată din roni membri,
ma Oră s: amenidză cu 59 leY, a doua ră ca va regula noua iorii posițiune.
200 lef, şi drpă duct amendări in cursul unui
anii se destitue.
:
Arte 21. Ori-ce agentă statiaticii, fie central,
fo judeţianii, care se va descoperi că a. deșnaDespre statulă servieinini centrale te
taratii gifreJe statistice, punândă gifre imagistatistică

TITLULU VI

narii, 6ră nu acelea cari voră fi culese contormă

cu regulamentulă generale, va ii dată judecăţei, după cererea ministrului din întru. și, de
se va găsi vinovatii, "i se aplică :5 dile de închisre, după care destitoindu-se îndată va fi
publicati în Alonitorulă oficiale.

Art. 25, Retribaţiunile personalului serviciului de statistică se fixăză după cumă ur1n6ză :
:
:
Sinisterulit de interne
Oficiulii centrale

TIPLULU IV.

Ma

1 capă ali oficiului...
1 secretară referentă.
1 ajutoră vezificatoră,

Disposiţiuni generali
89
„Art, 22,
Tote autorităţile administrative şi
comunaii snntiă dătoze să dea naţiunile statistice co li so vorii cere de principalii agenţi
statistici, dapă formularele. tabelele sti instrucțiunilo emanate do Ja oficiulă centrate de
statistică,

larchivarăi

-,

.
.

.

cc

-l copistii corectoră

,

,„..

leii

500

800
190

.
.

.
.

>
>

2

.

“>

>

lcopistă, vc.
>
leameristă,
„>

190

120
Ll5
. 60

Ziinisteralii de finante

TITLULU YV

Referenţii statistică

Disposiţinui trausitorii
"Art, 29, Unii regulamentă penorale va fixa
modul de aplieaţiune alii acestei legi şi va precisa mai cu amţaantulă :

a. Faptele statistice ce voră trebui a sa cu
lege de cătro agenţii statistici judeţiani, de
către oficiul centrale de statistică şi referenţii
de pe lingă Alinisteze; atribuţiunils lorii şi modulii de procedare în conltatarea şi controlarea
faptelor;

-b. Tabelele ssă formularele ce ai a servi de
normă agențiloră însărcinaţi cu culegerea, di-

feriteloră sciinţs statistice;

-c€, Modulii după care are să se opereze recensemântuli generale ală țărai; câcdii trebue făcută şi ce fapte are să coprindă.

Lrefereată
lajatoră.

|
.

.

î

aa

>

Hiinistorulii de justiție
1referertă , .
0.
2

.

lajatori,

o

N

.

.

.

.

.

390
120

> 800

.

>

120

Ministerulă culteloriă si» instrucţiunii
publive
1 referentă
Lajutoră,

.
.

. . .
e...

.

.

.
.

.

>
>

..

9300
120

3inisterulii agriculturei, comerciali şi
ucrărilorii publice
1referenti

lajatoră,

.

.

s.a

„>

300
120

REGULAHENTU
ALU SERVICIULUI

GENERALE

DE STATISTICA

DIN

ROMANIA

(Decretii Do. 1014, din 9 Vaii 1S73)

Art. 1. Administtaţianea serviciului generale de statistică se împarte. sub înalta conducere a ministrului de interne, în :
.
a. Comisiunea centrale de statistică;
d. Oficiul centrale ds statistică;

c. Referenţii statistici;

d. Serviciulă judeţianu de statistică,
4,

,

Despre comisiunea centrale de statistică

Art, 2, Membrii comisiunii centrale de sta-

-

JUDETIANE

SI COMUNALE
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tistică se numesciă prin decretă domnescă, în | Acesti procesă-verbale, încuviințatii de miurma raportului ministruloi de interne, în care nistru. se înainteză în originalii serviciului
se va faco menţiune că persânela recomandate comptabilităţii din Ministerul de interne; 6ră
întrunesc condițiunile ceruta prin art 5 din copia rămâne în dosarulă comnisiunii e(ntrale
lege,
de statistică.
”
Art. 5, Termenulă de 3 ani sa socotesce
Art. 16. Capulii. oficiului centrale de stapentru fiă-care membra de la data decretului tistică are drept la diurnă ca şi cel-alţi anembri,
de numire,
Art, 17e Cândi capulă oficiului lipsesce, seMembrii, cari ai împlinită acesti termeni, cretarulă-refereută ţino loci do secretară ali
poti fi numiţi din noă.
comisinuii; r'are însă voti în cormisiune, nici
Art. 4, Ilembru, care voesce 2 so retrage dept Je diurnă şi va asista la desbaberi nadin._cornisiune, cată a da demisiune în scrist mai eu încuviințarea membrilor.
ministralui de interne.
Art, 15. Membri împartt între denşi! deoseArt. 5, Sa va considera ca demisionatii mem- bitele Îucrără statistice şi so ocupă nai în spebrolii care arii primi veri-uă fancţiune perma- cialii cu privegherea şi îmbunătățirea ramurel
nentă afară din capitală,
:
din statistica Statulai, cu care s'a însărcinată
Art, 6. Comisinnea ţine regulatii, în una din fis-care în parte.
:
camerile oficiului centrale de statistică, celă
Art. 19, Nici cui Ministerii s6ă administrapuţinii una şedinţă pe săptămână.
, ţiana publică nu y6te publica oficiali dat staDina şi ora întrunirii se fixâză, după împre- tistica fără ca mai âutâiă să fi fostii supuse
giurări, prin îinpreuuă înţelegerea membriloră. controlului şi încuviinţării comisiunii centrale
Art. î. Comisiunea pote ţin» şi extra-ordi- de statistică.
o
„_nară şedinţe; atunci se convâcă de cătra preArte 20, Oficiul centrala de statistică nu
şedintele ci legralii; ră în lipsa sa din capitală pâto sub nică ună cnvântă, fără încuviințarea
de către celă mai în ctate din membrii, care comisiunii, să artane sciiuţe nuoi statistice scă
do drepti înlocuesce pe preşedinte,
să publice date statistice.
”
Art. $, Ministru de interne pote direstă con- |. Art, 21. Veri-car» autoritate centrale ară

voca ps membrii comisiunil în şedinţă extra-

ordinară, în urma vnui referată n;otivată din
partea oiicinlui centrale de statistică,

Arte 9, Presenţa membriloră la şedinţe se

constată întPană anuma registru namerotată,
sigilatii şi parafatii de ministru de interne.
Art, 10, Lucrările comisiunii începi în fă„care anii la 15 Septembre pentra a se terraina

avea trebuinţă să adune sciințe statistice prin

agenţii statistici, preveduţi do lege pe lugă
Minister, se va adresa directă oficiului centrale do statistică, care va supune cererea comisiunii, şi autorisându-se culegerea, se va fixa

formularele, cumii şi anume modală după care

urmăză a sa aduna.
A
.
Art, 22, Dacisiunile, ca comisiunea, centrale
la 1 lati.
A
de statistică este chiămată a lua în materiele
In timpulă vacanţelori, membrii jiresenţă în coprinse la art.6, lit. a şi b din lege, se constată
capitală potii ţiue şedinţe extraordinare, cândiă prin procese-verbale, Ele se rari înainta prin

vori fi în majoritate.
Art. 11, Comisiunea nu pote emite păreri

nici lua decisiuni do câtă cu majoritate de trei
membrii; pote însă lucra şi cu numeri iat
mică.
:
A
.
|
Art. 12. Cândii din lipsă de majoritate nu
s'a pututi ţine şedinţă, membrii presenți poti
iscăli do venire în registru şi aii drepti la
diurnă,
Art, 18, Congediulii membriloră se acordă

de ministru de interne, care va cere şi părerea

comisiunii,
.
Arta 1f, Membru, care fără congediiă şi fără
a motiva absenţa, va lipsi de la patru sedinţe
ordinare d'a rendulă, se va considera ca demi-

sionați,

o O

-

Validitatea motiveloră invocate pentru a ju:

stilica absenţa se apreţuesce de cătro comi-

siune, sub reserva, aprobării ministerial.
Art. 15. Diorna membriloră so respurde pe
trimestre, în urma unul procesi-rerhale, duveditorii de gilele de lucra a îiă-cărut membru

după registru de presenţă.

oiieiulă centrale de statistică ministrului de

interne, cara le va examina şi pane în lucrare
sâii d'a dreptatii scă prin Ministerele respective
pentru lucrările ce prirescii acele Ministere,
Art,23, Părerile, ce comisiunea pâte fi chiămată a emite conform art. 6, lit. c, din lege. se
constată asemenea prin procese-verbale şi se

soră înaiuta pe aceeaşi esle ministrului de în-

terne spre a le puno în lucrare, după cole va :
ti aprobată.
Art, 94. Toâte aceste procâse-verbale se numerotezi de către archivaruliă oticialul şi se
trecă în prescurtare întruni a name registra
sub priveghierea capului oficiului, Ele se coasorvă cusute împreună cu lucrările, căror aă
datii nascere, şi alcătuescă dosarală comisianii

centrale de statistică.
“
Art; 25, Cândii părerile sâii decisiunile cnmisiunii nu sunt

aprobate, ministrului va a-

r&ta în scrisă pe procesul-verbală respectivi

motivele de respingere.
Art, 26, In tâte lucrările, ce se voră aicătui po baza jurnalelori comisiunii, se va face
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menţiune prin cuvintele: <audindă comisiunea

centrate de statistică.»
Art. 27 Datele statistice autorisate de co-

misiune spre a se tipări voră coprinde în puDlicaţiune” formula : <acâstă lucrare s'a, apro-

- bată de comisiunea centrale de statist
ică, con-

formă art. 6, Jit. b, din lega.»
i
art, 2S, Unii procesii-verbale se va redacta
de către secretarulă comisiunii la finitulii
fecărci şedinţe; cli va menţiona pe senrtă lueră-

supra şefiloră de divisiuni şi este po picior
egalitate cu toţi directorii de serviciuri, ă de
.
Ari, 52, Tâte datelo statistice, culese
direct de către oficiă, se despiă şi în tabele

generale se coordontză sistematicii de către
secretarulă-referentă, după modalii prescrisă
de
capulă oficiului.
Secretarulă-referenţă este dâtorii a subscr
ie,
sub a sea răspundere, fie-cate tubelă, ce
urmâză a se tipări, dreptă încredințare că
este
alcătuită întocmnai după datele statistice
primitive. Capuli ofiziului este asemenea răspun
-

rilo cu cari s'a ocupaţii comisiunea şi se va
|
La începutală fiă-cărei ședințe se va da ci- dătoră
, întru câţă "it privesce, de exactitatea
“tire despre procesulii-verbali ală şedinţer preacestori tabale.
|
cediute.
i
Art, 38, Secretarulă-referenti folosuesce

„ Sub-semna, de către presedinte şi sscretarii,

Re

Mi

Despre oficiul centyale de statistică

provisoriă de drepti po capută oficiului, cândă
lipsesce s6ă când postulă este vacantă,

In casulă acesta corespondinţa directă a ofi-

ciului sa va contra-semna peniru secratarulii
referentă de către adjutosele-verificatore, eră
Art, 29, Capuli oficiului” centrale de staîn lipsă'i de archivară,
îi
tistică so nuimesce prin dcereţă domnescă, în
Art, 29. Tâte datele statistice, culese diurma raportului ministruluide interne, în care
ractă da către oficiii, sa verifică do către adju30 va face menţiune că persâna rocomandată
intrunesce coudițiunile cerute prin art. 4 din torate- verificatore. care, controlându-le în amenunte, se încredinţâză de suntă înaintate la
ege.
timpii şi cutese întocmai după modulă caruţă
Art, 20. Capul oficiului espeduosce tâtolu- prin
formulare şi instrucţiuni.
|
crările cerute subsermnătura; sca şi acâstii coArte 40. Adjutorele-vorificatore ţine tabl»
Tespoideuţă directă a oficiului se va contrape
jedeţe
, plâşi sâă comune Qespre fie-care casemna de către secretarulii-referentii,
Arte 51,- Lucrările excluse din co:npetința tegoriă de sciinţe statistice cerute şi armărecavului oficiulu! prin art, 2 din lega sa voră ece necontenitii a loră complectare,
Inapoâză autorităţiloră tabziele răi atcă„ expedui sub semnătura directă a ministrului
do interne şi se vori coatra-semna de către tuite şi urmnăresco îndreptarea eroriloră.
Liă verifică sumele din tabelele Incrate de
capulă oficiului.
secreta
Art, 82, Capulă oficiului adună tote cle- ţiunea rali-referenții, cărui atrage tâtă atanasnura, eroriloră strecurate.
.
inoutele necesari la alcătuirea sâă modificarea
Arte 41, Adjutorele-verificatore înlocuesea
legilorii şi regntamenteloră privitore serviciuprovisorii de dreptă pa secretarală-referentă ,
lui generalii de statistică; duce corespondenț
a
ofici6să şi în limbi străine cu biurourile stati- cândiă lipsesce să cândă postulă este vacantă.
Art, £2, Arehivarală rezuleză chârtiela, con=
stice din străinătate; urmăresce din iniţiativă
inavnţirea bibliotecei oficiului în marginea su- servă şi ține în regulă dosarele.
Eli răspunde de fie-care chârtiă intrată şi
meloriă afectate prin badgetă; publică şi ţine
concursii pentru posturile adininistrative pre- primirea s2 constată prin a sea subscriere în revădute la lit. d, e şi fde sub ar. 2 din lage; Bistra de intrare ală registratarei Ministerupâte acorda impiegaţilori oficiului centrăle Imi stii în condicuţa aducătoralaj, *
Art, 43. Archivarulă duce grija ca ori-ce
congediii, care nu trece peste 15 dile; ține relucrare, care eso din oficiii, să albă sub-serie:
gistru de yresință ală impiegațiloră oficiulu
i
şi este controlatorii lucrărilorii referențiloriă rile cusenite şi anexele da cari s'ară face meaţiune.
statistici de ve lingă cele-alte Blinistera,
art, 44. Pentru fie-care afacere se va forma,
„_ Art, 89, Pentru tâte lucrările nada ară ur|
ma lipsă de legiuire ssă de regulamentă. ssă dosarii sueciale,
Art. 45, Nici uă hârtie sâă tabelă na se va,
ar necesita aprobarea domnâscă, capul oficiului
alătura
” la' dosară de nu va figura curântulă :
va refera Ministerinlui,
Arte 94. Capalii oficiului nu pâte fi distrasti. lucrate, sub semnătura celui în drepti.
Arie 46. Archivarulă conservă si ține catafără consimţimântul stă, prin iusâreinără străilogiă despre tote tipăririle statisticeşi do cărne de atribuţiunile eâle,
Art, 35, Ministral va încaviința cougediă ţile diu bibliotheca oficiului.
Ari. 47, Sub nici ună cuventii, ar.hivarulă
impiegaţiloră oficiulai, avândă in-vedere şi pă.
nu va priimi nici inregistra hârtii sosite cu varerea, capului,
|
lsre, până cândă banii nu soră fi îucredințați
Art. 86, Capul oficiului are precădere aserviciulai comptabilităţii şi arâstă depun.re
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nu se ra constata prin sub-scrierea compta- | aintea comisiuuii centrale de statistică
exabilulai,
meauli cerută prin art. 4. al. 2, seci art. 11
Art, 45, Cândi archivaruli lipsesce, este din lege,
|
.
iulocuită de copistulii-corectore,
Art. 59, Aspiranţiloră la postulă de secreArt, 49. Corectura dateloră statistice, înain- tari-referentţă, adjutore-verificarorii, referent
tate tipografiei, se face da către copistulă- statisticii sc aljutore de referent, se vu cere,
corectore, caro asemenea duce. grija ca tote pe lingă diploma de bacalaureat, necesară
publicaţiunile oficialul inserate în foia oficiale spre a ti admişi la concursă,
a proba în scrisă -să fie reproduse întocinai după criginaltt,
şi orale că posedă :
Art, 50. Copistulii-corectore alcătuesce pe
a. Noţiuni de statistică;
caratii sistematicii formularele după modută
b. Noţiuni de economie politică;
şi în forma arătată de capulă oficiului.
„6, Noţiuni de drepti adininistratisiă;

Elă prescrie la trebuință ca şi copistulă.

Art. le Conceptele şi tabelele se preseriii pe
curati de către copist, care serie în întregul
loră curintele în prescurtare din concepte şi

atrage atenţiunea, redactorelui asupra erorilor

coloră ce s'ară strecura în adresa sâi coprinderea conceptelorii,

Arte 52, Toţi împiegaţii oficiului centrale

de statistică, afară de atribuţiunile principale
anume precisate fie-căruia prin regulamentul
de facă sunti ditori a lucra şi a se eouforma
întocmaf instrucțiuniloră ce treptată voră priimi, după trebuinţă, din partea capului oâciuloi,

Arte 53, Cameristulă e numesce și se înlo-

cuesce da către capulii oficialui,
a
Art, 54. Intrarea în funcţiune a împiegaţi-

lor, numiţi cu decretii domnescii , este prece-

dată de prestare de jurământă,
,
Capali oficiului jură în presența ministrului;
Eră cei-alţi împicgaţi at oficiului jură în presenţa cazului.
Art. 95. Sub nici ună cavântii, prin ofciuţii
centrale de statistică, nu se va

mai

trămite

d. Geografia țărei;

e. Uă limbă străină (italiană, francesă ori.
germanâ).
,
Da
E
Art, 60, Aspiranţiloră la postulii de refereat .
se va mai cere, pe lingă aceste cunoscinţe ge-

nerali şi cunoscinţe speciali, privitore la lueră-

rile stutistice din Ministerali pe Jingă care ver
cere a fi namiţi, adică pentru : »
.
Ministerulă agriculturei, comereiului şi lu-

crărilorii publice, uoţiani do agiicultură şi technologie;

.

|

.

Ministerul cullelor şi tustrucțiunii publice
noţiuni asupra administraţiunii cultoloră şi a

legii instrucţiunii publice;

Dlinisterulit de finance, noţiuni asupra theorici impositeloră în gencrală şi asapra administrațiunii financeloră în România;
. Ministeruli de justiţie, noţiunido drepti;
Dinisteruli de interne, cunoscinţe speciali
asupra dreptului administrativă,
Arte Gl. Sa va acorda uă oră pentru a se.
trata în scrisă fio-care din materiile cuprinse .
în at, 59.
,
Nu se voră admite Ja cxamenalii orale de cât

antoritațitorii do prin județe, spre desfacaro , concurenții cari ai obţinută la examenul în.
cărți, tablouri, harte sâiă îiz ort-ce altă seriera scrisă celii, puţinii nota 5 ca midlocie, :naziproprietate particalară.
mumii fiind 10,
.
:
Arte 56, Registratara 2inisterului de inArte 62, Candidatalii care ară declara că nu
terne va priimi, înregistra, împacheta şi expe- pote respunde de loci asupra unei materii, nu
dui tâte lucrările oficiului centrala do stati- se ta admito la examenulii orale.
stică.
:
,
Art. 69, Aspiranţii admişi în, examenul oArte 2 Materialulă necesari cancelariei şi ral vorii rospende la tâte chestiunile ce so vor
încăperile oficiului se va procura de către ser- face lorii de către membrii comisiunii examinăviciulul comptabilităţii din budgetulă Mini- tore, în marginile noţiuniloră cerate.
,
steralui de interne, din care se va libara în fieArt. 64, Pentra îndeplinirea
unui post vacare ană şi soma cuvenită pentru îndestrarea canti da referent sâii adjutore so va face con- .
bibliotecei ofeiului, conformi alocaţiuniloră cursii, câre se va publica cu minimumă ui lună

bulgetare,

mai "nainte de diua, în caro se va ţine. Acâstă

e
„Despre referenţăi statistică

Art, 5$.

Referenţii statistică şi adjutorii

lor, previduţă prin art, 8, lit.D şi ce, şi ast. 7
din lege, se numezco cu decretii domnescii ,
în trma unul raportă din partea, ministrului
respectivă „ în care se va face menţiune că,
peis6na, recomandată a depusii cu succesiă în-

publicaţiune va cuprinde, polingă enumerațiunea materiiioră prevădata în art, 59 şi 0, diana,

ora şi locaiulii, cândiă şi unde ra avea loci concnrsulă,

i

-

î

Aspiranţii rori depune in cancelaria oficiului, cu 24 ore înainte de diua fsată,. cererea

lorii do ă fi admişi ja concursă, însoşită negreşită cu diploma lori do bacalaureatii, su actul
lorii de nascere sâi cu alte pies2 cari după lege

potă ţine locă de densulă, şi cu actal prin care
să probe că a îndeplinită obligaţiunile impuse
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de lpea recrutaţiei; vorii putea adăoga
şi alte | Art. 73, In totă ce privesce orele
de lucru
acta ca voră crede de cuviinţă,
şi disciplină, împiegații statistici santă supuşi
art, 65. Potă fi numiţi în postulă de referegul
ament
ului interiori al fe-cărui Alinistes.
reuți statistici şi fără cnacursă, adjutorulă-r
Art, 24. La intrare în funcţiune „ referenţii
rificatoră şi adjutorit-refarenţi, sub condiţi eile | statistici și adjutori loră daă jarământă
următâre ;
în
.
presența rainist:uloi respectivă s6ă a, secret
a Să 6 fostă admisii prin concurs la postul
arului
stii
genera
lă.
de adjutore-referentă;
|
.
iri, 75, Roferenţii statistici put coresp
d. Să fi servită trel ani în arcstă postiă;
directă cu șefii de serviciari, cară depindăunde
c. Să fi depusă unii examen satisfăcător
de
acelaşi Ministeriă, sub formă da adresă
înaintea comisianii centrale ds statistică
asrArte
20. Adjutorii-referenți potă fi chiămaţă
pra inateriilorii coprinse în art, 60, privitâ
re provisoriă, după cererea oficiului centra
postului de refereută,
le de.
:
“ Cândă mat mulți adjutori-refezenți arii în- statistică, de Ja unii biuroi statistică Ja altal
Syre a veni în-ajutorală ver-unoi lucrări
- deplini condiţiunils cerute, ta urma
imconcursă, portaute.
după regulelede maisus, însă numar între dânşii,
Arte
27.
Refere
nţii
statistici nu poti,
"Art, 66. In totii timpal consnrautui în
stris, nici ună curântă, fără încuviințarea comisi sab
Va Sta pururea în priveghiăre ună membr
unei
u 2] centrale, să adune sciințe nuoi statist
ice stă
comisiunii, căruia se va încredința probel
e cu să publico date statistice.
numele concurentului sigilatii.
“Arte 7S. Referenţiloră statistici sa va pene
"Concurenţii nu potiă aduce cărţi sub podeps
ă la disnosiţiune de cele-alie Sersiciuri
din Alinida esciadere.
nică
- să albă în tirmpulă concur- sterulii
respeztivă ori-ce dosare şi soiinţe de
sului comunicare înire ci, nică cu alte person
e. cară voră cerea trubuiuţă în culegerea datelo
“Arte 67. Cândă ună post de adjutore
ră
”
vacantă, capul oficiului publică de îndată este statistice.
conArt.
19,
Regist
ratura de intrare gi cşire a
cursii în conformitate cu disposiţiuni
le co- fie-cărai Ministerii va priimi, îuregistea,
împaprinse în art G4 Ge mat'susă, relative
posta- cheta şi expedui tâte lucrările biarou
lui stalui de adjutore.
tistică.
:
„Arte 65, Biuroulă statisticii alcă
|
tuosce
Art, S9, Toti materiala necesară biaronlingă fie-care Ministeră ună servicii indepe pe
n- luă statistică se va procura din budgetulă
Midinte de cele-alte serviciuri.
:
nisteraiui pe lingă care este alioită şi în care
Lucrările statistica se subscriă de către
mi. va ocupa încăpere deosebită.
nistrulă respectivi s6ă de secretarali stă
ge-

nerală şi se contrasemnâză de către roferentiă,
Corespondenţa dirzctă a referențiloră cu o-

ficiulă centrale de statistică se contrassmnez
ă
obicinuită de adjutorii lori şi se face în
formă
de raporti, ca unei autorităţi de care
depinie

în parte.

Art.-69. Toto datele statistice, culese
dia
rectiă de fie-care Ministeră, se despoie şi
în tabelele generale se coordonă sistematică
de către referentuli-statistică, după rnodulii prescri
s
de oficiulii centrale de statistică,
"Refzrentulă este dâtoriă a subscrie, sub a
sa
respuudere, fic-care tablă lucrată, ce armâză
a se inainta oficiului, drepti încredințare
că
este alcătuită întocmai după datele statist
ice
primitive.

Art, 0, Adjutorulă-referentă , pe lingă

îndâtoririle impusa ajutorului-verifieatoră
pria
art. 39 şi 40 din acestă regutamentă, ţina
archiva biarociui statistică, şi prescrie
pe curată
tâtă corespondenţa Dbiuroului.
Art. 71, n lipsa referentului, adjutozulă
"i
ţine loculii..
o

Ari, 72, Ministrulă nu pâte acorda cougediă
referentului statisticii peste 20 dile, fâră a cere
şi părerea oficinlui centrate ds statistică,
Adjutorală na pâto lua congediii fără tucn-

viiaţarea referentului,

-

D,

Despre serviciulă județiani de statistică

Art, SI. Comitetul permaninte împreună

cu prefeetulii judeţului constitue comisianea de
statistică judeţiană,
In acâstă cnalitate elă lucrâză cu concursală

şi sub preşedinţa prefectului scii „în lipsă, a
Preseuţa la şedinţe a trei membri este ne-

directorelui,

cesară, In casă de paritate, rotală piczedinte-

lul este preponderantă,

Ă

Art, $2, Comisiunile statistic: judeţiane vor
ţine şedinţe Qo câte ozi va, fi trebaință,
Art, S3, Atribuţiunilo acestoră comisiuni
suntă :
N
.
|
I. A duce grija şi a privezlia ca culegerea,
datetoră statistice să sc facă exactă, la timpul
și dusă modulă cerută da către autoritatea,
centrale;
.
2. A da părsrea asupra tutulorii chestiunilor
şi operaţiuniloziă statistice supuse de prefactă
la jadacata lori;
:
9. A controlaîn amănunte tabsiele terminate
Spre a se înainta autorității cent-ale respzctire;
4. A emite din propria loră îniţiatică părerea

asupra amelioraţiuniloză ce suntii de adusă la

diferitele operaţiuni statistice dia judeţii;

JUDETIANE

5. A delega unii membru pentru a inspecta
registrele actelorii stării civile, dândii despre
axesta uă dată pa ană celi pagină un. raportii
pe Jargii Ministerului de interna despre starea
în «are se află şi măsurile ce s'aii luati de îndteptara.
,
ârt, 5i, Culegerea şifreloră primitive se va
face întocmai după formulare şi instincțiuni
do către diferitale autorităţi locale administrative, judiciare şi comunale, fia-care în cerculă
comypetinţei lori.

Art. So, Preşedintele şi membri! comisiunii
de statistică judațiană, deosebiţii fenctionari
zâminiistratiri, judieiari cumă şi autorităţile
comunala suntii responzabilt, fia-caro în ceea ce
"] privesco pentru exactitatea sciințeloză statistice date de dânsele.
"Arte SG. Tâte încheiările Comitetelorit per
maninte în lucrările d» s:atistică se vorii con-

atata prin proces-verbale, sub-semnat de nem
. bri presinţă.

Art, S7, Tâte tabelele statistice se vor îna-

inta prin Prefectară autorităţii centrale respective împreună cn copiu legalisată după proce-ulii-verbale relativii.

Art, SS, Oficiulii centrale de statistică ca avisulă Comisiunii centrale pâte, pentru lucrări
speciait de statistică, crea provisorii, în întexesulii culegerii sciinţelorii statistice, pentru
timpi necesariă, sub-comisiuni de persâno competinto pe plăşi sâă-comune, cari voră fi în-sărciuate cu anume lucrare,
a.
Art. S9. Preşedintele comisinnii de statistică a, judeţului va înainta toti-dâ-una, directţă
Ministerului respectivă datele statistice privi-

târo biuroului stă statistică,

E,
Despre penalităţi şi măsuri disciplinare
Art, 90, Infracţiunile comise de capul ofie
ciului centrale de statistică contra .disposiţiunilorii legi! şi a reguiamentului de facă se vor
pedepsi pentru prima, Gră cu 50 lei amendă, şi
a doua 6ră cu 200 lei, âră după două amendări
în cursul

unai anii, la uă

nouă

infracţiuna,

capulii oficialui se ra destitui.
_
Art, 91, In casă cândii abaterila capului oficiului arii fi do uă natură grară să cândi ară
fi comisă faptulii prevădat de lege prin art.21,

va putea fi destituită sâii datii judecății fără

ca să fi fostă prealabile condamnat la amendă.
Arte 92, infracțiunile şi abaterile capu!ni oficiului centrale do statistică sa vorii judeca,
ce cătra comnisinnea centrale de statistică sub
ptesidenţia ministrului de interne, care va con„xoca comisiunea, din oficiii spre acestă scop.
Pentru ozândă va fi necesară majoritatea do
trei coturi şi nu se va putea pronuntia de câtii
după ca capulii oficiului va fi chiămat înaintea

comisiunii şi ascultată în aperarea, sa,

81
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Art. 93, Infracțianile contra disposiţiuniloră
legil și a regalumentulal de facă, cum şi abaterile de la detorio a fancționariloriă statistici
prevăduţi de lege prin art. 3, li. D şi c şi prin
art, , voră fi pentru prima infracțiune pede-

pâite cu că amendă de 25 lei şi în casă de rocidivă amenda se va iînduoi,
Arte 9i, Amenâdele do mai sus se voră cxecuta pentru reforenţii ai adjutorii prerăduți do
lege prin art, 7 du către fie-care ministru pe
lingă care ei funcţiousză, după invitațiunea ministialu! de interne. în urma uni seferatii no:
tivat din partea oficiului centrale de statistică.
Pentru funcţionarii dia oficială centralo pre-

văduţi la litera b şi c de ln art. d, aceste.amenda sa voră exazuta de ministrul de interne
după referatulii capalui. aprobată de comisiunca centralo do statistică.
Art. 5, În casă cânâi abaterils referenţiloră statistici şi adjatoriloră prevăduți de lege
prin art. 3, lit. b şi c, şi prin axt. 7. vori do .
uă natură eravă scă voră fi comisă fatul prevădutiă de lege prin art, 21. se vorii destitui
sâă da judecății firă ca să îi fosti prealabilă
supuşi la amendă.
.
_

Destituirea îusă na se va putea pronunţa da

câtii după ce

se va consnlta comisiunca cen-

tralo de statistică şi se va asculta, inculpatulă
în apărarea sea. .
i

Art, 96. Raportulii de destituire al fie-cărut
ministru cătra Domn, în privinţa fie-cărui funcționară statistică, va menţiona îndeplinirea,
formalitățilorii prevădate în acest regulament. art, 9î, Impiegaţii menţionaţila art. 3,
lit, d, e şi £ din lege, voriă fi supuşi, în casti de
infracţiune, la amendă de 25 Je! şi în casă do
recidivă, amenda se va îndnoi, După două amendări în cursulă unui ană, după uă nouăinfracțiune, se va destitui.
_
Voră putea fi destituiţi gi d'a dreptulii pen-

tru ori ce abatere gravă în servicii,
Atâtii pedepsa amendei câtii şi a destituirei

se va aplica de către ministru

de interne,

în

urma unui referat motivată din partea capalol oficiului centrale de statistică,
.
"Art, 9S, Aganţii statistic! administrativi,
judiciari şi comunali, susărcinaţi a culega datele' statistice primitive, cari voriă denatura cifrele statistice, se voră pedepsi în conformitato

cu art, 21 din lege. .
|
E
Fr.

„a

”

Despre elasificatia statisticei pe Blinistere
Art, 99. Seiinţela statistice principali, memite a, se culege, coordona

şi publica da către

serticiulă generale de statistică, so împartă
după Ministere în modulă următoră :
A. Dlinisterulii agriculturci, comerciului şi
lucrărilorii publice
1. Teritorială. —Cadastru.-—Motheorologia.

30:
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ADMINISTRATIVE,

2, Agricult— ura.
Viile. — Pescuitulii. — Pădurile.
-

9. Industria. — Manufaeturi, arte şi meşte-

şuguri.

2. Administraţia publică, institaţiuui poli

tice şi administrative, posta şi telegrafulă,
higiena pablică, închisorile,
3. Forţele militare. — Armata, marina,

4, Comorciulii interiorii — Căi do comanicaţiune. — Târguri.

4. Navigaţia. — Mişcarea portasilori.

„Fi. Ministerulă justiţiei

B. Blinisterulă cultelorii şi înstrucțiunei
publice

1. Justiţia, civile şi comerciale.
2, Justiţia penala.
Fie-care dia materiile coprinse sub rubrieclo
do mai susii se va, sub-împărți treptatii da că-

1. Insățămentulă publică şi privată,
2. Cultele.
3. Așcdămintele de bine-faceri,

tre comisiunea

C. Ministerul de finance

1. Comerciii exterioră, importă şi exportă.
2. Pinancele. — Veniturile Statului, chel-

tuelile publice, dâtoria naţionale,

.

3. Bunurile Statului,
4, Salinele,.

rale

D. Ministerului de interne

1. Populaţia,

recensimântulă, mişcarea po-

pulațiuney.

centrale da statistică, care va

alătui, de fiz-care categoriă de dato statistice,
formularele curenite,
Art, 100, Cândă ca arma asc modifica formalarele în fiinţă sâă a se alcătai noul forinu=
lare, se va avea în vedere totă-dâ-ana şi dacisiuniila congresului internaţionale do statistică
aztpra materiei în cestiuno.
o
Art. 101, In privința recensimântulut geneali

țărei, se va alcătui la timpii de către

comisiune anume regulamentă, care pe largi va precisa timpulă şi modul, cândă şi după

care urmeză a se efectua, cumă şi fantele ce .

va coprinde.

- UE

GB

ASUPRA RIGOIULUI INCILISORILORU
-

TITLULU 1

do interne, cu vă administrațiune centrale spe-

Pespreregimulă generalii ali închisoriloră

Arte 1. a. Inchisorile se împartii în închisori de prerenţiune şi inchisori de osîndă,
V. Inchisorile preventive se împartii în duoă
catigorii : închisori preventive pentru deiicte;
închisori preventive pentru crime, Ele potă îi

în acelaşi edificii,

|

(Decretii, No. 109, din 29 Ianuariă 1574)

|

ciale, având de şefi imediată unii directorii
generali.
|
Art, 5. Modulă privegheri! închisoriloră, a-"
tribuţiunile respective ale imoiegațiloră înehisorif, ale prefecți!oră, ale primariloră, şi a ver

căroră altoră delegaţi de autoritatea adinini- i

strativă, voră fi otărito după propunerea Ministeralui de interne prin regulamente do administraţiune poblică, întărite şi promuleate

e. Inchisorilo do osiadă sa împart aseme- prin ozdenan
ța princiare.
nca în mai multe categoril corespundătâre cu |. art.
4. Uri regulamentii genzralo şi unipedepsele pronunciate de legea penală şi anu- formă
ya regula, serviciul şi regimulii îuchime, în:
sorilorii centrale de pei&psă; ună altă regulaTuchisori de pedepsă, corecţionale și poli- mentă va aşeda
regimul închisorilorii preţienâscă, *
ventire,
:
„Îmchisori de muncă silnică.
Arte 5, Pe lingă Be-caro închizâre se soră
>:
>
reclusiune.
înfiinţa comisiuni do priveghere şi se voră pu>
>
detenţiune.
admite ori ca societățide patronare libere,
Osindiţii la închizâre poliţienâscă vorii pu- “tea
co s'arii presenta spre a lacra la reformare:
tea, face osir:da loră şi în aresturile praventive,
Art. 2, Tâte închisorile voră fi împărțite în morale a, condamnaţiloră.
Ministru de interne va judeca tim ulii 0por-

divisiuni pentru

femei, bărbaţi, majoră şi nui-

nori, fără comunicație între denşii, supuse regimalu) peniteciară celulari misti, Il sunt
puse sub autoritatea directă a Ministeriulul

tunii cândă asemenea instituţiuni voră putea

Î înfiinţate,
Atribuţienile comisiuniloriă de priveghere ci

ndmiterez, societăţilorii de patronagiă ee voră

JUDETIANE

SI COMUNALE

regala printr'uniă regulamentii de administra- |

ţiune publică.
,
„Potii fi de dreptă membri unorit asemenea,
comisiuni: preşedintele şi procurorele generală

alii Curţel de casaţiune și primarele capitalei,

pentru închisorile din capitală. Pentru închi-

sorile agegate prin districte : preşedinţii Cur-

ţiloră de apelii, procurorele Tribunalului, duci
membri.
din Consiliuli generală ală judeţului

şi primarulii oraşului.
„În judeţele cari nu suntii reședința Curţiloriă

de apelii, voriă fi de dreptă membri comisiunilori de priveghere, preşedinţii Tribunaleloră
de județe.
:
|
Art. 6, Toţi agenţii şi funcţionarii însărcinaţi cu administşirați
paza închisoril
unea
oră
sunti numiţi şi revocaţi de ministru de interne;
funcționarii cu retribaţiunea mensuale peste
100 lel vorii fi confirmaţi prin un decretă prin-

ciară.

TITLULĂ II

.

31

Art. 9. Preveniţii şi acusaţi voră putea să
se aplico la tâte meseriile împăcătâro cu secu-

ritatea și ordinea închisorilor; preţulii prinsă
pe munca loră 'lă tragă ei fără împărţială,
Ei
vorii putea fi întrebainţaţi numai la Incrări
interire de menagiii în camerele în cară se află
închişi,
,
Ei voră putea fi învoiţia păstra cărți şi alto
objecte necesarii, pesinise de regulamenţii.

-

2 TIPULUI UL

Despre închisorile de osîndiţăşi despre
regimulii acestorii închisori

CAPITOLULU 1
Despre închisorile de osîndiți la muincele
siluice
:

Art, 10, Osindiţii la munca silnică vor
face osînda loră în stabilimente a nume înfiin-

tate pentru închisori de munci silnice, AsemeDespre regimalii închisorilorii de nea închisori so vorii aşeda po lîngă salinelo în
preveniţi şi acusaţi
exploatare, mine, porturi scă alte stabilimente
Art. 2, Sova înființa în fie-care reşedinţă de
lucrări publice.
judeţii, treptatii şi după miglâcelo de cară ju-. de Arte
11, Osindiţii vort fi închişi în deosebi
deţele voriă
venţiune.

dispune câte uă închisâre de pree
”
:
:
”

Privegherea şi paza interiră a închisoriloră
Sci a despărţituriloră pentru femei va fi făcută
de persâne de sexulă loră,

Art, 8. Preveniţii s6ă acusaţii voră trebui

prin chilii îndestulii de spaţiâse, sinătâse şi
bine aerate. In gilelo de lucru ei se întrunescă
la localul de muncă, şi suntă supuşi la regula,
tăcerei,
E
Ei vorii fi aplicaţi la tăerea, sărei şi vork fi
feriţi do tâtă comunicaţiunea cu lucrătorii col

să -fie în deosebi închiși în chilii singuratice,
liberi, cari sară găsi îutrebaințaţi în exploa=
îmdestuli de spaţiâse, sănătoseşi bine aerisite.
tare.
:
"
In timpul dilei cel cari vorii voi a lucra, se | Aplicar
potă întruni în ateliere sâă sălt comune. Insă meseriil ea lucrării industriale şi înveţătara
suntă învoiţi a lucra în chilia loră toţi cari osindiţiiorii esto do asemenea preserisă pentra
cari ară 6 făcută unii numără Gre-care
vori cere acâsta,
|
|
de an! în extragerea sări! şi cari arii fi în anii
Deasemenea, după cererea judelui de instrue- de pe
urmă ali duratei osiudel loră. Regula
ţiune, procnrorelui stă preşedintelui, ei voră
mentulă înhisorii va otări numărulă aresta-

putea fi ținuți la secretii în chiliile Joră.
După săvârgirea cercetăriloriă poliţienesci,
preveniţii trămişi în judecată voră putea, co-

munica cu adrocaţi! şi apărătorii lori; ei voră
putea comunica cu rudele lorii cele de apr6pe
învoite de regalamentă,

ţiloră şi condițiunile lori de admisibilitate la

învăţătura meseriilorii precumă
cestor meserii,

şi natura
-

a.

Art, 12, Prodactalii muncei osinditului este

de dreptă ală Statului, cu tâta acestea uă parte

din acestii productă, care nu vu trece peste 2/10
Dsca şefulă stabilimentalui va fi găsită de pentru forţaţi
se va lăsa în folosulă osînditusocotinţă, pentru interesu

lă justiţiei şi sigu-. Ină, din
ranţei, să nu învotscă asemenea, comunicaţiuni traiului care uă parte aă'i fie pentrv îndalcirea, lu! în închisâre şi nă parte să! fio păveri unui arestati, eli va.trebui mat ântâiri strată
să'şi supună părerea judecătorului de instrue- închisâr penă Ia liberare. Partea disponibilă în
e un pote trece: peste jumătatea leţiune. .
|
ginită,
o
Dâcă acestii judecătorii ra popri pe tâto sc
Masa s€ii banii în păstrare pentru timpulă |
pe unele persâne din cele în dreptă de a co- liberări
i lui staii neatinşi în totă timpulă înmunica ca arestatulă preventivă sâă acusatii,
chisorii
asemenea, comunicaţiuni nu voră putea fi în- sițiunea lui; aceşti bani so vorii pune în dispoliberatului în regulele prescrise de roroite sub nici un pretextă pe câtă timpă po- gulamen
te, spra a se asigura, câtă mat bine
prirea nu va fi revocată pânăla terminarea, indestinaţiunea loră și a împedica, câți se pote

stracțiunei prin darea, definitivei ordonanţe a de a
face uă rea întrebuințare de dânşii.
Art, 15. Osinditulă nu va putea, priimi ni,
|
3

judecătorului de instrucţiune.

92
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mica, de din afară; din bani! disponibili
diu preţulăi muncei lori, elă va putea să'şi îndulcescă
traială, cumpărânăă objectele invoite prin regulamentulă închisorii. |

CAPITOLULU 11

putea păstra la ci cărţi şi unele objecte trabuinci6se, învoite de regulamenţi.
.
Ei potii âncă din porţia productului muncei
ce sa'lasă în folosulă loră să'şi îndulcâscă posiţiunea prin cumpărarea anoriă objecte înroite
de regulamentă.

CAPITOLULU 1V

Despre închisorile de veclusiume

Art, 14, Osindiţii la reclusiuni vori face
osînda loră în stabilimente 2 nume înfiinţate

- Despre închisorile de femei

Art. 21. Sa voră afecta închisori deosebite
peutru fernaile osîndite la munci silnice, pentru cele de la reclusiune şi pentru cele de la
otărite de guvernă.
Art, 15. Fif-care osinditii va fi închisii în- închisâre
Art, 22, Pe câtă timpii numărulă loră va
+Puă chilie în destaiii de spaţidsă, sănttosă şi
aerită. In timpulă dilei toţi osîndiţii voră îi fi mică, ele poti:fi coprinee şi într'aniă sinîntruniţi şi supuşi la îndetorirea W'apăzi tăcere, guri stabilimenti, A6ră în despărţituri deoseTotă osinditulă va Â întrebuințată la lu- bite, fără de nici uă comunicaţiune şi sub tracrări industriale şi de meserii în regulele şi în tameute, sonformiă cu cele prescrise în capicondiţiunile prescrise de regulamentulă în- tolele de mal susă, pentru fie-care din categoriile penale. cu escepţie de paragrafali ali
chisorii.
,
:
Osinaiţii la reclusiuni voziă face munca lorii »-lea din art. 11.
Arte 23, Privegherea da pază interidră a
în întrulă stabilimentului, afară de ună mică
numără, aleşi din cei mai cu bune purtări, cari închisoriloră de femai se va face de persâne de
"potă să fiă întrebuinţaţi la cultura grădiniloră sexulă lori.
stabilimentuiui.
CAPITOLULUV
Partea din productulă muncei care urmâză
a sa lăsa reclusionarilorii în termeniie art. 12
Despre neversinici!
nu va trece peste */o din acelă productii.
Art, 21, Nevârstnicii, condamnaţi în virtuArt, 16, Osînditulii la reclusiune na va pttea, nimica priimi d'afară, fără autorisaţiunea, tea art. 62, 63 şi 63 din coduli penale, rorii fi
închişi în virtutea art. 64 din codulii penale în
şi midlocizea şefului stabilimentului. Din partea disponibile asupra legiuitei de case speciale, cari voră purta numele de case
“ho arestaţii în raclusiune vorii putea cumpăra de educațiune corectionale; ti vorii fi supuşi la,
pentru îndalcirea traiului loră din întru objec- sistemulii celulelor de nopte, se vorii întruni
| diua fâră a fi supuşi la regula tăcerei.
tele învoite de regulamentul închisoriloră.
pentru închisori de reclusiuni.

Aceste închisori vorii fi aşegate
în localurile

„CAPITOLULU III +
Despre închisorile de corecțiune

Art, 17, Osindiţii la închisore voii priimi
osînda, lori.în stabilimentele numite : casa de
corecțiune.
Art, 15. Ei voră locui în deosebi prin chilii
îndestuiii de spațidse, sănătose şi bine aerato.

In gilele de lucru ei poti fi întruniţi prin sale

Art, 25. Copiii osindiţi se voră introbuinţa

da preferinţă -la lucrări agricole, spre acesti
sfârşitii sa va deschide uă esploataţie agricolă
pe lingă fie-care casă de educaţiuna corec-

ționale.

i

Ta întrulă închisorii se voriă înfiinţa ateliere .
de meseril agricole, cu cari se vorii deprinde
nevârstnicii.
i
După cererea unorii particulari, înfăgişândă
tote garanţiile dorite, li se vorii patea, încre-

sâi ateliere comune, deră suntii îndâtoraţi să
sa supună la regula tăcerei, Toţi cei cară voră
prefera a sta, deosehitii în titepulă dilei, vor
putea fi învoiți după cererea loră a Incra în
chiliile loră.

dinţa orl-cara din nevârstnicii deţinuţi cu mai

plica la lucrări de meserie compatibile cu ordinea stabilimentului. Afară de acâata, se va
înfiinţa pe lingă fiă-care casă de corecţiune uă

bine. vorii putea fi aşețați la învăţătură pe
lîngă cultivatori ssii pe lingă meseriași, oferindă tote condiţiunile de moralitate dorite,
păstrândiă şi administraţia dreptali de a priveghia pe aceşti copii. da a'i retrage şi doa
otări reaședarea lori în casa de corecțiune,
deca purtarea loră sâă a patroniloră lori o va
motiva,
:

Art. 19. Ostuăiţii la închisore se vorii a-

exploataţiă

agriculă, în care vor fi întrebuin-

ţați ccă maă tineri şi cu rai bune purtări.

Partea din proidluctuli muncei care se ra pu-

tea, lăsa, în folosul osinditului la corecţiune,

nu va trece paste cele 2/0
Art, 20, Osîndiţii din acâstă catigorio rorii

buna purtări
Aceşti copii roră urma a sta sub preveghe-

rea administraţiei.
Art. 26, După ună Gre-care timpi de şedere
în

stabilimentiă, copiii cari se voră

fi purtati

Arte 27, La ceşirea din casa de educaţiune,

JUDETIANE

fie-care neverstniciă eliberatii va căpăta uni
rânati de haine, i so va, plăti cheltuâla drumului până la locuiă destinată şi cândii se întârce

în migloculă famile lut va căpăta şi uă mică
samă de bani pentru înlesnirea aşedării lui,
Pegulamentulă închisorit va fiza basele după

cari voră urma a se elibera aceste objecte.

TITLULU IV
Inchisorile de recidivă
“Arte 28, Toţi individii cari după co aă fostă

condamnaţi nă-dată la munci silnice, fie la reclusiune,

tie la închis6ra, vorii fi loviți do uă

altă osîndă, fiela munci silnice, fiela reclusiune,
fie la închisre, se vorii închide în stabilimenta
anume înființate pentru inchisori de recidivă.
Art, 29, 'Totă osînditulă în recidivă va sta,
inchisă singură qi şi nâpte, întruă chilie în

destulă de spaţiosă, sănătâsă şi bine acrată.
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fie-căruia arestată pentru preuimblare.şi exerciţiă la aerii, deră totii singurii,
—.
Art. 96, Arestaţii în etato de la 70 aul în

susii nu rorii inai fi sapuşi la regimul singu,
rătăţii de di şi de nâpte.
Vori putea fi întruniţi diua, şi se vorii putea,
ocupa la un loc la, lucrările co Îi se vor rândui,

TITLUL V
Cheltuelile închisoriloră

p..

.

Art, 37. Cheltaelile de construire, de reparaţii şi de întreţinerea închisorilor do manci
silnice, de reclasinne şi de corecţiune, cele ala
caselorii de educaţiune corecțională, cele ale
închisoriloră de recidivă sunti pe sarcina, Sta-

tului.
Cheltuclilo de construeţiuni, de reparațiuni

şi de întreţinerea închisoriloră de preveniţi şi
acusaţi, aşedate po lîngă fie-care Tribnnală,
precumnii şi inchisorile de prin plăşi şi comune,

"Art. 30, Eli va A supusă în chilia sea la
„intacile prescrise de regalamentulă încliisorii,
pentru asigararea arestaţiloră în transferarea
Eli nu va avea dreptulă asupra productului
loră de la uă inchisâre Ja alta, suntiă pe sarmuncei lui după cunii se rostesce în art, 12,
cina judeţalui,
”
15 şi 19 de câtă în proporțiunile următore :
Choltuelile de construcțiune a închisorilorii
Pentru munca silnică 2 ho
privit6o pe Stati, câtă şi subrenţiunile ca se
Pentru reclusiune 3.9
acordă
în virtutea art.-44 Consilielor judeţiane,
Pentru închisâre “io
se voriă putea faca do câtii numai cu legi
Fie-care oaîndă anteridră va atrage pentra nu
arestată reţinere de uă decime din productuli spetiale votate de ainbele corpuri legiuitâre,
şi acestasnumai la timpi cândă finanţele ţărei
muncei, cei s'ară cureni în osinda în care
sa
|
.
află, fără ca acâstă reţinere să pâtă cobori le- voriiArt.permite,
38. Cheltuelile ordinare priritâre pe
gitima productulni muncei mat josă de !/i0
închisorile
puse
în sarcina Statului suntii +
Arte 81, Regulamentul sa otări objectele
1. Cheltuelilo de întreţine rea şi reparația,
ce fie-care arestati va Â învoiti a cumpăra
binaleloră,
N
pentru îndulcirea, posiţiunei sâlu.
.2. Cheltuelile do pază, de administraţie ca
Art, 32, Fie-cara arestati va fi visitatiă uăcantelaria, de hrană, de mobiliare, de curăţedată pe săptămânii de medic şi instiţutore, niă, de încăldire, de îmbrăcăminte şi altele mă-"
Dahovnicii, membrii comisiuniloriă de priverunte,
i
here şi funcţionarii închisorii voră avea în9. Cheltnelile pentru tratamentali aresta
trarea în chiliile osîndiţiloră la orele fixate
de țiloră bolnavi.
|
|
regulamentă,
.
..
Art, 23, Vorii putea fi invoiţi a visita po 0- rea 4. Cheituelile trebainci6se pentru organisalucrului, pentra învăţătura elementară şi
sindiţi : 1, rudele lori; 2, membrii societăîmbunătăţirea morală a arestaţilorii.
țiloră de caritate şi de patronare, organisată
în regulilo legale; 3, naestrit și agenţii lucrăriloră industriale introduse în închisăre; , orice alte persâue cari roră avea învoirea almjDisposiţii generale
nistraţiel.
Art, 39. Osîndiţii pe mai puginăi de trei luni
Insă şefală stabilimentului, pe răspunderea
sea și pe motive mari de ordine şi de securi- de închis6re vorii putea face osînda loră prin
districte în casele de aresturi juleţiane, unde
tate, va putea suspenda visitările, cu îndâtorire
'nă despărțitură deosebită.
da a încunosciința de îndată pe administraţia, li se vorii deschide
Aceştia suntii liberi do aşi procura trebuin=
,
£uperiră,
cidaele de hrană şi de comoditate cn spesele
Arte 84. Daoă ore celii pugină pe di vori
fi loră proprii, conformându-se regulamentalui
hărăzite osîadiţilori pentru scâlă, penttu
yi- interiori,
,
sitelo antorisate, pentru citirea cărţiloră
Art. 40, Prescripţiunile art. 32, 83, 81335
se vori da după antoriSaţia administrație cesa-li santă
aplicabile pentru toți osîndiţii în geperire. +
:
Art, 35, Se va lăsa coli puşină uă oră pe di |îumere, de iâto categoriile şi în tâte închisorile,
marginile trase de regulamentii.

TITLUL VI
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,

Insărcinatuli scă şefală admini-

va avea de capii unii înaltii funcționarii, pur-

sâă sub ori-care altuliă, va fi supusă la îndâtovirile prescrise prin art. 579,580, 581, 582, 587,
588 şi 592 din procedura codului penale.

tâudă numele de directore generală, alesă, dintre persâno cu cunoscinţe speciale despre sistemală penitenciarii, Elă este învestitii de tâtă
autoritatea trebuincisă pentra a provoca cu
consimţimântuli ministrului modificaţianile,

Art, 4i,

straţiunei închisorilori, sub titlu de directore

Arte 42, Afară de pedepsele prevădute înarticolele 181, 182, 183, 185, 186, 187 şi 188 din
codulii penale şi de pedâpsa prevădută la art.178

din acelă codă pentru rebeliuny, arestaţiloră ce
vorii comite ameninţări, injurii, nesupuneri să
veri-ce înfrângere la regulile închisorii, pedepsele cari, în conformitate cu art. 586 din codulii de procedură penale, le voră putea fi aplicate de seful stabilimentului, sunati urmă-

târelo :
1.
2.
3.
voite
4.
5.
..6.

-

Lipsirea de muncă,
Postul cu apă şi pâne, până la 24 ore.
Oprirea de la cumpărarea objectelori înde regulamenți,
Oprirea de la visitarea 'rudelorii.
Reţinerea asupra productului muncei,
Chilia întunecosă,

îmbunătățirile cerute de aplicarea, sistemului

de facă, precumiăi şi de a propune budgetuliă anuale, de a facu alegerea personalului închisoriloră, dea cere destituirea amploiaţiloră din
motive de incapacitate, de resnpunere sc in-

fracţiuni grave la disposiţiunea legei şi a re-

gulamentelorii, de a dirigea lucrările comisiunilorii de priveghere şi de patronare.
”

Art, 43, Administraţianea centrală se ra

compune precumi urmeză :
CN
Uni directore generală şi ună sub-direetore,

de ducă biurouri, şi anume:

Biuroulă 1 concentrândi serviciulă compta=

bilităţii generale şi ală lacrulei arestaţiloră, .
Biurouli A

cu atribuţiunile lucrărilorii a-

tingătOre de mişcarea personalului, de cores-

pondenţă şi de execuţiunea sentinţeloră.
7. Fer în mâini şi în picidre,
Piă-care din aceste biurouri rorii avea câte
Aceste tote prin uă gradaţiune anume fixată
de regulamentuliă interiori,
ună ajutorii şi câte trei copişti.
Arte 49. Disposiţiunile acestei legi nu suntă
La biurouli II va fi âncă ună raportore staaplicabile indivigilorii condamnaţi :
tisticii,
|
hegistratura, şi archiva voră avea, câte uni
1, Pentru crime sâă delicte pedepsite cu pedâpsa detenţiunei.
archivară;
2, Pentru delicte recunoscute politice.
3. Pentru delicte de presă.
4. Pentru ragabondagiă.
Uni regulamentiă, conformi prescripţiuniJorii de la art, 20 şi 219 din codul penale, va
stabili regimală acestorii închisori.

Art,49, Apuntamentele funcţionariloră prescrise Ja articolală precedentă voră fi urmă-

şi acusaţi suntii cele cari trebue să preocupe
mal multii pe guvernă, administraţiunea se va
sârgui a otărt câtii mai curândă începerea clă-

„1 archivari
> 180
>
1 registratore
> 150
>
1 raportore statistică - » 200
>
6 copişti a
>» - 100
>
1 cameristi
»
60
>
Art, 50. In capulii fie-cărei închisori este uă
aâministraţiune specială, aternâudiă de admi-

Art, 44, Precumi închisorile de preveniţi

diriloră preventive de către Consiliile judţiane.
Statulii va putea veni în adjutoruliăi judeţeloriă
prin subsențiune.
!

Arte 45, Se va da în fie-care ană Camerilorii

comptulii lămuriti despre executarea legei de

fagă şi despre resultatele ei. .

Administrațiunea,; atribuţiunea și
alcătnirea personalului
Art. 46, In conformitate cu art. 2, admi-

nistrațiunea centrale specială se înfiinţeză cu
legei de

facă, de a imprima uniformitatea în desroltareu sistemului așegatii de ea, cu misiunea de
2 priveghea şi a forma personalulă serțiciiloriă
acestori închisori, şi de a asigura aplicarea osîndeloră penale, în rostirea sentințelorii jndiciare,
:
.

Art, 47, Acâstă

1 directore generală po lună 939 10i noul.
1 subă-directore
> 500
>
2 sefi de Dbiuroii a,
» 260
>

2adjutore de binroia

>

18

>»

nistraţiunea centrală şi însărcinată cu regia,

cu dirigerea lucrului arestațilorii, cu execațiunea disposiţiunilorii prescrise pentru îmbunătăţirea morale şi intelectuale a arestaţilorii,

“DIPLULU VII

misiunea de a aplica, disposiţiunile

târele :

administraţiune centrale

“Art, 61. Administraţiunea speciale a unci
închisori este încredinţată unui funcţionară,

care va purta numele de directore şi care va fi
ajutatii în câtii privesce lucrările industriale,
privegherea dilnică asupra poliției şi tratamentului arestațilorii, de ună inspectore; în
câtii privesce păstrarea fondurilor puse în a
sa disposiţiune şi ţinerea comptabilităţii, precumiă şi regularea sentințelori, Ce ună grefierăcomptabilă; în câtii privesco regia economică,
ţinerea disciplinei, de unii intendentiă şi gar-

dianii ordinari,

Serviciulii medicali este executată de uni

medicii chirurg;

|
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Sersiciulii religiosii şi instrucţiunea religiosă
" “este încredințată unui preotă-duhovnicii, care
va fi armati cel puţin patru clase de seminar,
Pentru înrățătura scrierii şi citirii pretu-

tiadeni unde va fi trebuință se va numi ună

instruetore annme; acesta este de rigăre în penitenciarele de nesârstuici,
“

Art, 62, Toţi aceşti funcționari suntii aloşi

şi propui de directorele generale. Toţi aceşti

35

SI COMUSALE

CLT.

CI. CLIII.

Grefierii-comptabil a lei 140
100_”
80
Iotendenti
.
„> 100
60
30
Registratore
> 100 - 9%
—
Megiculii
>» 800
250
200
Preotulă
„»'
80
50
—
Instructorvlă > 100
60
—
Goard. (5%/o de arestanţi) 80
50
50
"Arte Bt. Totii impiegatuli noă admisă în
servicialii verl-unei închisori este retribuitii
dupe clâsa 8-a, nici unulă, afră de casuri de

funcţionari santă sub ordinilo nemidlocite ale
directorelui și dâtori a se supune la tâte prescripţiunile scle făcute în interesulă serviciului. merite escepţionale, nu pâte
fi înaintatii de la
Raportorele statisticii va mai fi pe lîngă a-

uă clasă la alta; până ce nu va îi făcută daoi
câsta snpusiă condiţiunilorăi de admisibilitate ani de servicii
în clasa în care se află.
şi îndâtoririlorii prevădute de legea pentru orArt, 55, Afară de durata serviciuselui
voriă
ganisarea serviciului statisticii generale ali
lua în consideraţiune purtarea şi meritele funeRomâniei,
:
,
“ționaralui, acestea potii exclude da la înainDirectorele generale sa putea face permu- tare în vă clasă superioră
de apuntamente şi
taţii provisorii în personală de la unii penitenchiarii va patea provoca scoborârea, lui la nă
ciară la altulii, păstrând posiţiunea sa de în|
clasă inferi6ră,
aintea permutării.
!
„Art. 56, Nici ună fancţionari nu va putea
"El va putea suspenda prorisorii cu perde„tea de Icfă pe-veri-ce funcţionarii, fă ca pe- fi înaintată la uă clasă mal 'naltă scă coborâtiă
A&psă, fiă ca, măsură cerută de interesulii ser. la ana, mai mică, de câtă după propunerea directorului generale cu decretii domnească.
viciului,
.
|
Art, 67, Asupra venitului muncel arestaArt, 53. Apuntamentele impiegaţiloră în- țiloră se va putea,
reserva uă sumă determichisorilorii centrale suntă de trei clase, spre
nată pentru gratificaţiunea impiegațiloră adînaintare, după vechime şi merite, şi anume:
ministativă şi de priveghere, cari se vorii fi disCl]. CIA. CLIIL. tinsă în serviciul loră, prin uă purtare deoDircetorele pe lună alei 300
250
200
sebită. Impărțirea acestei gratiticaţii se va
Inspectorele
>
> 200
150
100
face după propunerea motivată a directorului
Gerautiă agricolă
> 200 -150
100
generale.

REGULAMENTU
- ă DE ADMINISTRATIUSEA

PENITENCIARA

IN JUDETIULU

ARGESIU

|

(Decretii No. 90, din 19 Ianuarie 1571)

CAPITOLULU 1
„Despre compunerea serviciului peni-

_[xitâro la întreţinere, so reguleză prin credito
speciali alocate în budgete pe fiă-care ani,

CAPITOLULĂ II

tenciară

„Arte 1. Autoritatea şi îngrijirea penitenciarului judeţulil este încredințată unul direc|
tore numitii şi salariați de judeţiă,
Art, 2, Personalulă inferioră ce compane
autoritatea penitenciarului se reguleză prin
bugetulii judeţiană pe fă-care anii, elă este
pusi snb ordinile dirâcte ale directorelni penitenciaralui care respunde către Consiliă şi
- Comitetiă de faptele lori.
Art, 3. Destrea penitenciarului, fiindă în

porâra județului, ea se conservă de directorul

penitenciarului şi se preînoesce pe fie-care ană
în limitele creditelor ce sealocăză prin budgete.

Art. £. Indestularea arestanţilori, imbrăcămintea, reparaţiunile şi alto necesităţi pri-

_-

Despre admiterea personalului
-penitenciarii şi garanţiile ce suută
d6tori a da
Art, 5, Admiterea directorelui se face dintre persânele cari voriă 6nsuşi onestitate şi voră
avea

cunoscință

de repulele penitenciare.

Art, 6, Directorul

fiindii însărcinatii cu

manipularea fondariloră de întreţinerea, peni-

tenciaralui, conservarea objecteloră destrall şi
conservarea diferitelorii sume ce se găsesciă pe

la arestanță cândă se depună în temniţă, este

ținută a depune
noui 1.500,

uă cauţiune în valâre de lei
,
.

Art. 7, Cauţinnea va fi depusă în hipotecă

-

20
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e6i bonuri de thesaurii, ca, însă pote fi şi numai
simplă, însă sub responsabilitarea Comitetului
permaninte despre solvabilitatea persânei ce

Art. 15, In câtii privesce carnea, ea se fix6ză uă-dată pe săptemână.

o va da; acâstă cauţiune se va conserva la Casa

CAPITOLULU IV:

de depuneri şi consemnaţiuni şi nu va putea fi
restituită la casuri de revocări si demisionări
Despre socoteli şi controluliă lori
ale directorelui, de câtii după ce Comitetalii
printr'uă comisiune ra constata, că totă ce aArt. 16. Predarea socoteleloră se va faca
celă directore a avutii sub conservarea sa s'a celi multii peste 5 dile din luna a duca, abapredată în bună stare, că fondurile încredin- terile într'acâsta din partea directorului voră
ţate s'aă întrebuințată fără abusă şi că sumele fi penate conformă art, 21 de mai josăi.
priimite spre corscrrare s'aii înapoiat arestanArt. 17, Controlarea socotelelori se va face
ţiloră ce le aii depusă,
de Comitetă printr'unulă din membri sei, care
Art. 8, Celă-alti personală inferiorii, fiindă le va observa cu scrupulositato, L-iă ca preţusub ordinile directorelui, el se numesce de rile să fiă conforme cu cele din contracte, în
Consilii sâi Comitet după recomandaţiunea di- casă de a exista, sei cu cele din piaţă, în casă
rectorului,
cate rămâne responsabile de onesti- de a nu fi contracte, şi alii 2-lea ca actele să
tatea şi capacitatea lori.
presinte formele prescrise de regulamentul
penitenciară ată Statalui şi legea comptabili-

CAPITOLULU III

tăţii, încredinţândă pentru exactitatea lori,în

Despre îndetoririle directorului peniton-

ciaralui şi alimentele arestanţiloră
- Art, 9. Indetoririle principal! ale directo-

rolul fiind preserise în regulamentulă penitenciariăi formată de garernii, clii este ținută
a se executa, ad-literam fără cea mai mică a-

batere.

|

"Arte 10, Procurarea alimentelor necesaril
arestanţiloziă se va face de către directore conformi prețuriloră circulate în piaţă şi tergă de
săptămână, însă în coea ce privesce mălaiulă,
pânca, fasolea și sltele ce trebuescii în masi
cantităţi, are facultatea a le procura și prin

urma căria numai se ra emite mandatală pe
sama ce se ta alege bună de plată.

CAPITOLULU V
Despre iuspecţiunea penitenciarului

Arte 15, Comitetuli permaninte are obli-

gaţiunea a inspecta printr'anulă din membri
săi penitenciarulii cel pugini câte uă-dată pe

fiă-care

lună, eli este ţinută a ohserra cu

scrupulositate d6că camerele sunti în deplină

curățeniă, decă arestanţii suntă indestulă de
curaţi, dâca alimentele se procură

conformă

art, 19. şi în fine dâcă comptabilitatea se ţine

în regulă şi sumele regulate printrânsa santă
conforme cu mumărulă arestanţiloră aflaţi pe
apreciată de Comitetiă, în asemenea casuri, Ja fiă-care di, preţurile suntii conforme
cu cela
depunerea socotelelorii se va lua de nommă pre- din piaţă, sâi cu cele din contractele
admise
ţurile din contracte, cră nu acelca din piaţă. de Comitetii, pentru care formându-se cuveniArt, 11, Aprovisionarea zarzavaturiloră ne- tulii procesii-verbale se va conservaîn archivă,
cesarii pentru timpuli ernei are facultatea a luându-se după dânsulă măsurile
ce s'ară crede
le face de tâmnă şi preţurile ce se rori admite cucale,
în socoteli în lurele de €rnă nu voră fi altele
Art. 19. Directorulă temniţet, pentru conde câtii acelea cu cari aceste zarzavaturi sai statarea numărului arestanţilorii,
în fiă-care qi

contractări admise de Comitoţiă pe unii periocă

aprovisionatii tâmna,
va raporta Comitetului totă-ds-una dimincța,
Arte 12, Pentru îndeplinirea disposiţiuni-

lorii conținute în art. 10 şi 11 de mai susă, CoCAPITOLULU VI
mitetulii pâte libera acompturile necesari, însă
aceste acomptură se voră ține toti-dâ-una în
Disposițiuni generală
s6mă la depunerea socoteleloră lunale în ceea
ce privesce expre cantițatea alimentaţiuniloră
Arte 20, Directorală penitenciaralui este
întrebuințate din cele conţinute în contracte. ținută a executa îndeplinirea atribuţiuvilori
Art. 19, Alimentarea unni arestantă se fi- ce "i suntii prescrise atâtă prin regulamentulă
xEză uă-dată pentru totă-dâ-una comă urmăză: guvernului câti şi prin acesta, fâră
cea mai
"800 dramuri mălai ssiă pâue, cari din acestea mică abatere,
.
.
rorii fi mai eftine;
Art, 21. Abaterile ce sarii constata în urma

60 dramuri carne sti fasole.
inspecţiunii făcută de Comitetă. ra atrage pe
Art, 14. Sarea şi zarzavaturile nocesarii se directori la următâtele penalităţi :

voră procura în totalii pentru toti numărulii

arestanţilorii” într'uă Qi, de Gre ce alimenta-

țiunea se prepară la ună loci.

a. Pentru prima 6ză la reprimandă;
V. Pentru a duoa 6ră la oprirea a treia parte

| din salariă pe lenă;

p

-

.
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€. Pentru a treia Gră la oprirea a jumătate.
.
salarii pe lună;
d. Pentru a patra 6ră la revocare,

Art, 22, Comitetulă permaninte este ţinută

a observa executarea acestui regalamentă

tra tâte fără consideraţie.

în-

Arte 23, Ori-ce abusuri constatate ca urmate de directorulii penitenciarului, Comitetul
"li va denuncia justiţiei şi va destitui la momentă pe acelă directore, înlocuindo']ă cu altă
pers6nă capabile.
.
.
Art. 24, Acesti regulamentii, după ca se va

SI

3?

COMUNALE

investi cu aprobarea, domnescă, conformii aliniatalui 5 de sub art. 70 din legea judeţiană,
Comitetali permaninte "li va pune în aplicaţiune prin paza disposiţianilori art. 99 din
lege, comunicândă după dcusuliă şi directorului
icmniţei spre a ss conforma, lul.
Adoptati acestă regulanientii, în şedinţa de
la, 16 Noembre 1870, ca unanimitate de voturi,

Preşedinte, N. Corniiţeanu,

Membri : P. Rătescu, I. Păltescu, AL. Vasilescu, C. Balotescu, 1. Rovinaru, 1. Pascaliă
şi 1. Socolescu.
!

CONCESIUNEA
PENTRU CONSTRUIREA DE TRAMWAIS IN JUDETICLU ILFOVU, VOTATA DE CONSILIULU GENERALU ALU ACELUI JUDETU, IN SESIUNEA EXTRAORDINARA DE LA 30 APRILIE 1873
“(Decretii Yo. 1681,
Art. 1 Consiliulii generali ală judeţului I1-

” fovă acordă d-luj H, H. de M. Slade sâti societătii ce so va forma pentru acestă finită dreptulă de a stabili Tramways sâă căi ferate pe

tote şoselele directi dependinte de acestii Con-

din 23 Maiii 1873)
Art. Be Concesionarulă va face ună plan geDerală pentru liniile şi lungimea lorii pe care
voasce a înfiinţa Tramways, şi va declara totă
de uă-dată şi terenuli în care aceste lucrări

trebuescii sferşite, -

.

„Siliă și astă-qi în fiinţă, eră câtii privesce ŞOAcestă plan se va supune la aprobarea Constlele ce se vorii mai construi pe viitor, judeţul siliului.
“Du '8i ia nici ună angagiamentă de a acorda
in casii cândă concesionarulă nu va păzi antotă actnalului concesionară dreptul de a în- gagiamentele luate
pentru termenile fixate de
fiinţa Tramways, ci 'şi reservă tâtă libertatea elă, rămâne Consiliulii
liberă de a ceda conde acţiune.
' strucţiunea pe liuiile neterminate unei alte
Liberii este D. Slade a transfera dreptuli companii,
.
.
stii unei alte persne sâă societăţi, fără a aveă,
Afară
de
acestă
nevoiă de întervenirea Consiliului în acâstă ralii va, mai face planii generalii, concesiona=
ună plană pentru fie-care sectransacţiune. .
.
.
ţiune în parte înainte de începerea lucrăriloră,
Concesionarulă va face numai Tramrays, 6ră cate va conţine lungimea
liniiloră ferate, disnu şi drumuri de feri, întrebuințându-se pen- punerea loră şi
loculii staţiuniloriă,
îrn acâsta numai cai, 6ră na şi locomotive:
Aceste planuri urmeză asemenea a, fi aproConcesionarulii se va bucura de acest drept bate de Consilii,
(tâta cele-alte trăsuri actuale putând, bine înArte 4. Tote schimbările ce se coră face în
ţelegându-se, a urma liber ca efectuarea trans- planurile
parţiali deja aprobate şi cari se vor!
portului publici) în termennlă de.35 ani de crede necesari
în timpulii Jucrăriă Tramways,
la data semnărei presentei concesinui.
trebue să fiă adoptate şi de Consiliă şi de conPrin acâstă concesiune judeţală necedândiă cesionariă,
.
:

concesiovarului tre ună monopolii, se pâte a-

torda pe aceleaşi şosele și altora dreptul de
a înfiinţa Tramways, fără ca concesionarală să
aibă vre ua pretenţiune contra judeţului, In ceea ce privesce terenulă pentru construcţiunea clădirilor necesare serșicinlui Tramways
judeţulă nn 'şi ia nici vă obligaţiuve asopră'și,

remânândă ca concesionarulă să se iâvoiastă
cu părţile interesante,
|

“Art, 2; Concesionarulii va face disele Tramways s6ă căi ferate cu cheltuiala sa; ela ori
fi numai pe uă singură cale, avândi pasage de

încrugișare şi stațiuni de oprire,

- Serviciulă se va faca prin owmnibuse şi vagone pentru voiagiori şi pentru mărfari,

Art, 5. Lucrările vor începe cel mai târdiă -

şese luni după aprobarea planuriloră parţiali,
Gră în casă contrariii, se va, aplica disposiţiunile art. 3 de mai susi,
Art, 6. Concesionarulă se însărciutză a între ţine cu a sa cheltuială dromurile s6ă Ş0selelz, pavate stă co macadamii, atâtă intre şine
câtă şi alătusi ca sinele pie tâtă lăţimea părţei acoperită de traverse.

Sinele se voriăi pune pe uă lature a şoselei,
asti-felă ca şina interioră să fiă într'uă depăr-

tare cel puţinii cu ună metru de axa goselej.
„Podurile pe unde are a trece Tramwajys ivin=

du-se mai înguste de câtă şostua, concesiona-

rulă este dâtorii a le lărgi cu a sa cheltuială
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pentru a, se păzi disposițiunea coprinsă în ali- | ralanti, jadețuli nu pâte
lua angageamenti a
niatuli 2 de sub acestii articolă,

- Art, 9, Concesionarulă este liberă a puno în
circulaţiune fie-care secţiune îndată co se va
termina.
.
.

le cumpăra, lăsândiă acesta a se otărt de Consiliile viitâre, după cumii interesele lorii le voră
povăţaui. .

Art, 11, Ori-ce neînțelegere între Consiliul

Art, $. Dâca Consiliulit va dori să vâă sta- judeţului şi concesionară
va fi regulată de ar-

bilită uă liniă mai langă de Tramv ras peuna

din direcțiunile determinate, va informa despre

acesta pe concesionarii ca să procâdă la facerea acelei prelungiri în condiţiunile ce se va
propune de judeţii şi concesionaralt este obligatii să răspundă în termini de două luni dâca
se însărcinâză s6ă nu cu acâstă lucrare,
'
In casii de refusă sâii de tăcere în terminală
aci arătatii, Consiliuli este liber a da concesiunea la altulii, fără drepti de pzeterțiune din
partea concesionarului pentru vre uă despăgubire.
o

bitri, numiţi în numără egali de ambele părţi.
Pentru casnrile de arbitragiii se va urma
după legile române,
-

Decisiunea arbitrilor va fi fără apelă şi în-

dată executată.
Art, 12. Pentru a garanta execuţiunea, presentului contractă, concesionarulii se angagaa

depune la, casieria judeţului uă cauţiune de

20,000 franci, în numerarii sâii efecte publice,
în termeni de 2 luni de la confirmarea presentei concesiuni.

Acâstă cauţiune
Se înţelege că totii astii-felă se sa urma şi sieriă firă dobândă vaşi rămânea depusă la ca- |
nu se va restitui concepentra liniile ce starii decide de judeţii a se face sionarului de câtă după
ce ra transporta în
pe veri-una

din direcţiunile nedeterminate.
Bucuresci materiali pentru uă valâre dublă.
Art, 9, Materialulă tramways va fi de bună
Art, 12, Limba ce se va întrebuința în racualitate şi bun pentra destinațiunea sea. Tră- portarile dintre
Consilii şi concesionară, presurilo voră fi suspendate (cu resorturi) lami- cumi şi intre
conductorii de tramways Şi punate în timpală nopţii, şi închise cu giamuri blici va, fi limba română,
ra, afară de acelea. pentru mărfuri cari so
Arte 14. Tarifele pentru transportul pervoră construi după curaii interesele concesiona- sânelorii şi mărfuril
or va fi cele următore :
rului 'lă va porăţui; lărgiraea trăsuriloră nu
Voiagioriă în întru, de kilometru, 0 b, 20,
voră trece pesta 2 metri 20 cantimetre (2 m.
Idem imperial, .
>
0 b, 13,
20 cent.),
Militarii şi amploiaţii Statului în
.
Trăsurela vor fi dapă modelulii admisă âncă uniformă, în întru
de kilometru
_. 0 b. 14.
de la începutulii concesiunei, acela care este
Idem imperial, .
>
.0b.07..
astă-di adoptată de Consiliul comunei Bucu- * Bagage de voiagiori, grentate
a
.
rescă,
neputând să trcă peste 10 kilogr.
0 b. 05.
Inainte de a începe circulațiunea pe veri-uă
Fer, petre, cărbuni,
și orl”
linic, concesionarulii esto dătorii a anuncia, pe ce alte producte brate cereale
de 1,000 kiconsilii spre a numi uă coinisiune care să con- logramo.,
. . , . . . . lei 1b.00.
state dâca, materialulă şi felulii construcțiunei
Articole confecționate de 1,000
tramwayseloriă este precumiă se cere prin ali- kilograme . . ,
. . .
lei 1b.50.
niatulă de nai sasi, şi pentra ca inginerulăMătăsuri, giuvaere, porţolane şi
judeţului, să constate dâcă concesionaruli a sticlă de 1,000
kilograme . . lei 2 b, 50.
îndeplinită condiţiunile în aşedarea, şinelorii şi
Mici colete a cărora greutate nu
reparaţiunea părţei şoselei ce 'li privasce,
va trece 10 kilograme . . . ,
0 b. 50.
Arte 10. La finele concesiunei tote imobilele
Art, 15, Presenţaul contractii ficutii în două
cu destinațiuo, precumi şine (railluri) mate- exemplare în limbele
rinlulă fixii şi construcțiuni, vorii deveni, fără priimită şi semnatii deromână şi francesă a fost
ambele părţi,
îndemnitate, proprietatea judeţului şi se voră
Art, 16. Acestă convenţiune; nu va fi defilăsa de concesionară în bună stare,
nitivă de câtă numai după aprobarea guver„În cesa ce paivesea mobilele şi materialulă nului.

„ CONVENȚIUNEA
ADITIONALE

INTRE

CONSILIULU

GENERALU

ALU JUDETIULUI

ILFOVU

SI D. ENRIG

SLADE,

CONCESIONARULU TRAMNTAYULUI DIN ACELU JUDETIU, VOTATA DE CONSILIU
LU GENE=
RALU IN SESIUNEA EXTRAORDINARA DE LA 24 FEBRUARIE 1874 SI CAETULU
DE IN=

SARCINARI.

!

“(Decretii Xo, 627, din 16 Martie 1874)
|
Art. 1, Sa acordă d-lui Slade dreptală ca resc] la Olteniţă să aibă
facultatea
pe întrega liniă a şoselei jndoţiană de la Bucu- cui tracţianea de cai prin tracţiune de a înloa aburului, .

|

Art, 2, D. concesionară ia obligaţiunea ca

39
Planulă generale ală liniei, dresatii în con-

să fiă terminată şi dată în circulaţiă, D-sa se

aprobării Comitetului permanenti, şi va indica,

tul de însărcinări anexată, care sa subseriă de

profilului longitadinaliă.
Arte 3. Calea tramwayului va fi pusăîn partea stângă a şoselei, plecândă de la Bucuresci,
şi ast-felă aşedată în cât să rămână resolvată celii puţină uă distanţă do 1,50 m. între axa
şoselei şi rainli din partea drâptă a căci, .
Podorile a cărorii lărgime nu esto îndestulătSre spre a satisfaca acâstă condiţiune, se vor
lărgi cu cheltuela concesionarului, conformi
art. 6 din concesiune.
:
:
-Da asemenea, concesionarali esto 'obligată

JUDETIANE

SI CCMUNALE

penă la 1 Noembre 1875, întrâgă acâstă liniă formitate cu art. 3 din concesiune, va fi supus |

va conforma întocmai condiţiunilorii din caeuă dată cu presonta conventiune, şi care face
parte dintr'ensa.
.
Arte 3, Maximulă pentru preţulă transportului inărfurilorii pe acâstă liniă va fi în conformitate cu regalele coprinse în tarifele societăţii prin acţinni a căiloră ferate române Romană-Pitesci-Vârciorova, ră pentra călători,

acela de Ia cl. 11 da pe aceeaşi liniă,

“Arte &. La casă ca soscua să nu fiă deplină
terminată în tote părţile ci de terasementiă 'și
împietrire, D. concesionară nu va avea

dreptu

a cere amânări scă indemnisări, ci va face cu
a &nsuşi cheltuială pe linia tramwayului acele
părţi âncă neterminate.
|
Art. 5. Penă la âotâii apriliă, stilă vechii,
anulă curentii, D. concesionarii va depune în

mânile Comitetului permanenti uă cauţiune

„de alţi 30,000 ler nuoi, pe lingă cei 20,000 lei

deja depuşi.

Sa

Acâstă cauţiune va sta la Casa do depuneri
şi consemnaţiuni până la terminarea lucrării.
Art, Ge Dâcii lucrarea nau va, fi terminată şi

pusă în circulaţiă la 1 Noembre 1875, D. con-

cesionarii perde cauţiunea în folosul casei Cousilialui județiană şi depune uă nucă cauţiune
- proporţionată cu numărulă kilometrilor ce vor
mai rămânea de executată. care asemenea va
fi perdută dâcă lucrarea va fi terminată la noul

termin ce i se a acorda.

CAETU DE ÎNSĂROINĂRI
Anexatii la convenţiunea adiţionale
pentru tramiways în judeţul Ilfoy
Art, Ie Consiliul generalii ali județului
Ilfov,

Având în vedere textală convenţiunii adiţionale ja concesiunea pentru tramways, încheiată

la Febroariii 1874, fixeză condiţiunile de mai

modifcațiunile ce ar fi de trebuință a se aduce

de a întări şi a consolida acele poduri cal nu

voră fi îndestulii de tari, spre a suporta trecerea unui trenă, Grentatea suplimentară -pentra proba lori
va fi do una tonă pe fie-care metru liniară din
lungimea lori.
!
|
Planurileşi desemnurile pentru preschimbarea acestori poduri voriă fi supuse la aprobarea
Comitetului permaninte.
a
Pământurile suplimentare cari arii fi necesarii afară din şosea, fiă pentru căile din ga- .
ragiă, halte, staţiuni, fiă pentru stabilirea căei
însăşi pe punctele unde şosâua nu arii putea,
servi la acesta. so vorii dobândi de cătra coucesionară prin bună înţelegerea cu proprietarii
interesaţi:
,
"
Disposiţiunile legii de expropriaţiune pentra
causă de utilitate publică nu suntii aplicabile
acestei întreprinderi,
|
Art, 4, Lărgimea căei va fi celă puţini de
1,30 m. între axele railuriloriă.
.
„Calea va, fi formată de traverse, longrine şi
railuri. o
„i
Lougrinele pe cari rorii fi puse railuzile se
oră aşeda pe traversa de stejari.

Longrinele vorii fi şi ele totii de stejari.
Traversele so voră aşeda la uă distanţă de

1,m. 20 între axele lorii.

-

-

Raiturile vori fi scobite, aşa în câtă să nu

geneza întru nimiciă circularea vehiculeloră ordinaro pe şosea,
.
.
Elo vorii ti aşedate în nivelulii şoselei fără
la art. 2 ali convenţiunii adiţionale.
Acestă cacti de însărcinări este specială: să iasă pe suprafaga ei, precumii şi fără deprepentru linia Bucuresci-Olteniţa: şi formâză an siune. armândi profiluli normali al dramului. Railurile vori trebui să aibă uă greutate miregalamenti complectii de construcţiune, exnimiuimnă de 12 kilograme de metru liniar; ori-ce
”
ploataţiune şi poliţiă a linieț.
'railă turtită va fi imediatii înlocuită,

josă pentru caetulă de însărcinări, prevăduti

'PITLULU

Calea şi staţiunile

La curbele de uă rază mai mică de 60 metre, deschidătura între railură va fi menţinută

prin vergele de ferii, puse la uă distanţă do cel

"Arte 2, Concesionarală ara dreptul de a se multi 2 metre, şi legândi între dânsele lonservi pentru construcţiunea tramwayalui cu şo- grinele din ambele părți.
scua existinte între Bacuresci gi Olteniţa; el

va împlini spre acestă sferzită părţile âncă

neterminate ale acestei şosele, conform art, 4

din convenţiunea adiţionale, *

Profilulă railuriloră precumă şi plannliă do-

tailată ali aşedărei loră vorii fi supuse la apr>barea Comitetului permaninte.

:

Raza minimă a curbeloră se fisâză la 40 me-

Pi

-
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tro pentru părțile tramwayn'ni nude se va
înArt. S. Uă a treia parte din trăsurile de
trebuinţa tracţiunea animalelor, şi la 60 metre
mărfuri voră fi învelite,
pentru părţile unde se va întrebuința, tracţia
„Afară de acesta tâte trăsurile de mărfari
nea cu aburi,
,
NE
vorii

fi făcute cu păreţi bine încheiaţt.

Art, 5. Concesionarulii va construi clădirile
necesari pentru esploataţiunea, liniei,
La Bucurescă şi la Olteniţă, instalaţiunile

Art, 9, Machinele torii asez, aparatele ne»
cesarii, spre a putea fi oprite la distanţe scurte.
Greutatea machineloră, încărcate de combuvoră coprinde uă clădire pentrn călători,
nă stibili şi de apă, nu va trece peste 15 tone.
hală acoperită, uă magazii pentru mărfuri,
şi în caselă cândă s'ar întrebuința tracțiunea " Desemnurilo locomotireloră şi materialului
rulantă vori fi supuse la aprobarea Comitetucu animale, grajduri cu podurile necesarii,
6ră lui permaninte,
RR
în casulă cândă se, va întrebuința tracţiunea
Machinele yoră trebui să fe încărcate şi sucu aburii, remise pentru trăseri şi machine
şi puse ]a probele necesarii; înainte de a & puse
reservorii de alimentaţiune cu pompe, |
în circulaţinne, spre a se putea dobândi asiguUnii atelierii de reparațiuni se va anexa pe
rarea că oferă condiţinnile cerute de signran

ţă,

lîngă staţiunea Bucuresci şi uă ferăriă (forge)
pentru reparaţiuni volante la Oiteniţă.

PITLULUIII

Instalaţiunele pentru stațiunele intermediare torii coprinde uă mică clădire pentru căl&-

tori cu uă marchisă, caro să ptă servi şi la

Exploataţiune

expediarea mesagerielorii,
Tote aceste clădiri voră putea fi construite
de lemnă pe unii soclu de zidărie.
Planurile tutuloră clădiriloră voră fi supuse
la aprobarea Comitetului permaninte, care
va
putea să privegheze şi executarea lori,

Arte 10, Trenurile de călători roră fi celă puţină în numără de docă pe di în fie-care direcțiune.

Numărulii trăsurilozii de mărfuri este facul-

tativii şi se va regula după trebaință,
- Opririle trenurilorii de călători în stațiunele
intermediare rorii fi mărginite la timpul strict
necesariă pentru serviciul stațiuniloră, alimentarea machinclori şi serviciul de mesagetii.
Mersulii trenuriloriă va fi aprobatii de Comitetuli permaninte,
.

Haltele şi staţiunile intermediare vorii fi re-

părţite astii-felă, în câtii distacța mediă
între
dânsele să varieze de la 8 la 10 kilometre,
&ră
punctele de simplă oprire se voră fixa prin
înţelegero comună între concesienară şi Consi-

liuiii judeţiană,

Art, 11, luţila trenuriloră nu ra trece peste

TITLUL 11
Materialul

12 kilometre pe oră.

Art. 6, Totă materialulă rulantă alti tram-

wayului va fi făcută po arcuri şi îngestrat ca
|.
pedice

(freins) de uă putere îndestulătâre.

„

Planurile şi desemnurile întregulul material
ralantă voră fi supuse ?a aprobarea Comite
tu- 10 permaninte.
|
Trăsurile de călători voriă fi în numără în-

destulătorii spre a conţine de la 240 până la

: 250 locuri,
Vagânele sâi trăsurile de mărfari vor fi în
numără îndestulătorii spra a oferi vă capacitate utilă de transportă de la 5 până la. 600
tone.

,

„Acestă iuţelă va fi redusă în osă-ce cusă la

rulaută

trecerea tronurilorii prin oraşe, sate şi alte Jocalităţi locuite.
”
Aa
Arte 12. In casurile cândă se va întrebuința,

tracţiunea auimaleloră, caii

tramwaynlui

vor

purta totii-li-una la gât clopoței mari, ali
căror sunctii să aibă destulă intensitate, spre
a se putea audi Ja 200 metre.
Nâptea ort-ce trenii va avea înainte ună foc
roşu cu reflectoră şi înapoi unii focă galbeni
asemenea cu reflactoră.
.
Sachinele voră.fi îudestrate cu fluere cu aburii, de care să se serve machinistii de ori

câte ori va fi trebninţă de a chiăma atenţiunea

rii la trecerea trenurilorii.
Numărulii vagânelorii de călători şi de măr- trecttorilo
Arte 13, Concesionaralii este dâtoră de a
furi ge va fixa în proporţiune cu numărulii
Jo- da în cunoscința publicului prin afişe în tote
curilorii şi tonelorii mai sus determinate. dapă
stațiunile tarifa complectă atât a călătoriloră
ce tipurile lori vorii fi fostă aprobate de
Com:- câtă şi a mărfuriloră, precumiă și tabloul otetul permaninte,
”
relorăi

Art,

de sosire şi de pornirea tutuloră trenu:

7, Trăsurile de călători voră fi închise riloră regulate
de călători,
Grna şi luminate nâptea.
art, 14. Proţulii de transportă
Locurile în trăsurele reserrate pentruclasa
| lstori nu ra putea fi mai mare de
voră avea' scaunele umplute şi îmbrăcate
cu pe .kilometra vertru clasa | şi de
pele sâii postavi,
pentru clasa ÎL.
.
Tocurile ae clasa II tori f pe bănct da lemn
Călătorii vorii avea, facultatea a
vopsitii,
.
:
:
denşi! bagagiele portativecu mâna.

pentru că9 centime
6 centime
păstra. cu

!
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Suplimentele de bagagie şi mesagerie vorii
fi taxate cu 0 fr. 005 de fracțiune indivisibilă
de 10 kilograine şi pe fie-care kilometru.
Miirfurile se voră împărţi în trei clase corespundătâre claselorii I. i şi III din tarifele
generali ale căilorii ferate roinâne (art. 3 din

Art, 12. In casă do infracţiune la clausele şi

fi tarifate ca mărfurile cuprinse în clasa I cea

condiţiunile acestui caetit de însărcinări, Consiliulu judeţianii este în drepti a aplica amendele de mai josă :

Tarifele vorii fi aplicate pe fracțiuni .indirisibile de.100 kilograme şi vori fi po kilometru
gi pe câte 1000 kilograme următorele .

conformii art. 6 din concesiune,
Părţile de şosea constatate în prosti stare
piin revisiuni care se vor putea face în fie-caro

Clasa I 0.187.
Ciasa 11 0,167.
Clasa, III 0,242.
In aceste se coprinde şi taxele de manipula
iane,
i
:
Cerealele, ulia (huiles) şi sarea. expediate
pe câte unii vagonii complecti într'uă singară
declarațiune, voră plăti :

tre inginerul judeţului împreună cu acelă altă
concesionarului, şi se va impune concesionaru=
lui nă furnitură de petrig corespundătâre unei

Pe tonă şi pe lilomelru

detinitive prin art. 11 va ti pasibilă de uă amendă de 5 franci.
:
c. Neobserrarea prescripțiuniloră impuse ca
precanţiuni în contra incendialui va fi pasibilă,
de uă am+ndă de 10 franci.
|
"d. Lipsa sâă neajungerea luminatului pre-

convențiunea adiţionale),
.
Mărfurile clasate sub rubricile A, B şi C sor
mai redusă din cele de mal sus.

La

Cerealele 0.10.
Ulia.. . 0,08.
Sarea . . 0.07.
Taxele accesorii, cheltuelile de înregistrare,
transportulă de animale, voră

fi tarifate

con-

"formă tarifelorii generali ale căiloră ferate române arătate mal sus.
!
Art. 15, Concesionarulă va îi supusii în privinţa poliţiei exploataţianei regulamentului ce
se va fixa în armă de către Consiliul judeţian.
Art. 16, ln casă de accidente, voncesionaruliă este responsabili către părțile interesate
„ în limitele legiloră existinto.

TIPLULU 1V
Penalităţi

a. Lipsa de îngrijire şi întreţinerea şoselei

trimestru, se voriă calcula în suprafacă de că-

adâncimi midlocii de 0,925 m. care se va întrebuinţa pe părţile recunoscute defectuâse; po

lîngă acestea concesionarulă va, fi pasibili de

uă amencă de L(0 franci.
b. Intrebuinţarea unei iuţeli superidre acelei

scrisă, va fi pasibilă de uă amendă de cinci
franci.

a

|

e. Starea de necurăţeniă a ragâneloră să a,
saleloră de aşteptare ra fi pasibilă de uă amendă de 5 franci,
.
f. Xregularităţile nejustificate în mersul trenurilorii de călători vori fi pasibile de uă arrendă de 50 franci.
Semnaţi : L. Manu, A]. B. Stirbei, E. Charlier, H. IL. Slade

z
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(Decretii No, 672, din 24 Martie 1872

_

CAPILOLULU 1

brii. Fie-care din colegiile electorali pentru ca
ineră alege câte trei membrii,
|

„Arte 3, Preşedintele Consiliului judeţiană se

TITLULUI

alege de Consiliii din sânul stă,

DE

Despre vepresentaţiunea interesclorii locale
ale județelorii
!

Comisarii ali guvernului pe lingă Consilii
este prefectulă judeţului.
a

- Art, 1, In fie-care județii se statornicesce

săi unii Comitetii permanentă compusă de trei
membrii, Acestii Comitetă funcţionăză în lipsa
Consiliului şi se presidă de unii preşedinte numită dintre membrii.
e
Art. 5, Po lingă namărulă de trei membrii

ună Consilii care se adună periodică şi repre-

sintă interesele locali, colective şi economice
ale judeţului,
„Art, 2, Consilinlii se compuna

SI
de 12 mem-

Art, 4, Consiliulă judeţiani alege din stnul
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ADMINISTRATIVE,

din caro are a se compune Comitetul, Consiliul cupa de alta de câtii numai de alegerile pen„Ya alege şi trei supleanţi car! vorii înlocai pe tra cari s'aii convocati. Ori care cuvântii, ori
“membrii în gilele ce voriă lipsi, supleantulă a- ce discuţiune sâă deliberaţiune politică, sunt
vend a priimi l&fa membrului ce lipsesce pe di- cu toti dinasiusnlă oprite,
.
lele ce va fi în lucrare.
:
Arie 14. Preşedintele colegiului are singur
Art, 6, Directorulă Prefecturei numiti de poliţia Adunărei.
guvernii, va faco totii de uă dată şi serviciulă
Nimeni nu pote intra înarmați.
de secretară alii Comitetului permanentă juNici uă. putere armată nu pâte î pusă în
deţiană. - |
e
localulii alegeriloră s6ă în giurulă lui. In cas
Cu leafa ce sc plătea scergtarulă in fondu- de neorânduslă, preşedintele pote însă cere a“rile judeţului, se va plăti directorulă.
Jutorulii puterei armate,

Autorităţile civileşi militare suntii dâtâre

TITLULU II

a urma cererilorii s6le în ceea ce privesco alegerile.

Art, 15, Preşedintele însciințeză pe AdaDespre alegătorii Consiliului judeţianii şi
nare de numărală consiliarilură ce urmâză a se
.
listele electorale alege, precumii şi de numele aceloră ce urmeză.
Art. 7. Suntii alegători ai Consiliului judeţianii toţi acei cari întrunesc conjiţiunile prescrise de legi pentru a, lua parte la alegerile

deputaţiloră la Adunarea legislativă,

Listele clectorale formate după acea lege vor
servi şi pentru alegerea Consiliurilor judeţiane.
Art. S, Aceleaşi disposițiuni cari regulâză
alegerile depatațiloră Ja Aduuarea electivă se
aplică şi la alegerea membriloră Consiliuriloră

judeţiane,

Arte 17, Mandatul de consilierii se trămite
alesalui de către biurouli definitivi ali cole-

giului,.

a

Art, 18. Ori ce reclamațiune în contra unei

alegeri, so adrestză Consiliului judeţian înaintea verificărei titlurilor,
:
,

TITLULUI 111
Despre adunarea alegttorilorii județalui
Art, 9. Conrocarea colegiilorii electorale ,
pentru a proceda la alegerile generali de membri ai Consiliuriloră, se face prin ordonanță
Domnâscă, celă puşină cu trei săptămâni înaintea gilei fizate pentru alegeri; ca se publică
prin diarele oficiale şi so afişiză in tâte comunele; ea artă dina, ora şi loculii intranirei colegiiloră, precnmii şi numărulă consiliariloră
ce aiă a se alege de fie-care colegii.

Art, 10. Convocarea ordinară a colegiiloră

urmeză în cea ântâiii Duminecă a lunet lui Mai,
Colegiile se potii convoca şi extraordinară
în casii de disolvare a, vre unui Consilii jnde-

ţianiă scă pentru a îndeplini locarile vacante.
Art, 11, Alegătorii membriloră Consiliului
judeţiană se intrunescă în localulă comunei de

„Teşedinţă.

a se înlocui.
|
Art. 16, Actele alegerei se trămiţii Prefecturei spre a se depune în Consilii în diua deschiderei scle; copiă de pe procesulii-rerbale se
lasă în cancelaria Primăriei unde s'a făcută alegerea,

.

Art, 12, Preşedenţia provisoriă a colegiului
„electorali este dată celuf mai în vârstă dintre
" alegătorii de facă; patra din cel mai tineri (cu
seiință de carte), îndeplinescii provisoriii fane-

Arte 19, Numai Consiliulă judeţianii decide
definitivă despre validitatea operaţiuniloră co-.

legiiloriă electorali, întra câtă privesce alegerea menbriloră sci. ră în câtă se atinge de
otărîrea difinitivă în contestaţiune pentru dreptulă de alegătoră, ca este esclusivii de competinţa părţei judiciare.
.
Arte 20, Consiliaraliă ales în maf multe colegii, vestesce opțiunea sa Comitetului permanentă, şi neîngrijindu-se a o vesti acestuia, o
declară Consiliului judeţiană, pânăîn două dile
după verificarea titlurilori; în casul contrarii,
Consilinlii decide prin sorţi pe care colegiă represintă consiliarulii care n'ară fi declarat opţiunea sea
..
AN
Arte 21, In casii de vacanţă prin opţiune,
mârte, demisiune s6ă almintrelea, prefectul
va întrani colegiul respectivă în termeni de
vă lună
î. In timpulă
âr . 09
întranirei Consiliului
jadeţiană, eli singură are dreptul a priimi
demisiunea membrilorii săi, ră în intervalali
sesiunilorii, demisinnile se notificii Comitetului
permenentă,

Arte 23, Nimeni nu pâte refasa fancțiunile
ţiunile de scrutatori şi de secretari.
de membru Consiliula! judeţiană la care sară
Biuroulii provisoriă fiind aşa formată, sa alege, nici a se demisiona înaintea termenului

procede la alegere prin ună singură scrutină
şi cu simplă majoritate, a Diarcului definitișii,
compusii de asemenea de unii preşedinte, de
duoi scrutatori şi de duvi secretari,
Art, 12. Colegiilo electorale nu se poti o-

mandatului ss, de câtii pentru curintele următore :
„a. Versta de 60 ani împliniţi;
D. Orânduirea în serviciulă Statului şi mandatulă de deputati;

JUDETIANE

c. Indeplinirea anteriâră de fancţiuni de consiliarii, în cursă de ună termini d'a rânduli;

d. Bola şi slăbiciunea trupâscă scă uă altă

forţă majoră dovedită. Consilialii judeţianiă o-

tărasce asupra admisibilităţei cuvintelor refusului.
Ori cine, fără legiuite cuvinte admise do
Consiliulă județianii, ar refusa disela funcțiuni
s6i s'arii demisiona înaintea termenului mandatului stă, se va îndâtora a plăti uă amendă
de la 15 până la 50 galbeni în folosali judeuluy.
Cătimea globirei so pronunţă de Consiliuliă
judeţiahiă, şi înrăsuirea ei se urmăresce de catre Comitetală permanenti,
Apelulii se face la Consiliulă de ministri.

43

SI COMUNALE

precede fie-care întrunire a Consiliului judeţianii. celă pucinii cu trei siptemâni; ea se
publică prin Jonitorulii oficiale; prefectul învită anume pe consiliară prin bilete pe la 19cuinţele lori.
.
“Art, 2$, Consiliulă judeţianii se întranesce
în sesiune ordinară la 15 Octombre a fie-cărui

ană, în reşedinţa judeţului.

e

TITLULU IV

Afară de sesiunea ordinară. Consiliulii sepâte
conroca şi în sesiune extraordinară.
Ă
Art, 29. Toto sesiunile sunţii deschise şi închise în numele Domnului, de prefectulii judeţului.
.
|
Prefectulă presidă provisoriii Consiliulii, daci
din membrii cel mai tinoră asistă de uă camit
dată ca secretari,
După verificarea titlurilorii, Consiliulă procede la alegerea de ună preşedinie, de ună vi-

Despre eligibilitate

aşa biuronlă stă definitivi pentru tote sesiu-

ce-preşedinte şi de duoi secretari, formând

anului.
Art. 24, Sontă eligibili la Consiliurile jude- nileArt,
Dorata sesiunei ordinară este de
țiane toţi Românii în verstă de 30 ani, cari se 20 dile, 20.
ea nn se pote prescurta do câtă prin
- bucură de tote drepturile cirile şi politice, aîmpreună înţelegere a Consiliului cu prefectul,
cordate de lege.
.
Spre a putea fi alesă membru la Consiliurile so pâto insă prelungi cu 15 dile în urma, unei
judeţiane, trebue să fi declarată cu G luni înain- decisiuni a Consiliulul şi cu încuviințarea Minitea alegeroi, că în acestă privință
'şi are domiciliulă săii politicii în acelă judeţii.
- Art, 29, Nu potii lua partela Consiliulă judeţianii, prefectul, judecătorii Tribunalului jude-

țului, sub-prefecţii, casierii şi toţi comptabiliă
„Judeţului, împiegaţii Prefecturei
scii ai Sub-prefecturilori, secretaralii Consiliului. judeţianii,

inginerii şi architecţii în serviciul judeţului,
comisarii de poliţiă, militarii în serviciul activă în judeţă şi călugării, .
.
„Nimeni nu pote face parte la donă Consilii

judeţiane.
E
PR
Arte 26G, Rudele de aprope, tatălă şi fiulă,
bunulă (moşulii) și nepotulă, fraţii, cumnaţii,

unchială, nu potă fi totă întruni timpii membrii aceluiaşi Consiliii jodeţiană.

La asemenea alegeri este preferită acel caro
2 dobânditii voturi mai multe, şi la casii de
paritate, cel mai în. vtrstă, cră la alegerile
priu serutini succesivii, celă ântâiii alesi, ..
Inrudirea ce s'arii întâmpla între duci consiliari în urma alegerilorii, nu trage după sine

rerocarea mandatului loră.
Inrudirea, se socotesce desființată prin mâr-

tea femeei de la care provine.

.

i

TITLULUV
Despre Consiliul județianii

„ CAPITOLULU IL

-.

Disposiţiuni atingătăre de întrunirea

Cousi-

„Tiulucă şi de modulii deliberațiunilorii
stle

„Ant, 27, Ordonanţa domnâscăde convocare

sterului; Consiliulă este dâtoră a se ocupa înainte de t6te de budgetulă judeţului, afară numai dâcă guvernulă arii reclama prioritatea
pentru lucrări mai importante; sub nici un cuvântii sesiunea ordinară nu se pote prelungi

peste dă dile.
De
Art, 31. Cândi Domnauiii convâcă veri-ună

consilii în sesiune extraordinară, actulă con-

vocărei menţionâză objectele şi ordinea, deliberațiuniloră din care Consiliuiii nu pâte eşi.
Art. 22. Suspendarea sesiunei ordinară şi
închiderea sesiunei extraordinară înaintea săverşirei lucrăriloriă pentru cari a fostii Consiliuli convocată, se potii totii-de-una pronunţa
de prefectă.
.
-

Suspendarea se referă prin ministrulă de interne la Consiliulă do ministri care statucză
asupra otărârei prefectului. |.
.
Art, 83, Adunarea verifică titlurile alegerei

membriloră sti, şi otărasce contestaţiunile cari
sarii ivi în privirea, lorii.
n
"Ea nu pote delibora dâcă nn sunt facă cel
puţini jumătate şi unul din numerulă membrilori Consiliului, anume fixată pentru fiecare judeţ.

Art, Ste Dapă verificarea titlurilor, membrii Consiliului județiani depanii următorulă
jorământi în mâinile prefectului : .

<Jurii credință Domnitorului şi supunere
constituţiunei şi legiloră ţirăă mele.»
Nici ună membru nu pote lua parte la deliberaţiune până a nu depune acestii jurămentă.
Membrul cae Vară refasa se consideră.ca
domisionatii şi se procede la înlocuirea
luă conformă art. 77;
Ia
-

EL:
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ADHISISTRATIVE,

Art. 95, Consilialit determină prin ună regulamentă interiori modulă după care exercită, conformă legei de facă, atribuţiunile în-

putare, cu rea, intențiune, sa socotesca violare
a.0rdinej.
,
:
.
:
In acestii casă, președintele rechiamă pe o-

Art, 30. Şedinţele Consiliului nu suntă pu-

Adunarea va fi ascultati explicările sâle,.
-.
Rechiămarea la ordine însă se menţioneză în
proce-sul
verbale numai în urmarea cererei
majorităţei,
E
.

credinţate lui,

blice, afară cândă deliberaţiunile ai de object
votarea budgetalui şi a impositelor ce urmeză

a se aşedn asupra judeţului, precumă şi darea

semeloru,

ratorulă anume la ordine, după ce mai 'nainte

.
“Arte 4 Foncţiunile de membru ali ConsiArt. 37. Consiliulii voteză cu glas tare prin liului judeţianii nu suntă retribuite,
.
.
|
apelii nominală scă

prin şedere şi sculare, ră
asupra întregei propuneri s6ă încheeri, elă votEză numai prin apelă nominale.
Tâte chestiunile de persâne, presentaţiuni
de candidaţi, numiri, rerocări stă destitaaţiuni, se resolvă pururea prin serutină secretă,
Art, 3S, Ori-ce propunere, pentru a putea
î priimită în discuţiune, trebue a fi sprijinită

Arte 5, Fie-care membra represintă în Consiliă judeţuli întregi,
Art, 46, Nici ani membra ali Consiliului na
pote lua parte la uă deliberaţiune în care elă
scă uă rudenie a sea de aprâpe (art. 26), arii avea ună interesii personală directi.

CAPITOLULU11

de tre! membrii; Consiliul însemuâză diua des-

baterei.
„Atribuțiunile Consiliului judeţianii
Consiliulii are dreptul, de a despărţi ori-ce
propunere şi de a'i face amendamentii,
Arte 47, Consiliulă jedeţiană se pronnnciă
Art, 99, 'Tâte închecrile so facă cu imajo- asupra tuturorii intereseloră
exelusivii locala
ritate absolută a voturiloră membriloră pre- ale judeţului, fără prejuaicialii
aprobaţiunei
senţi.
cerute pentru validitatea închceerilorii scie , în
“În casă de împărţirea voturilorii, propune- casurile şi mudulă prevtdută
în capitoluiă urrea, este respinsă.
.
.
inătoriă.
Art. 40. Şedinţele se închidă şi se deschidă
Eli este chiămati a sa rosti şi asupra tutude preşedinte; ele începii ncapărată prin ceti- rorii objecteloră
se deferă de către Corpul
rea procesului-verbale ală şedinţei trecute, legiuitoră scii de ce”i
către guvern.
care, după ce s'a aprobatii do Consiliă, se subArt, 48. In fie-care ani Consiliul voteză
semu€ză de preşedinte şi de secretari, .
budgetuli cheltuelilorii anului șiitoză şi mid-.
Fie-care membru are dreptulă de a reclama lâcele pentru a le acoperi;
asemenea cercetiză,
în contra procesului-verbale. Majoritatea 2b- şi închee semele venituriloră

solută otărasce,

De asemenea, fie-care membru are dreptulă

analul trecuti.

şi cheltueliloriă
-

de a cere menționare annme în procesulii=ver-

Arte 49. Veniturile județului se compună
acumii de uă dată :

luţiani adoptate.
Ă
Art, 41 Afară de casulă de urgenţă, recu-

]. Da contribuţiunile adiţional pentru trebuinţele judeţului, votate de. Consilială judeţiană, în margioile autorisărel puterii legiuitâre, pe lingă contribuţiunea dizectă către Stat,

bale că a votatii pentru scă contra, unei reso-

nostută da duoă treimi a membriloră de facă, preşedintele otărasce ordinea dilei, celă
Aceste contribuţiuni suntii :
târdiă ca vă di înaintea ședinței respective,
a. Obligatoril pentru acoperirea chaltualidupă ce maj ântâii a consultată Adunarea; orloră ce legea pune în sarcina județului;
dinea gilei se afişâză în sală,
.
b. Facultative pentru acele cheltueli co ConArte42, Preşedintele arc singură poliția A- siliali
judeţiană arii găsi cu cale a vota, spre
dunărei. In şedinţele publice elă pote, după
întempinarea, vre-unul alt interes al jndeţalui,
chiămarea, la ordine adresată publicului, a or2. De alte venituri întemplătâre ce se potă
dona, depărtarea turberătorului şi chiară a- înființa,
de trecătorea pe podori stabilite cu
restarea lui pe timpă de 24 ore, fără prejudi- cheltuiala judeţului,
ete.
ciulii pedepsei ce ară putea urma acţiunei MiArt, 50. Cheltuelile judeţului santă : 1. oblinisterului publică,
.
gatoril, 2. facultative.
Poliţia este dâtâre a priimi pe persâna trăObiigatorii suntă tâte cheltuelile ce legea
misă de preşedinte la arestă, Şi a 0 ţinea în- pune
în sarcina județului şi pe cari Consiliuli
chisă tirapulă arstati în ordinea preşedintelui. este dstoriă
a le rece neapărată pe fia-care ană
art. 43, Membrii Consiliului nu poti lua
,
cuvântulă de câtă dnpă ce "i-ai cerută și li în budgetulă judeţului.
Ele suntă mai cu osebire următârele :
s'a dati de președinte.
,
1. Chiria şi reparaţiunile localuriloră pentru
Preşedintele rechiaină In chestiune pe ora- Tribunal, Prefectură
şi casarma de gendarmi,
toruli care se depărtâză de ea.
destinate judeţului; cumpărarea şi întreţinerea
Oră-ce personalitate, ori-ce injurie, ori-ce im- mobiliaru
lui trebuitoră pentru acestea;

JUDETIANE

2. Lefile membrilo:ii Comitetalui permanent,

aceea a secretarului Consiliului judeţiană şi a

SI
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Membrii Comitetului permanentă cazi fără
motive justificate, colii multi fatr'uă lună de
la expirarea termenului prescrizii de lege, nu
vor depune semele despre administraţiunea
lori, se vorii pedepsi cu închisore de la una

celori
- alţi impiegaţi ce depindă de acesti
Consilii, vrecumă şi tote cheltuelile cancelariei;
3. Înfiinţarea, cândă vorii ajunge midicele,
6ră pent atnnci chiria localului, precumii şi în- până la șese luni şi uă amendă de la 500 până
treţinerea, şi mobilarea închisoriloră civile ale la 2000 lo! nuoi; acesta fără prejudiciulă aljudeţului, în care uu se coprinâă însă închiso- toră penalităţi pentru fapte ale gestiunol prerile centrala atârnate directă la Stată,;
vădate de codica penale,
Ă
PE
4, Intreţinerea drumurilorii şi podurilorijui
“Art 53, Cousiliulă jndeţiană otărasce lefile
deţiane, precumă şi a altoră lucrări publice ca tuturoră împiegaţiloră plătiţi de judeţă.
legea Ic-ară pune in sarcina judeţului;
Eli nnmesco d'a-dreptulă pe toţi impiegaţii
5. Lefile şi cheltuelile de drumi până Ia cifra cari priimescii retribuţiune de Ja densuli, co sa va fixa prin uă disposiţiuno speciale, a
Art, 5f. Uă casă de pensiune se va institui
ingineriloră şi a altoră impiegaţi de poduri şi în fie-care reşedinţă de judeţă de către Consişosele în servicială județului;
liulii judeţiană, -pentra impiegaţii săi parti6, Cheltuiala tipărirei listeloră electorale culari,
.
ale judeţului şi a listelerii jnratilorii, cândă so
Art. 55, Consiliul decide deapre înființarea, va, înființa acestă instituţiune;
_ şi îmbunătățirile -stabilimentelorii publice a-

- 1. Cheltuiala Qrumului membriloră Consilin-

lui ce s'ară trămite de cătro elă cu vre-uă în-

sărcinare în județ;
8, Cheltuiala aşedămintelorii de instrucţiune,

"conformii legei de instrucţiune publică, adju-

torulă co s'ariăi acorda comunelorii sărace pen”
tru instrucţiunea primară;

ternato de judeţă, -

Art, 35. Elă autorisă impremutările co ării .
fi ce neapărată nevoe a so contracta pe compta

judeţului, îustrăinările şi schimbările averei co
arii poseda judeţulii,

precumiă şi transacţiu-

nile atingătâre de acâstă avere,

,

ţelorii să ale particulariloră astă-di în fiinţă,

Art. 97 [iii autorisă pornirea şi urmărirea,
înaintea Tribunaleloră a proceseloră privitora |
la averea judeţului, fiă pentru a reclama, fă
pentru a apăra, fără prejudiciul glăsuirei articolnli 86, aliniatulă 5, a lege de facă.
Urmăririle proceselorii se voră face potrivită
articolului 103.
Art. 5S, Censilinlă statusză asupra construc=
ţiuniă dramurilorii şi podurilorii judeţiane,
ca

Comitetulii permanentă neputința comuneloriă
respective de a, acoperi acea cheltnială;

a'so face, sâă în totalii sâă în parte, cu chel:
tuiala judeţului,
Ă

9. Jumbtate din cheltuiala alcătuirei tabeleloră decimali pentru Statulă civilă;
10. Iutreţinerea spitaleloră şi aşegdămintelorii de bine-facere aternata de judeţiă, cheltuiala îatreţinerei copiiloră găsiţi (lăpădaţi)
şi a smintiţiloră, întru câtă aceştia n'ar găsi

adăpostire în aşedămintele Statului, ale jnde-

şi întra câți sară recunâsce de Consilii stă de nalelorii şi a altori lucrări publice ce ară avea
11. Cheltuiala organisărei şi întreţinerii u-

nul serriciă do postă de scrisori, între capitala

judeţnlui şi comunele principali;

12. Uă sumă destinată pentru cheltuelile întâmplătăre şi neprevădute ale judeţului.
Cheltuelile facultative se votâză de Consilii

în marginile miglâcelorii ce rămână judeţalul

după acoperirea cheltuelilorii obligatorii,
Art, 51, Tote veniturile şi cheltuelile judeţului trebue să figureze în budgetii şi în semele

:
judeţiane.
Niei uă strămutare de cheltucli nu se pâte

face de la unii capitol la altulii, nici de la unii
articolă la altulă ală budgetului, fără preala-

bila autorisare a Consilinlui judeţianii şi fără

aprobarea Domnului. .
Art, 52, Bodgotulă judeţului se aprobi de
Domnitori. Semele după co se cerceteză de Consilii se înainteză Curţei de comptari prin Ai|
nisterulii de interne,

-Ele voriă sta, în cancelaria Comitetului nă

Art, 59. Urmândii a se executa veri-uă lucrare de înființare, de întreţinere sâii de repa-

rațiune, atingătâre de mai

multe judeţe, fie-

care judeţiă intesesatii este chiămatiă a se pro-

nancia asupra unoră asemenea cestiuni;în casă
de neunire, guvernalii otărasca, după ce a as-

caltat întempinările fio-căruia consilii în parte.

Art, 60, Consiliulă adoptă projectele, planurile, devisurile (smeturile) aceloră lucrări a, *
căroră cheltuială se votâză do elii, afară dâea

arii însărcina cu acâsta pe Comitetul perma=

mentă.
.
,
Mă
Art, 61, Clasificarea drumuriloră judeţiane
caşi a aceloră ale Statului, so face prin uă lege,

după ce se va supune 1naă "nainte Camerei legiuitâre socotinţa Consiliuriloră judeţiane respective.
i
“Art, 62, Consilinlă

pronunciă

asupra exe.

cutăzil lucrăriloră ce interesâză totă-uă-dată,
po mai. multe comune ale județului, precumă

şi asupra părţii de cheltuială ce se cuvina a se
lună, de dile, după încheere şi cercetare; la, purta de fie-care comună, după ce va fi cernţă
disposiţia ori cui ară voi a le consulta. .
inai "nainte gocotinţa, Consiliurilorii respective.

45.
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Acestea însă a dreptulii de a reclama Consiliului ministriloră asupra otărîrei Consiliului
judeţianii, până în 40 dile dela notificarea, otăTîriă.
.
ME
Art, 63, Consiliali pronunciă asupra cererilorii privitâre la înființarea, desfiinţarea, s6i

schimbarea dileloră de tergiă în judeţă.
Art. 64, Consiliulă "şi dă socotinţa, asupra

modificărilor propuse la cireumscripţiunea (otazele) actuali ale judeţelor, ale plăşilor (ocdlelor)
şi alo comunelorii, precumii şi asupra, designa-

ținnii reşedințelorii de sub-prefectură.

Art, 63, Consiliulă pâte însărcina pe unulă
scă pe mai mulţi din membrii săi de a adana
la faga locului sciințele de cari arii avea tre-

buinţă în marginea atribuţiuniloră se.

Elă pote corespunde cu autorităţile consti-

CAPITOLULU 11
Despre aprobarea. şi intervenirea Domnului
scii a puterii legiuitâre în privinta actelorii
Consiliului judeţianii.
Pa
_ Art. 68, Santi supuse aprobărei Domnului,
înainte de a sa puuo în lucrare, încheerile Con= .
siliulai asupra objecteloră următore ;
a:
1. Budgetuliă cheltuelilori judeţului, midl6cele pentru a le acoperi, precumă şi împrumu=
turile pe cari județală sarii vedea' nevoiti a le

contracta, şi cari nu întrecă nă decime a venitului anuală ală județulor.
„Eră acele ce arii intrece acea decime, suntă

supuse încuviinţării

Camerei Jegiuităre,
tuițe şi cu funcţionarii publici pentru a doDstoriile ce ară contracta ună județii, prebândi asemenea, sciinţe.
cumii şi dobângile lorii, se trecă neapărată,
Decă, după 'duoă cereri constatate prin co- potrivitii
cu
lorii (âch6ance), în rânxespondență, rre-uă autoritate administrativă dulă cheltueliscadența
obligătâra ale budgetalui şi
subalternă n'arii fi urmati a da sciințele ce- sunt supuse loră
tuturora reguliloră pentru acele

rute, Consiliulă pâte delega pe unulă sâă pe mal

mulţi din membrii săi pentru a le dobândi la
faca locului, pe cheltuiala personale a disei au-

torităţi, afară cândiă ea ară dovedi că întâr-

dierea w'a provenită din vina, sea.

|

Arte 66. Consiliulă judeţianii pote face re-

cheltueli;
:
2. Crearea de stabilimente de folosă publică
pe cheltuiala jadeţulai;
3. Campărările, schimburile, înstrăinările şi

transacţiunile judeţului, privite la averi miş- cătâre, a cărora,

val6ie ară trece peste uă degulamente pentru administrarea intereselor cime a
venitului anuală alti județului; pentru
speciale ale judeţului, pe cari le publică în for- asemenea
acte relative la uă valore-inferidră,
ma prevădută la art. 96 şi 97 a legii de fagă; aprobarea
prefectului este de ajunsi.
pentru a asigura executarea loră, elă pâte staActele menţionate în aliniatuliă precedentă,
tornici pedepse băncsci până la 200 lef. relative la averi nemişcătâre cari suntă de uă
Aceste regulamente nu poti însă atinge ob- valore mai
mică do câtă a treia parte din vejecte deja prevădute de legi şi de regulamen- nitală anuatii
ală judeţului,
,
,
tele administrațiunil generale, ce suntii de sine

desființate de îndată ce administrațiunea ge-

nerală arii statua în urmă asupra, objectelorii
regulamentate de Consiliul jodeţiană.

Art, 67, Consiliul județianii pâte adresa

d'a-dreptuli Ministerului din întru, prin preşedintele săi, reclamaţiunile cearii găsi de ne-

Jră cândă aceste acte privescii averi nemiş=

cătâro ce suntă de nă valâre mai mare de cât
a treia parte din venitulii anuul ală județului,
cleo suntii supuse încuviințării Adunărei ge-

nerale;

.

“4. Construcţiunea de drumuri, poduri, canale

şi alte
publice făcute, în totală si în
voiă a face în interesulii exclusivă specială şi parte, culucrări
cheltuial

a judeţului, cândă costul
locală ali județalui, exprimândă opiniunea, şi lori totalii
trece peste uă a cincea parte din
dorințele scle asupra stării şi trebuințeloră di- venitulă
judeţului.
.
feritelori servicii publice întru câtă privesce
Pentra lucrări de uă valore inferiâră, se cere
pe acelăi interesă.
Pa
numai aprobarea prefectului;
„A duoa-di după închiderea fiă-căreea sesiuni,
5. Regulamentele privitâre la administrarea
„ biuroulă trămite Ministerului din întru tote
intereselorii speciali alo judeţului.
prosele-verbali ale şedințeloră.
Art, 69. Domnul aprobă deliberările asaPână într'aă lună după închiderea Consiliu=
objectelorii arătate în art. precedenti, fără
riloră judeţiane, Ministeruli din întru este d&- pra
modificare, adecă aşa precunii s'aă votatii de
toră a presinta Domnului raportulă săi despre
resultatele Iucrărilorii acestoră Consilij, pre- Consilii sâă le respinge cu totulă.
- Eră deca guvernulă ar judeca că încheorea
cumă şi despre trebuințele şi dorinţele distric- Consiliul
ui se pote amenda, elii o întârce cu
telorii, exprimate de Consilii.
.
obserrările sâle şi amână aprobarea să resEli va propane totii-uă-dată Domnului mă- pingerea,
penă după altă deliberare.
surile cuvenite pentru a remedia la detectuo„Domnulii însă p6te refusa aprobarea sea la
sitățile dovedite în serviciulă publică ală juunul scă mai mulţi articoli ai budgetului ja-

deţelorii,

deţianii, încuviinţânda”'lă pentru restă,

JUDETIANE

SI

- Dâcă Consiliulii n'ară înseri în budgetii totală sâă parte a alocaţiunilorii trebuitâre pentra acoperirea cheltueleloră obligătâre ce le-

gile punii în sarcina județului , s6ă. dâcă nu

s'ară întruni sci sară despărți fără a rota
cheltuelile obligătore, atunci Comitetulă permanenti, şi la casă de nețoință a acestuia,
" prefectală trece de dâtorie (ex-oficio) în budgetă acele cheltneli în proporțiune ca trebuințele judeţalui. In ori-ce casii însă, budgetuli

devine lucrătoră numai prin ordonanţă Dom-

nâscă,

”

„Decă midlâcele judeţului n'ară ajunge pentra

„acoperirea tuturoriă cheltuelilori obligătâre,
guvernală propune Camerii nă lege pentru a
se acoperi neajunsală prin creare de nuoi mi:

dlâce..

-

,
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Eli redige procesulii-verbală despre cele
întemplate şi 'lă transmite Ministerului pablic
ă,
spre legiuita urmărire prin canalulă judecă
to-

Tesci,:

i

Consiliaril ce vorii fi luatii parte la întruniri
nelegaiy, se vorii pedepsi cu închisăra de la uă
lună până Ja duoi ani; totii acea otăriro "i
pâte

eclara escluşi din Consilială judeţianii pe timp.

penă la 4 an), din diua condamnării,
Pentru Consiliarii însă cară ară dovedi că ce
şi ai asistată la asomenea întrunirt nelegali,
nu s'aii împărtăşită la încheeri eşito din'
atribuţiunile Consiliului ssi vătăimătâre interesului generală, Pribunalală va putea admite
împregiurări atenuante şi reduce pedâpsa.
|

Art, 43. Nici ună Consilii județianii nu so

pote pune în corespondenţă cu Consiliul unu!
Niel uă cheltaială facultativă nu se pote în- altii Judeţii
, asupra unori objecte eşite din aseri de dâtorie (ex-oficio) în badgetulii jadeţian, tribuţianile
sâle, asemenea nici nu se pâte faco
fără a so vota ma! ântâiă de Consiliulă jude- proclamări
sâă adrese cătro locuitori.
ţiană.
E
În aceste casuri, prefetulii are Qreptulii de
- Arte 30, Incheeriio Consiliului asupra ob- a suspen
deliberările Consiliului penă la dejecteloră arătate în art. 68, se consideră de cisiunea daDomaul
ai.
.
- drepti ca aprobate de Domnă, dâcă în termeni
Art, 74. Domnulii pote proroga (amâna) uă
de 40 gile dela data împărtăşirii încheerii n'a sesiune
începută a Consiliului pe timpi do trei
"“intervenită din partea guvernului că decisiune luni și'lă
pâte şi disolee,
.
contrarie, sâii cel puţini uă încheere motiIn acestă din urmă casă se prosede până în
vată rin care fixcză noul termenă ce "i este duoă luni
la uă nouă alegere, |
- -vrebuitoră spre a so pronuneia,
Ordonanţa Domnescă specifică dâcă disolva= ,
Arte 71 În termenulă fixati în art. prece- rea prives
ce numai pe Consilii eâă numai pe
dentă, Domnulă pote anula tote actele coasi- Comitetii;
ori pe amânduoă de uă-dată.
liuriloră de judeţe, cari ară fi contraril intero=
In casii de disolvare numa! 2 Comitetulai
sului generalii ecă eşite din atribuţiunile lori. se chiamă
în lucrare supleanții şi Cunsilială
Domnulii mai pâte suspenda aducerea, întru este chiăm
ati
spre a alege nou! supleanţi Coîndeplinire a aceloriă acte, fără a fixa ună ter- mitetu
lui.
”
.
,
Ă
menă, d&ră atunci guvernulii este dâtori a preMembrii din Comitetulii disolvatiă na perdi
senta ună projectă de lege Corpurilorii legiuicualitatea de Consilier).
tore.
La casă de disolsaro numai a Consilialat Incheerile Consilialni judeţiană ca nu rori generale, membr
il Comitetului permanenţă
fi fostă anulate do Domnă în termenulit ară- fancţioneză
noma! până la întravirea noalui
tată, sâă asupra cărora după ce le-a, suspen- Cousiliă;
acesta, după întranirea sea, procedo
dată, gavernulă n'ar fi presiutati un projectiă imedia
tă
la alegerea unui noă Comitetii perde lege Corpului legiuitoră în sesiunea cea maj manentă.
SR
apropiată, devină lucrătăre și nu se mai potă
Membrii din no aleşi, fiă în Comiteti, fă
anala do câtiiîn puterea uni cotă ală Camerei, în Consil
ii, împlinescă termenul inandatula!
Ordonanţele domnesci coprindândă anularea aceloră pe cari "i
înlocuescii.
s6ă suspendarea încheeriloră consiliuriloriă sunţ
Art, 15. Consiliulii judeţiană pâte să exprimotivate si se publică în Monitorulă oficiale; me guvern
ului dorințe privitâre la interesele

sub nică ună curentă consiliurile judeţiane nu
poti refasa ds a so conforma acestori ordonanţe.

:

”

Art, 42, Orl-ce întrunire a Consilinriloră ja
deţiane cari s'arii constitui şi arii delibera afară do timpală şi contrarii modulul arătată
de art.28, 29, 30, 31, 32, 33şi 34, este nclegală:

- Orl-ca actă 'sâii încheere sară face întrase-

menea întrunire, se consideră ca neurmată şi
=u poti area nici unii efecti.
In asemenea casă prefectulă ia măsurile treduitâre pentru ca adunarea să se despărțacă
îndată,
Mi
e

generale ale jodeţalui.

CAPITOLULU 1V
Despre dăinuirea funeţiunilorii membrilorii

Consiliului județianiă

Art, 76, Membrii Consilinluy jadeţiani se

alegă pe timpi de 4 ani.
art. 72, Dzmisiunile Consiliariloră trebus a
se adresa Consilialui; cândă acesta n'arii fi a-

danatiă, Comitetulai permanentă.
-Vacanţele prin anulare, opţiune, demisiane,

4
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morte stii perderea unei sii mal multorii condiţiuni de eligibilitate, a veri-unuY membru,
se anunciă prefectului,
,
Acesta, în urmarea împărtăşirei Consiliuluy

jodeţianii sâi a Comitetului permanentii, convâcă, conformii legii, colegiul respectivi, pentru a procedo până în duoă luni la uă nouă alegere.
,
,
.

TITLULU VI Despre Comitetulii permanenti ală
Consiliului de județii

* CAPITOLULU 1

-

” Pentru a putea, delibera, trebue să fiă facă,

celi pugină duoi membrii aleşi de Consilii.

Ori-ce încheere se face prin majoritatea glasuriloră.
Procesele-verbali ale gedințelori suntă sumare şi după aprobarea loră se tracii, sub-sem-

pate de toți membrii cari aă fostă facă, într'unii adinsă protocol, parafată de preşedin[tele Consiliului judeţiani.
Nu se pâte procede la ordinea dilef până a
nu se aproba procesală-verbală ală şedinţei din
urmă.
-

Art. 85. Fie-care membru priimesce pe anii
uă ]6fă de trei mii loi noui, ră în oraşele: Bu-,
curesci, Iaşi, Crajova, Brăila, Galaţi, Ploescă

| şi Ismaili, câte trei mii şâse sute leinonipe an.

Niuntrulă anembriloră, Necom patibilităţi.

Atribuţiunile Comitetului

Dăinuirea funcţii niloră

» Arte 86, Comitetuli permanenti esto repre-

Art, 13, Comitetală permanenti

sentantulă Consiliului judeţiană în intervalajiă

ală Con-

siliului judeţianii se compune de trei mnembrii

în fie-care judeţii,
|
Art. 79. Casurile de necompatibilitate pen-

sesiuniloră.
Eli pregătesce elementele şi culege lămuririle îrebuitâre pentru cestiunile ce urmâză a se
supune Consiliului la sesiunea următâre.

tru fancţianile de merabru Comitetului perma-

„Eli "şi dă socotinţa asupra tuturoră objec-

nentiă, sunţă toti acelea ca şi pentru membrii

teloră ce "i suntă supuse de legi sâă "i se deferă de guverniă, ”
În timpuli sesianif, membrii Comitetului aleşi de Censiliă nu îacetâză dea lza parte la
tâte deliberările acestuia, 6ră în intervalulă
precumii şi în timpulii sesiunii, în gilele libare,
Comitetulă deliberă asupra ori ce privesce administrarea dilnică a intereselorii exclusivă 10cali ale judeţului, precumă şi asupra modalui

Consiliului județiani, cu adăogire că cet întâi

nu poti fi totii întruni timpii şi în serviciul
vre-unci comune.
i
Mombrii Comitetului co s'ariă numi de guvernă s6ă de rre-uă comună, la vre-nă faneţiune retribuită, înceteză îndată dea face parte

din Comitetii, şi se înlocaeseii prin unulă din
supleanții aleşi de Consiliii,
Art, 30. Snpleantulă care înlocuesce peunii

membru

eşitii, funcţionâză până la expirarea

mandatului predecesorului săi, afară dâcă în
cursulii acestui termenii arii perde cualitatea
sea de Consiliară.
:
'
Art, 31. Membrii Comitetului permanentă
se alegii pentru termenii de patru anl...
-

Art, S2. Congediile membrilorii se acârdă
de Comitetă, <

Membrulii absenti se înlocuescecu unii membru supleant, după ordinea votariloră dobândite la alegere.
,
”
In casă de paritate sârta decide.

CAPITULULU II
Disposiţiuni generali atingităre de Consiliulii
permanentă
Art, S3. Comitetulii este presidatiă de ună
preşedinte numiti de Dumni dintre cei trei
membrii, după, presentaţia, ministrului de interne,
Art, S4, Comitetul supune regulamentală
săi interiori Consiliului judeţiană şia poi Dom-

nului spre aprobare.

executărei acelori legi, cari chiamă interre-

nirea Comitetului.
Elă apără înaintea Tribnnalelorii procesele
pornite în contra judeţului, fără a ma! ascepta
deliberarea Consiliului judeţiană, cândă acesta
pară fi adunatii, In prirința avorei mişcătâre
a judeţului, elă pote chiară porni procesă, întenta acţiuni posesori! (de proprietate) şi face
actele de conservare.
.

art, 57, Ininterralnii scsiuniloră Consilinlui
şi în casă de urgență absolută, Comitetul permanentă pâte pronuncia şi asupra chestiuniloră
maj specială reservate Consilului, cu îndâto-

rire de a le aduce. la cunoscința acestuia, la a-

cea ântâiă întrunire,

Acâstă facultate nu se înținde insă la bud-

geti,şi la socotelile jndeţului, nici la numirile
şi presentările de candidaţi pentra postarile
atârmate de Consilii, precumi nici la destitui
rile, cari aceste tâte rămână reserrate otăriri-

loră Consilialui, afară de nuwmirile şi presentă-

rile ce le-ară fi delegatii Comitetului anume.
n casuri grave însă, Comitetul pâta sus-

penda pe ună impiegată numiti de Consilii şi
a'ii înlocui, dâră numai până la cea mai apropiată întrunire a Consiliului,
,
Consiliulă pâte revoca ssă modifica deciziu-

.

-

JUDETIANE

nile Comitetulai autorisată prin articolul de
facă, în câtă ele n'ară fi puse în lucrare.

Art. SS, Membrii Comitetului nu potă lua

parte nici directii, nici indirectă, la vre-uă antreprisă scii adjudecare de lucrări publice, scii

alte cari ară atârna de Stată, de judeţă sii
de vre-uă Comună a județului.

-. Arte S9. Comitetul pâte însărcina pe membri!
sei activi stă sapleanţi cu misiuni atingătâre
de iuteresele judeţului, de câte ori va cere trebuinţa.

Art, 90, Dâcă după ducă insitări succesive,
- dovedite prin corespondinţă, autorităţile administrative subalterne n'ară fi urmat însărcinărilorii Comitetului, eli pâte trămite pe ună
membru ali seă lu faca locului, pe cheltuiala,
perzonală a acelorii autorităţi, pentra a aduna
lămuririle ssii observările cernte, şi pentru a
pune în lucrare măsurile prescrise de Consilii
sâi de Comitetă..
”
"Art, 91. Comitetulă verifică prin uni membra de al sti starea venituriloră şi a cheltueliloră judeţului de câte ori va găsi cu cale şi
" celă puțini uă-dată pe ani...
„ Art, 92. La începntul fie-căreea trilunil, Mi-

nisterulă de finanţe pune la disposiţia Comite-

teloră permanente a tuturoră Consiliilor de
judeţe, productele dărilorii prelerate în trilunia trecută, de către impiegaţii săi pe sema

judeţelorii, precumii şi sumele co legile le a-

cordă din casa Statului.
Art, 93. Nu se pote dispune de banii judeţeloră de câtă numai pe rândueli (mardate),
regulată liberate de Comitetulă permanenti,
Aceste rândueli trebue a fi sub-scrise totii„Dă-dată de prezedintele; de ună membru ali
Comitetului şi de secretarii, ele suntiă adresate
casierului județului; acesta nu le va putea plăti
de câti în marginea articolului corespundătorii
ali

budgetului

judeţiană,

sâă

ali

SI
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ţianea județului, sub tâte privirile ce intră în
atribnţiunile sâle. Acestă expunere se publică
în Jonitorii,
”
!
Comitetulă mai supune Consiliului tâte sumele venituriloră şi cheltaeliloră exerciţiului
precedinte, şi propune bidgetulii cheltueliloră
anului viitori şi midlcele pentru ale acoperi,
însoţite şi sumele şi budgetuli în tâte piesele
justificative.
.

„Art, 96, Art, 40 şi 68 în casurile prevădute

la art. 87, 71 şi 73 a legei de facă se aplică şi
Comitetului permanenti. . .
In casulii previduti la art, 87, resoluţiunile
şi actele Comitetulul se publică îndată în Monitorii,
,
Art, 97, Regulamentele şi ordonanţele Con-

silialui judeţiani să ale Comitetului perma-

nentii înzestrate, în casurile prerădute mai
susii, cu aprobarea Domnulu! sâă a Ca:nerci 1eginitoce, se subscriă de preşedintele respectivă
şi se contrasemnsză de secretară,
Prin îngrijirea prefectului ele so publică în
JMonitoriă în forma următâre :
În urmarea aprobărei (Domnului s6ăa Camerei legiuitore) scii conform art. 70 ală lege;
pentru înființarea Consiliurilorii judeţiane.
Consiliul judeţiauiă (sii Comitetulii parmanentiă ali Consiliului județiani) Județul:

„o ...s e închee Stii ordonă, . . ... (urmâză

reguamentulii sâă ordonanța).
Art, 95, Aceste regulamente şi ordonanțe
se trăinită antorităţiloră competinte, şi devin
obligătore optă dile după publicarea lori în
2Alonitoră, afară de casurile unde acest termin
sari îi scurtată prin Ensuşi regulamentulii s6ă
ordonanța.
o
| Pe lîngă publicarea în J/onitoră, prefectul pote întrebuința, la neroe, şi altă modii de publicare. *

creditului

relativă rotații de Consiliă și aprobatde Domn

să de puterea loginitore, după competinţă.
La începerea fie-căreea luni, Comitetulă va
adresa Ministerului din întru socotela sumeloriă
cerute şi plătite în luna trecută din fondurile
judeţiane.

TITLULU VU
Despre secretaralii Consiliului judeţianti
şi alii Comitetului permanentii

Art. 99, Secretarul asistă la tote şedinţele
Art, 94, Casierulă jodeţaolui este dâtorii a Consiliului judeţianii şi a Comitetului perma=

ține uă comptabilitate deosebită de fondurile

Judeţului, neamescându-le sub răspunderea sea
personale, cu fondurile Statului.
" Comitetul are dreptulii de a face revisinuea,

casei judcţiaue, ori-tândii va găsi de cuviință,

şi a reclama la Ministeră in contra abusurilorii
ce arii descoperi din partea Casierului,
„Art, 95. Ca duoă eăptămâni înaintea des-

chiderei fie-căreea, sesiuni a Consiliului jude-

ţiană, Comitetulă permanentă trămite tutuTori membrilorii programa lucrăriloriă de cari
urmâză a se ocupa Consiliulă,
In fie-care ani, la deschiderea sesiunei ordinare, Cemitetulii expune Consiliului situa

mentă. Elii este specială însărcinată cu redigiarea proceselorii-verbale şi cu transcrierea
texturiloră deliberăriloră in protocâle, cari vor

fi deosebite pentru Consilii şi Comitet, însă

şi unulă şi altulii numerotate şi parafata de
președintele Consiliului. Actele aşa transceise,
precuuki şi originalele proceseloră-verbali se
subseriii ântâii de secretari şi apoi de preşe=
dinte şi de toţi membrii cari aii fostă fagi la

deliberări,
„In casă da împiedecare a secretarulai, Comi-

tetulii rânduesce pe urii membru ali săii spro
a înlocui Actele Consiliulni, original» şi copii,
sa subsemneză de preşedinte, de consiliari, se.
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cretari şi de secretarulă Consiliuluj, 6ră acelea
ale Comitetului, de preşedinte şi de secretar
,
Sigiliulă judeţului stă în păstrarea secretara.

lui şi se.pune pe tâte expediţinnile,

Consiliului.
seii a Comitetului timpii de 30 dile
de la data notificărei. Dâcă în acesti termină

guvernulă

nu s'a pronunciată, încheerea -este

lucrătore,
Da
Art, 105, In casii de disolvare a Consilialai
judeţianii , ordonanța Domnescă se rostesca
şi Comitetului tâte chârtiile ce "i starii cere. A- totă de ună
dată A6că acea Qisolvare privesce
cestia însă nu potă a le scâte din cancelariă.
numai pe Consiliii scă şi pe Comitetulii perElă remite fie-căraia membru ună exemplar
manentii,
de ori-ce s'ar tipări în numele Consiliului
sâk
Disolvâudu-sa şi acesta, prefectali singură ală Comitetului,
rămâne însărcinată cu admiristrarea intereEli priveghiază cancelaria, sub direcțiunea, seloră
locale ale judeţului, până la instalarea,
prefectului şi conformă ordinelor sâle,
noului Comitetii alesă de noulă Consilii, având
Lâfa sea este de trei mii lei nuoi pe ani, el ai
da s6ma da administrarea intereseloriă 10este dâtorii a resida în capitala districtului. .
cale ale județului în acestii intervalii,
Art. 100, Secretarulii nu pâte figura ca advocatii £6ii ca plenipotentă în pricinile unde
judeţul arii avea unii interesăi directă s6ă înPIPLULĂ IX
directă.
Despre
sab-prefectii în relaţiunile s6le cu
"Disposiţiunile art. 926, privitâre la înrudirea
„Consiliulii judeţului şi cu Comitetulă
cu membrii Comitetului, şi art. 79, privitoriă
permanente
la împărtăşirea
'
loriă la veră-ună servicii, antreprisă sâi adjudecare, se aplică asemenea şi seArt, 106. Sub-prefectulii este dâtoră a pricretaralui,
.
veghia execatarea încheerilorii urmate de Con- |
,
siliali judeţiană şi de Comitetulă permanentă.
Cândi Comitetulii trămite încheerile scle QiTITLULU VII
rectii vre: unei comune, elă le comunică totă
Despre relațiunile prefectalui cu Consilinl de uă dată şi sub-prefectalui.

Archiva crăşi stă în păstrarea secretarului;
este dâtoră a comunica membriloră Consiliului

jucețianii şi cu Comitetuiii permanentă
Art, 101. Președintele dinpreună cu mem-

bril Comitetalui îngrijescă de pregătirea prealabilă a ducrăriloră ce urmeză a se supane Con-

siliului.

DE

a.

Art. 102. Prefectulă are dreptul de a asista

2a tâte deliberările Consilinlui Jadeţiană.
Consilivlă este detorii

cere cnrântulă,

2'1ă asculta ot când

Art, 107. Sub-prefectulă visiteză tâte co-

munele plasei sele, inspectă registrele Statului civile şi verifică starea caseloră comunale,
celă puginii de două ori pe ani, şi oră cândă

va găsi de cuviință, raportândii Comitetului

ori-ce neregularitate, neiogrijiro sâă abusi ar
descoperi.

“Art. 109, Ca uă lună înaintea întrunirei
Consiliului judaţianii, elii adresă Comitetului

5
permanentă uni raportii despre trebuinţulo
Prefectul pote face Consiliului propunerile plasef, despre
îmbunătățirile co s'ară putea ince le-ară găsi cu cale, fără ca Corsiliulă să troduce
şi despre ori-care altă objectă în atripâtă zefusa a le lua în deliberare,
buţiunile Consiliului,
.
Prefectulă nu ia nici că-dată parte Ia votaArte 109. Asemenea va face Comitetului, în
rea Consiliulni; Consiliulă 15to cere presința luna Januariă
a fie-cărui ană, ună raporti desprefectului la, ori-ce deliberare.
ȚIo starea plasei în cursul anului trecută,
Art. 103, Prefectulii o singură însărcinați raportă
însoşiti
cu executarea, încheerilorii Consiliului şi a Co- putută aduna sâăde notițele statistice ce ară fi
ce "i sari cere de Comitetă,
mitetului permanenti. Tâte acţiunile în justiArte 110. Dapă promulgarea acestei legi
ţie, privitâre la interesele speciale ale judeţu- asti-feli modifica
tă, tâte consiliile judeţiane
lui, se exercită în numele Comitetului per- atunci
în fiinţă so vor disolva, şi pânăîn 40 qimaneută.
le, colegiuri
Art. 104, Dscă Consiliulii ssii Comitetul pe consiliari le ce se voră convoca spre a alege
i
ai să compună nucile Consilit
aă făcută încheeri eşite din atribuţiunilo loră
şi Comitete permanente.
s6ă cari ari vătEma, interesul judeţianii, preComitetele permanente ale vechiloră consi-.
fectulii este dâtorii a face recursulii săi la gu- liuri
aisolvate ori continua lucrarea lor până :
vernă până în 10 gile, şi a notifica Consiliului | la instalarea ,nuoiloră
Comitete în ceca ce pristii Comitet ului a dona
Recorenli

qi după ce l-a făcută.
prefectului suspendă închcerea

vesce interesele dilnice ale judeţelorii şi pregătirea socoteliloră,

—
oa
aa
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(Decretăi No. 729, din 1 Aprilie 1579).

PARTEA 1
“Organisaţia Consiliilor

CONSILIILORU

judeţiane şi a Co-

-: mitetelorii permanente, precam
dalii alegerii lorii.
AI

Şi m0-

.

|

Sa

„Elă cercetâză și admite sâă casâză alegerea
pontru caro a priimitii reclamaţii.
Eli se pronunţă asupra validității alegerii

membrilorii săi în modă definitivă şi fără nică
unt dreptă de recursii îu contra, decisinniloră

sâle,

Despre consilii

"1, Interesele economice alo fic-cirni jadeţii

anti încredințate în mânele unui Consiliă judeţiană.
o
!
2, Consiliulii judeţianiă ală fe-cărui județă,
fără deosebire de întindore teritoriale sei mărimea popalațianii lui, so compune de duolspre-dece membri].
|
SN
93. Fie-care din cele patru colege electoral
pentru Cameră alege câto trek membrii pentru

-

9. Dup: ce Consiliul şi-a validat titlurile,
își alege dintre membrii săi pe preşedinte, vice-preşedinte şi duol secretari pentru tâts sesiunile ânului.
!
„Alegerea se face prin majoritatea meiubrilor
presenţi (relativă), cari na potă & nict uă dată
în numără mai mică de câtii şâpte.
“

Tote aceste operaţiuni se constată prin pro-

tocolulii şedinţei.

-

:

Despre Comiteluliă permanentă
1 Convocarea colegiilor sure a „procede Ja
10. Consiliulă judeţiană alege trei dintre
alegerile generali so face prin ordonanţă Dom- membrii si
spre a compune un Comitetă pernâscă, (Art. 9 din lege),
manentii şi alţi trei supleauți spre a, înlocui pe
5. Convocarea pentra alegeri parţiali spre membrii activi
din Comitet în casă de lipsă,
a se împlini vacanţele prin' anulare, obţiune,
Acâstă alegere se face asemenea cu majorianârte, demisiune, ete., se faue de către pre- tatea mombrilo
rii presenţi şi se constată prin
fectaiă jndeţulai prin îndeplinirea aceloraşi projectu
lă şedinţei.
forme ca şi pentru cele generali (vedi art.17
Tesultatalii cl se anunciă şi Ministerului de
din lege).
:
| către prefectii,
"6, Listelo electorali, dresate în modulă pre11, Comitetnlii fancţioneză în permanenţă...
scrisă la titluli VI din legea electorale, ssrvă
Eli este presidatii.de unulă dintre cei tref :
gi pentru alegerea consitiiloră de judeţe,
membri numiţi de Domni după preseutaţia, Operațiunile electorali prescrise la titlul VII Mivisterului
de interne (art, 83 din lege).
din aceeaşi lege pentru alegerile Camerai, sunt
Membrii Comitetului nu poti priimi sn aceaceleaşi şi pentru consiliarii de judeţe.
.
laşi timpă verl-aă pensiune.
a
Articolele 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15 din. leAcei co ară
pensionari urmsză să opteza
geajudeţiană, tratândă despre elecţi!, alegerea între pensiune şifi Î4fa
de membru ali Comite-.
și fixarea domiciliului în co privesce Consiliulii tului.
e
Judeţianii, se vorii avea asemenea în vedere şi 12, Indată
ce
membru lipsesce trei şe=:
se vorii îndeplini ad-literam, sub pedâpsă de dinţe consecutise,uniiafară
de casuri de bâlă anu
nulitate a alegerii.
:
:
me juatifieate prin certificati medicali, elă
Penă la constituirea biuroului definiţivii, A- esto înlocuitii cu:
supleantulă ce a întrunită
dunarea se presidă de celă mai în vârstă dintre mai multe voţuri
la alegerea de supleant.
alegători, arcadă în ajutoră pe cei duci maj
13. Cândă duoi sâăi câte'şi trei supleanţ aii
“tineri ca secretari,
:
.
|
avutii acelaşi numără de votnri, preşedintele
7, Biuroulă definitivă ală fie-cărui colegii pune la sorţi care
înainteză direct prefectului judeţul actele de se chiăma în lucrare,dintre supleanți nrmâză a
,
“alegeri,
,
Acesti operaţie se constată prin proces-ver„ Prefectuli le păstrâză până în diua întrunirii balii subscrisi
i de toţi cel presinţi,
|
:
Consiliului și atunci le depune pe mesa Consi14; Supieantală înlocuitori priimesca 1£fa
Mului. (Art. 16).
N
membrului absinte pentru dilele în cari "li ta
8, Numai Consiliul judeţianii are dreptală înlocui (at.
5 din lege),
E
de a priimi reclamaţiuni în contra unei alegeri ” Director
ele pote suplini pe prefectă numai
e consiliari, |

Consiliulii judeţiană.

„a

la şedinţele Comitetului. - -

|
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15. Membrii Comitetului nu priimescii 16f5
po dilele ce suntii în cogediă.

Acâată 16fă se priimesce de supleantulii în-

o

locuitoră.

mitetului, este consideratii ca demisionatii şi
înlocaitii cu unii supleantă.
_
27, Incheerila Comitetului nu suntii lucră-

tăre de câtii cândii voră fi subscrise de. majo-

ritatea membrilorii.
o
„98, La fie-care trei lani Comitetul verifică la
casierie starea fonduriloră casei judeţiane,

PARTEA II
Despre întrunirile Consiliurilo
rii şiDi Coe

mitetelorii, atribuțiunile lorii şi no
dulii deliberaţiunilorii,

- 16. Consiliile judeţiane se întranescă în sesiune ordinară la 15 Octombre a fie-cărui ani,
şi în sesiune extraordinară, ori de câte ori înteresele județului. o' reclamă sâii cândă gu-

vernulă găsesco de cuviinţă, a Je consulta asupra interesoloră generali.

"16. Ele ne se potii întruni de cât fiindă anume convocate prin ordonanță Domntscă publicată în Jlonitoră.

15. Uri-ce întrunire co w'a, fostii precedată

Acestă lucrare şi resultatulă obținutii se

constată printr'ună procesă-verbală subscrisă

şi de casieră să ajutorulă săi.

29, Comitetulă însăreineză-pe fie-care lună

câte unul din membrii săi spre a se încredința
în faţa locului de progresulii Incrării drumurilori, poduriloră, aprovisionăriloră da petrişă ;
să inspecteze cancelariile comuneloră, actele

stării civile, clădirile comunali şi jadețiane şi
scâlele comunali, ete,
30, Resnitatulă acestoră revisit membrulă
Comitetului ']ii supune prin relaţie detaliată
însoşită şi de opinia sea asupra îmbunătăţiriloră de introdusă.
„Pentru înfiinţarea, casei de pensiuni, prevă-

de ordonanța, Domnâscă de convocare este ila- dută la art, 54 Gin lege, pentru funcţionarii
jugale, actele făcute într'ânsa suntă nule, mem- deţelori, Ministerul va elabora uni regulabrii ce ai luată parte se voră da judecăţei, îră mentă generale şi uriform pentru tâtă ţera,
Consiliului se va disolva.
La compunerea acestui regalamenti se va
19. Comitetulă permaninte se întrunesce în consulta şi Consiliile judeţiane.

tote dilele afară de sărbătorile duminecail şi
.
naţionali,
Elă va, lucra, celă puţinii 6 ore pe qi, distribuindu'şi orele de lucru după conrenința locale,

20. Preşedintele ţine ui condică îu care vor

subscrie toţi membrii
:
senţă.

în fie-care

di de pre-

Membrulă ce vine la şedinţă mai târdiă de

câtii orele fixate so consideră ca absinte şi Isfa
sea po (liua, acea rămâne la economil,

21, Atribnţiile Consiliului şi ale Comitatu-

Jui fiindă anume specificate la titlul V şi VI
din lege, ele suntă obligate a 10 îndeplini îmtocmai.
Nici vă cumpărare, aprovisionare, închiriere

săi lucrare nu se potă face de câtii prin publi-

citate şi licitaţie, conformă legii da comptabilitate generale,
Se escepteză lucrarea drumurilorii cari se
face prin qilele de prestațiune.
22, Ori-ce Comitetii va subseri încheeri con-

PARTEA III
Despre relațiile prefectnlui şi ale directo=
rului cu Cousiliulii şi Comitetuli pera
mianinte, Directorele în cualitate de see
cretarăi, Nelaţiile sub-prefecţiloriă cu
Comitetulii,
31, Prefectulă este delegatolii guvernului pe

lingă Consilii şi Comitetă.
Eli asistă la tâte şedinţele Consiliuluişi ale
Comitetului, şi dă socotinţă asupra objecteloră

în desbatere şi propune măsurile sâă soluţiunile

ce arii crede mai folositâre.
Directorele pâte suplini pe prefectă numay

la şedinţele Comitetalai.

32, Art. 103 din lege otărândă că prefectul
este singurii însărcinată cu executarea încheerilorii Consiliului şi ale Comitetului, eli, sâă
în lipsă'i, dircctorele subszrie tâtă corespontrarii Gisposiţiunii de la art. 21, este pasibile dința provenită din aducerea la fudeplinire a
de panalitatea prescrisă de lege.
decisiunilorii Consiliului sei Comitetului,
23. Casieruli judeţului are dreptulă de a reSpre acesti sferşită ordinile sâle privitârefusa plata, sumelorii ce nu s'ar ordonanța prin la lucrările Comitatului voriă face totă-dâ-una,
îndepliuirea formelorii prescrise de art. 93 din menţiune de decisiunea. Comitetului şi rorii fi
„.
lege.
redigiate în muduli următoră :
"24, In nici ună casă Comitetulii na pâte de<Asupra raportului d-vâstre No... Colega îndeplinirea totalităţii atribuţiunilor ele mitetulă penmnnninte, în gedinţa de la...
unuia singură dintre membrii săi.
avândii în vedere...
=
25, Nici unii membru nu va putea refusa uă
“Considerând...
însărcinare ce "] s'ară da, de către Comitetă,
câ decisă...
,
|
26, Membrulă care nefiindii în congediă ar „ <Comunicii d-vostre despre acâsta, şi vă im:
refusa uă însărcinare înscrisă a majorităţii Co- Titi, >

Î
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Raportarile cătze autorităţile superidre sâi
- către cele de același gradiă voriă fi redigiate tot
în acesti sensă..

39, Cancelaria Comitetului şi cu a Prefec-

" tareă dovinii uă siugură cancelariă, avândi un
singurii şefă pe directorele caro face şi servi-

ciulă de secretară de şedinţă.

Personalulă acestei cancolarii plătit parte
din thesaurolă publicii şi parte de judeţii, are
atribnţiunile s6le în general împărţite în două:
1. Lucrările de administraţie generale;

2. Lucrări de administraţie județiană,
Numărulii de intrare ali chârtiilorii va fiu:
nulii pentru tote lucrările; celă de eşire asemenea,
a
i

Archiva va fi aceeaşi, dirigiată de unii sin-

gură archivară cu anul sii două ajutâre, după
greutate şi trebuinţă.
„Cu acestii modă corespondinţa între canceJaria Prefecturei şi a Comitetului este cu de-

săverşire suprimată,

34, Prefectuli, atâti pentru decisiunile ce
_+ so vorii lua în şedinţele la cari asistă, câtii şi
pentru acelea la cari va fi înlocuită de directore, are dreptulii de veto previdată la art. 104
din lege.
35. Notificarea prefectului către Comitetii

a recursului se facg în scrisă şi pârtă numărul

registrului de eşire.
Membri! Comitetuloi cari ai subscrisii încheerea contra căreea s'a făcutii recursul sunt

detori a subscrie din josulă notificaţiunii că ai
laatii actii de dânsa.

:

Notificaţiunea astă-felă subscrisă se trece
în registroiă de intrare şi se aşâdă la dosaralii
respectivă,

i

36, Directorele nu are dreptul a face recurs
şi notificaţiune de câtă cândă va fi însărcinat
prin decretă Domnescii cu gerarea afaceriloriăi
„Prefecturei.

In tote cele-alte casuri acestă drepti este

reservată personalii prefectului.
37. Directorelo cândiă va, crede că verl-uă în„cheere a Comitetului, făcută în lipsa prefectului, este abatută do la lege sti vătămătore

o

|
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intereseloră judeţului, este dâtori a anuncia
prefectului imediată prin anume referat pentru ca âusuşi să aviseze.
38. Directorele în lucrările de secretar este

ajutată şi suplinitii de unulă de şefii de biuroă,

|. 39, Congediile de cari arii avea trebuință
directorele "1 se dai de către Ministeră, după
intervenirea prefectului.
Congediile celoră-alţi funcţionari subalterni
se daă de către prefectă, după propunerea directorelal.
|

40. Directorele formeză şi ţine sub r&spun-

derea sea şi controlulă Comitetului, uni înventariă regulată şi exacti de averea mobiliară şi imobiliară a, judeţului.
41, Directorele îngrijesce ca nici uă lucrare
să nu se întârdie mal multă de trei dile,
Spre acesti afârşitii, elă va însemna pa fiecare chârtia ce se supane decisiunii Comitetu1oj, data cândiă s'a presintatii și va subscrie,
€ră încheerile Comitetului voră purta aseme-

nea data dilei cândii s'a luati.
Sa
49, Cândă Consiliul judeţianii sei Comite-

tetulă nu arii fi mulţumită de modul cumă
directorele 'şi îndeplinesce dstoriile de secretarii, face declaraţiunea sea subscrisă de majoritatea
- membrilor şi o. transmite -prefectului.
:
:
- Decă după duoă asemenea închecri la interval de uă lună, secretarulii nu'şi ra îndrepta
conduita şi prefoctulă nu va avisa la înlocuirea
lui, Consiliulă stă Comitetulii are dreptulă a

se adresa directă către Ministerulă do interne.
Despre sub-prefeci

43. Pe lingă atribuțiunile sâle do administratorii, poliţaii şi judecătorii de pace, subprefectul are şi însărcinazea prevădută la articolală 107 din legea Consiliiloră jadeţiane.
Raporturile scle despre trebuinţele plăşei,

îmbunătățiri, ete , sub-prefectulii le va adresa
Comitetaini prin prefect.

Asemenea şi pentru totii ce privesce la, re-

sultatulă revisiilorii sâle în privinţa, caseloriă
comunal, registrele stării civile, etc, :

CERCULARA

-

- NISIBTERIULUI DE INTERNE SUB No. 4,900 DE La 1 APRILIE 1872 ASUPRA LEGEI
MODIFICATA SI A REGULAMENTULUI PENTRU CONSILIILE JUDETIANE
ce amă elaborată pentru aplicarea legii Consiliuriloră cu nonilo modificaţiuni,
Astă-Qi se publică în conformitatea art. 45
Prin tnaltulă decretă, No. 714, inserată în
Domnule prefectă,

„_

Zlonitorulii No. 73, s'a promalgati legea votată da Camerile legiuitore, pentr a modifică-

„rile ce s'a găsită de trebuinţă a se introduce
în legea Consilinriloră judeţiane.

din legea modificătâre, decretuliă de disolvarea

vechilorii Consiliuri generale şi convocarea co-

legiurilorii spre a alege noni consiliuri, ,
Comaunicândă d-rOstre despre tâte acestea,
In curendă vă voii trămite şi regulamentulii | vă trămiti şi... exemplare din lege, imprimate

«
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în totul cu modificările introduse prin
legea
de la 81 Martiă, și vă invită, a trămit
e fie-căreea comune câte unii exemplară gratisă.
Prin regulamentuli ce vă trămită, amii
evitată de a intra în prea multe detailuri,
căci
atunci aşi fi impietată în drepturile Consil
lui şi Comitetnini, cărora legea le a lăsată iufacnltatea de a'şi face ânşi-le regulamentuli
„ terioră. Decă m'aşi fi ținută numai de trăsur inile
generali, atunci acestea find îndestuliă
de
bine
fixate prin lege, lucrarea mea ară
f dere-

nitii de prisos, Sunt însă în lege, domnule
Pre-

fectă, Ore-cari puneturi cari aveaă trebuinţă
de a fi desvoltate, Gre-cari disposiţiuni cari

Cavintele ce m'aii îndemnată la acssta nu
d€ră ţineamă ca anomalia corespondinţel zadarnice
suntii numai motive de economiă pentru Stată,

dintre Prefectură şi Comitetii să dispară, Lucrările amânduororă cancelariiloră
să
se contopescă şi să fă conduse de uă singur
ă
mână mai ageră şi mai aprope de controlulă

directă ală gurernalui, Aşa cumă mergeai lu=
crurile până acami, ună timpii forte preţios
ii
so perdea în corespondințe mai totii-de-ura in-

îrmctudse şi interesele judeţului nu puteaă
de
câtă perde, Acumii prefectul ne may fiindă
preşedintele Comitetului, inconvenientulă ca

Comitetulii să fiă preşeduti, în lipsa, prefectuaveaii nevoiă a fi reglementate spre a
se
aplica într'unii modă vniformă şi exactă putea Iul de directorii, care esta şi secretarul Comiîn tâtă tetului, dispare şi prin armare totoin
tră într'aă
ţâra. Asupra acelora m'am aplicată mai
multă, stare logică, normală şi regulată,
sperândi că vomi putea reuşi ca, -printr
SI
'oă
Ami modificaţi art. 32 în privinţa, durate
lealo şi esactă aplirare să ajungemii ca
i
țera să sesiunii Consiliului şi a formalităţilori
necesare tragă de la instituţiunea Consiliuriloriă
gene- spre a se obține prelungirea ci, fixând
ă Qurata,
rale judeţiane, tâte folâsele co ea era menit
ă
de
20
dile
şi prelungirea la 15, astă-felii în câtă
a da.
.
- Modificaţiunile co s'aii introdusă în acestă să fiă deatală timpi spre a so îndeplini tâte
Incrările fără a mai fi novoiă do a se recarge
lega ersii neapărate, Eă voii examina în
trâcetă la speciala, încuviințarea domnâssă
pentru precu d-vâstră motivela ce m'aă îndemnată
a le lungirea sesiunii fie-cârul Consilii
în parte.
cere Corpuriloră Legiuitâre, şi nu măinduvesc
ii Acesta simplifică formalităţileşi evită
că, ca unulii ce sunteţi în practica
lucrului, o de timpii ce se pâte întîmpla la casă perderea
de a se ivi
să vedaţi câtă eraii de trebaincise,
de uă-dată cereri do prelungiri de Ja cele
mai
Ast-felă alegerile pentra Consiliuli judeţian
multe conşilii.
se făceaii după legea și sistemulă de sub staModificarea de la art. 36 este motivată da
tatii, Cânâi a venită noua legre electorale,
temuli electivă pentru județii nu mat era sis.în suprimarea ca ami făcaţă supleanţiloră pentra
consilieri,
:
.
acordă cu dânsulii, şi elă a fostă regulată
N
prinIu adevări, supleanții mată fostă şi ua potă
trunii singură ordină alti ministrului, grămă
- Â de nici nă utilitate. Sesiunea Consiliuluy
dindu-se într'ună colegii la plasă alegit
este
ori! prea scurtă pentru ca să iai fă nevoiă
ca Con=
din câte patru colegiile. Acesta negreşiti
nu se silierii ce ară lipsi să fiă înlocuiţi prin
supleanți;
mai putea tolera mai moltii şi amă căutat
ii a afară da acâsta, legea dă dreptalii a sc
ţine
găsi

modalii de a eşi din acâstă stare neregu-

"Jată, propunândiă ca fie-care din colegiile
ce a“legă po deputaţii pantru camere să alâgă
câte

ună numără fixă. Ca noduli acesta intrămiă
în spiritulii legiY electoraleşi ali Constitaţiun
i;,
şi interesele locuitoriloră jadeţulul vori fi mai

bine represintate,
E
,
Art. 3 din lege, care dă Consiliuluţ dreptu
lă
do a'şi alege po preşedintele săi, fusese snprimati sub statatii, prin decratulă cu No. 1,147,
Amă restabilită acestă articoli asti-felă precumii se ufă în lege, găsindă că este
mai

dinţa cu jumitate

geplusă unulă a numărului

totală alii consilieriloriă, prin urmare saplean-

tulii pe 'câtă pote fi necasară la Comitatală
permanenti, pe atâtii este de prisos la Consiliă,
.
,
Aliniatulă din urmă da la art. 33 conţine disposiţia că : <tâte incheerile Consilintui să 80,

publice în Monitor.» Sciţi cât de împorărată
esta Blonitorulă cu pablicarea materiei oficiale
cs i se trămite de la tâte autorităţile, în câtă
chiară pentru şedinţele Camerilorii legiuit
ore
snatomă ucvoiţi a scâte saplimente,. Amă cre-

demnii pentru Consilială judeţiană ca olă &nsuşi să algă po pregedintele stă do câtă să "i dută că ară fi bine ai so suprime publicarea, în
AMonitorii a încheeriloriă Consiliului judeţiană,
fiă impusă.
,

Camerile aă bine-voită a găsi opiniunea mea rimănândă ca Consiliulă, dâca va voi, să pnblico procesele sâla verbali într'ună buletintă
mai conformă dreptului şi prerogativeloră
unei specialii ce ară înființa; do acoea
am suprimat
Adunări ca aceea ce represintă Jodețulă.
Art. 6 relativă la numirea unui secretară pe din lege susă citatulă aliniată:
Prin
art.
54
se
punea
obligaţia consilieriloră
lingă Consilii "li amă modificată în sensul
ă
legi! votată da Cameră în şedinţa de la 3 Iuliă, de a trămite Camerii -legiuitâre câte ună exempla
ră
ală socotelilorii s6la anuale. Camera,
. anul trecuti, rămănând adecă, ca directorele
nifiindă chiămată a faca vr'uă lucrare asupra
Prefecturei

să îndeplinâscă şi însărnarea de se- acestori socotel
i, acestă îndătorire derino nu
crotară ali Comitetului, .
” numai de prisosă, d6ră şi impovărătâre pentru

JUDLTIANE

cancelaria Consiliului; amă găsitii de cuviință
a modifica acestă articolii, cu atâti mai multă,
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contenită la reşedinţă. Comitatulii neputândă
Imera fără eli. Lăsândă Comitetului şi Consiliulu partea curată economică şi prefectalui acea,
administrativă în treburile judeţuloi, sperii că
lacrările vorii merge multă mai bine,

.
cu câtii că, dreptuli Carţii de comptari de a
corceta socotelile consiliurilorii judeţiane na se
atinge întru nimici,
DC
ăi
La art.76 care dă guvernului dreptulă de a
Precumii aţi săduti, cancelaria Comitetului
disolve Consiliulă judeţiană, cu scă fără Co- urmeză a se conitopi cu a Prefecturei
sub coamitetă, ami adăogată şi dreptulă de a putea ducerea, dircetorului, care
face şi serviciulă do disolve Comitetulă şi fără Conailiăi.
sccretari ali Comitetalni, Cândă
Comitetolii fiindă partea activă a Consiliue este în județii, lucrările Comitetuluprefectulă
i n'aă a
lui, do mai multe oră se întâmplă ca tocmai nai suferi, căci ele se
expedieză de directoră
elă esto care nu corespunde însăreinării stie; în numele prefectului.
După cumiă se practică

” A6ră pentru că legea până astă-di nu prevedea

disolvarea numai a Comitatului, sa disolva şi

întregii Consiliulă jadeţiană, astii-felii în câtă

apelurile la, alegători deveniseră forte dese,
Acumii acordându-se dreptul de a se putea
disolve Comitetulă şi fără Consilii, aceste dese
smăcinări voră dispare; 6ră pentru membrii

Comitetului va fi unii stimuli puternică de aşi
îndeplini dâtoria în consciință,
Aliniatele 2, 3 şi 4 de la art. 18 dispune ca

membrii să so preînoâscă din 2, în 2 ant, A-e€stă, preinoire făcută în scopulă ca membrii
ca rtmână să pâtă iniţia în lacrări pe membrii
cei noui, n'a datii resultatele ca se aştepta; de
aceea amiă credutii că esto mai bine dea 0 st
prima și amă lăsaţii numai aliniatulă 1 do la
acestă articolă, prin care durata fancţiunii
membrilorii esto fixată la patru ani,
Art..85 dispunea, ca Comitetală să fiă pre-

astă-di, iipsindii prefectul deIa reşedinţă, În-

crările Comitetului trebue să sufere, și secretarulă find uni funcţionarii exclusivă ali Consiliului. prefectală putea rămâne în necunoscinţă de unele lucrări abătute do la lee s6ă
vătEmătâre interesului gonerață,
Acestea suntă, domnule prefectii, modificaţiunilo cele mai principale ce s'aă făcut legii
Judeţiane. Studiaţi-lo cu maturitate şi nu per-

deţi toti d'nă-dată din vedere regulamentulă
pentru -ca să puteţi fi în posiţia de'a lamina

Consiliulii sâă Comitetulă la-nevoe. Precomă
vedeți, roluli d-vatre pe lingă Consilii şi Comitetă, nu este tocmai acelaşi ca până acumt.

Siliţi-vă a vă identifica cn densală şi a soconda,
nutorităţile judeţiane din tâto puterile, spre a
ss aduce celii mat mare folosii județului a căraia administraţie vă este încredințată.

sidatii de prefectă şi articolele armătâre admite

|. Acumi areţi a comunica, îndată domnului
primarii de reşedinţă, decretulă de convocarea,

ian, Amă 'credutii că ară A maj bine ca Co-

lucrările ce "ji priresca, astă-feli, în cât în ina
de 9 Maiii viitori, alegerile să pâtă fiterminate, :
.
:
:
.

amesteculii prefectului în budeetă, comptarY
şi tâto cele-alte interese alo Consiliului jude-

colegiilori electorale, spre a înzinta şi d-sea,

mitetulii să fiă presidată de unulii din membrii
sti şi prefectul: să m'aibă pe lingă Comitetii
Prin disposiția finală do la art 45 din legea
do cât tot rolalii de comisarii al-gavernului co modificătâre se otărasce
ca : «Comitetele porlă are pe lingă Consilii.A lua parte în desba- manente ale vechilor
consilii disolrate, voră
terile Comitetului, a'lă lumina cu opinianile continua cu lucrarea
Jorii pânăla instalarea,
şi experienţa sea, a executa îucheerile ssle, şi nouiloră Comitete
în ceea, ce privesce interesele
a puna veto cândii ele voră fi abătute de la gilnice alejudeţeloră
şi pregătirea socotelilorii, »
Jegi şi regulamentele de administraţie publică,
Inţelogcţi, domnule prefectă, că din momenPrefectulă însărcinată cu executarea legiloră tulii ce .legea
a găsită de cuvinţă a menţine
în județul săii şi administraţia pură, şi totii âncă -câtă-va, timpii
vochile Comitete, ele nu
„uă-dată ca preşedinte activ în Comitetulă per- poti lucra de
câtă sub preşedinţa prefectului,
manentă cu interesele economice ale judeţului, astii-folii precnmă
se otăra prin vechea lege.
nu putea îndeplini da ună potrivi bine amen- Acâsta apre a nu se
face vre-uă confusie.:
duoă aceste

iînsărcinări, Ca prefect este, chiă-

mati a face escursiuni dese în judeţiă, Ca pregedinte alii Comitetului era chiămatiă a fine-

Priimiţi, domnule prefect, încredințarea
consideraţiei mele,
o
Ministru, Le Catargi.

GE

TAXELORC SI CONTRIBUTIUNILORU COMUNALI ”
(Decretii No. 2108, din 22 Decembrie 1871)
|

PENTRU MAXIMUM

Art, 1, Consiliile comuneloră urbane şi ru- | contribuţiunile arătate
în legea de facă, până

zali suntă autorisate a aşeda şi a percepe, în
folosulii comunelorii lori respective, taxele şi|

| la maximaulă aci fixată.

Aceste taxe şi contribuţiuninu so vor putea

-

za

«

ADMINISTRATIVE,

” de Ministeruli de interne şi sacțiunate prin ordonanţă domnescă, în urma unul așis specială
„ali Consiliului de ministri.

Pentru taxele şi contribuţiunile cari s'arăi

propune

de consiliile comunali alo oraşelorii

Bucuresci, Iaşi. Galați, Crajova.. Brăila. Ploesci

şi Ismailă, nu este trebuinţă să trâcă prin 0omitetulii permanentii, ele sa vorii supune doa
dreptulla aprobarea Ministerului de interne

şi sancţionării domnesci, în urmarea, unul avis
speciale ali Consiliului de ministri..

Art, 2, Taxele asupra articoliloră da coasumaţiune, prevădute în acestă lege, na so vorii
putea, percepe de câtă numai la momeutelă introducerii aceloră ârticole în comuna unde ele

suntiăi destinate pentra consumaţiune.

Taxe și contribnţiuni aplicabilă în comune
nele urbane
„a, Taxe de consumațiune
1. Da vedra de vinii naoi, bani 50.
2. Da xâdra de vină vechii, lei 1, bani 5.
*3. Vinurile sub diferite denumiri, aduse în
butelii, rorii plăti de fie-care vedră, calculată

după conținntulă buteliilor, lei 2,

4. Da ocana licuoruri aduse în batoiii sâă
butilii, Jeă 1.
5. De vâdra bere, aduse sti fabricate în
comună, lei 1.
„Berea ce se scâte din comuna în care s'a fabricati va plăti acâstă taxă numai la intrarea în comună, unde este destinată a se consuma.
|
-6. De ocana Qrojdie de bere, bani 30.
7. De vâdra spirtă sâii rachiă de ori=ce
felă pentru fie-care grad, după alcometru
lui Vaghneră, la temperatura de 14 grade,
bani 10.
8. De vedra spirt s€ă rachiii de prune, tescovină, drojdii, aseinenea de fie-care gradii,
la temperatara 14, bani 5.
9. De vedra gază, lei 1.
10. De vedra păcură, bani 50.
11. De ocaua de ram şi cognaciă, adasii în
ori-ce fel de vase, ban! 50.
12. De ocava uleiii de totii felulă, bant 10.
13. De ocaua untii-de-lemnii adusă în ork-ce
fel de vase, bani 15.
14. De ocaua zehării, bant 10,
15. Da ocana cafea, ban! 20.

"16. De ocaua sarogată de ori-ce felii, b. 20.
17. De ocaua oreză, bani 2,
18. De ocaua piperă, bani 5.

19. De ocaua de fructe, precumii : portocale,

lămâi,

kitre,

struguri

de Malaga,

stafide,

smochine, rodii, castane, migdale, curmale,

bani 5.

„20. De ocaua sardele, pesce şi ori-ce felii de |
conserve aduse în cutii detinichea, b.20.
21, De ocaua da ori-ce pescărie uscată, afamată şi în saramură, bant 5.
-

22. De ocana icre negre şi icre de știucă, . 7.

23.
24.
2:55,
20.
27.
28,
29,
30.

De
De
Do
De
Da
Da
De
De

ocna icre roşii, bant 4.
:
ocaua măsline, banf 5
ocana parafină, bani 50.
ocana bombâne, lei 2.
ocana câiii, lei 1,
funtulii de lumînări stearină, bani 5,
ocaua luminări de câră albă, lei 1. ocaua luminări de câră galbenă, b. 50.

-

LE GIUIRI

pune în lucrare de câtii după ca soră fi apro? bate de Coinitetulii permanenti respectivii şi

31. De ocara csră în butoii, saci şi bucăţi,
bani
32.
33.
94.

50.
.
”
Da ocana serobâlă albă, bani 10..
De duzina cuțit mari cu chibrite, bani15.
De duzina cutii mici cu chibrituri, b..5.

.

35. Do părechia cărţi de jocă, lei 5.

b. Diferite taxe şi contribuţiuni
36. Trăsurile încărcate cu ori-ca povară ce
vorii intra, în comanele urbane ror plătide părechia de bol s6ă cai, bani 10, 6ră deşerte nicl
decumii. .
e
:

- 37.
38.
ilel
4 39.
40.

Omnibusurile pe qi, lei 2,
.
Birjarii do piaţă cu droşcă sii cupee pe
1. :
|
a
Căruţaşii şi cotegarii pe qi, banY 25, -

Da

tiiatulă unei vite mari, let 1.

:

41. De tăiatulă unei vite mici, bant 50.
42.. De tăiatulă unni porcă, bani 50.

...

43. Idemii pentru oi şi capra, bani 15.
44. De cotitulă unui vasă, lei 1.

45. Pentru cântăritulă a 100 oca, bani 25.
Cotitul şi cântăritală nu santă obligatorii şi
aceste serviciuri, se voră plăti numal
se vorii cere de cetăţeni.

cândă

46. Pentra măhălitulă de la ună vast până

la 50 vedre, lei 1.

47. De la vasulă de 50 vedre în susă, lol 2.
48, Pentru uni cali da la particulari pe an

lei 10.

.

_49. De la nă căldare
rachiii, pe ani, lei 15,

.

lucrătâre de făcută
.

50. Pentru marcatală une! măsari de capacitate, de greutate şi lungime, bani 30.
51. De la stabilimentela de bragagerie, simigirie, covrigărie şi plăcintărie, pe ană,

lei 20,
.
.
52. De la balurile publice mascate şi nemascate. clasa ], pe di, lei 50.
53. Idemiă clasa 1], pe di, lei 25.

5: Da la panorame, diorane şi exposiții de

animale pe qi, lei 5.
:
,
55. De la teatruri şi ori-ca representații pe
di, le! 90.
a
56. De la uni extractă de pa unii act de

pascere, lei 1.
i
,
57. Idemiă de pe ună actă de căsătorie, lei 2.

|

4
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Aceste taxe se vorii percepe numai cândă se
vorii cere asemenea acte,
58. Pentru anii biletii de identitate, Jet 1.
'59. De la ună livrată da servitori, lei 3.

60. De la ună biletă pentru vinderea unei
vite, bani 50, 6ră de la vindârea, unei vite may

mici, numai bani 10,

6]. De la neguţători! ambulanți în dilele de
târguri, belciuri stă iarmarâce po gi, bani 50,

62. Două decimi
directe către Stată.
65. Do la 100 do
vite ce se vinde în

asupra contribuţiuniloră
.
let în sus din preţulă unei
dilele de târg, hâlciă sâi

jarmaroci, le! 1.
"64. De la proprietăţile de po stradele canalisate și pavate cu pâtră cubică, po fiecare metra lungi:ne în facadă, lei 2.
65, Idemii de pe stradele canalisate şi pavate
ca pâtră ordinară, precumii şi stradele pavate
cu pâtră cubică d6ră necanalisate pe fie-care
metru de lungime a facadei, lei 1, bani 50.
66. ldemii de pe stradele parate cu pâtră ordinară sâii şoseluite pe fie-caro metru de lungima a fașadei, lei 1.

SI COMUNALE

10. De vedra de bere adusă sâi fabricată
î5

comună, lei 1.
7
11, De vâdra spirtă şi rachiă de ori-ce natură pentru fie-care pradă după alcometru lui
Vaghner la temperatura de 14 grade, bant 10.
72. Da vedra, spirtii şi rachiii de prane, drojdii şi tescosină, asemenea pentru fiecare grad
la temperatura de 14 grade, bany 5.
13. De ocara rom şi cogniacii, adusă în orlce fl do vasă, bani 50.
,
74. De vâdra gazii, bani 50. -.

d. Diferite taxe şi contribuţiuni
75, Pe anii de la căldarea în care se face
rachiă, lei 10.

7, Da la ani extractă de po ună acti de

nascere, lai 1.
|
.
18. Idemă do căsătorie. lei 2.
19. Pentru uni biletii de indentitate, lei 1..
Taxele acestea se voră percepe numai când
se vorii cere asemenca acte,
:
E

80.: De la ună biletii pentru vinderea anei

vite, bani 50.

81. Do la, negoțianţi! ambulanți în dilele do

veni din contribuţiunile prevădute prin artico-

târg, iarmarâce stă bâlciii, pe di, b, 50.

82, De la suta lei din preţulă unei vite ce
so vinde în dilele de tărgi, bâlciii s6ă iarma-

Mil de mai susă cu No. 61, 65, 06 și G7, fără
a se putea la nici unii casii afecta banii inca-

sați la altă destinaţinne de câtă la facerea
,

roci. lei 1.
a
83. Două decimi asupra contribuţiunilorii
directe câtre Stati,
84. Taxele prevădute prin legile în fiinţă în
folosulii comunelor rimâni precamă sunt aşedate prin acele legi.
IN
Art, 3. Cândă unele comune arii avea necesitate a 'şi spori veniturile prin urcarea, unorii
taxe peste masimumiă coprinsii în acâstă lege,

de prin

Taxe și contribuţiuni aplicabilă în comn.

nele rurali

a. Taxe de consumaţiune

stii a înfiinţa nnoi tax”: şi contribuţiuni ce nu
suntă aici prerădute. guvernul ra fi în 'pusi-

68. De la vâdra vină nuoiă ce sa va consuma
numai la cârciumele şi stabilimentele de comerci, bani 50.
A
,
69. De vedru vinii vechii ce sc va consuma

PENTRU
.

TOCMELILE

DE LUCRARI

ţiă obligatoriă a veni să ccră pentru acelea aprobarea Corpuriloră legiuitre.

AGRICOLE

FICATIUNILE INTRODUSE

E

70. Pentra mareatuli unei măsuri de lungime de capacitate şi greutate, bani 30, :

67, ldem de pe stradela napavate pe fie-care

comune.

SI PENTRU

PRIN

LEGEA

EXECUTAREA
PROMULGATA

LOR
.

CU NODI-.
!

(Prin. decretii No, 695, ? din 28 Martie 1872)
-

- CAPITOLULU 1
Despre toemelile peutru lucrări agricole

art, 1, Tâto tocmelile pentru munci agri7

> Sp:

numai la cârciumele şi stabilimentele do co: |
+
merciă, baui 50.
să- iiă4

metru de facadă spre a se paxa, bani 50. - .
Se va ţine nă casă cu comptabilitate specială,
pe lingă tâte Consiliile comunală, care cu garanţi) legali. să gereze fondurile ce arii pro-

parageloră , şoselelorii şi canaleloră

57

cola de ori-ce natură trebue să fie legalisate şi
înregistrate de către autoritatea comunală respectivă. cu îndeplinirea formeloră provădate
la cap. II din acestă lege. .

Art. 2, Numai

comuna respectivă pâte să

Yei

*

Fii,
wW
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ADMINISTRATIVE,

legaliseze tocmelilo locuitorilor de sub jurisdicţiunea

şi a unui

cu a lui cheltuială şi în schimbi să răspundă

sea; ea pote să legaliseza toemâla,

locuitoră străină, dâră nuroai cână

acesta ară înfățișa unii certificată din partea
comune! în care locuesce, doveditoră că el este
liberii a săvârşi asemenea tocmelă ja acestă cnmună, unde se va şi depune spre a se înregistra conformă reguliloră provădute la cap. IL.
Art. 3. Inscrisulă de tocmâlă va cuprinde
negreşită condiţiunile stipulate între părțile
contractante,
.
Art. 4. Nici mă tocmâlă pentru munca agricolă nu se va putea face pe mai maultii de
cinci ani.
Autorităţile competinte suntii oprite a, legalisa contracte de acâstă natură pe ună termenii mai îndelungată.
Art. 5. Nu este ertatii nimănui să oprâscă

(afară namai cândă ar urma, szctestru prin aatorităţile în dreptii), bani! cnreniţi muncito-

rilorii agricoli pentru dâtorii scii daraveri către
:
|
alte persone.
Art, 6, Primarii cari vorii contraveni âisposițiuniloră art. I, legalisândă toemelă pentru
munci agricole a unorii locuitori străini, fără
certificatalii prevădută la art, 2, voră fi sapuşi
la uă amendă de ia 50 până la 100 lei nnof.
Amenda acâata va fi în folosulă comunei şi persâna vătămată în dreptii a cere despăgubire pe
calea ordinară pentru prejudicialiă ca ară cerea
din faptul primarului.

* Art, 2, Santi de dreptă nule îndată ceară

aduce văttmare unei a treia persâne, învoelile

ce s'a făcutii cu locnitorii din comnne străine,

fără să fi presentatii certificatulă prevădrtii

-

DR

la art. 2.

" OAPITOLULU 11
Despre

muuca

agricolă

Art, 6. Prin munca agricolă seînțelege acea

mancă pe care locuitorii o facă pentru esploatarea pământului.
Art, 9. Buntii recunoacute ca tocmeli agri-

cole :

.

a. Tâte angagtamentele pentru cultara pămeântalui, arătura, semănatulii, prăşitulă, secera, câsa, adunatuli, căratuli la arie şi treioratulă;
.
!

b.. Chiriile scă transportarea productelori,

lemne, fână şi alte materiale cari aparţiuii nu-

mai pământului, la oraşele sât porturile țărei,

ori în alte puncte destinate și prevădate anume
prin actele de angagiamenti,

o

Acestea însă numal atunci cândă obligaţiu'nile transportului suntii făcute cu Jocuitorii
cultivatori de pămţatii, car! nu a ca meserie
esclusivă, cărăuşia ;
.
|

c. Angagiamentele prin cari sa dă cultiva
„torului uă parte de pământă să '1ă exploateze

proprietarului uă parte din recoltă sâii muncă;
d. Angagiamentele pentra lucrarea grădiniloră de legume şi vărgdârii;
E

e. Tocmelile pentru lucrarea, viiloră cu bani

pe pogâne sâă parte

din recoltă ;

.

f. Contractele pentru curățirea locuriloră
cu tufărişii, scâterea rădăcinelori şi prefacerea,

pământului pentru cultură;

a

9. Contractela pentru închirierea suhatelor,
imaşurilorii (izlazarile), precum şi tâte angagiamentele da servicii, cu luna ssii cu anulă,
privitâro la cultura şi: exploatarea. pămentului,
:
.
.
!
Arte 10. Contractele ca na întră în categoriile susii menţionate; nu suntă considerate ca
contracto pentru tocmeli agricole.

+ CAPITOLULU 11 Despre înregistrarea şi îndeplinirea
tocmelilorii agricole

Art, li, Fie-cara Consilii comunal rurală
va avea uni registru şnaruitiă, sigilată şi sub-

scrisii de Consiliulă judeţiană sta Comitetalii

permanentă, în cari se vor trece pe rândă după
data lorii şi cu numere, tâte toemeliJe pentru
munci agricole în întreguli Jorii.
E

La sferșitulă fie-cărui actă de tocmâlă v
urma subscrierea ambeloră părţi contractante

şi legalisaţiunea Consiliului comunală, contrasemnată de secretarulii comunei.
Persânele cari nu sciă seric, pună degetulă
pe semnali Crucei, după ce primarulă sâă se-

cretarulii comunei 16 va citi nai ântâiii actuală .

"de tocmâlă. .
Art. 12, Fie-care registru va coprinde ae| tele legalisate de comună în corsuli unui ană;

decă ună registru nu va ajunge,se va faco uni ali duoilea tomiă sâă şi mai multe pentru a=
celaşi ană.
|
”
.

Art. 13, Ori-co
duri, rumpere ori
numere dintr'uni
pedepsite în casii
penală,

răstturi, adăugiri peste rânschimbări de cuvinte sâă de
registru, xoră fi urmărite şi
de reclamaţiuni, dapă codulă
|

Art. 14, Registrele arătate Ja articolulii de
mal susă. voră purta următorulă titlu:
Registru pentru tocuieli agricole,

dodețulă.

„Plasa...
.
Comuna, sc...
„ Tote tocmelilo pentru munca agricolă după

ce se vorii citi în presenţa părţiloră contractante de către Consiliulii
comunei

respective,

voră dobândi confirmarea sea, în lipsă de con- testaţii a, ver-unei din părţi.
|
“Art. 15, Consiliulă comunală este în dreptă
să refuze legalisarea unul actă de tocmâlă pe
dată ce munca pentru care se învoesce ună lo-

"
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5ş

caitoriă este maj marede câtii ceea coară putea|
Primarii cari nu vorii executa pe locaitori la
lucra el şi familia Ină,
|
timpulii prevădută aicea mai susă, se vorii su"La, casă de refusi, părţile contractante voră pune la amendă în folosulă casei
comunale de
avea dreptulii do a sc plânge la Comitetuli per- la 50 până la 100 lei,
Acâstă amendă însă, nu
manentă, care va statua de urgenţă şi defi- "i va senti de Ja răspunde
re de daune-interese
nitivă.
a
către celă vătămatii, conformă legil.”
Art. 16, Pe fie-care ană în lana luf DecemArt, 22. Modali execufărei este celii urbre, registrele toemelilorii de muncă agricolă, mătorii :
,
UR
se vori încheia de primari, se voră verifica de
Primarali prin midlâcele executivă do cară
subprefect și voră remânea în archiva, co- dispune, va aduce îndată
pe dâtorniciila munca
munej.
i
e
pentru care s'a tocmită cândă elă sa ra, înSubprefectulă va fi dâtoră să raporteze co- dărătnici, reclamantulă ;pâte
prin concursulă
mitetului permanentă despre acesta, multă psnă primarului şi în fiinţa,
uuui consiliarăi ali co=
la finele Ini Decembre.
a
munei or secretarulii ei, erăîn lipsa lorii chiară
Art, 19. Comitetnlii permanenti sti consi- a duoi marturi, să
tocmâscă, pentru săvârşirea
„ele judeţiane aii totă-dâ-una dreptulă do a acelui lucra alți Gmeni
cu ori și ce preţii,
Tevisui acele registre gi a culege sciinţe de cari
Acostii preţi constatată prin procesii-verYoră avea neroe.
E
bală, se va împlini prin autoritățile admini.
Fle santiă obligate să înainteze comuneloră stratire din propria
averea vinovatului, excepmultă penă la 1 Decembre ali fie-cărai anii tându-secasa şi pămentul
iă dobândită prin legea
registre
le despre carise face menţiune mal susă, rurală,
,
Art, 18. Esploatatorii suntiă obligați a deAfară de acestă împlinire, reclamantală so
pune la 1 Decemnbrela cancelaria comunei, listă va adresa
înaintea autorităţilorii judiciare pendo rimăşițele de muncă, ce mai ai pe la lo- tzu ori-ce pretenţiune
de pagube.
|
enitori,
|
Arte 23,
Art, 19, Esploatatorii santă obligați a da dută în ver-ceCândă objectulă toemelei s'a per
chipă, oră s'a scosă din întrebuinmuncitoriloră chitanţe tipărite din condict cu ţare prin.
împregiurări, neatârnate de voința
matcă pentru tâtă munca ce li se face după părţilorii tocmitâre
, contractuli so desființeză
contracte.
|
şi despăgubirea sa va face de către puterea administrativă după regulile următâre : ..
Dâca muncitorulă va fi perduti dile prin .
transportuli stii la loculă de muncă, se va des= Despre jurisdicţiane și exceuţiune »
păgubi de acele dile după preţurile curente, . elii a, apucatii a lucra parte din objecArt, 20. Consiliulii comunalii va judeca tâte tulăDecă
tocmitii, se va despăgubi pe lingă ceea ce
pirele provenite din neindeplinirea 'contracte- i se
cuvine pentru transportarea sea Şi cu analoră pentru lucrări agricolo şi le va executa
logia muncei ce a fâcutii.
imediată, _
in casulă cândi muncitorul va fi apucată
Părţile nemulţumite ai dreptă do recurs. ă a lua parte sâă
toți banii înainte, va întorcea
ia judecătoralii de plasă în termenă de 15 dile, restulă fără
dobândă,
.
:
.
-fără 2 ge suspenda prin acesta executarea,
Arte 24. La tntemplare de epizootie (bâlă

CAPITOLULU 1Y .

art, 21, Primarii suntă dâtori prin adjutoral consilieloră comnnal, vătăşeiloră, doro-

banţiloră, secretariloră, să îndemne pe mancitorii agricoli cari ai contractatii în conformitate cu legea de facă a'şi îndeplini tocmelile
„]a vreme cândă, şi loculi unde şi după chipuli
cu cari s'aii legati prin tocmeli,

In casti cândii după îndemnulă şi execuţiunea,

eonsilialui comunală locuitorii vorii arăta: îndărătnicire sâi vori dosi din comună, Consilinlă îndată ra cere dela Subprefectura loâală,

ai trămite adjutorii de dorobanţi necesarii în
executare locaitoriloră îndărătniciţi s6ă fagari

tn comptulă vinovatului.
,
|
In casă cândă muncitorulă nu Iucreză după
tocmâlă, primarulii împreună şi cu Consiliulă
comunală cercetâză în acea di chiară reclamaţiunea şi constatândă faptulă udevărată de vă-

dată cu încheerea procesolui-verbală pentru

acesta, "li va executa la îndeplinirea tocmelei,
,

de vite), perindă vitele s6ă mărgininda-so de

administrațiune, sate, oraşe, localităţi în aşa
felă, în câtă muncile agricole pentra facerea

cărora eraă de trebuinţă vitele, nu s'ai putută

îndeplini la timpă, mancitorulii căruia "i-ară
peri vitele de muncă sâă vorii fi fosti mărginite, nu va fi supusă la altă despăgubire da

câtă la înapoiarea baniloră,

scădându-se cu,

soma cuvenită pentru munca ce va fi apucată să
facă; €ră tocmâla va rămânea stinsă numai
pentru acea lucrare care nu s'a efectuată la

timpi.

,

So exceptEză asemenea, acei cari se voră con=-

stata că ai fostii popriţi pentru causă de bolă,
Art, 25, Ministerală de interne va exercita
totă-d6-una dreptul săă de censură asupra

fancţionariloră cărora se încedinţeză aplicarea

legei de facă şi va patea ordona urmărirea loră
conformi legiloră.

Nici uă altă jurisdicţiune, nici uă altă auto-

50

LEGIUIRI

ADMINISTRATIVE,

-

ritate afară da acea coprinsă în legea de fașă,
nu se va putea amesteca în procedurile atingătore de tocraeli pentru lucrări agricole.

Art, 27, Acestă lege se ra pune în lucrare
după uă lună din Qiua promulgărei.

CAPITOLULU V

aplicarea aceztei leg!, va regula a se tipări şi
a se trămite în fie-care comună afize şi broşuri
corespungdătore de aceste.

Disposiţiuni transitorii
Art, 20, Tâte legile, ofisuri domnesci, regulamente, deslegări ministeriale şi veri-co dispo-

siţiuneastădi existentă, atingăi6re de tocmeli

agricole şi de executarea lorii, contrarii legat de

îaşă, suntă şi rămânii cu totulii desființate.

„Art, 28, Ministerulă de interne, uă dată cu

Afşele se rorii lipi în duoă sâi trei locuri la

fie-care comună şi la uşa Primărică,
,
Ari, 29. In tote Duminicele următâre, după
promulgarea, acestei legă şi penă la punerea ei
în lucrare, primarulă vaaduna pe locuitorii co-

| munei şi lo va citi acestă lege.

COLECŢIE
DE

TOATE

INSTRUCTIILE

SI DESLEGARILE

APLICATIA

NOUEI

LEGI

CE

S'AU MAI

DATU

IN

RURALE

PARTEA II-a
(5B. A se vedea partea ] în ântâiulă volumă ală colecţiei)

Inaltă resoluţiune ;
„«Se aprobă.
GALEXANDRU

104N,>

JURNALU
Astădi, Luni 31 Augustă, anulă 1864, în şe-

dinţa Consiliului de ministri, adunaţi sub pregedinţa Mărie! Ssle Domnului , luându-se în
băgare de ssmă referatulii domnului ministru
„de interne, agrirultară şi lucrări publice, sub
No. 22.804 în privinţa angagiărel inginerilorii
topografi pentru dirigiarea şi activarea măsu-

rătârei locuriloră cuvenite după legea, rurală

locuitorilorii săteni;
Vădândii că după informaţiile luate şi după
tâte probabilitățile, nu se voră putea găsi a se
angagia asemenea persâne de câtă minimaniă
cu câte 1,500 lei pe lună fie-care, şi uă deose-

bită diurnă pentru transport şi cele-alte choltueli;

:

.

Consiliuli încuviințândii propunerea ce se

” face prin susăă disulă referati, otărasce a se

deschide domnnini ministru de interne, agricul-

cumiă şi de a chibzui diurna pe pogâne sâă pe
dilele ce voră întrebuința inginerii în lucru,
şi care diurnă va, privi în sarcina părţei ce ară

contesta ântâia mesurătâre făcută de către comisiunea ad-hoc, şi ară găsi contestaţiunea nevalabilă;
ră găsinduse contestaţiunea valabilă,
atunci diurna se va respunde de partea, vinovată.
.
“
,
Disposiţiile acestui jurnală se voră aduce la
îndeplinire de către domnu ministru de interne,

agricultură şi lucrări publice, după Domnâsca
aprobare.
Cogălnicânu, N. Crețulescu, DL. Steege,

Domnului prefectii de Dâmboriţă
La raportulă d-vostră, ca No. 9,156, vă răspundă, că strămutarea locuitoriloră pe moşiile Statului după art.
6 din noua lege rurală,
este facultativă; prin urmare, locuitorii cărora
dânduli-se două treimi din moşie, nu s'ară pu-

tea îndestula ca pogânele prescrise la art. 1

din aceeaşi lege, sunti liberă 2 rămânea şi ase
tură şi lucrări publice, unii crediti extraordi- mărpini în cele donă treimi, să a se folosi de *
narii de lei 192,000 pentru plata a trei-dect şi facultatea, acordată lorii prin acel articolă.
duoi inginer! pe lunile Septembrie, Octombrie,
Locuitorii cari pe lingă locurile leginite li
Noembrie şi Decembrie, carii voră fi îasărei- S'aii dată şi casă de către proprietate pentru,
naţi a inspecta şi a activa operaţiile măsură- care ci ai făcută clacă, aceştia, trebue a se
târei, undo s'arii nasce contestaţii asupra ace- considera îu numărulă clăcaşeorii de la art, 1;
oră lucrări, caro urmeză a se face de către co- 6ră acei care ai acută numai casă şi grădină
misinnilo ad-hoc prevădute la art.16 din legea intră în catigoria celcră de la art. 5. Proprie=,
rurală.
tarii na poti avea nici ună amestecă la împărTotii de uă dată, d, ministru do interne, a- ţirea între locuitori a pământului co li se dă
gricoltură şi lucrări publice, va avea faculta- la moşiile strâmte,
Ă
tea de a putea face să varieze plata inginerilor
Priimiţi, şic.l.
însărcinaţi cu acâstă lucrare, în raportii cu
Ministru Cogăluicenu,
greutatea, stă înlesnirea fie-cărei localităţi;
No. 24,135, anulă 1854, Septe:nhrio 15,

JUDETIANE

ST

Circulară la tote Prefecturele de
districte

Mami informat că mulţi dintre proprietari
procedă singuri la ineurătâre şi darea pământurilozii locuitorilor; şi că loenitorii nemulţumindu-se, refusă pămcntalii; fiţicu priveghere
ca locuitorii să'și priimâscă locurile prescrise
de lege.
N

Priimiţi, a.c.l,

Ministra, Cogălnicenu
No. 26,506, anală 1864, Octombrie 9,

Circulară către d-nii prefecți

a luată sciință că unii din

d-nil ingineri topografi, rânduiţi de Ministeră
pentra măsurătorea pământului cuvenită 10cuitoriloră săteni după legea rurală n'a începută âncă lucrările ordinare de ridicarea în
plană a liniiloră de hotari despărțitore a ace-

lori locuri de acele ale proprietariloră, conformă art, 2 şi 7 din circalara No. 9978,

Considerândiă grăbitea cu care se ceri acele
lucrări şi care constitue ocupaţiunea ordinară
a d-lui inginer, şi de la care nu pâte fi distras

de câtii numai cânâiă va fi chiămată conformă

art, 6 din disa circulară, pentru a da destogare
la neînțelegerile ce s'arii ivi asupra locurilorii |
măsurate de comisiunile ad-hoc, vă invit, domnule prefect, a face cunoscutii d-lui inginer că

urin€ză a proceda câtă mai neintârdiată la ri-

dicarea în plană a liniilorii de hotare a, locurilori alese de comisiunile ad-hoc, şi a vă comunica resultatulă conformă art. 7 din sus citata
circulară, pe fie-care săptămână , cândă veţi

încheea şi d-vâstră und Statii generală arătă-

tori de lucrările d-lui ingineră în cursul săp:

tămânei, pe care "lă veţi înainta Ministerului,

Domnulii ingineri, la fie-care comună unde
va termina operaţiile, va încheea unii procesiverbală, conformă modelului aci anexatii şi
după care veţi înainta şi Ministeralut întocmai copie.
Priimiţi domnule prefectă, ş.c.],

JI. Cogăluicenu.

i

No. 11,049, anulă 1864, Octombrie 17,

PROCESU-VERBALU
Subsemnatulii inginerii topogrată ală jude-

ţului ........

niiloră de hotari a aceloră locuri, şi verificână
măsurătârea ami constati că se curine.
I. In vatra satului :
stânj. patr.
locuitori .
, . .
1. Pentru
.
2, Cartea, bisericei şi a altor încăperi comunale măsurate în
deosebi,
3. Locurile reserrate pe sma |
proprietarulvi.
Totalul stânj. piitraţi cuveniţi
Jocuitorilorii şi reservaţi de
..,
proprietară în vatra satulei,
Mesurândiă apol întinderea actuală a vetrei gatului, s'a gă-

Domnule prefectă,

Sabsemnatulii

sl
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| ţei, amă procedată la ridicarea, în plană a li-

în urmarea celorii stator-

nicite prin art, 2 şi 7 din circulara d-lui mini-

stra de interne, agricultură şi lucrări publice

cu No. 9378, venindă la comuna ........
din plasa ........ şi găsindă terminate
"de comisiuinea ad-hoză luerărilo de alegere ale

locurilorii locuitorilorii de acelea ale proprietă-

sită îu stânjeni patraţi.
Acestii prisosii s'a socotit ir islaz,
II, Pământuri de arături, fânețe
.
gi islaz :
1. Pentru . . . locuitori cu
4 bol gi uă vacă câte
.
50 cuvine
locuitori ca
- 9. Pentru

2 boi şi ună vacă câte. . ..idem,

3. Pentru

.

,

o...
,

.
-,

.

locuitori ce

ai vacă sii pălmaşi câte...
fie-care, idem.
—————

Totala ....,
Din cate so scade istazulii rămasă
în vatra satolui.
Rămâne a se da din Jocurile ară"tate mai suzi,
Deci întinderea mai sus arctată
do . . s'a alesi precum ururmâză :
E
(Urmeză hotărnicia locului sâă a locuriloră
cândi nu sară putea da de la uă altă).

Cu acestii molă rămâind malţumite ambele.

părţi, ami încheiată acestă procesi-verbală
în două exemplare, care sub-semnându-se de
mine şi membrii comisiunei ad-hoc, s'a datii u-

nulă comunei şi altuli s'a înaintatii d-lui prefectiă ali judeţului, spre regulare,

Circulară către d-nii prefecţi
Domnule prefectii,
Prin circulara cu No. 9977, din 9 Aprilie, aulii curentă, ramii recomandati disposiţiunile ce poti asigura deplinirea tocmeleloră,
prin care, locuitorii săteni, se angagâză către
diferite fege, pentru transporturi şi munca pământalui, şi prin urmare întemeia creditalii
lori personală, Nu suntă nici cum la îndoială,
că d-vâstră sciindă a apreţia importanţa, acestoriă disposiţiuni, le veţi (i şi pusă de atuncea

în lucrare, Aceste disposiţiuni aii devenită acumii mai neapărate de câtă ori cândă, fiind
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ADMINISTRATITE,

că săteanulii astă-di estestăpenă pe munca sa stă desminţire aceloră carii, în diua de 13 A-:
și liberă an angagia unda și cumă "1 ară con- prilio trecuţi, se încercaă de a cleveti în ochit
veni mai bine; şi aşa trebue că asemenea, toc: Earopei şi ţera şi administraţiunea. răspândind
meli ale sele, să fie la timpii împlinite, ca na frica că uă asemenea reformă nu s'ar putea oprin nearmare, pe lingă rătămarea interesu- pera de câtă în midloculii desordinei şi al-calui colui ce l'a, alcătuiți în lucrulă stă, să'şi tastrofeloră celorii mai grozave. De atunci ai
„ aducă şi ânsuşi lui împovărare şi răspundere,
trecut peate şse luni, şi mulţumită providenPentru acestii scopă, menţionatele disposi- ţei, fanestele loră prediceri nu vaii realisată
țiuni, aii deveniti de absolută necesitate. Vă nicăirea. Tsra este în cea mai mare linişte, şi
invitii, deră, domnule prefectii, ca d-râstră, aJmiraţia lumei civilisate îi este resplătirea.
să faceţi a se şi pune în lucrare aceste instruc- Constatâudă cu uă drâptă mândrie acesti frațiuni cu scrupulositatea și în tâte comunele mosi resultaţii, eii suntă dâtoră până la finit
rarale din districtul d-voâstră,
a îndeplini misiunea ce omă priimit'o din mâAşteptii raportii de la d-vâstră, în termină nile Domnului meti, misiune care esto de a
do 30 de dile, că în totii coprinsulă districtaluă pune în lacrara noua lege rurală în spiritulă
d-vostră registrele pentru înscrierea tocmele- şi în litera ci, fără ură, fără părtinire, dândă
lori de muncă s'aii şi fnființată.
tie-cărui ce esta al ssă. Urmând po acest arum
Priimiţi, domnule prefectă
încredințarea da dreptate şi da bună rânduială, vin, domnule
consideraţie! mele.
prefecţă, a atrage ssri6sa luare aminte a d-vdMinistru, Cogăluicinu.
stră asupra unoră vinovate uneltiri ce,—spre
No. 26,122, anulă 1864, Octombrie 13.
turbararea bunei armonii între proprietari şi
între sătent—-se încercă de a face unii din acei
turburători de meserie, carii nu de astăgi aă
„Circulară către d-nii prefecţi
căutată a ademeni pa pacinicii locuitori făgă- duindu-le pururea maitiă şi nedânâu-le vre uă
Domnule prefecti,
dată ceva, Aşa, m'ami informată că aceştia în
Nici nă dată națiunea română nu s'a reco- persână, s6ă prin agenţi do ai lorii, aă început
- mandată în ochii Europei atâti de mult prin a se răspândi prin sate, aă începută a înţăspirituală sti “de ordine ni do legalitate, de cât rita pe clăcași in contra proprietariloră şi chiar
cu ocasiunea aplicărei noiiei legi rurale.
în contra administraţiei, îi sfătuescii ca, din
Uă asemenea mare reformă socială , care ce în co să se arate cu pretențiuni mal mari
pretatindine aiure a adusi după sine comoţiuni în operaţia hotărniciei pământurilorii ce li se
din cele mai violente, atacuri şi împotriviri cuvine după lege, reclamândi pentra sincşi păsângerâse; în România se aplică în cea mal meaturile cele mal bune. Dâcă administraţiuneu
mare linişte, rivalisândii şi proprietarii şi clă- ară tolera asemenea pretenţiani, ea arii lipsi
caşii, ca prin uă bună şi pacinică înțelegere să celei ântâii dătorii a, s6le, caro este dea aplica
pue .în lucrare cu uă.oră mai înainte nă le- legea ţiindă în mână cumpăna une! absolute
giviro care,—un de aprâpe țiitorii o va dovedi, dreptăţi, Țelală legei este da a emancipa pe
—va produce resaltatele cele mai bino-făctâre țeruni de clacă, 6ră un de a sfăşia moşiile şi
şi pentru ţeră şi pentru proprietarii de moşii, de a lua din stăpevirea proprietariloriă fruntea
şi pentru populaţiunile rurale,
pămenturiloră pentra a o de în posesiunea

Cu toţii, domnule prefect, trebue să fim mândri, trebue să ne bucurimiă de râvna şi înere-

derea cu care bunii nostri săteni s'a grăbită
2 asculta şi a pune în lucrare părintescile sfătuiri, ce Măria Sa Domnulii, ilustrul loră li-

beratore, le aii datii prin Domnssca Sa procla-

maţiune din 14 Augustă, îndemnândo"i la ultare, negrului trecuti, şi la că temeinică pace

şi înfrățire cu foştii lorii stăpâni,
Respundândii cu sinceritate la Domnesculii
apolă, încongiurândă administraţinnea ca tâtă
încrederea luriă,-procedâniă mai pretutindenea
In hotărnicia ogâreloră lori prin bună înţelegere şi bună învoire cu proprietarii de moşi!,
sătenii români ai dovedită în chipaulii cel ma!
vederată că ei suntii Ensnşiţi, pentru ork-co
progresii, pentra orl-ce libertate, şi că suntiă
demni de

frumosulă viitoră ce le-a

pregătită

inima generâsă a lui Alexandru I6n. Şi ast-fel,

uă naţiune întregă a dat uă fermă şi manife-

săteniloră. 'Pextulă legei estecategorică : clă-

caşii devină proprietari absoluţi pe pămtntu-

rile care le aiă astădi în stăpânire în întinde-

rea prevădată de legi, Dscă legea învoesce uă
strămutare de stăpenire, acâsta este numar
pentru a se întruni pe câță se pote la unii locă
părticelile de pămâutiă ca le posedă ţtranii pe
tâtă suprafaga moşiei, ca așa şi proprietarii
şi comunele ruralo să'şi aibă pământurile loră
întrupate în deosebi. Deră şi aicea, legea adauge:

ca la asemenea lucrare, pământurile schimbate

să, fie pre câtă sa pâte de aceeaşi calitate. Pretenţiunile dsră ale clăcaşiloră de a dobândi pă-

mântari altele, s6i mai bune de câtii acele ce
le-ati avută până astă-df, suntii condamnabil;

şi d-vOstră, domnule prefecti, sunteţi dâtori şi
ordonatii de a lv respinge cu tâtă energia, Yă
invită, prin urmare, domnule prefectii, casă fiţi
cu cca mai mare priveghere asupra localităţi=
loră uude se irescii asemenea vinovate preten-
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țiunt. Puneţi t6tă stăruința spro a descoperi formitatea
pre acei cari lo însuflă; şi îndată ce veţi găsi pământuri. acestei legi li se va da cuvenitelo
pro aneltitori, fie aceştia propagandişti de mePriimiţi, domnule prefectă, ş.c.l.

serie, fie săteni, fie notari, încheiaţi procesăverbală constătă torii delictului, şi trămiteţimilii cu grăbire pentru ca să potă trămite
înaintea judecății pe cei vinovaţi. Mai pre sus
de tâte ciintaţi de a piistra celă mai mare bună
ală țirei, ordinea, fără de care sară zădărnici tote resultatele bine-făsttOre ale nouei legiviri.
!

Ministru, Cogăluicenu.
No,. 27,448, anclă 1864, Octombrie 22,

JURNALU .
Sub preşedința Xfărici Scle Domnului

Astăgi, Mercuri în 14 Octombre anulii 1854,
In aplicația Jegel rurale, țineţi-vă fără ŞO= Cousiliulii miniatriloră luândă în deliberare revăire pe calea, singură producătâre de bine, feratulă cu No. 26,619, prin care d-nu minisira
de interne, agricultură şi lucrări publice 4 precalea dreptăţii, calea legalităţii.
Pre câtă vă mirginescii de a sacrifica câtuși sentată reclamaţiunile ce s'aii ivit din partea
a câţi-va proprittari de moşii, cum-că

do paginii drepturile ţeraniloră, totii atâtii vă
şi recomandii de a aptra drepturila proprietariloră, fără a lăsa a vă adomeni de glasuli unei degarto popularităţi. Aderărata şi singura
„popolaritate po caro unii omi de iniină o ambiţioneză, este numa! aceea care este întemeiată po dreptate, pe vă consciințiosă şi nepărtinitâre îndeplinire a dâtoriiloră sâle, În spiritul acestel circulare „_Y5 inviti,
domnule prefect, ca să daţi şi din parte-ră
curenitele instracţiuni către snb-precţii şi către primarii comunelorii rurale din coprinsulă
judeţului d-vâstză; şi privegheaţi mai cn eemă

ca aceste instrucţiuni să se traducă în fapte

positive, 6ră nu să rămâe vă literă mortă,
Și înainto de a, fini, vă maj adaugă âncă nă

dată : Iu aplicarea legci rnrale ca, şi a celoră-

alte legi, D-vâstză nn aveți înainte-ră nici propriotari nică clicăsă, ci aveţi numai administraţi, cărora sunteţi dâtoria oda dorii potrivă
dreptate şi ocrotire, Acesta este xostirea lege
şi voinţa Domnitorului, acesta, este singurulă

elafându-se în procesii cu vecicii Jorii pentra încălcare
de otare, procese ce sunt ajnnso până înaintea
Curţii de casaţiune, acei vecin! spre a'şi putea,

sustrag2 pămienturile loră de la aplicaţia logei

rurale, ari putea. să destiueze' pentru
priotărirea jocuitoriloră de pe ale lorii
partea de pământii co este în procesii,
proprietarii a sa lua măsuri pentru a se

tâmpina, asemenea intențiuni,

împramoşii,
şi ceră
prein-

Consiliulă mivistriloră, în unire cu socotința
d-lul ministru emisă prin citatuli roferată,otărasce că la asemenea moşil ca suntă în judecată, să sa chibzuiască împroprietărirea, locaitozilori totii în pământurile ce lo-aii avută,

fără nici uă consideraţiune asupra stărci pro-

ceseloră ce arii urma între proprietari, căci
proprietarală ca arii câştiga pământulă de prigonire, măcari că acel pământii arii fi trecatiă
in stăpnirea locnitoriloră, totuşi el urmâză
să folosi de bunurile curenite pentra clăcași
ca posedă asamenea pământă.
|

-Disgosiţiunile acessul jurnală se voiii aduce
miţloci de a vă recomanda într'ană chipi ÎauÎn îndeplinire ded-nu miristra ds interne, agri-

dabilii înaintea Icălţimei Sâle, a guvernului
stă, a concetățeniloră d-râstră şi Ensuşi înain-

tea consciințel d-vâstră,

-

Priimiţi, domnale prefectii, gel.
Ministru, Cogălnicenu,
No. 27,169, anută 1864, Octombrie 20,

“Domnului prefect de Cahulii
Recomandându-vă în copie petiţiunea ce am
priimit de la donna Despina Abramovici, pria
care aretii că locnitorii de po moşia sa Barlacu n'ură avea dreptul împroprietărirei fiind
acolo aşedaţi prin învoelă câte pe ană ani, Vă

cultară şi luczări publice.
Cogălnicânu, ÎN. Crețulescu, Geiieral Aanu.

Pomuuini prefectii de Dâmboviţa
Domnule prefectă,
La raportulii d-vâstră cu No. 10,311, prin
care arătați propunerea ce facă unil din preoţii.

|

plășii Ialomiţa, că el voescă, să plătscă pă-

nânturile ce li se curină după nona
şi apoi acele pământari să rămâie
tatea urmașiloră loră, vă răspundă
nea pământuri ia se dai personali

lege rurală;
în propriecă asemepreoţiloră.

facă cnnoscutiă că ori care arii îi fost condiţiu- actuali, ci biscricilorii, şi decă aceşti preoţi roescă aşi cumpăra osebite pământuri pentra
nile şi periGdele învoelilorii urmate între pe- moştenitorii
Jorâ, acesta este uă chestie partitiţionară şi locuitorii proprietăței sâle, întru
câtă aceşti locuitori sunţiă cultivatori şi al avată pământuri de hrună fie prin Qare de dijmă sâiă altii modă de plată către proprietate
pzecamnii. petiţionara dice, ei nu poti să fie
acumii excluşi din dropturile de împropriotărire stipulate prin legea rorală şi deră în con-

culară ce nu aro nici uă înclinare cu aplicaţia
legei rurale, şi prin urinare, ei poţii să "şi facă
asemenea cumpărături de unde vorii găsi,
Priimiţă, domnule prefectă, asigararea con-

sideraţiei mele.

!

-

Ministru, Cogălnicenu.
No, 27,675, anulă 1864, Octombrie 23,
5

.
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_Cireulară la tote prefecturile

ADMINISTRATIVE,

|

Domuului prefectii de Buziiă:

Comunicându-vă pe lingă acâsta în copie
Asupra raportului d-vâstră cu 18,045, vă
adresa ce amiă priimită de la d. ministru de fi- 'resvunâă ;
nance sub No. 34,311, prin care midloceace ca
Pentru casulă l-ii,
.
locnitorii de pe proprietăţile Statului, să fie
Persânele ce se presiută ca delegați al promărginiţi în locurile ce rămână proprietatea prietarilorii, şi n'a procurele cuvenite, nu se
loră după noua lege rurală, şi să nu se întindă potă priimi ca delegaţi. şi la moşiile acelea
cu arături şi semănături în cele-alto pămân- unde proprietarulii sâă legalulă săă represen“
tură ale proprietăţii, fără uă prealabilă invoia- tantă lipsesce, măsurătârea se va urma în con-

3ă cu proprietutea sâii arenilaşii respectivi.

Vă învitii, domnule prefect, să luaţi de îndată

cuvenitela disposiţiuni spre aducerea, întru în-

tocmai îndeplinire a menționatei mal susii midlociri,

,

Primiţi, ş.e.l,

-

Ministru, Cogălnicenu.
"No. 27,863, anunti 1864, Octombrie

27,

Dounului prefeetii alti districtului Oltu
La raportulii d-vostră cu No. 13,41, prin
care cureţi deslegare cum să sa procedeze la
darea pământurilorii ce s'ară cureni preoțilură
sătesci, acolo unde într'uă comună se află mai

mulţi preoţi, dintre carii unii servescii la bise-

zicile de pe alte moşii, vă respundi, că după
lego, pământulii fiindă dati bisericiloră, ră
nu personali preoţilorii, preoţii trebue să'și
aibă pământul legiuită pe moşia accea pe care
aste biserica la care servesce.

Primiţi, g.c.l.
Ministru, Cogălnicenu.
No. 28,411.

Circulară către tote prefecturile

formitatea disposiţianiloră cuprivse în circu-

larea No. 23,433,
La casulă ală 2-lea. -"
:
- Titlurilo cuvenite pentru proprietăţile Statului, urni6ză a se da Minsteriului de finunc
care represintă pe proprietate,
i
Pentru casulă ali 3-lea.
|
Piindă-că pământurile prerădute do lego se.
daă spre împroprietărirea colectivă a locuito-

riloră comunei, părţile cuvenite individiloră,
cară din ori-ce
plăti dreptuli
nel cu sarcina
tuiul ală 2, de
Ministru,

împregiurări w'ară îi in stare a
proprietăţii, rămână ale comu:
despăgabirel contormi alineasub art. S din lege,

Cogălnicenur.

-

No. 29,553, anuli 1864, Noembrie 13,

Cireulară către prefecţi
"Comitetele permanente sunti deja înființate,
D-vâstră, deră, veţi invita pe membrii comisiuniloră ad-hoc de Ja acele moşii unde nu se
vori fi putată înţelege pentru alegerea şi co= *
masarea (intrunirea) pământuriloră cuvenite
locuitorilor, ca de îndată să procâdă la alege-

rea prin sorţi, dintre membrii disului comi-

tetii a super-arbitrulai prevădută de'art. 16
Din împărtăşirea ce ami priimită de ia ală legei rurale, ca aşa să sopotă câtii mai cud. ministrude finance, prin adresa No. 35,476, rendii termina aceste operaţiuni şi aşa locuimă informeză că mai mulţi indivigi precum: torii să fie puşi în stăpânirea pământurilor cucârciumari, hangii, precupeţi şi servitori af a- venite lorii după noua Jegiuire.
Primiţi, g.c.l.
rendaşiloriă, cu scopă de a se putea prenumtra
Ministru, Cogăluicenu.
între clăcaşii moşiilorii Statului, ati luati, de
la unil din arendaşii actuali bilete da elăcuire
No, 29,938, Noembrie 17,

(de ront) şi că unii din aceşti indivigi, aă şi în- |

caputii să 'și facă clădiri pe lîngă drumurile
mari şi chiară prin comune, cari apoi să le
" sorvâscă de hanuri şi alte locale privitâre la
meseriile loră.
Până la promulgarea unei speciale legi ma-

nită pentru penalitatea unor asemenea abu-

sivourimări uneitite în prejudiţiulă proprietăţiloră Statului, şi pentru care lego Ministeriulă

aşi luatii iniţiativa, st invită, domnule prefect,
- ca grabnic să înaintați cale mai eficace mi-

guri în ac6stă, privinţă spre a nu so periclita a-

verea imobilă.a Statului, oprindă orişi ce ocupaţiuni şi clădiri din partea străiniloră pe mo-

şiile Statului până la delimitația acestor moşii,
Ministro, Cogălnicenu,
.
Neo. 28,808, anuală 1864, Noembrie 6.

Circulară
Domnule prefeclii,
D. ministru de foance prin adresa No, 38,457,

îmi comunică

că, după informaţiunile
ce a

luată, mai mulţi din dd. proprietari, vecini aă
moşiiloră Statului, cu ocasiunea împărțirei
pămenturiloră cuvenite după legea rurală locuitorilorii dormiciliaţi pe moşiile loră, so siles2ă în diferite moduri a face încărcări praprietăţiloră Statalui și pămenturile usurpate
să le dea locuitoriloră, şi midlocecse a so Ina.
disposiţinni pentru privegherea operaţiuniloră
de măsurători la asemenea înreeinato moşii,
spre a nu se lăsa prilegiă do vr'uă usurpare în

proprietăţile Statului.

:

JUDETIANE

Acâată midlocire, recomandând'o d-vâstră st

invitii, să o prineți de îndată în lucrare, luândii
tote măsurile cuvenite spre apărarea proprietă-

ţiloră Statului, şi respingerea a ori-cărej încărcăriă s'arii încerca,
- Priimiţi, domnule prefectii, ș.c.l.
p. Ministru, Argintoianu,
No. 30,331, anul 1864, Noembrie 25,

65

sistenţa

subprefectulul

de

plasă, .s6ii a unui

altă într'adinsă delegatii ali Ministerieloră de
interne şi de finance,
E
o
7. Pentru ori-ce abus se va constata în armă.

telorii, culpabilulă va fi trămisii înaintea ju- .
stițici, prinscirea şi încuriinţarea Ministerului
de interne.
E
:

Disposiţinnile ncestuljurnaliă se vori aducela,

IOAN

JURNALU

|

către respectivulă. Consilii comunală prin a-

că s'a comisă la vîngarea şi predarea prodac-

Aprobatii.
ALEXANDRU

8I COMUNALE

.

Astăzi Jou!, 19 Noembre, anutii 1864, în
gedința
Consiliului mivistrilori, adunată sub
preşedința Măriei Selo Domuului, luându-se
în băgare do semă referatulă Domnalui
mi-

nistru de interne, agricultură şi lucrări puice, sub No.29,799, relativă la vîndarea, productelo

rii de, reservă ale tuturor satelorii locuite de foştii clăcași, produsul căreia rindări
figureză între fondurile puse la disposiţiune
a

comitetului do licuidare a obligaţiuniloră co-

i munale, rurale, prevădute la art. 50 din
legea
rurală;

îndeplinire de către domnu ministru do interne,
agricultură şi locrări publice, în înţelegera cu
domnu ministru ală financeloră după Domnâscă
aprobare.
i
|

Cogălnictnu, L. Steege, N. Creţulescu, Generalii Manu.

.

”

Domnule prefeetii,:
“ Consiliulii de ministrii prin jurnalulă din 19
ale curentei, aprobată de Măria Sea Domnitorulii, autorisândă pe acestă Ministerii să pună
în licitativă vindare productele aflate prin magaziile de reservă ale tutuloră sateloră locuite
de foştii clăcașt, a cărora preţii urmeză a se
efecta la fondurilo destinate prin art. 50 din
legea rurală pentru rescumpărarea clăcai, âră

Vedândă tabloulii anexată la susă disulii referată, din care resultă că prețul porumbului
vindarea acestorii producteşi a magaziilorii în
şi ală meiuluy, este astădi pretatinde

ni destulă
de avantagoisă,
„__Vădendă propunerea ce face d. ministru de
interne prin susă disuli referată de 2 pune
în
vindare cu licitaţiano tâte aceleproducte,
d'impreună
puse;

şi cu magaziile în care ele sunti
,
ă
,

de-

Consilinlă, unindu-se cu opiniunea d-lui mi-

nistru de interre, otărasce punerea, în vîndara

a aceloră producte şi magazii, prin îndeplinirea,
următ6relorii formalităţi,
_
1. Cuantitatea de producte a fia-căreea comnne să se sîndă în parte,
”

care ele suntii depuse să se facă prin îndepli-

nirea următâreloră formalităţă :

SE

1. Cantitatea, de producte a fie-căria comune,
Ă
să se vîndă în parte,.

2. Licitaţia eă se ţie pentru fie-care plasă la

Subprefectară sab luarea aminte a nuci îutr'a-

dinse Comisiuni, compusă din subprefectulii

plăşei şi uni delegată alii fisculu! cu asistența

primarului comunei respective,
3. Termenilo licitaţiei să se publice prin co=

munele plășii, chibzuindu-se a nu fi mal pri-

pite de câtii coli puginii 15 dile de la data pu-

i,
e
.
2. Licitaţia să se ţie pentru fie-care plasă la blicaţiunc
4. Licitaţia să se urmeze prin strigări, şi nu

“Sabprefectură, sub area aminte a unui întradiusi comisiune comunală compusă de subprefectulii plăşe! şi ană delegati ală fiscului,
cu asistența primarului comnnei respective.

3. Termenile licitațiunei să se publice prin
comunele plăşei chibzuinâu-se a nu fi mai pri-

pite de câtă celii pugină 15 dile de la data publicațiuney.

4. Licitaţia să so urmeze prin strigări şi nu

prin ofrande; &ră operaţiunile sâle să so considere definitive numal după ce se voră aprob
a
de Ministeriulii de interne,. aa
5. Banii carii trebue a se plăti de cumpărătoră la priimirea producteloriă (pînă la care

plată urmeză să dea ui garanţie la licitaţie)
comisiunea să "i trămiță casierului generafii
ali judeţului.
|
„6. Măsurătârea şi predarea producteloră în
Aisposiţiunea cumpărătorului, să se facă de

pria ofrande, &ră operaţiunile sâle să se considero dofinitire numai după, ce se tori aproba
de Ministeruli de interne,
5, Banii cari trebue a se plăti de cumpărători la priimirea producteloră (pînă la care
plată urmeză să dea uă. garanţie la licitaţie)
Comisiunea să "1 trămiţă casierului generală
ali judeţului,
!
6. Mesurătâroa şi predarea, producteloră în
disposiția cumpărătorului, să se facă de către

respectivală Consilii comunală prin asistinţa,

sabprefectului de plasă ssă a unui altii intra
dinsii delegati ali Ministeriilorii da interne și.
NE
.
de finance.

î. Pentru ori-ce abusii sera constataîn urmă
că s'a comis la vîndarea şi predarea productelor,

culpabilulii ra fi trămisă înaintea judecății prin
scirea şi încuviințarea ministrului do interne.

Făcându-v
4

'd€ră cunoscutii acestă disposi-

2

-

66.

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE,

ţiune, vă invită, domnule prefectă, ca. de în-

„dată să procedaţi la vindarea arătatelorii producte prin exacta deplinire a formalităţiloră

pentru acestă finitii midiocindă ună creâiti
extraordinară din casa Statului, vă inviti, domnule prefectii, să angagiaţi de îndată scriitorii

prescrise mai sus; căci totii acum ami mid- cuveniţi comisiunilorii din acelă districtă cark
lociti la Ministeriulii de finance a trămite de- a a priimi până la finele lun! lui Aprilie viilegaţii cuveniţi din partea fiscului, și îndată ce torii, uă retribuţiune câte 200 leY unul pe lună,
se șa, efectua vindarea să 'mi presentaţi forma- deosebitii comisiunile ai a priimi câte 20 le!
lităţile licitaţiei spre observare,

„. Priimiţi, domnule prefectă, ş.c.].
Ministru, Cogălnicenu,
No. 30,460, anulă 1864, Noembrie 27.

proprii midloce.

"Piimiţi, ş.c.l.
Ministru, Cogălnicenu,
No. 81,591, anulii 1864, Decembre 10.

Înaltă resoluţiune,
<Se aprobă.
<ALESANDRU

pe lună cheltuiala cancelariei, 6ră transporta
rea loră de la unii Jocă la altulă, veţi regula
a se face de 6usuși locuitorii săteni cu ale Joră

J0AN.>

Circulară către

JURNALU

toţi prefecții de

districte

Astădi Marţi, 24 Noembrie, anulit 1864, în

Aflu că atâtii comisiunile ad-hoc câtii şi aşedinţa Consiliuluide ministrii, adunaţi sub
preşedinţa Mărie! Ssle Domnului, luându-se în cele de constatare, interpreteză răi legea rnbăgpare de semă referatulă domnului

ministru

de interne, agricultură şi lucrări publice sub

No. 30,266, prin care cere deschiderea; unui
„credit extraordinari de lei 178,200, spre plata
- lefiloră scriitoriloră necesari comisiuniloră de
plăşi, instituite prin art, 21, din legea rurală

şi merite a constata numărulii foştiloră elăcaşi

şi sumele cuvenite proprictarilorii de moşii
pentru r&scumpărarea clăcei, precum şi spre
întâmpinarea cheltuelilorii de cancelarie a acestori comisiuni după cum urmneză:
Pentru 162 scriitori la 162 plăşi câte 200 lei
po lună unul...
. 82,400
Cheltuiala cancelariilori a 102 plăşi
câte 20 lei polună. ,..
9.940
Pe lună, . . 35,610
Vădendi cererea ce se face pentru deschiderea creditului susii disi, spre întâmpinarea. acestoră cheltueli pe timpă de cinci luni, cu începere de la 1 Decembrie, 186.1, şi penă Ia. finele

lul Aprilie 1865, afară de cheltuelile de trans-

portii, caro urmâză a so face de Cnsuşi locuitorii săteni cu ale lori proprii miglâce; considerândă că aceste comisiuni şi-aii şi începută ope-

- raţianile lori ;

rală, spuindă locuitorilor că pe lingă suma
otărită prin art. 23 din menţionata lege, pentru rescumptrarea clăcei arii fi dâtori să mai
plătâscă în deosebi proprietăţei, câte unii galbenă, pentru loculii casei și ală grădinet,
VE invită, domnule prefectă, să faceți a se

desminţi de îndată acâstă greşită interpreta-

ţiune, şi a sa convinga locnitoriă că, câte ună
galbeni aii să plătescă numai acei ce se împroprietărescă pa loculii casei şi ală grădinei,

conformii art. 3 din lege, cră nu şi cei-alți săteni cară, avândă pământurile legiuite, ai să
respundă pentru totuli suma fixată în art, 23,

în care întră şi locul de casă şi alti grădinci,
Ministru, Cogăluicinu.
"No. 31,853, Decembre 12.

-

. Domnului prefectii ali districtului
Vâlcea

D-nu ministru de finance cu adresa
No. 40,159
"mi-a comunicatii raportulii comisiunei plitşei
Otăsăului din acel districtii, sub N. 991, pri
care arată că unil dintre locuitori refusă împroprictărirea pe întregi pământurile leginite,
Eră alţii voescă a se mărgini numai în locurile

Consiliulii aprobă deschiderea arătatului creditii de lei una sută şepte-deciă şi optii mii, caselorii şi grădinelonii sub curântii că nu arii
putea răspunde val6rea despăgubirei cuvenită
donă sute, pentru expusa trebuință.
.
.
Disposiţiunile acestui jurnali sc voii aduce proprietarilorii.
Asupra acestui ravortii vă inviti, domnule
la îndeplinire de către domnu ministru de înprefectii, să faceţi cunoscutii atâtă numitei coterue, agricultură şi lcerări publice,
Cogălnicinu, DN, Crețulescu, Steeghe, Bă- misiuni câtii şi aceloriă din cele-alte plase ale
districtului, că pământurile prerădute de legea
lcinescu,
rurală, fiindă date pentru colectiva împroprie=
tărire a locuitorilorii comunei, părţile cuvenite
Circulară către prefecţi
individeloră, cară din ori-ce împregiurări s'ariă
Pentru înlesnirea comisiunilorii de plăşi in- constata în urmă că nu suntu în stare a constituito după art. 24 din legea rurală, sabsri- tinua plata sumelorii otărite spre despăgubisul găsindă de trebuinţă a se da do fic-care rea proprietăţei până la achitare, vorii rămâcâte unii scriitorii şi cheltuiala cancelariei, şi nea în proprietatea comunel cu sarcină de des-

Ă

N

JUDETIANE

7

Sl COMUNALR

păgubire-a proprietăţei. conformă aliniatului
ali 2-lea de sub art. 8 din lege.

mai mare numării de vite de câtiă aii avută în
realitate,
.
:
SE
Vice-preşedintele Consiliului de Statii, C,
Dosianu.
.
.
,
(L. 8.)
No. 228, anulă 1864, Noembrie 19.

„. Priimiţi, domnule prefectă, g.c.].

Ministru. Cogălnicânu.
|
No. 32,467, anul 1864, Decembrie 20,

Circulară Ia tote Prefocturile

Aprobată.

Domnule prefecti,

ALEXANDRU

|
I04AN

1,

JURNALU
Mai multe comisiuni de plase instituite după
art. 24 din legea rurală, cerii deslegare co urAstădi, Joui 3 Dscembrie, anul 1864, în şemaro să se păzâscă, cu titlurile provisorie de dinţa Consiliului de ministrii adunati sub predespăgubire, acolo unde proprietarii cărora se şedinţă Mariei Scle Domnitorului, luându-se
curină lipsesc şi nici imputerniciţi din parte- în băgaro de stmă referatulă domnului minile nu aă cărora să se pâtă încredința.
stru de interne sub No. 1,705 susogitii de aviDin asemenea motiviivă inviti, domnule pre- sulă dati de Consiliulă de stată în privinţa
îcctii, ca în aşa casă, să regulați, ca, titlurile penalităței ce să se apliceacelora din arendaşii
cuvenite proprietariloră absenţi, să se depue la moşiilorii Statului cari prin bilete ce daii din
Tribunalulă perspectivă, anunciându-se despre parte-le la diferiţi individi, voesci a le 6nsuşi
acestaşi numiţiloră proprietară; âră câtă jri- condiţiunea de clăcași, în prejudicialii proprievesce pentru moşiile Statului, asemenea titluri tăţiloră Statului,
să se dea în priimirea casieriloră generali, Consiliulă încuviinţândii penalităţile proPriimiţi, domnule prefectiă, Şc
puse prin acestii avisă, a autorizatii po d. miMinistru, Cogălnicenu.
nistru-preşedinte a-lă supunela întărirea Dome
No. 32,471, anni 1864, Decembrie 20.
nescă,
"
Domnului

- Cogălnicenu, N. Crețulescu, LI. Steege. Bălănescu, Generali Mani.
,

prefoctă ali districtului

No. 35.

Gorjiă
" La, raportulă d-râstră cu No. 12,018, vă răspundă, că a moşiile unde santă mai mutţi coproprietari, pământurile legiuite preoțilorii,
trebue să se dea de către toți acei coproprietari ce se ţinii de Biserică, Ja care preoţii func-

ţioneză.

Ă

ALEXANDRU

104AN 1.

Prea Inălţate Dâmne
In urmarea înaltei Mărică Vâstre aprobaţiuni
dată asupra jurnalului încheeatiă de Consilinlii
rentii No. 36, prin care s'a încuriinţată avisulii

Consiliulni de Statii pentru penalitatea ce să
se aplice acelora din arendaşii moşiiloră Sta-

AVISU.

tului cari prin bilete ce daii din parte-lo la, di-

astădi
proptConsipentru

a se lua, măsuri contra abusivelorii urmări a
unora din arendaşii

" Aprobată.

ministriloră în şedinţa de la 3 Dacembrie cu-

Ministru, Cogălnicânu,.. .
No. 32,474, anulă 1864, Decembrie 10,

“ Consiliulii de statii în gedința sea de
19 Noembre 1864, luândi în deliberare
nerea, făcută de domnul presedinte ali
liului ministriloră prin adresa No, ...

”

moşiilorii Statului,

feriţi individi, voescă a le însuşi condițiunea,
do clăcaşi, în prejudicialii proprietăţiloră Sta
talui ; sabserisulă cu respecti supune la Domnâsca vâstră semnătură alăturatulă proccti
de decretă, pentru întărirea arătatei disposiţiuni.
j
Sunt

carY

prin biletele ce dai din parte-le la diferiţi in-

şi alții, voese a le Ensuşi condiţiunea de clăcași,

în prejudicinlă proprietăţilorii Statului, este

că unii individii care n'a fostă clăcaşă a avutii

acâstă calitate, s6ă că unii clăcași ai arată

ma! profundă

Inălţate Dâmne,

respectă

Cogălnicânue,
“No. 31,070, anulă 1864, Docembre 3.

de opiniune a se aplica următârea penalitate

nală de duo! ani oră-care arendaşii sti posesoră
va da bilete prin care facii declaraţiune falsă

Prea

Ală Mărie Yoatre
prea plecată și supusii servitori.
Ministru de interne şi președintele
ConsiliulaY de ministrii,

disidi precum : câreiumari, hangil, precupeţi

unorii asemenea persâne.
Art. 1. Se va pedepsi ca închisâre corecţio-

cu cel

|

DECRETU
Asupra raportului ministrului nostra secre-

tară de statii, preşedinte Consiliului de ministrii No, 31,070,.

.

!
68.

LEGIUIRI

ADMINISTRATIVE,

:. Vădendii jurnalul Consiliului nostru de mi-

nistri încheeată în şedinţa de Ja 8 Decembrie;

Augindă şi opiniunea Consiliului nostru de

Stati;
|
.
“
"In virtutea statutului din 2 şi 14 Julie trocută;
,
Ami sancţionatii şi sancţionămii » promulgat
şi promulgămi ce urmsză : .
.
Art, unică, So va pedepsi cu închisâre corecţională de duoi ani ori care arendașii s6ă posesoră ali moşiilorii Statului va da bilete prin
care faci declaraţie falsă că, unii din individi
cari m'aii fostii clăcaşi, aii avută acâstă euajitate, sii că unii clăcași, aii avută mai. mare
L
»
Au
.
Su
numării
de vite
do câtii ai avută în realitate,
" Facem cunoscutşi ordonămi ca cele de facă,
investite cu sigiliulii Statului, trecute prin buletinulă legiloră (Alonitorulii oficialii) să fiă
adresate Curţiloră , Tribunalelori, şi autorităţiloră administrative, ca, să le înscris în registrele lor, să lo observe şi să facă a se observa,

şi ministru Nostru secretari de Stat la depar-

tulă justiţiei, cultelor şi instrucţiune publice
este însărcinată a priveghea publicarea loră.
Dati în Bacuresci la 5 Decembrie 1861,
ALEXANDRU
Ministru secretar de Stat
la departamentul de interne,
agricultură şi lucrări pus
vblice.
SR
N

Cogălnicinu,

Nr. 1749, .

IOAN.

Jinistra secretar de Stat
la departamentul justiției,
calteloră şi înstracțiuney
publice.

A. Creţulescu,

Circulară
Domnule prefectii !
D-râstră ați cititi cu ţâra, întrâgă mesagiul

tronului din 6 Decembrie trecntii. D-vâstră ați

vădutii cuvintele pline da patriotică îngrijire
şi de Do:nnâscă buna, voință ce Înălțimea Sea
Domnul le-a rostită în favârea, agriculturei,
marsa nâstră avaţie naţională,
Acesto cuvinte, acâstă domnâscă încuragiare
făgăduită claselorii agricole, trebue. astă-di a
so traduce în fapte positive.

Prin decretul din 14 Augustă, claca şi mo-

opolurile

s'a desființată pentru d'apururea

asigura buna credință şi punctuala îndeplinire
a tocmelelorii de muncă încheeate între marii

proprietari s6ii arendaşi, de uă parte, şi între

lucrătorii de pământii, de altă parte.
Munca silită este pentra deaparurea oborâtă. Munca liberă a înlocuit'o.
Pe acâsta în viitori este basată tâtă agricultura nâstră, Ca atâta dâră mai multi trebue ca tocmelile isgorâte dintr'uă liberă învoia=

lă între părţile contractante, să fie sacre şi

îndeplinite Ia. timpi de către săvârşitorii lori,
La casii contrarii, trebue ca autoritatea să fie
pusă în posiţiunede a da uă grabnică îndestu-.
lare şi despăgubire părţii jignite.
Dreptulii civilă şi deosebite legi, prevădii în

adevării penalități pentra acei ce nu'și îndepli-

nescă tocmelile, prevădă despăgabiri pentru acei ce suferi din nepăzirea tocmeleloră; însă
nici penalităţilo, nici despăgubirile, nici moduliă de a ajunge la ele, prevădute aceste prin
legile nâstre, nu suntă potrivite cu necesitățile
industriei agricole, nici cu acea, ocrotire a legel ce se reclamă în împreginrările actuale, cu

totulă excepționale, adică a dooa di după prefacerea, radicală a condiţiunilorii producerii a.
gricole,
Tocmelile pentru munca

pentru : arată,

cositii,

pământului,

sâpatii,

adică

secerată,

re-

clamă a fi păzite în diua, şi în modalii ceratii

de lucrulă agricolă,

:

Uă întârdiere, adeso ce uă singură qi, ză-

dărnicesee cu totulă tocmâla, perdendii şi totă
productulă câmpului. A se ara peste timpi, a
se săpa pământul după ce Ta acoperit burucnile, a se secera după ce grânlii s'a scutorată,
nu mai este a se îndeplini toemâla. Și aceste

pagube pricinuite uă dată de decimi s6ii de su-

timi de cultivatori, co despăgubire mai pâte
dobândi marele proprietară sc arendaşii de la

nisce cultivatori carii, adese drept tâtă avuţia,

nu aii de câțiă bragele lori ?
„_Deră să gicemi, aceea ce şi este adese, adică
că unii din muncitori ne ţiitori de tocmâlă aă

migloce de despăgubire. EI bine, urmărirea acestora prin întregulă şiră ali TribunaJeloră

civile, nu esta uă ruină şi pentra reclamantiă
şi pentru pirită ?
|
a

din satele României. Prin acâstă lege mântui“Este prin urmare, neapărat ca să găsim
tore, sârta sătenilorii s'a îmbunătăţitii în con- alto midiâce mai practice, mai
pentru a
formitate cu interesulă naţionali şi cu rostirea asigura pe de vă parte păzirea larăpede
timpii a toe-

articolului 46 din conrenţiune.
Insă guvernulă nu şi-arii împlini de cât pe
jumătate dâtoria sa, dâcă administraţiunea n'ar
lua, din timpii măsurile cele ma! cnergice pentru aasigura şi a desvolta producerea agricolă,
făcendă ca cultuta pământului departe de a
scădea să sporâscă âncă, ca aşa să sa potă do-

vedi şi în România adevărulii constatatii pre-

tutindenea, că munca liberă produce mat malt

şi mai bine de câtă munca silită. Deră acestă

resultată nu se va putea dobândi, decă nu vom

melelor, şi pentraa închezăşlui,pe ds altă parte, nă mai grabnică îndestulare pentru partea

păgubaşă, Aflarea acestori midlâce trebue să

formeze obiectali principală ali îngrijirei ad-

ministraţiunei, Spre acâsta am deră trebuinţă do toti concursulă, do tâte luminele fancţionariloră şi a persâneloriă caro suntă în contact
nemidlocitii cu clasele prolucătâre şi cultivă-

tore; d-vâstră, domnule prefect, sunteți astădi
încongiurată de asemenea peraâne. Aveţi Comitetulii permanenti, aveţi Consiliulii generalii
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ali districtului, carele este compusă de pers6ne | ziile de reserră puse în licitaţie, se va face de loco represintă tOte interesele locale, şi mai cu cuitorii comuneloră respective, regulați a se
deosebire agricultura.
prevedea acâsta în condiţinnile rindărei; şi tot

In consecuinţă, vă inșit ca de îndată, în Co-

mitetul permanentă şi chiară în Consiliulii
ju-

vă dată comunicaţi sătenilor că

de 'roră voi

să cumpere pentru dânşii aceste producte voră
deţianii, unde acestea funcționeză, să luaţi în fi îngăduiţi să le plătâscă în patru termine astudiii chestiunile mat susă citate, şi anumo : dică uă dată cu banii birului. Detaliile cu ex1. Cari suntii migiâcele pentru a înzestra cu pediţia. !
"tote garanţiile legale, buna credinţă şi exacta
Ministru, Cogălnicânu
,
|
executare a tocmeliloră de muncă agricolă.
„No. 233, anali 1865, Ianuarie 8,

2, Cari santii midlâcele cele mai nemerite

spre a asigura părţii dilnice nă grabnică şi îndestalătâre despăgubire, pentru hepăzirea la
timpii a tocmelilori de muncă agricolă, '
In cercetarea şi studiarea acestorii chestinni
de mare importanţă, Comitetulii permanenti
stă Consiliuli judeţiani, ra putea chiăma spro
consultare şi persone experimentate în afacerile agriculturel, atâtă dintre proprietari şi arendaşi câţă şi din primarii de comune ritale.
Resaltatulă acestoră studii se ra constata
prin anume procesii-verbată. Acesti actă îlă
aşteptă, domnule prefectii, cel mni târdii până

la 5 Februarie,

Acesta, este celii de pe urmă termini co vă
punii, pentru ca şi eii, prin studierea diferitelori cpinioni adunate din deosebitele districte
ale erei, să ami timpulă de a ajunge la ună
regulamentii deslegătoră acestorii chestiuni

într'ună chipi generali şi definitivă. Gândiţi

că primăvera, este la uşile nâstre,.
Până la trămiterea
însă a acestui regulament
vă recomandii din nnoiă stricta păzire a cireulare! mele din 9 Aprilie, anulă 1864, sub nu-

mărul 9977, Puneţi totă sirgoinţa, ca alcă-

tuirile de muncă să fie înzestrate cu formalită„țile prevădute în acea circulară; ca, ele tâte să
tio trecute în anume registre co vi s'a trămis
„pentru comunele rurale, ca asupra anul singur

locaitoră să nn se priimâscă şi să nu se întărescă de câtii munca ce elii o pte săvârşi în

ptoporţiune cu midiocele sâle. Veţi arăta primariloră şi notarilorii sătesc! că ei suntiă per- sonalii răspundători pentru orY-ce abaters din

„disposiţiunile de mal susă. Le veţi ma! reco-

manda ca la ori-ce întărire de tocmeli, săvârşitorii lori trebue să fie presenţi înaintea Pri-

măriei, spre a adeveri şi prin înscrisă și prin
viă graiii, că tocmâla este făcută cu scirea
buna priimire a loră.
„

şi

Veţi sci că în curând înadins funcționari delegaţi ai Ministernlui de interno aă a păşi în
jadeţulă d-râstră, spre a se încredința despre
stricta păzire a disposițiunilorii da mai sasă.
Cu acestă ocasiune, vă reînoescii asigurarea

deosebitelorii mele consideraţii.

Ministru, Cogălnicânu.
Ă
No. 231, anulii 1865, Ianuarie 8.

|

Telegramă la tâte prefecturele
Baterea popuşoiloră (porumbului) din maga-

Circalară către prefecţii de districte.
Domnule prefecti,
Din raporturile oficiale ale ma! multor prefecţi, m'am încredințată că pe a locuri, locuitorii săteni de pe acumii simtii lipsa producteloră necesarii pentru casnicele lor trebuinţe,
Asermehea m'amă informatii indirectă, că în

diferite părţi ale ţărei s'arii pregăti numerâse

companil, care, prin uneltiră a ori ce dificultăţi
putinti6se contra liberei concurinţe, se pregătoscii să cumpere elo de la mezatii productele
de reservă, cu preţuri înjosite, şi apoi. profi-

tândă de nevoia locuitoriloră, să le vîngă totii

lorii en preţuri exagerate,
Acestea, mă facă, domnule prefect. a chiăma
totă atenţiunea d-sostră asupra operaţiunilori
relative la vinderea producteloră de reserră,
şi a vă invita ca, să combateţi cu tâtă energia

şi să anulaţi ori co uneltiră Sarii simţi conţra, :
liberei concurinţe, precum şi orl-ce abusuri s'ar
comite în vîndârea acestori producte; căci după
ordinul ce am de lu Măria Sea Domnul Stăpânitorii, voii urmări de aprâpe asemenea, facte
ilegale şi voiă cere cu totă stăruința de la locul
cuvenită penalitatea culpabililorăi; pe de altă
parte însă, pentru a feri pe săteni de lipsa ce!
"i ameninţă, şi de necesitatea de a cădea în exploatarea speculanţiloră ce pândesc asemenea

ocasiă, vă iuvitii să faceţi cunoscută în judeţul

d-vâstră, că-sătenit, sub garanţia comuneloriă
loră respective.pot la mezat cumpăra productela supuse vindărei, cu concesiune ca preţul resultat din licitaţiă sil răspundă în patru termene şi anume : uă dată cu contribuţiile către
Statii, adică la îoceputulă fie-căruia trimestru.
Priimiţă, domnule prefectii, ş.e.!.
"Ministru, Cogălnicânu.. |
No. 335, anulă 1865, Ianuariă 9.

'Telegramă către pretecți
„La licitaţia productelorii de reservă pe lingă comisia prevădută la art. 2 din circulara numărulă 50,460, va, asista şi ună membru din Comitetulă permanenti. Acesta, se va alege de

către nsuşi Comitetul.

Ministru, Cogălnicenu.
|
"No. 481, anală 1865, Ianuarie 11.

.

LEGIURI ADMIXISTRATIYE,

tăţile şi pământurile lori. Nimeni. nu'i pâto

Circulară către prefecți

opri de la acâsta; din contra, numai propriota-

Unele din Comitetele permanenta cercândă
nedumiriri decă taxele deaccizuri ce s'aii votat
de Consiliile comunale rurale sure a se pune în
Îucraro de la 23 Aprilie viitoră , urmeză a se
întinde şi asupra cârciumelor în generală în tot
coprinsuli teritoriului supusi Jurisdicţiunei unel comune, s6i a se mărgini în reionulă de-|
terminată prin legea rurală pentru vatra sateloră. Ei spre a vă evita, atâtii d-voastră câtă

şi Comiteteloră permanente ori ce nodumeriri

asupra acestui punţii vă punii în vedere urmă-

târele desluşiri,
Art. 1 din legea comunală gice. «Toto satele,

«oraşele şi orăşelile voră forma pe viitori co«mune independente supuse legei de fagă, (le«gea comunală).
”

Art, 9 gice : «Toti locuitorulii face parte

<dintr'uă comună şi contribue la sarcinele co«munale, Acei carii locuescii afară de ună cen<tru de populaţiune suntă întâtoriți să so în-

«scrie și să facă parte din comuna cea mai
«apropiată de locuinţa sa.»
După art. 4 «Satele ce nu vorii avea nă sută

«de famili! precum şi cătunele şi locuinţele is0-

«late se vori uni cu comuna
«piată.»

cea mai
-

apro-

Din acestea dră; resultă că tote locuinţele
isolate, cătunele şi cârciumele ce suntă îm-

prăştiate pe suprafaca teritoriului unel comune, sunt supuse jurisdicţiunei acelei comune.
Nu trebne dâră să se confunde suprafața vetrei satului determinată prin legea rurală cu

suprafaca,

rulă are drepti a clădi cârciumi po pământulă

s%ă. Insă, fie-care proprietar în deosebY şi toţi
împreună câţi cu persnele, cu clădirele, ai
ca proprietățile lori facii parte din uă comună,
trebue să plătâscă dările şi accizurile aşedate
de vă comună şi aprobate de Minister, conformi art. 125 din legea comunală,
Din acestea, vedeţi, domnule prefectă, că
taxelo de accizari ce arii vota Consiliile comunale rurale, sunt aplicabile tutuloză cârciumeloră ce rori fi împrăștiate pe întinderea, te=
ritoriului supus jurisdicțiunci fie-căria comuna.

Puneţi dâră în vederea Comitetului permanent
şi a urimariloră aceste desluşiri ca ami

cro-

dutii de trebuinţă a vi le face, spre a nu se da

pe la unele locuri uă greşită interpretaţiune
legei şi privegheaţi a se aduce la întocmai îndeplinire,
Ministru, Cogălnicenu.
No. 491, anul 1865, Iancarie ȘI].

Telegramă circalară la tote prefecturelo
Pentru a înceta, cererile de deslapări, vă încunosciinţeză că numai productela de reservă
ale foştilor clăcaşi, trebue a se vinde, âră alo:
redeşilorii osebindu-se, să se lase în a loriă disposiţiune,.
,
Ministru, Cogăluicinu,
No, 925, anul 1865, Ianuarie 15,
Circulară

sâi circumscripţiunea teritoriului

Domnule prefectă,
comunei, Regularea reionului satului prin lea
gea rurală esto numai în ceea ce priresce îmTimpul de fagă începe a deveni destul de faproprietărirea fostiloră clăcași pe casele şi pă- vorabili pentru operaţiunile cerute do aplica„ mânturile Jorii, şi ca să se cunâscă piimânturile ţiunca le geY rurale. Văinvit, domnule prefect, ca
“care rimânii în desăverşita proprictate a stă- pe uă parte să stăruiți de aprâpope
lingă comipeniloră de moşi?; Gră circumseripțiunea comu- siunilo de constatare, să grăbâscă
cursul lucrănei coprinde nu numai vetrele diferitelor sate, rilor lor, 6ră pe de alta, să somaţă
pe toţi acel
din care unele potii fi de moșneni, dâră şi totă din domnii proprietari. cariipenă
acum nai în-

teritoriul şi locuințele isalate, care conformă

susii citateloriă articole din lega, s'a întrunit
şi s'a constituită în comnne repalate, sancţionate de Măria Sea Domoitoruli priv înaltulii

decretă cu No. 1472 publicatii în Monitotulă
oficiale No. 267.
Astă-felă

precumii târa este

împărțită

în

judeţe, şi judeţele în plăşi, asemenca şi plăşile
sunt împărțite în comune; și dâră administraţia
intereseloră întregei comune, fie ea sub-impărțită în ori câte cătune este una şi aceeaşi. Din

acesta resultă că toţi locuitori! şi locuinţele

aşedate pe întregulă teritoriă alti unei comune
suntă de uă potrivă supuse Ja sarcinele şi taxele comunei
Proprietari! de moşii şi pământuri îşi pă-

streză şi îşi poti clădi cârciumi pe proprietă-

ceput măsurătârea şi delimitarea pămentarilor

cuvenite locuitorilor de pe moşiile d-loriă sâle,
ca fără cea mai mică amânare să procedeza
la acesta operaţie împreenă cudelegaţii comunelorii, Dâcă şi după acsstă somaţiune, care
va îi cea din urmă, d-lori nn vorii începe şi să-

verşi lucrarea mult până la 15 ale viitorel luni
Martie, gavernulă, va, fi silită a Jia

măsurile

vestite d-loră s€le prin publicațiunea făcută în
Donitorulii oficialii No. 200 din 7hs Septembrie 1864, adică : asemenea măsurători şi deli-

mitări se voră efectua şi în lipsa d-loră sâle,
de către autoritatea locului în presenţa proprietariloră vecini, sâă a trei Consiliuri
munale,

co-

Acâstă măsură, d-vâstră, sunteți invitată a
o şi executa îndată după expirarea. menţiona
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tului tormenii de 15 Martie, la tâte moşiile a- |

celea, a cărora proprietari nu voră urma, nici
astă dată chiămării ce li s'aii făcută.
"Veţi sei, domnule prefectă, că până la 23 Aprilie viitori, legea rurală va fi aplicată în tâtă
întinderea oi. Spre a ajunge la acestă scopii.

voiă avea recursit la tâta midlâcele cc'mi sunt

date prin legi. Pancţivă dâră la lucru, avândă
de regulă ca la fie-care dece dile, să'mI raportaţi despre înaintarea lucrărilorii. atât ale comisiuniloră ad-hociă, precumi şi ale comisinnilori do constatare,
.
Priimiţi, doranulo prefectă, ge].
Ministru, Cogălnicânu.
No. 1068, anulii 1865, Ianuarie 16.

Domnului președinte alii Consiliului
districtului Brăila

nrmătoră <vădatii, verificată şi legalisată de

Comitetulii permanentii, conformi art. 23 din
legea rurală.»
-

« Aprobatii.>
ALEXANDRU

IOAN

JURNALU

Astăgi; Marţi 12 Ianuarie 1865, în şedinţa,

consiliului ministrilor adunată sub preşedința
Măriei S6le Domnitorului, lvându-st în băgare
de semă referatulă domnului ministru de interne, agricultură şi Jucrări publice sub No....-.
asupra Orei.cărei nedumiriri co sa întâmpină
în privinţa art. 24 din logea rurală, adică dâcă
acestă art, se pote aplica şi la locuitorii em=

baticari, mai cu sâmă la cei aşedaţi în târgurile proprietăţi particulare,
.
Vădendi rcelamaţiile unora din proprietarii

pe ale căroră moşii so afă târguri, pentru a se
lua măsuri ca drepturile lori de monopolă se

nu fio desființate;
Consiliul unindu-se cu părerea

domnalui

ministru de interne găsesce că art. 21 din legoa tarală nu se aplică de câtii pentru clăcași,
"fie locuitori în comunele rurale sii în coma-

nele urbane; 6ră toţi cei-alţi locuitori pe care

legea rurală nu "i-ai găsită în condițiunea, do
clăcași ci în diferite alte categerii, nu potii să
profite de boneficiul sus menţionatulat articol,
Prin urmare art. 21 care desființeză mono-

polurile din comunele locuite de clăcași nu se
potă aplica la embaticari,

nele respective, bino înţelegându-se însă cu

respectarea drepturilor proprictăţei statornicite prin legi scă usă în diferite târguri particulare.
Disposiţiile acestui jurnalii se voră aduce la

îndeplinire do către d. ministru de interne, a-

gricaltură şi lucrări publice.
Cogălnicinu, N. Creţulescu,
lănescu, generală Dau.

,
L, Steege, Bă-

Circulară
"Domnule prefect,

tre unii din: domnii proprietari, po a cărora

moşii se află terguri, pentru a se lua măsuri ca,

drepturile lor de monopol, să nu fie atinse prin

impoaitele ce comunele respective arii voi să'şi
creeze spre întempinarea cheltueliloriă loră comunale, vidându-se că arii urma Gre-caro nedumirire dacă art. 21 din actuala lege rurală
pentru desfiinţarea monopolurilor, pote 'avea
aplicaţie şi în privința locuitorilor embaticari,
mal cu semă uceloraşedați în târgurile proprie-

tăţi particulare, Ministerul a supus ceasul asesta

în delibararea Consiliului

ministriloră, carele,

prin jurnalulă săi No, 2 in 12 ale curentei a-

Ministru, Cogălnicena.
Nr. 1864, Ianuarie 19.

|

1

Printr'acesta însă nu se împedică Consiliile
comunale de a'şi crea venituri şi de a prescrio
şi alte îndtoriri, menite de a îmbunăţi comu-

Div reclamaţiile adresate Ministerulut de că-

Asupra raportului d-rostră cu No, 8 vă respundă, că titlarile provizorii de despăgubire
care se vorii elibera proprietarilozii de moşii
de către comisiunile de constatare, urmând
a se presenta Comitetului permanentă de a
dreptuli de proprietarii respectivi, Comitetul
după verificarea loră , lo va legalisa în modal

Priimiţi, ş.c 1.

CONUNALE

probati de Miriea Sea Domnulă, unindu-se cu
socotința sub-scrisului emisă în menționatulii
referatii, găsesce că art, 21 din legea rurală,
nu se aplică de câtă pentru clăcași, fio Jocaitori în comunele rurale s6ă în comunele urbane,
Cră toţi cel-alţi locuitori pe cariă legea rurală

nu "i-ai găsită în condiţiunea de clăcași, ci în

diforito alte categorii nu potii să profite de beneficiulă susii menţionatalui articolă, şi prin
urmare Consiliulii decide că, art. 21 care des-

ființeză monopolarilo din comunele locnite de

clăcași, nu se pote aplica la embaticari; prin acâsta nu se împedică însă Consiliile comunale
de a'și creea venituri, şi de a prescrie şi alto

îndâtoriri menite de a îmbunătăţi comunele

respective; bine înţelegându-so cu respectarea,
drepturilorii proprietăţei statornicite prin legi
ssă usii în diferite târguri particulare.

Făcendu-vă dră cunoscută acâstă disposiţie,
. domnule prefecţă, vă invită să observați în-

tocmai a ei aplicaţie şi pentru acestă finită să
o comunicaţi totaloră primarilori din juria.
dicţiunea d-râstră,
Priimiţi, ş.e.l.
Ministru, Cogălnicănu.
No. 1665, anul 1865, Ianuarie 21.

- Cirealară către toţi domnti prefecţi
Domnule prefectă,

|

-

La vindarea prin licitaţiune a porumbului

73
LEGIUIRI ADMINISTRATIVE,
din pătulele de reservă, vă inviti, domnule | pentra casă şi grădină ; vă învitiăi, donnaule
prefectii, a avea cea înal activă priveghere, spre prefectă, să notificaţi de îndată numiteloră
a nu se causa nici vă vătămare statului ; căci comisiuni din districtulii ce administraţi, că
nică uă adjudecaţiune nu se va confirma, dâcă după ce în rubricelo 3, 4 şi 5 a menţionate
nu va fi făcută cu preţii avantagiosii, Se înţe- tabele, voră trece numărulă pogonelorii de pălege că adjudecaţiunea fiindă supusă confirmă- mentă leginite fie-căruia sătean după a sea
rei guvernului, nu pâte fi definitivă, şi prin catigorie, să trecă apoi în a G-a rubrică stân.
urmare, nici nu se va putea executa înainte jenii ce i so daă în setra satului pentru casă,
de a fi aprobată de guvernii.
grădină, şi cele-alte, ca astă-feli să so scie
Concurenţii carii potă da preţulă cel mai câtă pământ posedă fie-care în câmpă şi câtă
avantagiosă, sunti fără înduoială locuitorii în sati.
|
plugari, cari cumptră pentru trebuințele lori
Priimiţi, domnule prefect, ş.cl.
proprii, 67ă nu cu cugetă do speculaţiani; nu
p, Ministru, Argintoianu.
mă înduoiescii dâră, domnule prefecti, că le
No. 2393, anulă 1865, Februarie 1.

veţi înlesni tâto: midiocele, spre a putea, con"

cura la vindarea porumbului.

Condiţiunile ce guvernulii le-aii acordată în

privinţa plăţei preţului cumpărărei, vi s'a comunicatii prin cizcalara cu No. 335,

- Priimiţi, domnule prefectă, ş.e.].

Ministru, Bozianu.
No. 2391, anulă 1865, Februarie 1.

Circulară către 16te prefecturile de:
districte

-

Domnule prefecti,
Yoinţa, MLăriei Ss!e Domnului, este, ca până
la 15 alo viitârei lani Martie, legea rurală să

fie executată în totă ţera. Vă rogi dâră, domnule prefecti,

indată ce timpulă va permite,

JURNALĂJ
Astădi Duminecă, 7 Februarie, 1865,în şe-

| dinţa Consiliului ministrilorii, luându-se în bă-

gare do semă referatuli domnului ministru de

interne, agricultură, şi lucrări

publice sub

X0.,.. în privinţa supuşilorii străini cari a-

flânda-se domiciliaţi prin comnne aă făcută

clacă proprietariloră înnatură, s6i, după osebito învoeli, ai plătit'o în bani, dâca unii ca
aceştia ai sâii nu dreptulii de a se împroprietări ca sătenii pământeni;

Vădendii că acesti casă nu este prevădată

în legea rurală,
.
Avândă în vedere că, ca străini nisce, asemeea 6meni nu puteai fi clăcași, Consiliulă găsesco că ci nici nu potii avea drepti la împropriotărire,
-

şi fără cea mai mică amânare, stăruiţi a, se
Sncepe lucrarea în judeţuli ce administraţă.
Disposiţiunile acestui jurnală se vorii aduce
Deo vă cam dată trimiteţi'mi îndată,uă listă la îndeplinire de domnuli ministru de interne,
de numărulă moşiilorii din aceli jadeţă. Prin
acestă listă să se clasilice moşiile în care împărţirea pămenturiloră s'a făcatii, acelea unde
acestă împărţire âncă nu este pusă în lucrare
şi acelo ande s'a îvită contestaţiuui, şi felulă
contestaţiunilorii.

Acâstă listă îmi veți trimite-o celii multă |

în cursă
Dapă,
fie-care
mărul

de 10 (ile do In priimirea acesteia.
inceperea lucrării veţi îngriji că po
stptimână să'mi trimiteti listă de numoşiiloră la care s'aii fâcută împărţi-

rea pământurilorii la chiriaşi.
Priimiţi, domnule prefecti, ş,c.].

Ministru, Bozianu, .
No. 2392, anulă 1865, Februarie 1...

Circulară
Domnule prefectă,

Informândn-mă că unele din comisiunile de
constatare, întâmpină nedomiriro dâcă în tabela litera a, pe lingă pământurile de hrană
cuvenite sătenilorii, trebuo a se trece şi nim&rulă stânjeniloră ce li so dă în vetra satului

agricultură şi lucrări pablice.
C. Bozianu, G. D. Vernescu, Bălănescu, I.
Stratii, Generali Banu.
No. 6.
-

Circula r ă
Domuule prefeciă,
Priimindu-se la Ministerit cereride deslegări

de pe la unele din Prefecturi dscă supușii stră-

ini cari, aflându-se domiciliaţi prin comune, aii
făcută clacă proprietăţei în natură, ssă după

osebiţe înrosii ai plătit'o in bani, potă avea

dreptul, de a se împropristări ca şi cei-alți
săteni pămânțteni dapă legea rurală, şi acesti
casă nefiindii prevălută de lege, s'aii supusă
în deliberarea Consiliului ministriloră, cari

prin jurnalulii ce aă închceati în şedinta sea

din 7 Februarie curentă

sub No.'6, găsesce,

că asemenea 6meni, ca străini, nu puteai fi clă-

câşi, şi prin urmare ei nici potă avea dreptulii
la împroprietărire,
Acestă deslegâra a Consiliuloi de ministrik
făcndu-vă cunoscutii, domnule prefectii, vă in-

"JUDETIANE S1 COMUNALE

Titi, a o avea în privire şi.a 0 observa întocmai, la aplicarea legci rurale,

Priimiţi, domnule prefectă, guc.]. -

Ministru, Bozianu.
'
No, 3192, anulii 1865, Februarie 16,
IQAN,

JURNALU
Sub preşedința Mărică S6le Domnului
Astăgi Vineri în 12 Vebruarie, anulii 1865,

în şedinţa, Consiliului de ministrii, luându-se
în consideraţiune referatulă domnului ministru
de interne, agricultură şi lucrări publice sub
No. 2865, prin care arâtă cererea de deslegare
ce ai priimită de la Prefectura districtului
Argeşii, deca proprietăţile pendinte de Eforia
spitatelorii civile din Bucuresci precum şi acelea alo scâleloră suntă eşite din catigoria
domeniiloră Statutui,
"Consiliulă unindu-se cn părtrea Domnului

ministru de interne, expusă prin susii disulii re-

ferată, găsesce: că, de vreme co prin DomBâsca ordonanță No. 1375, publicată în Monitorulii oficialii No.: 232 din "js Octombrie,
1814, tâte averile administrate de Eforia spi-

talelorii civile din Bucuresci şi care, de la 1860
încâce se administra de Ministerulă cultelori
şi instrucţinnel publice, s'aă înapoiatii €răşi în
administraţiunea acelei Eforij, şi s'aii precisatţă

ca venitulă spitalelori să formeze nă casă specială ; apoi aceste proprietăţi, precum nu mal

puținii şi acele a scolelorii, nu se poti considera
intre domeniile Statului.

Disposiţiunile acestui jurnal,so voriă aduce

la îndeplinire, de către domnulii ministru de
interne, agricultură şi lucrări publice.
.

C. Bosianu, G. D. Vernescu, L. Strat, Ge
merală Dlanu.

No. 3.

Cireulară
Domnule

culteloră şi instrucţiunet publice, s'a înapoiată
6răşi în admistrațiunea acei Eforil şi s'a precisatii că, veniturile ospitalilorii să formeze uă

casă specială, apoi aceste proprietăți, precum
nu mai puţină şi acele a scâleloră, nu se potii

considera între domeniile Slatului.

< Aprobati.»
ALEXANDRU

19

prefectii,

Unele din Prefecturi cerândii deslegare dâca
proprietăţile pendinte de Eforia spitaleloră civile din Bucuresci precum şi acele alo scoleloriă
sună eşite din categoria domeniiloră Statului;
Ministeriulii a, referată acestiă casă Consiliului
ministriloră, şi acesta prin jarnalulii cu No. 3
aprobati de Măria Sea: Domnitorul, unindu-se
cu părerea subacrisului, a decisă că, de vreme
ce prin Domnâsca ordonanță No, 1375, publicată în Monitorului No. 232 din 1îJ29 Qctombrie, 186: tote averile administrate de

Acestă deslegare, vă inviti, domnule prefectă, a o încunosciința. Jocuriloră curenite
spre a s0 observa la aplicaţia leget rurale.
Priimiţi, domnule prefectă, g.c.l.
p. Ministru, Argintoianu,
No. 4017, anală 1865, Februarie 19.

Adresa preşedintelui Consilialui ministrilorii en No, 509 din 2 Martic 15865, ctre
Aliuisterulii de interne, agricultură şi lucrări publice,
"
Preşedinţa Consilialui de Stată, prin adresa, :
sub No. 143, de la 27 Februarie trecută, îmi
face cunoscutii,

că

aceli

consilii,

luândă

în

studiulă să cererea, ce aii făcută mai mulţi
preoţi, cântăreţi, paraclisori şi învăţători de
sate, de a li se da de către proprietarii de
moșii şi loră pământuri, a opinatii că <de

«vremo ce legea rurală din 14 Augustă 1864, .

«n'a ordonatii ase dapământuri de câtii numai
«preoţiloră în servicii (art. 14), fâră a vorbi
«nimici despre cei-alţi preoți, diaconi, paracli«seri şi alţii, proprietarii nu potii fi siliţi a da
<pămentă şi acestori din armă »
,
Sabsemoatală, comunică Ministerulal de interne opininnea de mai susă a Consiliului de

Statii, spra cele de cuviinţă.
C. Bozianu,

Circalară Ia tâte Prefecturile de districte
Domnule prefectii,
La aplicaţiunea lege! rurale, vă invită, să
fiţi cu oare aminte, şi să observați că împroprietărirea foştilori clăcaşi pe pământurile pre-

viduto de menţionata, lege, este obligatâre şi

nu, facultativă,

d

Acâsta veţi comunica-o şi comisiunilorii de
constatare,
iu
" Priimiţi, domnule prefectii, şe.].
Ministru, C. Bozianu.
”
No. 5,681, anuli 1865, Martio 16.”

JURNALU
Astăâi, Luni 8 Martie, anulii 1865, în şodinţa Consiliului ministrilorii, luându-se în băgare de sâmă, referatuli domnului ministru de

interne, agricultură şi lucrări pablice,. sub

No. 5101, asupra cererei ce aii făcută mai
mulţi arendaşi de moşii, de a sa obliga, locui-

Eforia spitaleloră civile din Bucuresci și care torii țărani să, le lucreze cele 7 dilo de primăde la 1860 incâce se administra de Ministerală Y6ră din număruli de 22 dile, provEduto de le-
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LEGHUIRI ADISISTBATIVE,
pea din anulă 1851, sub cuvânti că până ln |.
Circulară Ia tâte
23 Aprilie viitorii, tâte semnăturile ari trebui
să fie pregătite;
|
.
”
Domnule prefectă,

Prefectarile

Vădândi că acestă lucru se reclamă pentru
producția anului curentii în care claca nu mai

Domnulii ministru de finance prin adresa
No. 16,954, făcendu'mi cunoscută raporturile
ce priimesce do la advocaţii dependinţi de acelă Ministeră, cum-că Comitetele permaninte
le respinge contestaţiunile ce le adressză sub
loră arendaşi nu pote fi admisă.
Disposiţiunile acestui jurnali se vorii aduce motiv că, ele nu suntă făcute în termenuli
la îndeplinire de domnulă ministru de interne, prescris de art. 30 din legea rurală, calculândi termennliă do la data loră.
!
agricultură şi lucrări publice.
Vă inviti, domnule prefectă, să puneţi în
C. Bozianu. G. D. Vernescu, Manu, Bălăvederea diselorii comitete, ca să se conformeze
mescu,
spiritului legei rurale, caro nu pâte fi altulii
No. 4. -.
în casulă de facă, de câtii de a da timpii de 10
dile proprietarului nemulțumită po decisiunea
Circulară către tâte Prefecturile
comisiunei de constatare, pentru a putea apela
Domnule prfectti,
i
la Comitetul permanenti, socotindu-se negreşită aceste 10 qile din diua în care proprieDin multele reclamaţiuni priimite la acesti tarul, sâă în casulă de facă advocatuliă acelui
Ministeră, sabserisulă s'a încedinţati că locui- Ministerii, a priimită decisiunea, pe care tre“torii fosti clăcaşi suntă cu totulă străini şi bue să o atace în apală.
nici de-cum luminaţi asupra dreytului de aPriimiţi, domnule prefeetă, ş.0.l.
pelă, atâtii în casurile prevădate de art. 16,
Ministru, C. Bozianu.
câtă şi în casurile prevădute prin art, 24, 26
No, 10,109, anulii 1865, Aprilie 30.
există ;
Consiliul unindu-se cu opiniunea domnului
ministru de interne, găsesce, că cererea dişi-

şi 27 din noua

lege rurală, în câtă din aseme-

nea causă pierdă termeniie de 'apelă. Do aceea
vă puni îndâtorire, domnule

Cireulară la t6te Prefecturilo

prefectii, că unde

Domnule prefectii,

sătenii nu sant mulţămiţi pe Incrarsa comisin-

niloră ad-hoc şi pe clasificarea, prerădută prin
art. 21, să le arătaţi îndată unde poti reclama
conformi cu art, 96 şi 27, căci dâcă vre ună
locuitorii şi va perde dreptulii din nesciință
unde să reclame, tâtă responsabilitatea sa cădea pe Prefecture,

Priimiţi, domnule prefectă, ş e.

Ministru, C. Pozianu,
.
No. 9616, anulii 1865, Aprilie 97,

Circulară la tote Prefectarile
Domnule prefectă,

.

Nenumăratele reclamaţiun! ce se priimesciă

Legea rurală prevede diferitele contestaţiuni
ce so potă nasce sâi asupra c:asificărei locai-

torilorii s6ă asupra pământuriloră ce li se dă,

şi determină, autoritateaşi procedura prin care
să sa

curme

acestea,

asemenea

domnule

contestaţinni ; la tâte

prefectii, d-tea înţelegi că,

legea ori-câti de echitabilă şi da utilă ari fi
în disposiţiunile sâle, nu va putea scă cu anevoie va atinge scopuli ce 'gi-a propusi legiui-

torală, cândă aplicaţiunea ei nu se va face cu
sinceritate şi statornicie.
— Aceste reflecțiuni,
domnule prefectă, îmi sunţii inspirate din di-

foritele reclamaţiuni co ami priimită cu prilegialii aplicaţinnei. legei rurale ; precum din
informaţiunilo ce ami luată ensamI prin tră-

la Ministerii pentru aplicaţiunea lege rurale,
coprindă în genere plângeri din partea săte- mişii Ministerului.
— Spre a vă da unii exerapla,
nilorii asupra calităţei pământuriloră ce li vă aducă aminte disposiţiunile art, 16 din lesea dă.
i
gea rurală; acestă articol a voită ca contesta
Vă invită, domnule prefectă, a pune în ve- țiuuile co se potă ivi pentra comasarea, sâii
dere arbitrilorii ce se alegii conformă cu art. 16 asupra cualităței pământurilorii, să se decidă
diu legea rurală, că ci nu suntii de câtă jude- de arbitrii aleşi do cnsaşi părțile prigonitâre;
cătoră care urmâză a da decisianile loră con- şi chiară ca supra-arbitru este chiămati unii
formi cu legea; şi să îngrijescă prin urmare membra ali Comitetului permanentă.
ca pământurile ce se dat săteniloră în loculă
Este multi de sperată că aceşti judecători
celorii ce aă avută până acumii, să fio câtii se aleşi de confienţa părțiloră, vori simţi sânțeva putea de acecaşi calitate, precumii se pre- nia misiunei loră şi responsabilitatea morală,
scrie prin alineatulii din urmă ată citatului ar- ce cate asupră-le în casti de a nedreptăţi pe .
ticolă.
ana &6ii pe alta din părţi, cu tâte astea, Măria
Priimiţi, domnule prefectii, g.c.]
Saa Domnitorulă, crede că n'ară fi de prisosii
Ministru, C. Bozianu
ca, acestori arbitri, să le aducă aminte sânțe-

No. 9,181, anul 1865, Aprilie 27,

nia datoriei lorii, şi spra acestă sfârşitii celt

JUDETIANE

mal buni midlocii ari fi presența Domniei
Tele în tâte părţile unde s'ară ivi uă contestațiune ; — din ordinul Măriei Ssle Domnitoruinf ară, vă inviti, domnule prefectă, precum
vwamii invitati şi prin circulările No. 5,266,
6,394, '7,092, 9,776 şi 9,781 a vă preumbla, necontenitii prin judeţă atâtii d-tea câtii şi subprefecţii, şi în casă de contestaţiune să stăruiţi a arăta atâtă proprietariloră câtii şi 10cuitorilorii interesul ce aii de a domni buna
armonie între ei, si să vă siliţi prin urmare, a,
împăca contestaţiunea ; în casii de neisbutire,
ceea ce sperăcă se va întempla forte rari, dâcă
profitândii de autoritatea ce aveţi, veţi des-

vălui tâtă activitatea şi midlâcole convenabile
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testaţiunea are de obiectii numirulii şi clasificarea clăcaşilorii.— Nu vel uta, domnule pre-

fectii, în casnli art. 16 a aduca aminte arbitriloră, precum vamă comunicati şi prin circulara cu No. 9,781, că ci suntă obligaţi a se
pronancia conformii cu legea care prin articolele citate alincatulii 2, sa exprimă chiarii
astii-feli sin casă de întrunire a pământuri«lori, seva da sătenilorii câtii va fi cu putinţă

«locuri de aceeaşi calitate şi întindore,> în

totii casală trebue

să vă pătrundeţi că sen-

tinţa, arbitrilorii este definitivă, şi trebue a fi

executată fără nici uă modificaţiune. .
Sperii, domnule prefectii, că pătrunşi de cele
ce văcomunicii din înaltul ordini, vețisci prin

zelulă ce veţi avea, a merita Inalta aprobalegală de jndecată caro pâte ti sâii acola dic- ţiune a Măriei Sslo Domnitorului.
de înduplecare, veţi arăta părţiloră, dramalii

tată de art. 16 din legea rurală cândiă conPriimiţi, domnule prefecti, asigurarea contestaţianea, va avea de obicctii comasarea scii” sideraţiunei mele,
cualitatea pămâatariloră, sc acela dictatii de
Ministru, 0. Bozianu.
art, 24, 26 şi 27 din aceeaşi lego când cou„No. 11,175, anutit 1865, Maii 12.

REGULA MENTU
ASUPRA

COMENDILORU

DE

POMPIERI.

URBANI

(Deeretii No. 1,779, din 23 Septembre 1571)

_CAPITOLULU 1

părțite conformă disposiţiunilor prevădate prin
inalti oxdină ală serviciului interiorii,

Organisaţiunou
Art. 1. Tote comunele urbane aloţirei suntă
obligate, conformii art. 15 din legea comunală,
a avea câte ună comandă de pompieri,

Art, S, In privința administraţiunii, comanda esto privită ca corpi în parte.
Art, 9, Efectivulii comendilori va fi în raportii cu accesităţile locali.

Art. 10. Pie-care comandă va fi denumită
“Arte, 2, Importanţa şi mărimea acestei co- după oraşulii în care se află staționată.
mendi va fi proporţionată numărului locuitoArt, 1]. Comandamentulii şi direcţiunea serrilorii comunei şi midlocelorii s6le financiare... viciulul pompieriloră fie-cărul oraşii este înArt. 3. Speciala însărcinare a acestorii co- credinţată unui oficerii sâii sergent-majoră,
mendi este apărarea clădirilor de incendii, luaţi din corpul pompierilorii oraşiului Bacu„Nici aă altă însărcinare afară de acâsta nu li resci e6ă Iaşi, cari voră fi numiţi de Ministese pâte pune.
.
Art, 4, Pompierii din comunele urbane ale

ţărei, afară de acei din Bucurescişi Iaşi, suntii

rulă de resbelă, la vacanțele ce se vorii ivi,
după cererea Ministerului de interne.
Art, 12, Pentra totă co privesco disciplina,

îngagiaţi dintre gradele inferiore ce aă serviti
în armată şi cară ară posedacertificate de bună
conduită, ssă din voluntari cu garanţii şi acte

instrucţianea, manovrele serviciului de incendiă, comendile de pompieri arbani relevă do
autoritatea, militară gi prin. urmare Ministe-

avea cunoscinţă da zidărie şi dalgherie,
Art, 5, Ingagiările în servicialii pompieriloră vorit fi celii puginii pe termenii de trei ani,

ţinerea loră, a localuriloriă şi instrumentelor,
relevă de autoritatea civilă şi prin urmare do
Ministerul de interne.
Art, 15, Ţinata pompierilorii este :

că în viâţă privată aii datii dovegi de bună
conduită, Se va alege 6menirobuşti şi cari arii

Art, 6, Ori-ce pompierii poteserti, reangagiându-se, decă va ânsuşi condițiunile cerute.

Reangagiările vorii fi celii puginii po termenii

de ună ani.

-

Art, 7, Pompierii so compună din comendi,
cari, pentru administraţiunea loră, voră fi îm-

rul de resbelii, Pentru toti ce privesce între-

Trupa
Spenţeri de postavă seră ;
Cingitâre ;
Pantaloni de postară seră;

a:

i

î6

.

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE,

Bonetă de postavă civită; Coifă de alamă;
|
Cojocii scurtă cu mâneci pentru ârnă;
Pantaloni de pânză; -. .
Manta: .

|
buna starea localurilor şi instrumentelor, pentru regulata trecere în badgatele comuneloră.

a sumelor de întreţinere şi pentru ordonarea

înscrierii er-oficio a sumelor pe cari comunele
ară fi omisii de a 2 trece, Eli are dreptulă
prin înțelegere cu Ministerulăde resbelii a care

Paspoalulă de postavă roşiu, Nasturi de alamă. Semnele de distincţie caale armatei per- comendiloră de pompieri şi servicii de uă altă
manente.
Ofcerii
Ca a pompierilor din Bacuresci. |

CAPITOLULU 1
Administraţiunea și întreţinerea comendiloriăă
Da

în

Art, 14. Consiliile comunală trecă în budgetele loră sumele necesarii pentra cumpărarea
pompeloră, sacaleloră, cailoră, doniţelorii, căngiloră, topârelorii, scărilorii, cingătoriloră, căşcilorii si altorii objecte necesarii acestei instituţii, precum şi întreţinerea, Jociă.

Art, 15. Ele treci asemeneaîn budgete

suma totală a salariurilori după îngagiamentele făcute cu 6menii, solda orărită pentru
şefi, precum şi uă sumă 6re-care pentru gratificaţii,
"Art. 16, Imbrăcămintea, afară do căsci şi
cingătore, este în'sarcina 6meniloră.

Art. 17, Plata lefiloră şi a tutuloră cheltue-

liloră se faco prin casierulă comunei, îu presenţa şefului comandel eâă a delegatului săi
şi sub verificarea acestuia,

natură, la casii de împregiurări grave.
Art, 24, Comuna aresnb autoritatea sea organisaţiunea, îngagiarea şi liberarea da termen.
Art, 25, Comandanții pompieriloră voră coresvunde directă en ântorităţile comunal, în
ceea, ce privesco interesulii serviciului, observândă regulele cuvenite etichetei militare.
"Art. 20, Autoritatea comunală nu exersă
nici într'unii cas uă putere. esclusivă asupra
acestorii trupe. Blilitarii de tâte gradele din
corpulii pompieritorii trebue să fio asemenea
în limitele datorii loră către representanţelo

comunei, observândiă către dânsul consideraţia

,
ce i se cuține,
„Arte 27, Comendile de pomnieri, făcânăă
corţă în parte, în privința administraţiei, corespundă directii dapă regulel» stabilite pentru
corpurile ce se administrâză în parte.
In casurile determinate prin regularientulii
de facă, se adresâză directă autorităţiloră în
|
dreptă, In tâte cele-alte casuri, nu so adresâză autorităţilor superi6re, cărora sunt subordonate,
de câtii prin comandentulă divisiei din cara
face parte, care, dâcă casulii nu este în competinţa sea să, "lă resolve, raport&ză Ministerului.
Nu pâte evita calea erarchică de câtă cândă va
trebui a respunde la un otâin directi ali Ministerului, sâii va fi autorisatii a respunde directii.
Art, 28, Comengile de pompieri cs aii reşe-

Art, 18, Administraţiunea interidră a comandei este numai a şefului ci directă, Nici
comuna nici administraţiunea civilă nu potă
faco vre-unii felă de obacrraţiuue sâă a cere directă vr'nă modificare. Atâtă comuna câți și dință în locurile unde este statii-majori de
Prefectura potă cere autorităţii militare supe- piaţă, suntii subordonate comandanţiloriii de

priâre revisia comendei, ssă a arzta opiniunea piaţă, în ceea ce privsce ordinea stabilită aloriă asupra moâificăriloriă de întrodusii,
colo. Comandantuli de piaţă nu pâte însă disArt. 19, Ministernulii de resbelă are sub au- pune de pompieri directi, do câtă dâcă șa â
toritatea şi atribuţiunile ssle comanda mentulii luată şi avisalii prefectului şi represintant
elui
şi executarea regulamentară.a tutulorii părţi- comunei.
o
loră serviciului, înaintarea. mutările dintr'nă
Arie 29. In timpi de pace, comandanții de
comandă în alta, congediurile, ordinul inte- pompieri nu suntii dâtori a da comptii comanriori, instrucţiunea, poliţia, disciplina, ţinuta, danţiloriă de piaţă despre serviciul pompierisolda, echipamentulă şi verificarea compta- lori. In timpi de resbelă şi în stare de asedii,
bilitățit,
autoritatea locală fiindă în mâncle comandanArt. 20, Ministeruli de resbelă va fi încu- tului militari, este exersată de densuliăi şi asunosciiuţatii prin divisia teritorială de eveni- pra pompierilor ca şi asupra celori-alta trupe,
mentele însemnate petrecute în interiorul coArt. 30. Pompierit avendă uă funcțiune cu
mandej,
totulii distinsă de serviciulii curati militară
Arte 21, Ministerulă de interne este totii- ală celoră-alte trape, el nu poti fi priviţi ca
d6-una consultati pentru numirea şefiloră co- făcândă parte din garnisonă și prin urmare nu
menţiloră pompieriloră urbani.
”
li so pune nici uă sarcină ca trape de garnisonă.
Art, 22, Eli are dreptul a cere mutarea
s6ă revocarea, şefilorii acestori comendi, pentru
CAPITOLULU III

motive cunoscute lui.
Arte 23, Ministerul de interne aro dreptulă de supraveghere pentru totă ce privesce

Sorvicialii și disciplina
Art. 31. Disposiţiunile regulamentului ser-

JUDETIANE

viciului interiorii ali trupeloră călări suntă a„plicabili pompieriloră,

Art, 82. Şefulă comandei are sub autorita-

tea sa pompierii oraşului prevăduţi în budgetulă comunei.
j
Arte 33. Şefali comandei esto spacizlii în-

sărcinatii cu direcțiunea şi detaliul serviciului

pompierilori de sub comanda lui, priveghiânăiă
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sab comanda unui sergon tă-majorii, atribuţiunile şefalui do comandă 'lă privesce directi, .
Art, 40. Gradele din comandă santi supusa
la tote îndâtoririle prescrise în serviciulă interiorăi prin conâuiţă şi împlinirea serviciului cu
exactitate, voră căuta a da necontenitii bunul
:
exemplu soldaţiloră.
art. 41, Comandanții de dirisii priveghiază

execuţiunea. Eli intreţine pentru acesti sfâr- serviciuli comengilorii din ciscumscripţiunile
şitii relaţiunt directa cu autorităţile civili şi lorii în tâte ramurile sâle.
mniiitare, în limitele fixate în acâstă ordonanţă.
Art, Bf, Cea Gântţiă grijă a unui comaudantă esto do a inspira suhalternilorii cuno-

Art, 42, Comandanții de divisii pu se voriă
ocupa cu detaliurile serriciului. care trebue a,
fi regulată de şefii comandelor, Cu tâte acestea, scința şi amorulii dctoriiloră ce snuţii chiămaţi dâca ci observă Gro-care negligenţă şi neesaca îndeplini, şi a le intesni practica serviciului, titate şi dâcă priimască reclamaţiuni , ceră
prin consiliile scie, pria drepta întrebuințare a compti de situaţiunea serviciului, îndrepteză
autorității şi printr'aă neîntreruptă stăruință neregulile ce se găsească şi dă tâto ordinilo
şi
pentru bunulă lor traiă. El este intermediarul instrucţiunile proprii, pentru a asigura cea mai
indizpensabilă pentru tâte cerori!o lor, 1'rebne bună dirccţiune, So asiguriză dâcă pompierii
să cunâscâ caracterul-şi intelizența fia-căruia ai localul necesariă și dâcă sunt bine îngrijiţi,
din cf, spre a sa putea pronuncia în tote împreArte 43. Comendile de pomvieri vorii fi sagiurărilo cu uă dreptate luminată. Eli esto zes- puse inspecţiunii administrative şi generali,
pundetor de poliţiă, disciplină, ţinută, instrucArte 44, Taspocţiunile şefiloră de comengi
ţiunea speciale, precumii şi administrația co- poti îi făcute ori de câta ori va găsi de camandei scle. Intueţinerea localului în cea mai viinţă, fără a so putea trece acelea
ce trebuperfectă curăţeniă "li privesca directă. Este escii făcute la epocele prescrise în serviciulii inrEspunditoră asemenea de întreţinerea cailor, terioră.
i
a
şi examinâză necontenitii starea îmbrăcăminArte 45, Pompierii roră fi exercitaţi
tei şi a echipamentului.Se informâză dâcă sol- schire la manevre'e relative incendiurilorca dcoă,
da Omenilorii se plăteace regulată şi decă fieArt, 46. Repartiția timpului se va regula
care pompierii priimesce ceca ce i so cuvine, şi printronă programii supusă la
autorisarea, coîn fine dâca nu suntii reclamaţiuni,
- mandantului săi de divisiă, potriviti disposiArt, 35, Şefulă comandei nu permite a so ţiuniiorii serviciului interioră,
!
face şi nu faca singură nici u% poprire do soldă,
Art, 47, Toţi pompierii suntii obligaţi a urpentru înființare sâă reparațiune de îmbrăcăma la scâlă pentru învăţătura do cartea coiminte şi aitelo nici unui pompierii din comanda
menşiloriă, a) cărorii comandanţi se vorii consa. Dogradările efectelorii de ori-ce categoriă, formadispoministeriali
siţiunilor
pentru scâlele
provenite din forţă majoră , se vorii constata, din corpurile permanente,
înaintândă divisici,
prin procese-verball, în urina cărora se vor înla epocele fixate, tabloii de progresulă lori,

finţa scii repara de către comună, Elă pretinde
Art, 45, La finele fie-cărul trimestru, şefii .
menilorii de sub comanda lui a fi în ţotii-d- comenţilorii rori înainta divisiei
teritoriale
una îmbrăcaţi curată şi conformii modelului, - tabloii de construcţiu
nea speciale, condaita și
„Art. 30,

Pe

lingă

iustrucţiunea

speciale,

moralitatea Gmenilorii do sub comandă.
Art. 49; Cândii unii pompierii se distinga
disposiţiuniloră prevădute printr'ună actă de curagii şi dovotament, să
prin diferite regulamente militare,
a făcută ver-unii serviciă pesto acela ce era oArt, 97. Şefii de comendi suntă dâtori a a- bligati, ori a riscati pericole seriâse. pâte &
vea cunoscință de tote clădirile orașului; după recomandat comunei pentru uă gratificaţi
i
ano
fie-cara incendii va încheea precese-verbali care va fi fixată
do ca, după însemnătatea, serîmpreună cu ună delegatii ală comunej, pe care vicialui. .
:

sefii de comendi rori înființa scoli, cart vor fi

dirigiate conformă

le va presinta la inspecțiă,

Art. 50, In ceca ce privesca jurisdicțiunea, :
Art. 55, Sorgontalii-majoră esto însărcinat Tribunalelo
ră asupra pompierilor, regulamencu tote îndetoririlo servicialui interiori al tru- tele în vig6re
la armata permancută sunt aveloriă

călără, pe câtă esta compatibile cu cor- plicabili şi pentru acâstă instituțiune
,
pulă pompierilor, precumă şi cu cele-alto oArt, 51. Suspendarea, coborâreala ună grad
bligații atribuite adjutanţiloră, sub-ofiţerii şi
inferiori şi casarea se vorii face conformii disYacmuestri. EI. nu poti perde funcțiunea de posiţiunilori
i prevădute în serviciuli interioră.
câtă pentru easuri de casare provăduto în serArt, 52. Inaintările se vorii faca de cătra coYiciuli interioră.
mandanţii divisiilor teritoriali, după recormmanArte 39. Cândă pompierii unei comune sunt daţia şefilorii de comendi prin înțelegere cu co-
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muna, potrivită necesităţilori locali şi mid- | suntă justiţiabili de
Țribunalele militari întoe=
loceloriă de carl dispune.
mal ca acei din armata permanentă.
Art, 53, Ofciarii de pompieri do ori-ce grad | Ministru de interne,
L, Ctaargi
,

DECRETU
NO. 26 DIN 5 IANUARIE 1872 PENTRU FIXAREA UNIFORMEI
SERGENTILOR DE ORAŞU

„(1872)
Art, 1. Scrgenţii do oraşă voră purta, pe șii- | şi asupra manchete
lorii trei treso asemenea
toră uniforma, ce sa artă mal josă,

Şefulii comandanții ali sergenţilorii
“Tinuta mare
Chepiulii,. de postavă civitii, cu bavai de
postasii roşu, cu trei trese puse d'asupra ban-

dei roşiă şi unulă în susii; tresele vorii fi din

ca cele do la tunică. Nasturii da metală albă,
pucină bombaţi şi fără nici aă marcă.
Pantalonii, de postavii seră cu paspoalii
Teşu.
Aantaua, do postavii seri cu dacă rânduri
de nasturi da metală albii puțină bombaţi,
golerulă de postavii roşu întorsii şi cu capuşonii.

ducă părţi firă de argintă albii şi uă parte măAjutozuli șefului sergențiloră
tase roşiă. In mare ținută un pompon tricolor,
Tuniea, de postavă civită închişi, închaiânŢinuta mare şi mică
da-so cu şâpte nasturi; lungimea, pâlelorii va
fi astii-feliăi ca, ridicându-se dela coli din urmă
„Va fi întocmai după, modelulă descrisă mat
nastură ali taliei, extremitatea să ajungă la susă, cu deosebir
e că la chepiă şi manchete va
alii treilea nasturi de sasi; galeralii de pos- purta numai
duo-trese şi fâră esarpă.
tarii roşu, întorsă, prindându-se în 2 copci;
manchetele asemenea de postarii roşu, la care
Comandanții de culori
va avea unii nasturi micii de metalii albii; paspoalele tunicei vorii fi totă roşii.
După modctalii ajutorululai şefului sergenPe umără; în loculii evoletelorii, se vorit a- țiloriă, însă la chepiă
şi manchete șorii purta
dăoga

două găitano de fră albă împletită în nair9ă câte uă tresă,
dubiu, care partea de josii va fi cusată la îmm-

-

preunarea mânicei cu umărul (fără treflo),
Sergenţii de oraşe
€ră partea de susii se va, prinde întruni nas:
tură care va fi cusută de tunică. D'asupra manChepiulii, după modelul generală, do pos=
cheteloră zori fi aşedate orisontalii tre! trese tasii civită închisă
cu bandi şi paspoaluto rolucrate din ducă părţi firii albii şi uă parte iny- şii; Ja maro
ţinută roră purta ună:pomponi
tase roşie,
dublu roşu.
Nasturii po tunică vorii fi de matală albă,
Tunica, de postari civizii închisii încheiânpuțini bombaţi şi fără nici vă marcă,
du-se cu şâpte nasturi de metală albă, puţinii

Lghiletele, vorii fi Incrate din două părți firii bombaţi şi fără nicnă
marcă ; langimea p6lc-

albii şi uă parte mătase roşie Şi 50 vorii adăogra,
de umărulă stângii, ca la gândarmii călări şi
pedeştrii.
Pantalonii, de postaviă civitii închisă cu ună
singură lampasii roşu,
Centuronnlii, de Gri albă.
Sabia, de metal,

Dragona,de firă albă.
Eşarpa, tricoloră,

Tinuta mică
Ulanca, de postară civită inchisi avândă
gnlerulii, reverurile şi manchetele do pluşii

roşu;

la gâtii va purta faragere lucrate din

dacă părţi firă albii şi uă parte mătase roşie,

lorii va fiastii-felii ca, ridicându-se, da la celă
din urmă, nastară ală taliei, extremitatea
si ajongă ali treilea nasture de sasi; gule-

rulă întorsă de postarii roșu, în colţali din
stânga va fi cusutii număralii ce portă din con-

trolulii generală de metală galbeni ; în loculă

epolctelorii so vorii adăoga două giitane da
mătase roşie împletita în dublu, care partaa
do josii va, fi cusută la împreunarea mânicei
cu umtrulă (fără treflu); cră partea de susă
se va prinde într'ună nasture care va fi cusutii

de tunică; manchetele do postavă roșu cu ună

micii nastură do metaliă albă, d'asapra cărora

va fi aşedatiă orisontalii unii galonă de firă albă;

pentru sorgenţii plutonieri ducă asemenea Zane
l6ne, şi pentru sergenții-majoză tref.
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In nare ţinută vorii purta po umărul stângi
Mantaua, de postavi serii.ca duoă renâuri
eghilote de lână roşie ca gendarmii călări si de nasturi
de metală albi puginiă bombaţi; ga- — pedestri.
,
lerulă de postavii roșu şi în colţală din stânga |
“ Pantaloniă, de postavi civită închisă cu ună va fi cusutii
numărulii ce pârtă din controluiii
paspoali roşu; tăetura va, fi drâptă,
generalii, avendă şi capuşonii.
-

REGULAHENTU
PENTRU VENDIAREA LEMNELORU IN CAPITALA |
(1872)
1, Măsura care urmeză a servi la vîndarea carea acestui
regulamentă, vorii avea lemnele
aşedate altii-folii rori fiurmăriţi conformă lo-

lemneloră este numai stânjenulă lui ŞerbaniVodă, până ce metralii va deveni măsură obligatoriă, şi nimeni nu se pâto seri de altă stân-

Biloră de contravenţii, €ră Ja casă d'a contraveni la acesti regulamentii pentru a duoa 6ră
so vorii pedepsi ca pentru recidivă.
5. Circularea pe strade suferindă din staţionarea carălorii cu lemne pe densele, de aci
înainte este opritii ca carăle cu lemne să staționeze pe strade. Conductorii unoră asemenea
cară suutii obligaţi de a duce lemnele lorii fără
întârdiare în locurile arătate mai josă, după
lista formată pentru acesta locuri, şi la casii
da abatere de la acestă articoli, carălo voră fi
conduse acolo sub îngrijirea agenţiloră poli-

Jen de cât de celii caro pârtă timbrulă Primărie!

din anuli în care se face vîndarea.
Aceia cari vorii măsura stânjenulă cu alte

măsuri decât cele provădute în acesti articol

s8 vorii pedepsi conformi legiloră de contravenţiane, confiscându-li-sa și acele măsuri false,
2 Prin ună stânjeni de lemnii se va înţelege

ani stânjeniîn câte patru laturi și în înălțime
atât în facă câtii şi în dosii, şi să nn albă
mai maltă de duoă cârlige subțiri,
3. Esto popritii cu desăvârşire vîndătorilori țienesci,
de lemne cu stânjenuli şi chiarii țEranilorii cară po dată de răcătrecontravenitorii se voră pedepsi
d-nii judecători de pace, după
vindii

cu cară şi se
vinde lomnele loră
cele arătate la art.
A6-una dreptulă să

tocmesciă po stânjenă do a
în dimensiuni mai mici de
2, şi cumpiriitorii ai totiifacă a, se constata prin sab-

raporturila verbali ale agențilorii poliţienesci,
conformii celorii prescrise de codalii penalit pentru contravențiunt.
.
6, Domni! comisari comanalido administrație suntă îndâtoraţi cu aducerea, la îndoplinire
a regulamentuluide facă, visitândăîn tâte dilele magaziile de Jemae și oprind circalarea
lemneloră po strade, conducându-le la locarile destinate, unde le soră însemna loculii,

comisarii poliţieneaci că nu li s'a vindutii în

lungimea, lăţimea şi înălţimea de unii stânjenii
“lemnele, spro a se pedepsi vîngătorii conformiă
“art. 9937 din codală penali, .

Se escoptăză țăranii cari sinde leranocu cară
şi buturugi.
punându-le Ja, rândă şi ași
4. Esto popritii proprietarilor de magazii răţenie,
a
cu lemne d'a avea în magaziile loră lemne aşe- „Acesti
entă s'a
date alti-feli de câţi cumă este prerădută la comnunalii, regulam
în şedinţa sea
art, 2, şi toţi acei proprietari de magazii cu trecatii,
şi s'a aprobată şi
lemne cari în
termenă de 20 dilo de la pabli-
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CAPITALEI

DE LA VACARESCI
(4572

Art. 1, Ver-care se pote bucura deapele ferugin6se de la Văcăresci, sapunându-se unei
cure medicale, 6ră apele se pună la disposiţiunea publicului gratisă po timpit do 6 luni,

Art, 2 Apele so află sub dirigerea medi-

E

votati de Consiliul
de la 21 Februraiii
de d.ministra de in-

terne prin adresa cu No. 3,102.

REGULAMENIU
ELABORATU

îndâtora să ţină cu-

.
PENTRU

APELE FERUGINGSE

cului comunală alii fontânei care va Â la disposiţia pablicului de Ja 7 până la 9 oro de di-

mivâţă, spre a porăţui asupra întrebuințărei

lorii şi bâlelori ce se potii cararisi,âră fontâna

va, fi deschisă de diminâța, până sâra..
6
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Art, S, Acei ce "voriă voi să'ai ia provisiuni
cine vavoi a le întrebuința trebue nai ântâiă de apă pe la locuințe neputând merge la fonsă aibă uă prealabilă consultațiune medicală. tâna, trebue să presinte, vă prescripţiana meArt, 4, Apele de la Văcăresci
-ca şi cele de dicală, determinând cătăţimea de apă sufiArte 3, Aceste ape spre a fi folositâre, ori-

la Spa,

suntii

multi

mai

folositâre

luata la

fontână, căci suntii mal uzore şi nai eficace.
Art. 3. Acei co se află în cură medicală cată
să presinte medicului fontânei uă relaţiuna
rnedicală asupra bâlei de care sufară,
Arte 6. Apeleso ia cu ducă ore înaintea
mâncării, începândă de !aunulpânăla ducă pahare de cât uă literă şi în intervali de ună
cuartii da oră, bându-se cu iacetulii şi de uădată, pentru ca apa să nu se trezâscă,
Arte 7, Este de rigore ca după luarea, apei
să se facă mişcare âmblândă, mergândă călare
s6ă întorcendu-sa în trăsură, 6ră nici nă-dată
"să nu ş6dă cine-va la unii lccii, ceea ce arit face
“ indigestiune,

cientă pentru 24 de ore, orl săcousulte pe me-

diculă fontânei în acâstă privinţă.
„ Arte 9, Acei cari dorescă a lua apă ferugi-

nâsă in cătățime mal mare pentru speculă, sunt
dători a se adresa cătreonorabila Primăriespra
2 obţine autorisaţii.
Art, 10, Spitalele şi ospiciele sepotă bucura
de apele minerale dela Văcăresci gratis printruă prealabilă înţelegere cu onor. Primărie.
Art, Il, Medicii, chimiştii şi farmaciştii
poti lua apă feruginâsă gratia pentru investigaţiuui, studii sciinţifice, ceea co va desrolta
şi mai malti apele de la Văcăresci,
Acestii regulamentiă s'a votată de Consilială

comunală în şedinţa de le 22 Mai 1872.

LB GE
PENTRU LICUIDAREA AVERILORU ADJINISTRATE
OBSTEASCA EPITROPIE

o.
DE DESFIINTIATA
“

(Dtcretii No. 394, din 16 Yerruarie 1873)

Art, 1, Se instituo uni comitetii, compusii
din 3 membrii, numiţi de guvernă, cari vori
îndeplini sarcinele şi exercita drepturile desfiinţatei obscesci apitropii,
sprea licuida tâte crean-

ţele şi interesele ce erai sub administrarea acelei epitropii.
_ Arte 2, Misiunea acestui comitetiă ra dura

până aturcă, până cândă elii va regula şi licuida
tote interesele cu cari esto însărcinată.
Darata sea sc fixeză pe 5 anl.
Art.9. Acestii comitet lucreză sub controlulă
Ministerulal de justiţie gi închecrile s6le so ini
cu majoritatea votarilorii, Unuli din membrii

voră roi, şi comitetulă va fi dâtorii a respecta
acea transacţiune,

Art, 6, Din tâte sumele licuidata şi date în

priimireă caloră în dreptă, precum şi din valOrea objecteloriă date în priimirea celor înteresați, fie acesta prin judecată sâii prin transacţiune, comitetulă ra opri cu privilogiă:
1-iă, 10 la sută spre a se împărţi ca remuneratii între membrii comitetului de uă potrivă;

2-lea, 2 la sată pentru cheltaeli de cancelarie,
impiegaţi, chirie şi servicii,

Plata de advocaţi se va face din capitalul

câştigată pentru fie-care interesatii şi în prosăi va fi numiti de cătra guvernii preşedinte. porţiune numai de bla sută din acestă capitală.
Art, 4, Comitetul, ca represintante leArt, de" La fie-care trei luni, comitetul va
galii ali tutulorii intereseloră fostei obacesci faco ună raportii către ministru de justiţie spre
epitropil, va aduna, tote dosarele acelei epitro- a'i presenta starea lucrăriloră sle,
pii şi tote actele do cari va, avea trebuință;
In fie-care şâsa lunielă va presenta Ministeelii va intenta acţiuni în loculi celorii intere- rialui ună tabloă despre comptabilitatea sea.
sai, va pleda, va urmări şi va face tâto actelo
Toto sumele încasate do comitetii vorii A dede administratoră sâii de tutoră, în ceca ce puse la Casa do depuneri şi consemnaţiuni, până
privesce licuidarea şi regularea tutulorii înte- ln a loră liberare la ceă în drepti, Gră recipiroseloră.
|
|
- sele lori so vor depune la Tribunalulă do Ilfov.
Se înţelege de sinccă ceiinteresați
pot exercita
Art. 3, Fie-care din membrii comitetului
drepturile lorii fuaintea justiţiei, decă voriă voi, va fi supusă, pentru actele administraţiunei
Art, d, Asupra intereselără acelorii per- ssle, la responsabilitutea co ara cri-co admi_s0ne cari. vori fi âucă în stare de minoritate, nistratoră sâii tutori.

comitetulă nu va putea transige de câtă după

formele cum pâte transige ună tutoră.
“Părţile interesate vori putea transize cum

Art. 9. Namirea impiezaţiloră comitetului

şi cheltuiala de servicit so voră face numai de

comitetii fără altă aprobare.

Îi
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REGULAMENTU
PENTRU ADMINISTRAREA AVUTULUI BISERICESCU
(1573)

CAPITOLULU 1
ŞI Parochicle
Art, 1, Comunele, în conformitatea art. 71
punctulăţi3, din legea comunale, voriă regula,
“împărţirea tutalori locuitorilorii în parochit,
Art, 2. Fiă-care parochie va număra de la
"100.—150 familit cu câte ună preotii,
PN
Art, 3, Parochiila voră fi notate prin anume listă duplicată, care se va ţine una de co-

mună şi una de preotulă parochiei în care vor

fi trecute numele poporanilorii ce aparţinii unei parochii.
Art, 4, La împărţirea parochiilorii va fi ascultată preotulii parochiei precumă şi protoexeală de caro parochiile atârnă (art, 71, punc-

tulă 13).
a
Art, 5. Cătunelo ce sunti în numără mai

"mici de 100 familii, voră A ataşate cu cătarea
totă la preotalii comunal. Preotul esta dstor
a'oficia cu rândulă în asemenea cătune. Când
aceste cătune roră voi a asea preotuliă lor, pot
al avea, în asemenea, casii 'vorii contribai directila susţinerea preotului, decă midlâcele co“manei n'arii permite.
-

CAPITOLULĂ 1.
Ş II. Epitropiile bisericesci
art, 6, Yie-care biserică va area ună epitropă.
Art, 7, Epitropulă so va, alege dintre enoriaşii acelei biserică de către poporani.

Art, 8. Alegerea se va face într'aă di de săr-

bătâre, în localulă Primăriei, sub preşedința
primarului şi în fiinţa preotului, prin voturi pe

îagă. Besultatulă se va constata printrună
procesti-verbali și so va comunica protocreuloi

şi Comitetului permanenti spre a loră regulă.
Adunarea poporaniloră pentru alegorea epitropului va fi afişată cel pugini cu două da„Mineci înaintea dilei fixată pentra alegere, la
Primăriă şi pt uşa Disericei.
.

„Arte 9. Durata funeţiunii cpitropului este

"de trei ani; elii pote fi realesii,

CAPITOLULU III"
$ III. Atribuţiile epitropului Disericescii
Art. 10, Epitropului se încredințeză tâtă

dota bisericei, coprinsă în ui anume condic
ă
a bisericei, legalisată de Primăriă cu dublu
inventară; inventarul se sub-scrie de primar
ă
şi epitropă, unii exemplară va fi depusă în Primăriă.
Ă
ÎS
Art, 11e Ori-ce sporire în dota bisericet se

ya trece în condică şi în ambele înventare.

Art, 12, Cândii unele dia objectele bisericei
sarii strica, si sară desfiinţa, so va face ună
constataro de către epitropi, preotală şi primarulii şi so voră nota în inventarii, ca în pradare po sâma noului alesii să fie descărcat do
acele objecte,
Art. 19. Objectelo trebuinci6so serviciului

divină, cărţile, vestmintele şi celo-alte relative

la serviciulii cântăreţiloră, se vorii încredința
în păstrarea preotului sub luare de adeverinţă,
Art, 14, Epitropuliă este dstorii a îngriji de
totă ce privesce arutauli biserieei, de întramu=
soțarea ci, de adunarea venituriloră şi între-

buinţarea loră în marginea crediteloră acor=

date prin budgetii.
Art, 15, Epitropulă, împreună cu preotală,
vorii Ina disposiţii a nu so tulbura sâă împe-,
dica serviciali divinii prin vre uă neorânduâlă, din partea oricui.
“
i
Art, 16, Epitropulă este obligată ca orl-co
neindeplinire în servicii a preotului să le arâta
Primăriei comunale şi acesta, prin prefectă, să
ceră îndreptarea de la autoritatea bisericâscă,

CAPITOLULU Iv:
Ş IV. Budgetele

Art. 17 Epitropulă este dâtoră în toţi anii

în luna Augustă a prepara projectulă de bud-

getă de veniturile şi cheltuelile bisericei şi al

presenta comunei spre a sa pronunța asupra
luă la, rotarea budgetului generală al comunor.

Art, 15, Budgetul va consista din două părți

anume : l-ii venitulii şi ală 2-lea cheltuelile.

Art, 19. La veniti sa ra trece tâto samela
provenite din profitulă vîngărit luminăriloră,
din profitulă unui discii anume ali Disericei şi
din alte ofrande îmtâmplătâre ce creştinii ară

harisi bisericoi; leturghiila însă, sărindarele şi
alte dări ce creştinii dai preoţiloră pentru ru-

găciani, santiă pe s6ma preoţiloră.
Art. 20. Tâte veniturile se vor trece într'uă
condică pa rafată şi sigilată do comună, notând

sumele din ce aă resaltată, cari ln încheerea

ba
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sumejorii ce vori presinta comunei uă dată şi mitetuluă permanentă, şi după aprobarea Comi-

cu comptolii cheltueliloră.
Art, 2!. La cheltueli se vori trece în budget

tetului va
trecute în condica bisericel, notândă aprobarea loră. Pentru şâpte comune
l6fa preotului celii puşină două-deci şi cincilei însă principale urbane, prevădute la art.47 din
- pe lună,
legea comunale, semile bisericelorii voră fi înArte 29, In budgetii se voră trece şi chel- naintate în! cercetarea şi aprobarea Curţel de
tuelile bisericeă, pentru cumpărarea de lumi- compturi de uă dută cu semile comunei,
nări de c6ră, cari se voră vinde în profitul bi-

CAPITOLULU VI

sericei, resturile rămase de la luminări ze vor

-preface €răşi întregi spro a se vinde,

Art. 23, Totii în budget se va trecă şi chel-

$ VI. Supraveghiare
tncla pentrn cumpărare de untă-de-lemnă, luminări, vinii şi prescuri pentru serviciulă biArt, 29. Primarul comunei este obligati sericei şi pentru mici reparaţii.
Art. 2%, Comuna verificândi veniturile și a supraveghia conservarea şi întreținerea în
cheltuelile bisericei, va trece în budgetulă săă bună stare a bisericei, pentru aceea elii va face
aceste sume, şi va veni în ajutori cu sumele revisiile cuvenite ori de câte ori va voi, comunecesare acolo unde veniturile bisericei n'arii nicândă Consiliului comunală abaterile co ară
fi îndestulătâre. Epitropulă, priimind subven- obserra şi neindeplinirea dâtoriilori epitropului, axisândă la măsurile de îndreptare,
ţia comunei, efectusză plăţile.
Arte 90, Protoereuli, în puterea instituţiuniloriă eclesiastice, la revisiile bisericiloră, va
CAPITOLULU V
inspecta şi compturile epitropilorii, şi la abaterile ce arii constata, va încunosciința pe CoŞ V. Semile
mitetaiii permanentă cerendii îndreptare, 6ră
Arte 25, La finele fie-cărui ani, epitropulă pentru cele șâpte comune pe Ministerul de
.
esta dâtori a presinta Consiliulai comunală s6- interne.
Art, 51, Se escepteză însă de la aplicarea ana de veniturile şi cheltuelile bisericei, precestoră măsuri bisericile cari aă statutele şi
cumii şi capitalulă rămasă,
Art, 26, Capitalurile rămasa'disponibili nu organisaţiunea lori speciale, precumi şi bisese vorii iatrebuința de câţi pentru întreţinerea ricile private de pe proprietăţile particulare,
şi înnbuvătăţirea stărei bisericei, păstrarea, acelorii capitaluri însă va A la, Casa de depuneri
şi consemnaţiuni, conformii legii organice a a-

CAPITOLULU VII

cestei Case.

-

.

$ VII, Disposiţii transitorii

Art. 27. Pentru tâte cheltuelilo făcute, epitropulă, uă dată cu presintarea, scmei, ra
„presinta acte justificative în regulă.
Art, 25, Semile presentate de epitropiă, dapă verificarea loriă de către Consiliul comunal,

Art, 52, Regulamentulii do facă se ra pune
în aplicaţie îndată după ce se va aproba de Consiliuli ministrilorşi va priimi înalta sancțiune
a Mărie! Săle domnitorului.
3linistru de interne, L, Catargi,

se voră înainta uă dată cu acele comunale Co-
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(Decreti No, 554, din 12 Ilarie 1574)

Art,1, Pe fie-care an se va percepe din venitarile județiane şi comrnale câte 1 la sută, şi

constatându-se casulă de uă comisiuna ad-hoc
competinte, tâto vitele lovite de bâlă se voră
„fondul ast-fel adunati se va depune la Casa de omorişi proprietari! loră se voră despăgabi
depuneri şi consemnațiuni pentru a servi la din fondul arttatii mai susă,
despăgubirea proprietarilor, ale cărorii rite se
Vitele presuprze molipsite de epizootiă, da
vorii omori pentru mărginirea epizootită, con= îndată să se țercuiască, să se pună sub caran-.

-

formii art. 92 din I6gea poliţiei rurale.

Arte 2. Uri cândă s'ară ivi vre ună casă de
bolă epizeotică contagiâsila vite cornute mari,
a.

tină, dcră să se împusce numai acele bolave,

constatate,
Arte 2, Comisiunea, se va compune

do pre-.

JUDETIANE

manontă, medicul primară ală districtului,
primarul localităţiI, veterinaraulă districtului,
ande s'a, ivită bâla; şi daci proprietari s6ă
arendaşi: din plasă, cari se vorii numi de Consiliile judeţiane, pentru fie-care anii, în s:siunilo lori ordinare.
EI
Pentru fie-care plasă se vor alege tot dintre
proprietari şi arendaşi şi câte duoi supleanţ.
Art. 4, Bila epizootică, pentru mărginirea
căreia se cere de a se omori vitelu bolnare, este
ciuma vitelor, (typhus bovinus). .
Art. 6. Despăgubirea proprietariloră pentru |

LR
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fectul judeţului, preşedintele Comitetului per-

vitele omorite so ra face după preţulii curentă
din aceliă timpi, şi în raport cu cualitatea,
vitelori, constatatii de comisiunea arătată mai .
susii, specială pentru fie-cara localitate, şi va

fi uă treime din val6rea lori,
Art. 6. Despăgubirea proprietarilorii viteloră ucise se va face prin mandate la Casa, de
depuneri şi consemnaţiuni, cari se vori plăti
conformi legii. prin casieriile generale de ju-

deţe, după aprobarea Consiliului ministrilorii.
Art, 7. Unii regulamentiă de aâministraţiă

publică va desvolta puuerea în executare
cestei legi,

a a-

GE
LA LEGEA COMUNALA

(Decretă No. 747, din 5 Aprilie 1974)

CAPITOLUL 1
Formarea

comunei

Art, 1 şi 2 se mănţirii,

.

“Art, 9, Toti locuitoralii face parte dintr'uă
comună şi contribne la sarcinele comunale.
„Acel cari locuescii afară de ună centru de populațiune suntii îndâtoraţi să se înscrie şi să
facă parte din comuna în jurisdicțiunea căreia
se află acea locuinţă,
|
„Arte 4, Nici uă comună nu va putea rumtra mai puginii de 500 contribuabili.
" Cândi, din causa depărtărei diverselorii cătune ale unei comune, a micului numiri de

. populaţiune, sâii a aitorii împrejurări locale,
nu se va putea îndeplini condițiunea da mai
susi, se va putea constitai comuna şi ca uă
populaţiune mai mică, după cumă so reguleză

mai josii la capitohnii disposiţiuniloră trânsitoril.

Art, 5. Comunele a căroră administraţiune
ară întâmpina dificultăţi din carsa prea marei
întinderi scă prea marelui numără de familii
domiciliaţă în întrulă ei, să din causa compunerci lorii de mai multe cătune, se voră

putea, subimpărţi în mai malte secţiuni, deră

care totaşi, în interesele cele mari şi în raporturile lori exteri6re, va înfăcisa una şi singură

comună şi vz -avea uă unitate de admistra-

“iune.
Nici uă întrunire scă deslipire a unei comune, precum nici strămutarea reședinței comunci, nu se va putea face docâti Qin cinci
În cinci ani. însă pururea cu ună anii însintea
- xecensemârtalui pentru contribuţiuni, ast:

felii ca punerea în lucrare a modificăriloră admise să coincidă, E cu începerea unui nuoii peziodiă de cinci ani.

Art, 6, Tâte întrunirile sâii deslipirile şi'
schimbarea reşedinţei comunei, desure cari so
vorbesce în articolulă de mat susii, riu se vorii
putea efectua de câtii în virtutea unei legi, şi

observendu-se următârele regule:
Consiliul cumunalii ală comunri care ari

dori întrunirea sea cu uăaltă comună ssă des-

lipirea uneia din părţile sâle, va îi dâtorii a,

examina prealabilă cestianea, consultândii şi
pe cei mai impuşi dintre contribuabili! comunei
stă ai cătunului interesată. Asemonea consul-

tare se va face şi de către consiliile coloriialte comune interesate în cestiune,
Law casi de învoirea tatoră părţilorii înteresate,

consiliile comunali respective voră con-

stata decisiunea luată printr'ani prescriptiiverbal, care se va aduca la cunostința prefectolui; prefectulii, luândă avisulă Comitetului
permanentă, va raporta Ministerului de interne, care supune projectaliă de lege cuvenită
aprobării Corpurilorii Legiuitore,
”
Expunerea de motive va menţiona împlinirea
acestori formalităţi. ”
La casă de contestaţiune din partea uneia
din părţile interesate, cestiunca so va supune

deliberării Consiliului jndeţianii, care își va da,
părerea sea, Acestea va putea, aflând nedomirire în otărirea cestiunei, numiuă comisiuno
cousultativă compusă dintre membrii cei mai
impuşi al comuneloră interesate; acea comisione îatrunindu-se cu consilialii comunală
raspectirii, sub preşedința sub-pretectuluiplăşei în care .se află comnna, care cere alipirea

B6ă deslipirea, va expune resultatulă delibe- raţiunei

s6le

printr'unii

prescriptii-verbală ,

care s va comuiica Consiliului județiană.

Prescriptnlă-verbală ali consiliulni se înaint&ză prin prefectii, împreună cu tâte incrările
anteri6re, Ministerului deinterne, care aviseză

st

LEGIUINI ADMINISTRATIVE,
de este casă, a se presenta Corpurilori-Le giuiArt, 22 dovine art, 20. Suntă alegători
tore projoctulii de lege necesari,
!
comună:
o
|

Aceeaşi procedare se va urmaşi pentrustră-

mutarea reşedinţei comunei.
Nică uă schimbare în clasificarea comunelorii rurale şi urbane, astădi existente, nu se
va putea faco de câtii în intervali de cinci an!

şi în virtutea unei legi,

i

-

Articolulii7 se suprimă.
Art. 8 devine 7. Averea proprie a, comunei
întregi, s6ă a unci părţi din comună care sa
întrunesce cu'uă altă comună vecină, rămâne
a sea proprie; ea seva administra însă toti de
autoritatea comunală,
|
|
La casă de neînţelegeri, se decide de către

antorităţiie judecătoresci.
Art. 9 se suprimă.

CAPITOLULU 11

în

Românii sâi împămenteniţii ce se află în
condiţiunile stipulate în legea de facă.

” Alegătorii vortrebui să aibă vârata de 21 de
ani împliniţi, să atbă în comunele rurale ună
domiciliit cu duoi ani, cu escepţiunea; prevă=
dută la art. 21 pentru alegătorii din colegiul
I-iă din aceste comune; 6ră cela urbane cn un

ană înaintea înscrierii în lista electorală, şi să

plătâscă către Statii contribuțienile directe,
cerute de lege, pentru a figura în ver-unulă
din colegiile indicate la art, 21.
Articolii noă ca arte 21,
SR
,
- Colegiile clectorali pentru alegerile comunale
se împartă în modulă urmnătoră:.

1. Pentru comunele rurale suntii ducă co-

legii:

Ia

a. Colegiulă I-ii compusii de cet car! plă-

tescii către Statii uni impositi fonciară mniniDâtortile comuneloră
mum de 120 lei, pentru proprietăţi situate în
|
,
Art. 10; 11, 12, 13 şi 14 se menţinii şi de- aceaşi comună,
Dreptalii de alegera se va exercita sâă în
vină art.$, 9, 10, 11 şi 12.
persână sci prin delegatii, în tâte comunele
Art. 15 devine art. 13. Fie-care comună urbană va avea unii corpă de pompieri bine disei- unde alegători! de categoria de mai suaii ară
plinaţi, instruiți la meşteşugulă lori, şi înar- plăti minimum de 190 lei imposită fonciarii,
Delegaţiunea se va da totă-dâ-nna printr'ună
maţi, după cumii prescrie uă anume lege.
Art, 10 se menţine şi devine art, 14; supri- actă lgalisată, și numat unuia dintre alegămându-se cuvintelo restrictive «ds la 6,000 torii înscrişi în listu electoral a aceleeaşi comana.
locuitori în sasi,> i
Delegaţiunea nu se pâte da, nici arendaşului
Art, 17 se menținu şi devine art. 15, supri|
mându-se cuvintele restrictrivo «de la 500 nici celoră cuprinși în categoria art, 25,
" Cândii colegiută va, fi compusă numai de trei
Jocuitori în susii.>.
E
proprietari, aceştia, sori face de drepti parte

- CAPITOLULU Ii

" Compnnerea autoritățilorii comunale
„Art, 18 so menţine şi deviue art, 16,_

Art, 19 devino art. 17. Consilialii comunală
se compune din:
:
Nouă membrii 'sâi consilieri, fin comunele
penă la 5,000 locuitori;
.

din consiliulă comunală, scă voră putea delega,
fie-care po răspandarea, loră, dreptulă loriă prin

procuraţiune legalisată, dată unor persâno în
condiţiunile aliviatalai precedenti,
-

Aceeaşi regulă se va obserra şi atunci cândă
namtrulii proprietariloră acestui colegi va, fi
mal mică do câtă trei. În casulă acesta cală
de ali douilea colegiii alege restalii numărului
membriloră consiliului comunală pene la îra-

Unii-spre-dape membrii sâii consilieri, în co- plinirea număruluide nouă.
b. Coleginiii ali II comprsii de toţi acei
Trei-spre-(ece membrii sâti consilieri, în co- cari plăteteă către Stată 'celii pegină ina posimunele de la î5,000 pent la 30,000 locuitori; tală personzliă şi de șosele și cari aă în aceeaşi
Cinci-spre-deco membrii e6ii consilieri, în comună ună donicilii celă pnşinii de doui ani,
munele de la 5,000 peuă la 15,000 locuitori;

comunele de Ja 30,009 până la 50,000 1ocuitozi;
:
” ŞEpte-spre-dece membrii si consilieri, în
comunele de 12 50,000 în susi,
.

Art, 20 se menţine şi devine art, 19,
CAPITOLULU

IV

Despre alegttorii comunali

Art. 31 devine art, 19, Mambril consiliului

comunală

se alegii directă

de către colegiile

electorale, specificate la art. 21 de mai josii.

2, Pentru comunele urbane cari nu suntă
reşedinţa de judeţă santii două colegii:
a. Cologiulă 1 compusi din ceicari plătescă

în acea comună CO lei contribuțiune fonciară

către Stati pentru imobile situate în acea
comună,
d. Colegiulă II din zei cari plătescii în ao

cea comună contribaţiune către Statii celii pu=

cină darca personală şi de şosele.

3e Pentru coniunele urbane, reședințe de ju-

deţe, suntii trei colegii:
a. Colegială 1 conpusă din toţicel cară plătescă în acea comună uni imposităi fonciară
s
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către Stată de minimum 120 leY pentru in0-

bile situate în aceeaşi comună.

.

b.tColegiuli alii II, din acei cari plătescă
în acea comună către Stată acelaşi impositii

în sumă de 60 Iei.
€. Colegiulii III, din cei cari plătescă în a-

cea comună cătro Stată minimum contribuțiunea personală şi de şosele. .

4, Pentru cele 8 vraşe: Bucuresti, laşi, Cra-

iora, Galaţi, Brăila, Botoşani, Ismailă, Ploescl :

a, Colegiulii 1, din cei ce plătescă pentru

„ imobile situate în comună ună împositii fon-

„8

g. Spargerea de peceţi şi sustragorea de acte
depuse în locuri publice;
.
h. Falsi;
î, Mărturie mincinos;
3. Mituire,

1, Cei ce în publici suntă cunoscuţi că ţinit

casă de prostitaţiane sfii de joci do cărți.
8. Acei lipsiţi de exerciţiulă drepturilorii civile politice,
:

Art. 28 devine 26 şi se menţine,
Art, 29 dorine art, 27, Reciamaţiunile ce

S'ară nasce asupra omisiunilorii sâiă înserieri-

ciară către Statii de lei 200.
loră în listele electorale se adreseză primarului
d. Cologinlă II, din cei ce zlătescă, în a- în cele ânttii trei săptămâni de la data aficeeaşi condițiane, ună imposită fonciară către şerii loră, gi acesta până la orele 6sâra a altiStatii de lei 100
mei Qile, spre a se presenta Consiliului co€. Colegiulă III, din cei ce plătescii în acea
comună unii impaosită către Stată de Iri 60.
d, Coleginiii 1V, din cei ce plătescă în acea,

comună către Stati minimum coutribuţinnea

personală şi de gosele.
|
Fie-care colegii alege ună nomării egală de
consilieri.

munală

.

:

Dapă ce Consilinlă comunali va fi otăritii,
asupra, reclamaţiuniloră ivite, se închee listele
definitive şi se publică de primarii, negreşită

în termeni de. 8 dile de la expirarea termena-

luă de trei săptămâni acordati pentru reclamațiuni; în aceste optă dile nu se mai potii
Cândă numtrulă consilierilorii de alesă va îi priimi alte reclamaţiuni nuoi.
.
fără soqă scu nedivisibilă exactă, atunci coArt, 30 devine 2$, In cele trei săptămâni
legiele cele mai numes6se voră alege câts ună ce urmeză după trecerea, termenului de opti
consilierii mai multă,
o
dile, nemulțumiţii vorii putea apela în contra

art. 23 devine art, 22, Contribuţiuriie plă-

tite da către fomeiă sa potă ţine în sema hbăr-

batului, asemenea şi contribuţiunile plătite de

către minori tatălui loră.
Văduva sâă femeea, mnajoră nomăritată roriă
putea, socoti, dâca roră toi, cea ântâiă fiului
asă celă mai mare ss ginerelui stii, și amânduot tatălui ssi nnuia din fraţii lori, contribaţiunile ce plătescă, spre a le procura dreptul de alogătoră,

Art, 24 devino art. 23, Dreptul de alegătorii se constată

prin rolulă de contribuțiuni

şi, chitanţa contribaţianiloră plătite în cursulii
anului expirată.
:
Art. 25 se suprimă.
î
Art. 26 devine arte 24 şi so menţine;

Art, 27 devine art, 25, Nu poti fi alegători

plătescă către Statii:

1. Români! supuşila uă protecţinae străină,
2. Serritorii cari priimescii simbrie,

„„8. Cei puşi subt interdicţiune judecăto-

neseabilitaţi. .

declarati

-

5. Cei osindiţi la nă pedepsă îriminală.

şi

6. Cei osîndiţi la uă pedâpsă corecțională
"pentru următârele delicte:
"a,
b.
€.
d.
e.

Furtişagă;
Abusiă da încredere;
Inşelăcinna;
Alterare de monede;
Atentatii Ja bunele moravuri;

f. Corupţiuneu în materie electorală;

Consilinlui comunală la Tribunalul

la Curtea de casaţie. până în termenii de 50
de dile de la priimirea otărîreă Tribunalului,
Tribunalulă şi Curtea do casaţiune statucză
de urgenţă,
— Procednra este gratuită,
Ori-ce persână, admisă în listele electorale
pâte reclama înscrirea, sâii ştergerea ori-cărnt
individă omisă sâii nedreptii înscris în lista

alegătorilorii comunei din care cli ânsuşi face

parte.

..

”

Voră putea însă vota şi acei cari se vorii
presenta cu nă sentinţă definitivă, care "i almite între alegători.

Art. 9 dorine art, 29 şi se mănţine,

comanali, oră şi câto vori fi contribnţiunile ce

Tâscă.
|
4. Cei în staro da falimentă

otăririlorii

judeţianii; 6ră în contra otărirci Tribunaluini

Art. noă ca art, 30.
,
Art. 41, 42 şi 48 din legea electorală din

1866 suntii applicate şi la listele alegătorilorii
comanali

!

îi

“ CAPITOLULU V
De spre adunarea alegătorilorii comunală
Art. 292 devine art. 3t. Colegiarile electorate
se convâcă în tâte cormnnele atâtă urbana câtii
şi rorale din patru în patru ani. ;
Acâstă convocare se face pentru cea dâa-

tâiii Daminică a lanză lui Noembre.
Coiegiurile nn se conrâcă
te de cât la casă de vacanţă
a treia. parte a numtralui
Jierilorii.
:
La casă de dissolnținne,.

Ă

extraordinarmnencelii pupină de uă
întregă ală consiconsiliul noii alesii

împlinesce termenulă consiliului disulratii.

a

30

LEGIDIRI

ADMINISTRATIVE,

Cândă corsiliulă noă alesi, pentro înlocui-

rea celui disolvatii, se va fi alesă cu

sâse

luni

înaintea epocci alegeriloriă generale, el rămâne
în funcţiune patru ani, plus acele ş6se luni,

Art. 33 devine 32 şi se menţine,
Art. 34 devine art, 33, Alegătorii aceluiaşi
colegii se întranescii într'uă singură adunare

dâca număruli loră nu trece peste 300; cândă
numărul va fi mare, colegiul se împarte în mal
multe secţiuni analâge cu secţiunile în cari esto

împărţită comuna.—n afişele ssii publicaţiu-

nile do convocare so va arita anume în co sec- țiune fie-care alegătorii are să voteze, bine în-

ţelegenân-se că pentru determinarea secțiunei,
servă de basă domicilinlă alegătorilorii,
Art, 85 devine art, Bi şi so menţine,

Art. 36, 37 şi 383 se saprimă, înlocuindu-sa
cu nrmătorele articole :
- Art, 85, Primarulă comunoi, sâă în lipsă
unuli din adjutorii săr, desemnată de densulii,
preşedă adunarea alegătoriloră s6ă biurouli

secţinuo şi resultatală este proclamată do fiă-

care biuroi. Resultatele diferitoloră secţiuni
se adună

la biuroulii principalii.

care face în

publică recensimentalii generală ală votariloră,
Art, 45 se menţine,

Art, 46, Prescriptele-verbalt ale alegătoriloră, constatătâre tutulor operaţiunilorii săver-

şite, se trămită de îndată Comitetului permanentiă; 6ră în oraşele Bucuresci, Iaşi,

Cra-

jora, Galaţi, Brăila, Botogani, Ploeaci gi Iamailii, Ministeralui de interne. Alii duoilea e-

xemplariă ali acestori preseripte-verbalt so
conservă în cancelaria comunei,
|
Art, 47. Orl-ce contestaţiane asupra alegerilorii se face la Comitetul permanenţii în termenii de 10 dile şi cu dreptă de recursă în alto
dece dile Ia Ministerul de interae, pentru partea nemulțumită, ră în oraşele indicate în articolulă de mal susă,se ndresâză Ministeriului de interne, care, consaltândi Coasiliulă do
ministri, va putea casa alegerile, dâcă se constată irregularităţi grave, În acesti casă sa

centrali, la casă când sunt mai multe secţiuni.
Secretarii suntii cei doui mai tineri din ale- procedă la alegeri noui în termenă de
50 dilo. .
gătorii presinţi,
Casatroa sâii menţinerea alegerilor nu pote preArt, 36. Fiind mai multe secţiuni, fie-care judeca întru nimici acţiunea pablică,
care se
„ate de preşedintepe unii membru din consiliul pote iutenta în contra celoră ce
ară fi comisă
comunală, desemnati de primarii să de către
locoţiitorulă săi.
Sceretarii voră fi cei mai tineri din alegăto,
rii presinți.
Art. 37, Cândi. consiliul se va afla disolvati, adunarea alegătorilor so va preşedo de
primară, scă, în lipsă'j, de unulă din membrii

Comitetului permanentă, pentra comunele ru-

în cursală operaţiunilorii elcetorale orl-co felă

de delictăi prevădută şi pedepsită de lege,

CAPITOLULU VI
Despre clizibili
Art, 43 se menţine,

zale şi pentru cele urbane cari nu santii reşe"dinţe de judeţe; cră pentra comunele reşe-

Art, 49 se menţine, adăogânădii la fine cuvintele : cşi cualitatea da preotii si călagării»,

- sa primarului,

Arte 52, Membrii consiliului comunală rurală, (priinarii, adjutorii şi consilieri), "5ă daă

dinţe de judeţe, adunarea se ra preşede, în lipde primulă-preşedinte

preşedintele Tribunalului locală, să

sâă de

de ună

membru ală Tribunalului, după ordinea numirei loră.
Cândă roră fi mai multe secţiuni, ele se vor
presida de preşedinţii de secţiuni, de membrii
s6i de sapleanţii Tribunalului după ordinea

numirei loră,
Art. 39. 40 şi 41 devin art. 2$, 39 şi 40 şi

se menţinii.
Art, 42 devine art. 41, După ca ai fost chiămaţi toță alegătorii saccesivii după ordinea alfabetică, sa mai face uă ultimă chiămare a ce-

Art. 50şi 51 se menţinii.

N

demisiunea loră către sab-prefectiă, ră acei al |
Consiliilorii urbane către prefect.

Membrii Cousillalui comunală din cale 8 o-

raze menţionate la art. 46, 'Și daii demisiunaa
d'a dreptnlă către Ainisterulă de interne,

CAPITULULU VII
„Despre întrunireași deliberărilo Consie
linlui comunală
Articolul

53 se înlocuesco

cu următârela
loră cari pâte aă lipsită din sală, 6ră scrati- articole noni.
nulii rămâne deschisă pent la 4 ore ssra, fără
Art, 52. Consiliulii so adună în sesiune ora se putea suspenda şedinţa de către biuroii în dinară de 2 ori po anii, Ja 1 Octombre şi Ja 1

acesti intervală.
La 4 ora sâra, în
negreşită despoiărea
neintreruptă penăla

!
„| Martiă,.
acea di, biuroulii îucepe
Art. 5f, Fiă-care sesiunea darâză până la
ecrutinulul, urmându-se 15 gile. Deca trebainţa va cere, oa ss va mat
sărârşirea Lui..
N
prelungi cu 15 dite, în urma însă a votului
- Art, 49 şi 44 dovinii 42 şi 49 şiso menţină, Consiliului şi a încaviinţării Ministerului.
Articolă noă ca art. 44,
Atte 55. Consilinlii se pote aduna şi extra
In colegiurilo împărţite în mai multe see- ordinară ori de câte uri interesele comunei arii

ţiuni. despuiărea scrutinului se faca în fie-care |

cere, sâă în casurile anume doterminate de lega,

JUDETIANE

Art. 56. Convocarea pentru adunările extraordinare ss faco do către primar, din iniţiativa
sea, 86 după cererea a jumătate din numărul
consiligriloră.
|
”
.

Ordinea gilei pentru lucrările adunărilorii ex-

traordinare trebuesco comunicată consilierilorii

57
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straţiunei şi asupra trebiloră "comunei, care

raportii în comunele urbane se va şi publica,

6ră în cela rurale sa va pune la disposiţiunea,

oră-cărni cetăţianii, care arii voi sălii citâscă.
Art. 60 devine art. 63 şi so menţine.
Art. 61 devino art, 62, Prezedintele ara po-

celă pugină cu 2 gile înaintea gilel fixată pen-

liţia şedinţelor; eli are facultatea de a pune

municată la timpă pentru comunele rarale subprefectului; pentru cele urbane, prefectului, şi
pentru cele 8 comune menţionate la art, 46

turbure liniscea şi buna ordine a adunărel prin
uă purtare necuriincidsă.:
.
.
>

Aceşti agenţi ai guvernului a dreptă a o-

în modulă următori :
E
" Consilialii comunalii va delibera şi vota, re-

tru adunare.

.

să aresteze şi a trămite înaintea Tribunalnl
Acâstă ordine de gi trebuesce asemenea, co- competinte pe orl-ce individii eare ară veni uisă

Ministeralui de interne.

:

pune veto ală lorii la trebuinţă şi sub a lori

respundero la tratarea lucrăriloră înscrise în
ordinea de di ce li s'a comunicaţi.
.
Art, 57. Durata întruniriloră extra-ordinare
se va determina prin chiar actul do convocare,

Convocarea, se face cn 3 dile libero înainte

prin circulară către consilieri, în casă de ur-

genţă termenulii pâte â scurtă,
Art, 5$. In casă cândă agentul guvernului

(ved! articolul 56) ară fi opusii veto ali săi la

” Art, 62 şi 63 devine art. GS şi so redactâză

gulamentuliă stă de ordina şi de servicii inte-

riorii, projectatii de primari,
Iu acesti regulament Consiliul va otări
amende pentru acei din membri cari ară lipsi
la şedinţe fără vro unii motivă primiţi do majoritato. Produsali acestorii amendo va intra
în casa comunală.
Ori-co membru care fără motivii legitimă va

lipsi la trei şedinţe consecutive ale acelceaşi sesiuni ordinare,

sâi nu va fi venită după trei

tratarea lucrărilor înscrise în ordinea de di co convocără consecutive la întrunirea, extravr=

i s'a comunicatii, primarulă are drepti a faco
A recursă la superiorii lui, în ordinea crarchică.
Pentra cele optă oraşe providute Ja art, 48 ultima instanță este Consiliulă de Ministri, *
Art, 59. În sesiunea, sea ordinară de la Oetombre, Consiliulă se ocupă cu formarea bud“getelorii pentru anulă viitorii; în sesiunea, sca
de Ja Martiii, elii so ocupi cu priimiroa Şi Controlarea socotelilorii anulat expiratii. .
In ambele aceste sesiuni, Consiliul sa pâte
ocupa şi cu alte objecta ce sunţii do competin“ţa sca.
„a
,

dinară,

se va considera ca demisionată

tre Consiliuli comunală.

e

de că-

Elii va putea recurge în contra acestei detigiuui la Comitetulă permanenti pentru comu-

nele rurala şi urbaue, și la Ministeruiii de interne, pentru cele optii oraşe princivale..

..

"Art, 64 devine art, 69. Consiliul comunală

nu pâta delibera asupra objectelorii străine a-

tribuţiunilori sâlo,

-

Cândă consiliulă ară Î luat uă otărire abă-

tută do la atribuţiunile s€lo sâii care vătămă

interesulă generală, capulă comune! e dâtor a

„La întrunirile extraordinare Consilială nu se închide şedinţa şi a însciința imediată po sub-

pâte ocupa de câtă cu objcetele pentru cari a

fostii convocată,

|

Art. 54 devine art, 60. Consiliul nu pste de-

libera în sesiunile scle ordinare şi în întruni-

prefectă, caro va raporta ueintârgiatii casulă
prelectului. -

Pentru oraşele de reşedinţă, însciințarea sa

face către prefactii; pentru cele optii oraşe, ea
rile selo extraordinare de câtă fiind fașă celă se face către Ministerul de interne..
“pugină nai multă de jumătatea membrilorii
La asemenea întâmplări, prefectulă să Miconsiliari în funcţiune, nistorulă de interne pote suspenda punerea în
Cn tâte acestea la întrunirile extraordinare, lucrare a acestori otăriri, stă va putea chiariă
“elă pâto delibora decă, s'a făcutii de dont ori să închidă sesiunea sâă: întrunirea, . extraorconrotări regulate fără nici ună resultată; la dinară, o
a treia convocare, cu ori-care număr ală memApelulii se face, în zsemenea casă, la Comi- .
briloră presinţi.
tetuli permanenti, în contra otăririi profecArt. 55.deviue art,GL şi se menţine.
] tului, pentru comunele urbane şi rurale, şi la
Art. 56 devina art. 62, Toţi membrii "şi dai Consiliulii de miniştri, în contra otăririi Mivotulă pa facă, afară do casurile undo suntii nisteriului de interne pentru cele optii oraşe,
persâno în cestiane, cândă votată esto secretii,
Conitetulă permaninte s6ă Consiliulii de miPreşedintele voteză coli din urmă.
nistri decido deca suspendarea pronanciată de
Art. 57 şi 58 devin art, 63 şi G4 şi sa men- profectii ssi de Ministeruli de interne pâte fi
ini.
?
menţinată.
Iu
,

Art. 59 devina art, 65,In totă anulă Consi-

„lulă comunală,

înainteda a, sa ocupa de bud-

geti, ia cunoscinţă şi se pronunciă asupra, unui raportă detailată elaborat asupra admini-

Atâtii prefectală câtii şi consiliul comunal

potii apela la Ministerulii do interne contra otărîrii Comitetului permaninte,

- Motivele svapendării pronunciate atâti de

se

LEGIUIBI

ADMIN ISTRATIVE,

prefectii câtă şi de Ministerul de interne se
Art, 73, Deliberaţiunile Consilivlai tuntă
comunică îndată Consiliului comunală. privitâre :
.
Decisiunea Comitetului permanentă s6ă a
a. La objectele co se pună în lucrare d'a-:
Consiliului de ministri, annțând otărirea Con- dreptnlă
de primară numai după decisiunea
silialui comunală, trebue negreşită să interri- Consiliului
şi fără nici uă altă antorisațiane,
nă şesc-deci dile de la comunicarea, motiveloră
b. La objectelo ce ai trebuinţă de aproba=
suspendării; în casă contrariă, suspendarea e- rea
Comitetolni permanenti, ssă a Ministeruste ridicată do dreptă.
,
lui de înterno pentru cele optii oraşe,
Art, 65 devine art, 70, Domnulii pote, după „6. La
obiectele ce ai trebuintăde aprobarea
ă încheiărea Consiliului ministriloră, să anu- domnâsc
ă spre a se putea pnna în lucrare,
leze actele autoritățiloră comunale, cari ară
d. La objectele asupra cărora Consiliu! este:
f abătute de la atribaţinnile lorii, cari ară fi chiâmati
ă a'şi da numai socotința.
.
contrarii legilori s6i arii vătăma interesulă
e. La objectele asupra cărora Consiliulă pote
generală,
E
aşi exprime dorinţele sâle.
Cu tâte acestea, actele aprobate de ComiteArt, î4. Objectela ce so punii în Iacrare d'a
tul permanentă vor trebui a fi annlaţo în ter- dreptulă
meni de 60 gile de la data aprobărel, Acestă Consilial de primară numai după decisiunea
ul comunei, și sub reserva disposiţiu=
anulare, atâță pentru actelede aseraonea naniloră art. 75, suntă cele armătora:
tură făcute de către consiliile comunale ale a"4. Condiţianila arendnirilarii (imposesieri=
celoră optii oraşe principale, câtii și pentru alori) şi a închirierilor proprietățiloră, produesamenca acte a, coloră-alte consiliuri comunale,
telorii şi a venitarilorii comunei, cândii terme„urbane şi rurale, aprobate de Coinitetultă permanenti, so va face în termenii de 60 dile de nulii lorii nu treca peste cinci ani, precumi şi
”
la data comunicărei lori cătra Ministerută de condiţiile adjudecaţiiloră,
d. Chipulă întreboinţării si împărţicei păinterne.
E
.
şi « rodariloră comunale și condiţiile la
Dapă trecerea acestoră 60 dite, actele con- Şunei
cari zii 2 so supune fecelo împărțitâre, afară
siliilorii comunale nu vorit putea îi anulate de
deea arii urma reclamaţii în contra, regolărei
câtă de puterea leginităre,
Cozsiliulai comunală, cândă atunci lucrarea
Art. 66 darine art, 71, Dâcă consiliulă ară
esto sapusă aprobaţici Comitetului permanent,
continua a, se depărta de atribuțiunile sâle, s6ă
S5ă a Ministerului de interne, pentru cele optă
dâcă actele sâle ară fi do natură a turbura or]
dinea publică, Domnulă pâta pronuncia disol- raza,
„varea Consiliului şi analarea deliberaţiuniloră pul e. De ari avea comuna pădure propriă, ehiîmpărțire! acesteia între locnitori, confor=
- sele,
.
mânda-se legiloră sylvice.
”
Ia ascinenea casuri, raportulii Ministerului
d. Cercetarea, şi aprobarea budgoteloră pade interne trebue a fi anume motisatii şi purochiiiori, prelucrate de respectivele cpitroblicată de uă-dată cu decretalii de dizolvare.
pil ale parochiiloră, conformă legiloră şi re-.
După donă luni celă mulţi de la disolsare
gulamentelorii speciale.
vorii trebui a se face noul alegeri,
e. Regulamentele pentru administraţia inteÎn tâte cele-alte casuri de abateri scit neîudepliniri de legi alo Consiliului comunală se va TiOră a comunei. Aceste regulamente nu potă
urma după prescripţiunile art. 90 'din. legea Ii contrarii legiloră şi regnlamenteloră de adConsiliului judeţiani. Pentru cele optă oraşe ministraţie generală s$ă judiciară.
Art, 15, Ori-ce regulare a Consiliului comuprincipale, drepturile Comitetulni prrmanentă
na! asupra objectelorăasătato în articolulă preincumnbă Ministerului do interne,
cedentă se comunică nemidlocitii Comitetului
Cândnici în acestă modă nu seva obţine ună
permanenti spre cunoscință; 6ră pentru cele
resultatii satisfăcătoră , governulă va putea
opt oraşe principale, Ministeralni de interne. înce din noii apelă la alegători.
Deza Comitetulă stă Ministerul, pentîn 29 de
Primarulii ca adjutorele din Consil:ală disol- dile de la priimirc
a nutificăroi, ne anuliză revatii va continua a expedia afacerile curente gularea
ale comunci, penă la instalarea noului Consi- regulame Consiliulni ca abătută de la legile ssă
ntele administrative, ca, se pote pare
li comunală.
.
în lucrare.

CAPITOLULU VIII
Atribuțianile Consiliului comunaliă
Art. 67 devine art,

72, Consiliulii comunală

nu administreză, elă controlăză și ia otăriri

în casarile anume prevădute de Jezre,

Arte 76, Ubjectele cp ai trcbuință de apro-

barea Comitetului permanenţi, să a Ministeratui de interne, pontru cele opti oraşe, spre
a se putea pana în lucrare, suntă =
”
a. Badgetulă,
d. Comptari!e (semele) anale ale veniturilori și ale cheltnelilori.
"e. Cumpărările, înstrăinările. schimbările de

Art, 63—81 se înlocuescă prin următârele : | avere nemişcătâre scii de drepturi ale comanet,

JUDETIANE

SI

so

COMUNALE

deca valorea lorii trece peste 3,000 lei; consti- | nistri. Orl-ce împrumutur
! voră trece peste atmirea de hipotece, delimitarea, şi împărţirea cesto sume, roră face
objectulii cnef legi 'spede nemişcătore în derălmășie, afară decă ac6- ciale,

stă împărţire s'arii ordonade către antoritatea

e. Projectele do aliniare, ca şi numirea stra-

judiciară,
:
d. Pructificarea fondarilor comunale ce voriă
prisosi peste cheltuetile lor, prin cumpărătârea

delori, pentru cele optă oraşe, se aprobă prin
decretii domnescii; pentru cele-alto numai de
ministru de interne.
.

depane la Casa de depunere şi consemnaţiuni,

lit. k, nu voră putea avea locă do câți

de efecte publice ale Statului român, cari se vor

e. Projectele de clădiri, de reparaţii însemae

te sâi de dărâmări, ce arii roi să întreprindă

comuna,

|

:

f. Deschidsrea şi închiderea de strado şi pieţe
publice, şi projecte de aliniare,
”
:
g. Direcţia şi deschiderea drumurilorii vicinate şi laterale potrivit legiloră şi regulamenteloră,
i
:
-h Priimirea darurilooii şi leguturiloră făcute

coment. sâi aşedEmintelori comunale. cândii

val6rea loră na trece de 10,000 lei.
De a urmatii reclamaţie în contra darului
s6ă a legatului, aprobarea Comitetului p:rmanentiă se notifică

administrativă,

părţci reclamanta, po

calea

DE

- Ori-ee reclamaţie în contra aprobărei Comi-

tetului permanantii, trebue a ss face, cel mult

Ă

până în 30 qi!e, după notiscare.

î. Intentare de procese,
F, Invoelile comunel, dâcă ea se obligă a ras-

f. Invoelile ce na santă prerăduto la art. 76

tutea nnci legi.

,

în vir-

|

Art. 28. Objectele asupra, cărora Censilială comurală este chiămatii a'şi da numai socotinţa, suntă :
.
o
a Projectele de aliniaro ale drumurilor mari
ce arii traversa oraşele, târgurile şi satele.
b. Priimirea darurilori şi legaturilori făcute

aşedăminteloră de bine-facere dependinţe de
comună,

e. Autorisarea ce arii cere aceste aședăminte
de a sa împramata,de a cumpăra,de a schim-.
ba, doa înstrăiia, de a porni procese, de a
se învoi,
,
|
d. Intruniri de sate şi cătune într'nă singură
comună, deslipirea unei secţii de sati pentrn
a forma nă singnră comună sâii pentru a selipi

la aită comună,
Ea
e. Schimbarea de reședință a, unei comun
compusă de mai multe secţiani.
a

"_f. Ceresile de certificată de bună conduită

punde uă vatâre până la sama do 25.000 lei, în trebuincidse pentru dobândirea împămentenicele optă oraşe, si 10,000 lei în celo-alta co- rei străinilor domiciliați în comună.
o
!
mune.
Nici uă împămâatenire nu va putea fi cerută,

" Eră pentru pământă, în cele optă comune
urbans, până !a 100 pogâne, şi în cele-alte până
la 50 pogâne,

2, Regulamentele sâă tarifole atingătâre de
strângerea venitului din închirierea locuriloră
de bâlciari (Ermardee), târgari, pieţe, şi zathanale, de dejugători pe pământurile comunale,
precumii şi taxa cântazulai, a măsnriloră și a,

cotitului.

Arte 7. Objectole ce să trebuinţăda dobândirea unei ordonanţe Domnesct,şi în unile casari, 2 unci legi spro a te putea pune în lucrare
:
”
suntă
a. Aședarea, schimbarea şi oborârea, de contribațiani comrnale şi do regnlamente atingă-

"târe co ele.
V. Faxele de poduri (bradinile) şi alte dări
de asemenea natură eo s'ară projecta, a se sta|
tornici pe tesitoriulă comunei,
c. Priimirea de daruri și legaturi, cândii val6xca lori trece peste 10,009 jet
d. Imprumaturile ce se potă face în carsulă
unui ană, pentru comure rutale. vorii fi până
la suma ce 1000 lei; pantran comanele urbane
ce nu suntă roşedințe, până la suma de 10,000
iey; pentru comunele urbane reşcăinţe, până la
suma de 50.000 lei; pentru

cele

opt

comune

dâcănu va fi insocită de certificatulii lberată
do Consiliulă comunală unde acelii străini va
fi petrecătoră, îi
Ii

g. In fine tote objectele asupra cărora Con=

ailiile comnnale suntă chiimate s'şi da soco- :
tința prin legile s6ă regulamentele administra

tive, s6ă asupra cărora sarii consulta de către
administraţia superiră sti d'a dreptală de că:

tre primari. .
.
,
Art. 19. Cozsiliite comunali potii a'şt expri-

me dorinţa asupra tutulorii objectelorii de in-

terese locale, în fie-care secținne de începută
de anii, şi după co roră termina lucrarea lorii
pentru închecrea, socotelilori,
”
Consiliile comurale nu potiă a. so pune în comunicaţiune cu alte Consilii comanale,de câtă
în chostiani de interese lozale reciproce; le este
oprit a face scă a publica veri aă protestaţiune,
proclamaţians, sei adresă de ună caracter poltici.

JAPITOLULU IX
Despre primarii și atribuțiunile scle
Art.S2 devine art, SO și se menţine,
Primarală singură admini-

urbane princirale, până la suma de 100,000 ei,
Arte S1, nucă.
după ce se zori încuviinţa de Cânsiliulă de mi- | streză.

.

„90

LEGIUIRI ADMISISTRATIVE,

Art. 83, 81, 85, 86 şi 87 se înlonesce prin

următorele :
.
“Arte $2, Primarul se numesce, în comunele

urbane, după recomandația Ministerului de in-

terne, prin decretă domnescă, dintre cei co fi-

gureză po lista consiliariloră aleşi la consiliul
comunală.
In comunele

rurale, elii so numesce

după

recomandaţia prefectului, de către Ministerul

de interne, dintre cei ce figureză pe lista Consiliarilorii aleşi la Consiliali comunală,
La casă de absenţă momentană a primarului,

elă recomandă, un loc-ţiitorii dintre Consiliarii

sircinată, sub autoritatea administraţiei superi6re, cu următârele înăstoriri :
-

a. Cu publicarea şi executarea legiloriă şi regulamenteloriă generale,
„
d. Cu oxecutarea măsuriloră de asigurare pu-

blică,
€. Ca poliţia comunală a picţeloră publice

a stradelori ete,

d. Ca conservarea şi administrarea proprie-

tățilorii comunei şi a Grepturiloră ef.
€. Cu îndestularea publică,

f. Cu căutarea veniturilor, privegherea stabilimenteloră comunale şi cu comptabilitatea

adjutori.
|
.
«Art. 83, In comanele urbane primarulă nu:
mesce pa unul, s6ii duoi, dintre consiliari,
spre a'li ajuta în lucrări şi suplini în cas de
lipsă. La cele optăi orașe piincivale, înlocuito-

g. Ca redacţinnea budgetului şi formarea, socotelilor de cheltucli.
.

cești loco-ţiitori sâii adjutâre poti fi în număr
do trei, designaţi de ministra.

lucrărilor comunale, conform încheerilorii Con:

comunale,

.

- h. Ca propunerea, către consilii, a creărcă.

de noui venituri comunale.
ruli se desigueză de căra Ministerul do inî. Cu învoelile târgurilo
co aparţinii co„terne. În orașele, Bucuresti, laşi şi Craiova a- munelorii, facerea contracteră
lorii şi adjudecarea
siliului comunală, în marginea logiloră şi a reArte St, Nu potă fi primari, nici adjutore, Bulamennteloră în ființă.
..
|
funcţionarii Statului, adninistrativi scă judeIn nici ună casă comuna na pote avea nici
cătoresci, stă întreprindătorii de venituri şi lu- ună amestecă în târguriie
să bâlciurile de pa
crări publice ala comunei,
proprietăţi cari nu suutiă ale ssle,
|
„Arte S5, La comunele compusa de nai mulE. Ca apărarea, drepturiloră comanale îute secţiuni, primarul numesce şi rovâcă definitivă câte ună delegati pentru fie-care secțiune de comuvă, care delegatii nu pote fi de
câti unulii din consiliarii comunali, ssii din
alegitorii acelei secţiani.

Aceşti delegaţi nu poti avea alte atribuţini
ale primarului de câtă cele relative la poliţie

şi la siguravţa, comunei, la paza holdeloră, a
otareloră, a căiloră do comunicaţiune, a con-

sersărol puțarilori şi fontânelorii, a privegha-

ret îndestulărei.

“

Aceşti delegaţi vorii fi retribuiţi şi inscriși

în budgetulii votatii de Consilială comunalii.
Art, 56, Primarulă ssii Consiliarul adjutoră,
care încetâză din vre uă causă Gre-care din

funcțiunea sa, redevine membru consiliariă,a-

fară numai dâcă arii fi demisionată
câstă insărcinare,
,

Art, 87 Primarală numesce
toţi fancţionarii comunei,

şi din a-

şi revocă pe

Primaral unu! Consilii disolvat nu mai pâte
face nici numiri nici destituiră,ci numai suspendări provisorii, lăsândi otărirea, definitivă
noului primară,

Art, SS. Primarulii fiindii totii do uă dată şi

unii delegatii

ali

administraţiunei

centrala,

se află sub autoritatea guvernului, EL esto un

magistrată însărcinată cu atribuţiuni peliţie-

nesci, cu menținerea, ordinek pablice, cu luarea,
tutalorii măsurilorii privitâre la bana stare şi
„liniscea locuitorilor comunei . şi în sferzită,
el are orice alte îndtoriri ce li s> puuă prin

naintea justiţiei, ca apărătoră directă, sâiă prin
delegare acestui dreptă către 6meni do specialitate.
. Cu formarea, listeloră electorala.

it. Cu ţinerea licitaţianitorii pentra darea în

întreprindere a constrneţiunei sâii altele două
valore do 100 lei, la comunele rurale; 1,000 lei,

la cele urbane, cari nu suntii reşedințe de districtă; 2,000 iei, la cele urbane reşedințe de
districtii; 5,000 lei, la cele optii oraşe

princi-

paie. In susii so va, face în presenţa Cousilialui

comunală,
Art, 90, Primarii cari fără motire justifi-

cate, celă multă într'aă lună de ia expirarea

terminului prescrisă do lege, nu vorii depune
semele (socotelile) despre administraţiunea lor,
so vorpedepsi cu închisâre de la una pânăla şâsa

luni, și cu amendă de la 500 până la 2,000 lei,
acuata fără prejudiciuli altorii penalităţi pentru fapte ale pestianii prevădute de codieilo
penale.

Art. 91. In oraşele cari treci peste aă po-

palațiune de 3,000 locu,.itor
prirezhere
ia şi
menţinerea ordinei publice este încredințată,

unui anumz fancționarii de poliție. care, în Bu-

curesci şi Iași, portă titlu de j:refectă de poliţie, Gră în celo-alte oraşe de poliţaiă.

Arte 92, Primarul este însărcinată ca ţi*
nerea acteloră stării civile. In oraşele co santă împărţite în mai multe
ci:comscripţii, primarali numesce, pentru fie-

unii oficiăiră însărcinată cu
care circomscripţie,
lege.
|
g | ţinerea acestori acte,
Art. 9. Primarulă este mai în specială în
În cele optii oraşe Qclegaţiunea funcţiunei
4

,
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de oficiării ală stărei civile se va putea da, ca
şi în trecută, unorii pers6no cari să nu facă
parte din Consiliuli comunală,
”
„ Art. 93, Primarolii judecă contravenţiunile

de simplă poliţiă, conformii legii de procedură

penală,
Art. 94 şi 95 sa suprimă.
Art, 96 devine art, 91. Primarul are supraveghiarea, ospicialoră, birourilor de bine-facere, scâleloră, caseloră de închisâre ale comunel, bisericelorii, întru câtă se atinge de consarvarea şi întreţinerea loră cu materialulă și
personaluiii trebninciosii; afară de acele biserici, cari clădite fiindă do proprietarii moşiilorii, aceştia, ară cere şi Sari angaja a lo întreţine pe viitorii în comptulă oră.
-

In privinţa acesta elii visiteză pieţele. stabi-

%

SI COMUNALE

te ostile sâă do atacuri aduse

păcei publice,

primarul s6ă acelă ce'lă înlocuesce, în comu-

nele ande poliţia so face de primară, va putea
cere d'a dreptuli intervenirea putere! armate

prin autorităţile militare, cari voră fi dâtâre a

se conforma, aceste! cereri,
Cererea va trebui a fi pururea

scrisă,

E

BE
făcuţi. în-

„Art, 103, Semnul distinetivii ali primari- .
lor comunali va fi eserpa cu culorile naţionale,
purtată la cingătâre,
Art. 104. Primarii şi adjutorii lori potiă fi
suspendați do către prefecţi, în comunele ce

nu suntii reședințe de judeţii, cră în reședințe
numai de către Ministerulă de interne,

.

|

Revocarea lori la comunele ce nn suntii re-

şedinţe se face numai de către Ministerulă de

limentele, de câte ori socotesce de cuviinţă şi interne; âră la reşedinţe prin decretii domnesc.
comaurică Consiliulul comunali sâă administraArt, 105, Primarii sunt plătiţi din casa.
țiunii superi6re (în ceea ce o privesce), abusu- comunală.
e
rile existente spro a lua măsurile ce trebue spra
Salariile lori sa otărăsciăi de către Consilialii
îndreptarea răului...
IE
comunală.
.
- Art, 97 devine 95, In casă de rescâlă, atraMaximulii remunerarielozii se otărasce prepamente s6ă turburări grave aduse păcei pu- cumi urmeză :
=
blice, scă alte evenimente neprevădute, cândă
_1. Pentru comuna Bucuresci, până 12,12,000
cea mai mică întârdiere ari putea causa, peri- lei pe anii.
cole sâi pagube pentru locuitori, primarulă
2. Pentra comunele Iaşi, Crajora, Galaţi şi
pâta faco regulamenteşi ordonanţe polițienesci, Brăila, până la 9,600 lei pa ani.
E
- (afară de oraşele uude sunt prefecţi scă capi de
3. Pentru comunele Ploesci, Ismaili, Botopoliţie); elă trămito de îndată copii după dân- gani şi Severină, până la, 7,200 ci pe anii..
sele către prefecţi, espunând şi motivele,
4, Pentru tote comunele cele-alte, urbane,
Ezeențiunca va putea, fi suspendată de către reşodinţe de jadeţă, pânt la 4,300 lei, po anii,
prefect sâii snb-prefect.
”
--5. Pentra comunele urbane, cari na sunti

Art.98 şi 99 derin art, 96 și 97 şi se mențin,

Art, 100 devine art,98, Poliţia spectucolelor

aparține primarului; clă pâte opri, în împre-

- giurări grave ori-ce representațiuno contrarie
moralei, religiunei şi ordinci publice, în comrnelo unde poliţia este în sarcina lui.
“Art 101 devino Art, 99, Primarul, sâă, în
lipsă, adjutoruli delegatii de eli, verifică, cel
" puțin uă dată pe lună, starea casei comunale,

Ast. 102 şi 105 se suprimă,
- Art, 104 devine art. 100 şi se menţine.

Art. 105 devino art,101, Regulamentele so
publică, prin îngrijirea primarului, prin pro-

clemațiuni şi afişe.
În sate pablicaţianile se facă prin citirea în
publică la eşirea din biserică şi la casa comrnală. Aceste

regulamente devin

îndâtoritâre

a cincea di după publicaţiunea !ori, afară de
casarile cândă terminuli va fi: determinati
prin Cosuşi regalamentulă s6ă ordonanța dată.
Aceste re galamente şi ordonanțe se daii în

reședințe de judeţe, până la 2,400 ici pe ani.
6. Pentzu comunele
pe ani.
EI
Consiliarii adjutori
rariă fixă, înscrisă în
Consiliulii comunală.
Aceste remuneraril
penă la jumătate din
lui respectivă,

rurale, până la 1,809 lei
vor avea ună remune-.
budgetulă aprobată de
a
vorii putea fi maximum
remunerariulă primaru-

CAPITOLULU X
Despre secretarii (scriitorii) consiliilorii comnnale
Art, 109, 110, 111, 112 şi 113 se îulocuescă
prin următorele:
Art. 100. Fie-care Consilii comunal urbani va avea ună secretarii; fic-care Consilii
comurali rural va avea uni scriitorii. Acestă

funcţionarii este numită, suspendatii s6ă revgforma următore :
Iu
catiă, directii, de către primarii. Nu se va putea
- Primarală (seci primarul şi Consilieliă co- numi scriitoră la uă comună rurală de câtă amunală) din comuna , ... .. judeţulă .... cela, ce va, avea dreptul de alegători în acea
plasa ..... otărascesâă ordonă ....
comună. Eră în cas d'a nu se găsi sa va putea
Art. 106, 107 şi 108 se înlocuescii prin: ur- lua din uă comnnă vecină.
mătârele :
_
Art, 107, Salariulă secretarului, pentru co- Art, 102, In caside rescâlă, de atrupamen- munele urbane, şi ală scriitorului pentra co-

2
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munele rurale, se fiztyă în marginele remune
rariiloră otărite prin acâstă lege pentru consilierii adjudori respectivi,
!

Art, 10S, Secretarală şi scriitorul este,

în speciali, însărcinatii cu redactarea actelo
ră
şi prescripteloră-verbale ale comunei,
”
„ Tâteotihârile Consiliului so vor treco întrun
registru sub-scrisăi și parafatiă de către primară.

„CAPITOLULU XI
Despre

perceptori

.

Art. 114 şi 115 se înlocuescă sa următ
ârele:
art. 109, Perceptorelă este nuntă,
suspendatii şi revocată, conformii legii din
Martiă 1871.
Art. 110. Consiliul comunal otărasca anorariulii perceptoralui şi garanţia ce este
a se
cera de la dânsul,
Art, 116 dsvine art, 111 şi so menţiune.
Art. 117 devine ars, 112, Poreeptorulă comunei rurale cste însărcinată, singuri
şi pe
răspunderea sea, a cfectua rocotele comun
ale,
şi a achita, după mandate, regulat,
cheltnelele ordonanţate, până la samele specia
le alo
fie-cărul articolă ală badgetului s6ă ală
creditului speciali.
Perceptorii comuneloră urbane suntă însăr„cinați cu perceperea tutulori recotelorii
comu-

nale, și a vărsa toţi bacii împliniţi, la casa

Consilialui comunală, în mâna unuf casier
ă,
prevădută în budgetală Consilialut comun
ală,
şi care a depusă garanţia prescrisă de acesta
,

CAPITOLULU XI
Despre cheltuelile comunale

Art. 118 devine arte 113 şi se menţine,
Art. 119 devine art, 114. Consiliul comaunaliă este ţinută do a coprinda anuală în
bud-

getă tote cheltuelile aeclea cară sunțiă
rostite
de legi ca obligatorii,
Cele mai de căpetenie sunţă următârele:

lui şi impiegaţilorii poliţiei, precum sunţii de-

terminate de lege.
3. Cheltuelile de chirii şi reparaţiila localuluă judecătorilor do plasă (ocâle) precumă şi
cumpărarea şi întreţinerea, mobilierulai.

3.

Cheltuelile instrucţiunei publice, conform

legilorii,
k, L6fa preoţiloră şi a altoră servitori ai bisericeloriă, acolo unde bisericele nu aă venituri

proprii îndestulătore.
. Cheltuiala şi întreținerea ospicielorii a să-

raciloră neputincioşi, a copiiloră găsiţi, a caselorii de poprelă.
îm. Reparaţiunila cele mari şi mici ale edifizieloră comunali, afară Ge. clădirile militare
şi edificiele consâcrate cultului, ala căroră con-

struoțiuni se cuvine a forma objectul de con-

tribuţiuni extraordinari.
n. Îngrădirea cimitiriloră, întreţinerea
mutarea loră, în casurile

şi

otărite de legi şi de

regulamentele de adminiatraţiune publică.
0. Cheltuclila pentru iluminarea şi pavarea,
stradeloră, pentru ape, grădini şi plantaţiuni
publice şi alțe asemenea.
D. Cheltuelile pentru planuri şi alinieri,
d. Cheltuelile consiliului do experți în comauncle unde sa rori institui prin lege.
7. Contribuţiunile şi plăţile stabilite de legi
asupra averiloriă şi veniturilor comunale,
3. Piata dâtoriiloră a cărori se pâte cere

plăţi şi în genere tâte cele-alte cheltacli puse,

prin disposiţiuni
neloră.

de lege, în sarcina
-

comu-

Art. 120 gi 121 devină art, 115 şi 116 şi ee
|
menţinii,

Art. 122 derine art, 117. In orașele Bacuresci, Iaşi, Craiova, Galaţi, Ismail, Brăila,

Ploesci şi Botoşani, înscrierea acestoră chel-

tueli seva face ex-oficio de către Ministerală de
interne. Erăîn cele-alte comune, de către Comitetuli permanentă.

|

,

Consiliulă comunală în primul casă va pu-

a. Întreţinerea localului Primărici şi chel- tea apela ja Consiliulii de ministrii, ră în ală
donilea la Ministerul de intere,
tusla, cancelariei comunei,
:
b. Cheltueli de tipară în trebuinţa comunei,
CAPITOLULU
XIII
- 6. Abonamentulii la A/fonitorulii oficialii,
d. Cheltneli pentra recensimentulă populaDespre veniturile comunale
țiunei,
!
Art, 123 devine art, 118 şi se menţine.
e. Cheltueli pentra registrel statului civilă,
Art, 124 devine art, 119, Fie-care comună
şi partea tabelelor statistica e priritOre
la
coare dreptulă a se impune, extraordinară; ac6-mună,

sta se otărasco de Consiliul comunală,
f. Plata primarului, consiliariloră adjut
Nici că impunere exstraordinară na este
a perceptoriloriă, secret arului, (scriitoru ori,
lui) şi priimită, dâcă nu va fi votată cu nă
în genere a tutaloră îm piegaţiloră comn
majoritate
najl.
do
*/s
a membriloră consiliari în funcţiune,
9. Plata guardiş tiloză, sergenţiloră
Nona contribuţiunase afișâzăîn cursde15 gipierilori, rătăşeilori, guardel orăşe , pomnesci,
le la ușa casci comunale, spre a se putea cuLa cheltuelile sergan ţiloră de oraşă din
Bucuresci şi Iaşi, Statuii va contribai cu a troia nâsce de contribuabili, In acestă timpă contribuabilii ce s'ară socoti loviți, stă prin noua
parte.
dare, s6ăprin cotisaţiune, voră putea reclama
h. Plata

şi cheltuclilo oficiaralui, comisaru- [la
Consilială comunală,

JUDETIANE
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Or-care ară fi otărirea Consiliului comunală |înterne, pentru cele optă oraşe, ra trămita
asupra scesteireclamaţiuni, Consillulă, nă-dată | comisari pe comptulii personală aj autorităcu prescriptuli- verbal co va trebui sa “şi în- țiloră comunale, cari ară fi îintârdiată cu trăcheo despre nona dare, va fi dâtoră a trămite miterea socotelilorii şi a budgeteloră.
Comitetului permanenti, sc, pentru cele optii
„Art, 130 devine art. 127, Cândi, din -îmoraşe, Ministeriului de interne, şi tâte cererile progiurări neprerădute, vă. ndministraţi
une
şi reclamaţiunile co roră fi priimite în contra comunală va fi recunoscută necesitatea de a
a
acelori dări,
caro nu era alocatăîn budface tă cheltuială,
Art, 125 devine art. 120. Dările fă ordi- getii, primarulii va supune mai ântâiă cestinnaro, fiă extraordinare, votate de Consiliulii nez deliberării Consiliulai comunală şi apoi ea
comrnalii, nu se poti pune în lucrare, de câtă se va supune şi Comitetului permanentă, ssă,
întărindu-se de Domn, dâcă suntă coprinse în pentru cele optii oraşe, Ministerulai de inlegea maximului, sâi-otărindu-se în legi 5pe- terne.
:
ciale votate de Corpurile Leginitore.
In budgatii va figura uni paragraf pentra
asemenea cheltucli neprevădute.
Art, 191 devine art 128, Nici uă plată din
CAPITOLULU XIV
casa comunală nu se va putea face de câtă în
Despre comptabilitatea comunală
puterea unci alocaţiuni coprinse în bndgett,
s6i a creditului speciali încuviințată în moArt. 195 se înlocuesco prin următârele :
dulii indicată de articolali precedentă, '
Art. 121. Consiliul comunală ali fiă-căNică ană articolă din cheltuelile bnâgatolni
„că comune urbane să rurale, în sesiunea or- nu pâte fi corârşitii de câtă indicândă şi mid:
dinară de la 1 Octombre, se ocupă cu brdge- loculii de acoperire şi nicl unii virirnentă nu se
tulă veniturilorii şi chieltueliloră anului viitorii, pâte faco, fără învoiela Comitetului perma=
Art. 122, In sesiunea de la 1 Martie, Consi- nenti, ră pentru cele optă oraşe ale Ministalili deliberă asupra socotelilori anului tre- ralui de interne.
cută, presentate de primar; elă corceteză asaArt, 132 devine art, 129, Cu tâte acestea,
menca şi fix€ză socotelile celoră-alți funcționari Consiliele urbane sâii rurali potii vota cheltusli
ai comunci, fără prejudiciuliă acţiunei Comite- reclamate de împregiurări neapărato şi nepretului permanentă, a Ministerului de interne şi văduto, lnândii într'acâsta aă resoluțiune moa Carţei de compturi.
tivată caro trebue a fi, de îndată, adresată,
"Art. 195, In şedinţele unde sa cercoteză se- Comitetului permanentă sâă, pentru cele optă
mile capului comunei, Consilinlă desemnâză, oraşe, Ministerului de interne.
i
prin votă secretii, pe acelă din membrii săi
In casuli cândi cea maimică întârdiere arii
caro are să înlozuâscă pe capulii comunei, în ocasiona uă pagubă vederată, primaraulii pâte,
presidenţia Cousilialuj.
sub respunderea sea, vota trebuitorele cheltocli
Capulă comunei pâte asista la deliberaţiuni cu îndâtorire însă ca de îndată să încunosciin„pentru a da lămuririle trebuitore; el se re- țeze Consiliuli comunală, care deliberă' dâca
" trage îns€ la rotă.
,
S
priimesce s6ă respinge cheltuiala, şi po ComiLoco-ţiitorulii săă în presidențiă trămite 2c6- tetuii permanentă sâiă po Ministernlii de înstă deliberaţiane Comitetului permanentă, si terne, pentru cele optă oraşe pentru a o a- Ministerului de interne pentru cele optii oraşe. proba.
:
-

Art. 127 devine art, 124 şi se menține.
Art. 128 desine arte 125, Budgotele şi socotelile se supunii de către primară aprobaţiunii

Comitetului permanentii ; &ră pentru cele optii
oraşe, Ministerului de interne,cara le încuviinţEză, cu reserva însă a cercetări! definitivă a
socoteliloră de către Curtea de compturi,
* Consiliele comunale sontii dâtâre, cândii supunii budgetela şi socotelile lori la aprobaţiunea Comitetalui permanenti respectivi, sâă
Ministerului de interne, să certifica că ele ai

fosti publicate şi afişate,
Art. 129 devino art, 126, Socotelile trebue

Disposiţiuni transitorii
Toto Cousiliile urbane şi rurale, astăgi existinte, sc voră reînoui, conform acestei legi.

Guvernulii va determina epocele în cară tro-

bue a so efectua operaţiunilo electorale relative Ja confecționarea listeloră, la întâia con=
vocare a adunăriloră alegătoriloră comunali,

precum şi la epoca aleperiloră, observându-sa
termenilo prescrise pontru formarea listeloră

şi pentru convocarea alegttoriloră, -

"La ântâiele alegeri, în oraşele do reședințe,

a î trămise, în fie-care ani, Comitetului permanontii, sâii Ministerului de interne, înainte

biuroală principalii so va preşedo do către pre-

Budgetele trebue a fi trămiso înainte de 15
Yoembre.
A
e
Comitetulii parmanentă să Ministerulă de

fi preşedată de câte ună membru alii tribuna-.
lalui.
În comunele unde nu suntii Tribunale, biu-

del Mai,

o.

şedintele Tribunalului de ântâia instanţă,

Dâcă vorii fi mai multe secţiuni, fie-care va
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roulii so va preşede de către celii mat în vârstă

!
dintre alegători.
- Primarii, adjutârele şi membrii consilieloriă,
astădi ezistinte, voră urma 4'şi îndeplni fancțianile, până cândii că voră fi înlocuiți, conformi cu legea comunală actuală.

Pentru formarea noueloriă circumscripţiuni

comunale, se va lua avisulii Consilieloră comunale actuale, precumii şi a Consilieloră judeţiane.
Acolo unde avisuli comunelor va fi ani-

formă şi aprobatii de Consiliul j adețianii, nu so

va aduce nici uă altă modificare do gurernă.
In casulă contrariii, Consilialii ministriloră
va pronuncia, aplicândii provisorii decisiunea
luată,
Corpuritoră Leginitâre, la sesiunea viitâre,
li se vori supune, spre aprobare, tabloulă ge»

neraliă ali nonilorii circumscripţiuni comunale,

şi ele vorii statua

asupra tutuloră reclama-

țiuniloriă deslegate provisoriă de Consilială mi-

nistrilorii, -

-

ă

JUDETIANBSI COMUNALA

LE

%5

GE

PENTRU COMUNELE URBANE SI RURALE (1)

(eu modificările introduse prin legea
de la 13 Marti 1974 şi promulgate
prin decretulă
No. 747 din 5 Aprilie 1874)

|

CAPITOLULU 1

vosbesce în articolul de mar usii, nn
se voră
putea efectua de câții în virtutea unei
legi, şi
comunei
observându-se următârele regule :
.
Consil
iulă comunalii altă comunei care ară
Art, 1. Tâte satele, oraşele şi
orăşe
lela
(târdori
întranirea sea cn uă altă comună, scă desgarile) României vorii forma,
pe viitor comune lipirea uneia din
părțile sâle, va îi dâtoriă a eiadependinte, supuse legii
de fagi.
xamina prealabil chestiunea, consaltând
omaunele se impartiă în comune
ă şi
rura!
e, coma pe cel ma! impuşi dintre contri
buse din unul s6i ma! malte sate,
buabilii coraucătune, etc., nol să ai cătunului intere
şi în comune urbane; adică oraş
sati, —- Asemenea
eşi orășele,
consultare so va face şi de către consiliele
Art, 2, Comuna îngrijesce sinu
cară
înter
elorii-a
]te
comun
e interesate în chestiune.
solo eclo şi se administră de sine
îu
marg
inea
La
casii
de învoirea tutoră părţiloră interelegiloră, Ea formâză uă pers6nă jurid
sate, consiliele comunale respective rorii
Art, 3, 'Totii locaitorală faco parte ică,
condintr
'uă,
stata decisiuncu luată printr'ană prescr
comună şi contribue la sarcinele
ipticomunale. A- verbală, caro se ta aduc
ela cunoscința
cei cari

Formarea

locuescii afară de unii centru de popn
:
laţiune, sunţiă înd&toraţisă se înscr
ie şi să facă
parte din

comuna în jurisdicţiunea căreia,
se afă acea locuinţă.
Art. 4, Nici nă comună nu șa, putea
număra
mai pucinii de cinci sute contribuab
ilt.
.
Cândi, din causa depărtării diver
soloră cătune ala unei comune, a micului
numă
pulaţiune, sâii a altorii îm pregiură r de pori locale, nu
se va putea îndeplini condițiunea,
de mai susiă,
se va putea constitui comuna şi cu
uă
țiune mai mică, după cum se reguleză populamai josii,
la capitolalii disposiţiunilori trans
itori
Art. 5. Comunele a cărori administi,
raţiune
ară întâmpina dificultăți din cenus
a preu marei
întinderi sâă prea marelui numără
de familii
domiciliate în întrală ci, sâă din
causa compuneril lorii
de mai malte cătune,

so voră putea
subimpărţi în mai multe secţiuni,
dâră care

totrşi, în interesele cela mari şi în
raporturile
lorii exteridre, va înfăgişa una,
şi singură comană şi va avea uă nnitate de
administra
țiune.
Nică uă întrunire sâă deslipire a
unet comu0, precum nici strămutarea reşed
inței comuzei, nu se va putea face de câtii
din cinci în
inci ani, însă pururea ca ună anii
ensemântului pentru coutribațiuni,înaintea reastă-felă
“a punerea în lucrare a modificări
loră admise
să coincidă, ca începerea unni noii
periodă da
inci ani.
art, 6. Tâte întrunirile, sâă deslipiril
e, şi
schim

prefec-

tului; prefectalii, luândă avisulă
Comitetulu

i
permanentă, va raporta Ministesinlui
de înterne, care supune projectulă de lega
cuvenitii
aprobirii corparilorii legiuitâre,
,

Expunerea de motive va menționa smplin

irea acestori formalităţă,
La casii da contestaţiuns din partea
uneia
din părţile interesate, cheatiunea se va.
Supune
deliberării Consiliului județianii, care îşi
va da
părerea sea, — Acesta va, putea, aflândi
nedomirire în otărirea chestiunci, numi aă
comisiune consultativă compusă dintre membr
ii cei
mai impeşi al comunelorii interesate
; acea
comisinne, întrunindu-se cu consil
inlă comunală respectiră, sub preşedinţa sub-p
refectalui plăşel în care so.ailă comuna care
cere alipirea sâi deslipirea, va expune result
atulii deliberaţianii sâla printrună prescriptă
-vorbalii,

cara so va comunica Consiliului judeţianii.

Prescriptulă-verbală alii consilialui
înaintsză, prin prefectii, împreună ca tto selucrăr
ile
anteri

dre,. Ministeriulai de interne, caro avisEză do este casti a se presenta corpuriloriă
legiuitore projectulă do lego necesarii.

Aceeaşi procedare se va urma, şi pentru stră-

mutarea reşedinţei comunei.
.
,
.
Nici uă schimbare în clasificarea, comunelori
i

rurale şi urbane, astă-di existente, nu se
tea, face da câtă în intervală do cinci ant raşi puîn
virtiitea unei legi,
„Arta 2, Averea proprie a comunei întreg
i,

barea reşedinței comunej, despre cari se scă a unei părţi din comuna caro se întruneseâ
cn uă altă comună vecină, rimâne a sea pro-

(p Fentra înlesnirea consultătoru
lut s'a retipărită întruni
iemodificată şi modificările introd
use prin cea naoă.

corpi partea leget vechi comunale

care a 1tm asti

7
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prie; ea se va administra însă toții de autoritatea comunală,
Ta, casii de neînțelegeri, se decide de către

autorităţile judecătoresci.

CAPITOLULU II
Dâtoriile comunelorii

Trei-spre-dece membri stă consiliari, în co-

munele de la 15,000 până Ia 30,000 loczitori;
Cinci-spre-Qece membri sâi consiliari, în comunele de 1a 30.000 până 13 50,000 locaitori;
Şepte-spre-dece membri aci consiliari, în comunele de la 50,000 în susii.
.
Arte 18, Na potă fi consiliari, în comunela

urbane, cei'ce nu sciă scrie şi ceti,

Art. 8, Fic-care comună este dstâre a avea

vă casă a comunei, numită Primărie,

Art, 9. Pie-cara comună este dstâre a în-

griji do cultulă, de biserica, sâă “de bisericele
religianii la care aparţine. Ea este dâtâre aplăti
pe preoţii şi servitorii bisericelorii sâle. Nimeni
însă nu este îndâtorită să contribue pentru servicinlă unui cultă care nu este âlii săi,
Art, 10. Contribaţianea pentru serviciulii
cultului va fi deosebită do cele-alte dări.
Arte 11, Fie-care comună este dâtâre a îngriji de neputincioşi săi şi de copiii găsiţi.
Art, 12, Pie-care comună va fi dâtâro a-a-

vea-una stu mai malte scâle de băeţi şi do fete,

conformă disposițiunilorii legii de instra
cţiun6 publică.
:
.
Art, 19. Fie-care comună urbană va avea
ună „corpă de pompieri bine disciplinaţi, inatruiţi, la meşteşuguli lori, şi înarmaţi, după

cum prescrie uă anume lege.

Art, 14, Fie-care comună urbană va îngriji
a avea ună spitală pentrn bolnavi sâi scăpă-

CAPITOLULU IV:
„Despre alegătorii comunal
Arte 19. Membrii consiliului comunală se
alegii directii de către colegiele electorale specificate la art. 21 de mat josăi.
Arte 20. Suntii alegători în comună :

Românii s6i împământeniţii coas află în cor-

diţiunile stipulate în legea de facă,
Alegătorii vor trebui să aibă vârsta del ani
împliniţi, să aibă, în comonele rurale, ună domiciliă cu duoi ani, cu excepţiunea prevădută
la art, 21 pentru alegătorii din colegiulă ântâiă
din aceste comune, 6ră în cele urbane, cu ună
ană înaintea înscrierii în lipsa electorală, şi să

plătescă către Stată contribuţiunile

dirocte

cerute de lege pentru a figura în veri-unulă
din colegiele indicate la art, 2].
Art, 21, Colegiele electorale pentru alegerile comunali se împartii în modulă urmăforă :
1. Pentru comunele rurala sunt duoă colegie:

a. Colegiul ântâiii, compusă din cai cari
taţi, în marginele trebuinţeloră şi midi6celoră
scle, dâcă nu există spitală centrală, şi fără a plătesci către Statii unii impositii fonciar mi-

50 prejudeca, subsidiele ce asemenea, spital comunali ară priimi din casa judeţuiui sâi a
Statuluy.
E
Art, 15, Fia-care comună rurală va fi d6târa a avea tauri, armăsari şi berbeci de soiă,

nimun de 120 lei pentru proprietăți situateîn

aceeaşi comună,

-

„Asemenea, fie-care comună rurală este d6târe a avea uă grădină de plantaţiune, pentru
respândirea dudilorii (agudiloră),

Dreptul
'de alegere se va exercita, scă în
persână, s6ă prin delegată, în tâte comunele
unde alegătorii de categoria de mai susă ară
plăti minimum de 120 lei imposită fonciară.
Delegaţiunea sa va da tot-d&-una printr'ună
actă legalisatii, şi numai unuia dintre alegătorii înscrisă în lilatele electorale ale aceleeaşi

CAPITOLULU III

Delegaţiunea nu e pâta da nici arendașului
nic! celoră coprinşi în categoria art. 25,

pentru îmbunătăţirea viteloră,

„ Compunerea

autorităţii comunale

Art, 16. Fio-care comună este represintată
„Prin un consilii comunală. a căruia compunere,
alegere şi atribuţiuni se determină mai josă,

Administraţiunea trebiloriă fie-căreia coma-

ne este încredinţată unel persâne, care pârtă
numele de Primaruli comunei,
Atribuţiunile acestui magistrati se vor determina mai josă,
Art, 12. Consiliul comunal se compune din:
Nuoă membri să consiliari, în comunele” p6nă la 5000 locnitori;
Unii-spre-dece membri sâă consiliari, în comanele de la 5000 până 12 15,000 locuitori;
"|

comune.

Cândă colegiuli va fi compus numai de trei

proprietară, aceştia voră face de drepti parte
din consiliulii comanală, s6ă vorii putea delega, fie-care pe răspunderea loriă. dreptulă loră,
prin procurațiune legalisată dată unsi persâne

în condiţiunile aliniatului precedentă,

Aceeaşi regulă se va observa şi atuncă cândă
numărul proprietariloră acestui colegii va fi
mai micii de câtii trei. In casulă acesta. celă
de ali duoilea colegii alege restulă numărului membriloră consilinlui comunală psn3la îplinirea numărului de nucă.
b. Colegiulă ali duoilea, compusă din toţi
acei cari plăteseii către Stati celă puţină impositală personali şi de şosele şi cari ai în a-

ceeaşicomună un domiciliă cel puşin de duotani.

*
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2. Pentru comunele urbane car! nu suntă
re-| .B. Dâcă a sășârşitii cursulii de colegi
zedinţe de județii suntii duoă colepie
i sâi de
:
facultate în România;
a.
Colegială ântâii, compusă din
acei cari
c.
Dică
după
studie
regula
te,
plătesc în acea comună 60 lei contr
ibuţiune do la nă facultate străină diplom a dobînâită
“tonciară către Stati, pentra imobi
a de doctoră
le situate s6i de licenţiatii în -ort-ce
specialitate, treîn acea comună,
”
buindii
însă
ca
acâstă diplomă să fi recuno=
d, Colegiuli ali duoilea » din acei cari
plă- scută de guvernulă țărei;
“tesc în acea comnnă contribuțiane către
Stată
„d.
Dâcă
a întemeiatăîn România nă fabrică.
celii puginii darea personală, şi de şosele
.
s6ă
mannfactară folositâre țărel şi care ocupă
3. Pentru comunele arbans reşedinţe de
ju- celă pugin cincf-decă meseriaşi,
deţe suntii tre colegie :
Art, 25. Nu pot fi alegători comunali;
4. Colegialii ântâii, compus din toți ace!
car! câte vor fi contribaţinnile ce plătese către orişi
plătescă în acea comună anii impositi
Stat:
fonciariă
1. RomâniY supuşi la uă protecţiune străină;
către Stati de minimum 120 leY,
pentru imo2.
Servito
ril
cari
priimes
cii simbrie ;
bile situate îu aceeași comună, ,
3.
Cei
puşi
sub interdicțiune judecătorâstă;
d. Colegiulă ală duoilea, din acet cari
4. Cei în stare de falimentii declaratii şi netescă în acea comună către Stati acelaşi plăimreabilitați;
posită, în sumă-de 60 lef.
5. Cel osîndiți la ui pedâpsă criminală ;
c. Colegiulă al treilea, din acai cari plătes
cii
6. Cei osindiţi la uă pedepsă, corecțională,
în acea comună către Statii minimum
contri- pentru urnătârele delicte .
buţiunea, personală si de sosele.
a. Furtişagă,
„.
4, Pentru cele 8 oraşe, Bucuresci, Iași,
Crab. Abusii de încredere, .
:Jova, Galaţi, Brăila, Botoşani, Isinail,
Ploescă:
Inşelă
c.
ciune,
a. Colegiuli ântâiii, din cai ce plătesc,
pend. „lterare de monete,
tru imobile situate în comună, unii
impositiă
e. Atentată la bunele morațuri,
fonciariă către Statii de lei 200.
f.
Corupţiune în materie electorală,
D. Colegiulă ală daoilea. din ce ce plătes
că,
9. Spargere de peceţi şi sustragere do acte
în aceeași condiţiune,:
unii impositii fonciariă dopuse în locuri
publice,
cătro Statii de Iei 100,
h.
Falsă,
€. Colegiulă ali treilea, din cei ce plătea
cii
î. Mărturie mincin6să,
în acea, comună un imposit către Stat
de lei 60.
3. Mituire;
d. Colegiulă al patratea, din cei ce plătes
cii
7. Cei ce, în publică, suntii cunoscuţi că ţină
"în acea comună către Statii minimura
contri- case de prostituţiune sâii de jocii da
buţiunea personală gi de şosele.
cărţt;
„8. Acei lipsiţi de exereiţiulă drepturiloră ci- |
Fie-care colegii alege ună numără egală
do viloşi politice.
”
|
consiliari,
Ari, 26, Listele alegătorilor sa pregătescii,
Cândii numărulă censiliariloră de alesii
va fi pe fie-care anii, de către Primarii comune
fără soţii, sâii nedivisibile esactiă, atunci
loră,
cole- pe basa ultimeloră roluri de contri
bațiuni,
-giele cele mai numerâse voră alega câte
|
un con=
Aceste
liste
pro
vis
se
ori
afișeză
ă , în cea d'ânsiliară ma! multă,
i
teii
Dumin
ecă
a
lunei
lul Ianuariă,în fie-care
Art. 22. Contribuţiunile plătite de către
comună.
fonice se potii ţine în sâmă bărbatalui;
asemeAri,
27, Reclamaţianele ce s'ari nasce anoa și contribuţiunile plătite de către
minori, supra omisiuniloriă sâii înscrierilor
ă în listele
tatălui lori, |
Vtdura s6ă fomeea, majoră nemăritată voriă electorale se adresâză Primarului, în cela d'âm- putea socoti, dâcă rorii voi, cea ântâiă, finlai tâiă trei săptămâni de la data afizeriă loră, şi
acâsta până la orele G sâra a altimey dile, spre
stii celii mal mare,.sâă ginerelui săă, şi
amân- a se presenta consiliului comunală,
duoă tatălui sâii unuia din fraţii loră, contr
ibuDupă co consiliulă comunală va fi otăritii a
țiunile ce plătescii, spre a le procura drept
ul sapru reclamaţiuniloriă ivite, se îacheo
listele
de alegători.
Art, 23, Dreptulă de alegătorii sa constată definitire și se publică de Primari, negreşită
în
termenă de optii dile de Ja expirarea termoprin rolulă de contribuţiuni şi chitanţa
con- nului de trei săptămâni, acordată pentru
tribuțiuniloră plătite în cnrselă anulu
rei ex- clamaţiuvy; în aceste optiă dile nu
so nai potă
pirată,

”
Art, 2£, Israeliţii pământeni, până ce roriă priimi alte reclamaţiuni nuoi.
Art, 28, In cele trei sptămâni ce urmâză
arcta că aă simţimintele și moravurile româdnpă
trecer
ea
termen
ului da optă dile, nemulnesci, şi până la uă modificare a legii de facă,
ţămiţi

"nu voră putea exercita drepturile comunale
de

câtă în condiţianile următâre :

a Dică, servindă în armata română, ai
do“bândită rargulă de subofigeri ;

i vor putea apela în contra otăririloră
consiliului comunală la Tribunalală judeţului;
€ră în contra otăririi Tribunalului, ia Cartea

de casaţio, până în termenă de30 dile de la priimnirea otăritit 'Pribunalului,
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“Tribanalulă şi Cartea de'casaţinne statueză

are de preşedinte pe unii membru din conside urgenţă. — Procedura este grataită,
lială comunală, desemnatii de Primari sâă de:
Or.-co persână admisă în listele electorale către locoţiitorulă săi,
pâte reclama înscrierea sii ştergerea, veri-căSccretarii voră fi cei mai tineri din alegători individiă omisă s6ă nedreptă înscrisă în li- rii presenți.
sta alegătoriloră comnnei din care elă ânsuşi
Art. 87, Cândă consiliul se va afla disolface parte.
vată, adunarea alegătoriloră se va, preşede da:
"Voră putea însă vota şi acei “cari se voră Primari, s6ă, în lipsă'i, de
unulă din membrii
presenta, cu uă sentinţă definitivă, cari îi ad- Comitetului permanentă, pentru
comunele rumite între alegători.
rale şi pentru cele urbane cari nu sunţiă Teşa“Art, 29. Listele nă-dată redigiate, după dinţe de judeţe; 6ră pentru comunele
reşedinîndeplinir

ea formalităţiloră de mal susă, de- ţe de judeţe, adunarea ae va preşede, în
lipsa Primarului, de primali preşedinte sâi de
preşedintele Tribunal
locală, s6ă de ună.
“Art, 80. Articolele 41, 42 şi 43 din legea membru ală Tribunaluului
lui, după ordinea nuelectorală din 1866 sunt aplicate şi la, listela mirii lorii,
vină: definitive de la 1 Martii, şi pentru totă
cursulii anului, până la următorulă 1 Martiă,

alegătoriloră comunali,

CAPITOLULU V
Despre adunarea alegătorilorii comunali
Art, 31, Colegiele clectorate se conrâcă în
tâte comunele, atât urbane câtă şi rurale; din
patru în patru ani.
"Acestă convocare se face pentru cea dântâiă Duminecă a, luni lui Noembre.
Colegiele nu se convâcă extraordinaremente
do câtii la casă de vacanţă celi pugină de uă a
treia parto a numerului întreg al consiliarilorii,
La casă de disoluţiane, consiliul nuoă alesi
îniplinesco termenulă consiliului disolratii.

Cândi consiliul nuoii alesă, pentru înlocui-

rca celui disolvatii, se va, fi alesă cu şâse luni
înaintea epocei alegeriloră generale, el rămâne în funcţiune patru ani, plus acele sâse luni,
Art. 32, Primarulă comunei conrâcă pa a-

Cânai rori fi mai multe secțiani, ele se tori.
preşede do preşedinţii desecţiuni, de membrii
s6ă de supleanţii Tribunalului, după ordinea
numirii lori.
.

Art. 5$, Preşedintele are singurii poliţia a--

dunării; nici uă putere armată, şi nici ună agentă ală poliţiei nu va putea sta în sala sâă
împregiurulă sălei adunărei, afară de casuli
cândă acâsta, so ra cere de către preşedintele:

Art, 39. Preşedintele face cunoscutii ada-.

,
nării numărală persâneloră de alesă.
Art, 40, Fie-care alegătorii, chiămatii la
rândulă sâii, depune biletul stă scrisă pe hâr-tie albă şi închisă într'uă cutie cu ducă încuetori, ale cărora chel se păstreză, una de către
preşedinte şi alta de către celă mai bătrână
dintre secretari:
Celii ce na scie să scrie chiamă pe unul din-tre alegători, în care are încredere, şi Si scrie
biletală,

Arte 41. Dapă ce aii fostii chiămaţi
alegători cel puşin cu 15 gile înaintea dilei fate legătorii succesivi după ordinea alfabetictoţi
se
pentru alegere. Convocarea se face prin publi- mai face nă ultimă chiămare aceloriă cari ă,pote
carea şi afişarea Qilei firate lu Primărio şi în ai lipsiti din sală, 6ră scrutinul rămâne des-

totii coprinsulii comunei,
Art. 93, Alegătorii aceluiaşi colegii sa întrunesci într'uă sivgură adenare, dâcă numixulă lorii nu trece peste 300; cândă numărală
va, fi mai mare, colegiulă se împarte în mai
multe secțiuni analoge.— In afişele sâii publicațiunile de convocare so va arăta anume în ce
secţiune fie-care alegători are să voteze, bine

înțelegendu-se că pentru determinarea secțiunii servă de basă domiciliulă alegitorilorii,

Arte 84, Adunarea alegitorilorii nn so pâte

ocupa de câtă numa! de alegerile pentru care
ea este convocată,
Art, 55, Primarulă comunei, sâă, în lipsă'i,

unulă din adjutorii săi, desemrații de dân-

sulii, preşedă adunarea alegătoriloră, sâă biurouliă centrală, la casti cândi sunt mal multe
secţiuni.
Sacretarii suntă cei duo! mai tineri din alegătorii presenţi.

Art. 36. Fiindiă mai molte secţiuni, fie-care

chisii până la 4 ore sâra, fără a se putea sus--

penda şedinţa decătre biaroă în acest interrală.

“La 4 ore sâra, în acea di, binroul incepe negreşitii despoiarea scrutinului, urmâudu-se neîntreruptă penă la săverşirea lui.

“Art, 42, Ta deschiderea arnei, fie-care bi-.

letii se desface înaintea publicalui, numele eşitii so scrio de cătra fie-caro secretară pe uă
listă, şi resultatulă generală se proclamă de
către preşedinte,

Art, 45, Biletele cari coprindă nume neîn-

ţelese,

sâii

semne

de

orl-ce natură,

cari ară

presupune uă prealabilă înțelegere, sunt nule,
Art, &4£, In colegiele împărțiteîn mai multe

secţiuni, despoiarea scrutinului so face în fie--

care secţiune şi resultataiii esto proclamată de
fie-care biuroi. Resultatele diferitelor secțiuni
se adună la, biuroulă principală, care face în
publicii recensamentulă generală al voturiloră..
Art, 45, Alegerea se face prin majoritate
relativă; 6ră în casă cândiă nu se va putea în-
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“trani nă treime de voturi, se va procede la uă
nouă alegere, în termenii de 15 dile.

Art, 40, Prescriptele-verbale ale alegători.
lori, constatătâre tutoră operaținniloră săvârşite, se trămită de îndată Comitetalui perma-

nentă ; 6răîn oraşele Bacuresci, Iaşi, Crajora,

'Galaţă, Brăila, Botoşani, Ploesci şi Ismailă,

Ministeriuloi de interne. Aliă duoilea exemplară
ală acestori prescripte-verbale so conservă în
cancelaria comunei,

Art. 42, Uzi-co contestațiune asnpra alege-

rilor se face la Comitetulii permanentă în termen de dece ile, şi ca drept de recursă în alte
„dece dile la Ministeriulde interne, pentra par-
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dinară de ducă ork po ani, Ja 1 Oatombre şi la

1 Marti.

Ari, 54,

ME

Fie-care sesiune durâză până la

15 ile. Deca trebuinţa, va cere, ea se va mai

prelungi cu 15 dile, în urma însă a votului consiliului şi a încuviințării Ministerialui,
.

Art, 55, Consiliul se pâte aduna şi extraor-

dinară ori de câte ori interesele comunci ară
cere, s6ă în casurileanume determinate delege,
Art. 56, Convocarea pentru adunările extraordinaro so face de cătro Primară, din ini-

țiativa sea, sâii după cerereaa jumătate din

numărulii consiliarilorii,-

O:dinea gilei pentru lucrările adanărilor ex-

tea nemulțămită : 6ră în oraşele indicate în ar- traordinare
trebuesce comunicată consiliariticolul de mal susii, se adresâză Ministeriulei
lori celă puginii cu duo dile înaintea gileă fide interne, care, consultând Consiliulă de mi- xată
pentru adunare.
.
,
nistri, va putea casa alegerile, dâcă so constaţă
Acestă
iregularităţi grave. In acestă casă se procede municată ordine de di trebuesco asemenea cola timpă, pentru comunele rarale,
la alegeri nuoi în termenă de 30 dile. Casarea, sub-prefectalui,
pentru cele urbane, vrefectns&ă manţinerea alegeriJorii nu pote prejudica lui, şi
pentru cele opti comune menţionate la
întru nimict acţiunea publică, care se pote in|
tenta în contra acelor ce arii fi comisii, în art. 46, Ministerului de interne.
Aceşti agenţi ai gavernului aii dreptii:a qcarsulă operaţiuniloră electorale, oră-ce fală
pune veto ală lori, la trebuință şi sub a loră
-de delictă preregută şi pedepsiti de lege.
răspundere, la tratarea lucrărilorii înscrise în

CAPITOLULU VI
Despre eligibili
Art, 48. Pentru a fi alesă membru unui con=

ordinea do qi ce li s'a comanicată.

a

Art. 57, Darata întrunirilorii extraordinare
se va determina, prin chiar actul de conrosare.

- Convocarea, se face cu trei dile libere inain-

te prin circulară

către consiliari; în casă de
PR
Arte 58. In casă cândă agentulă guvernului (cedi art. 56) ară fi opusă veto ali stă la

'siliă comunală se ceri aceleaşi condiţii ca şi urgenţă, termenală pâte fi scartii.

pentru a fi alegătoră,
Art. 49. Funcţiunile -de membri ai consilinlui comunală suntă necompatibile cu ori-ce tratarea lucrăriloră înscrise în orâinea de di
fancţiune salariată a Staţului şi calitatea de co i s'a comunicată, Primarulă aro drepti 4
preotii scă călugări.
face recursla superiorii lul, în ordinea, erarchiArte 50, Membrii unuia și aceluiaşi consi- că. Pentru cele optă oraşe prevădate la art.46,
diă nu potă fi uniţi între dânşii prin legături ultima instanță este Consilinlii de ministri,
de înrudire, sc alianţă de familie, până la ali
Art. 59, In sesiunea sea ordinară da la, Octreilea gradă inclusivă.
tombre, consilialii se ocupă cu formarea bud|
Art, 51. Membrii consiliului, la intrarea getelorii pentru anuli viitoră; în sesiunea sea
în fancţiane, pronunţă următoraliă jură mentă, de la Martii, elă se ocupă cu priimirea şi cenîn faga, unui delegată ală guvernului, &ră acei trolarea, socoteleloră anului expirată.
N
ai oraşului Bucuresci, în faga ministrului de
In ambele aceste sesiuni, consiliulă se pâta
interne : <Jură credință Domnitorului, Supa ocupa şi cu alte objecte ce suntii de compe-.
mere legilorii ţăreă şi. sprijină intereseloră co- tinţa sa,
munei. Aşa sămi ajute Dumnegeii.»
La întrunirile extraordinare, consiliuii nu
„Art, 52, Membrii consiliului comunală ru- se pâte:ocupa de câtă cu objectele pentra cari
“rală (Primară, ajutor şi consiliari) îşi daii a fostii convocati,
:
de misiunea loră către sub-prefectă; Sră acei
Art, 60, Consiliulii nu pote delibera. în seai consilielorii urbane, către Prefectă,
sianile sâle ordinare şi în întrunirile sâle ex
Membrii consiliului comunală din cele opti traordivare, de câtă fiindă facă celă pugină

oraşe menţionate în art. 46 îşi dai demisianea

d'a dreptulă către Ministeriulă de interne.

CAPITOLULU VII

mai multii de jumătatea membrilori consiliari
în fancţiune.
A
a.
Ca tote acestea, la întrunirile extraordinare,

elii pote delibera, dâcă s'a făcută de duo ori
convocări regulate fără nici ună resultatii; la
a treia convocare, cu ori-care numării al mem-

Despre întrunirea și deliberările conbriloră presenţi.
siliulai comunalii
Art, 59, Consiliulă se adună în sesiune or-

:

ua

Art, 61. Primarul comunej, sâă în lipsă'i
ântâiulă săii adjutor, ori, în lipsa şi a acestaia,
.
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celiă mai în vârată dintre membri, deschide, pre-| la
şedinţe fără veri-ună motirii priimită deş6de şi închide şedinţa. Otăririle se dai cu
ma- majoritate, Productuliă acestoră amende va
injoritate absolută de voturi: la casă de paritatra în casa comunală,

în, propunerea, asupra căreia se desbate,
cade.

membru, care, fără motivă legitimă,
Art, 62, Toţi membri îşi daă votulă pe fa- va Orl-ce
lipsi Ja trei şedinţe consecutive ale aceleeaşi:
şă, afară

de casarile unde sun persâne în chestiune, cândii votul este secretii.

-Preşedintela voteză celii din urmă.

Art. 63, Ori-ce membru alii comunei este
oprită : .
N
1. De a sta fagă Ja deliberarea cheatiunilori în care are ună interesii personali,
adică
cândii otărirea ce sa va lua va putea aduce,
lui
sei rudelor şi aliaţiloră lui, veri-ană
avantagiii scii pagubă:
2; Dea lua parte la vert-un servicii „la veri-uă
strângere de dări, Ja veri-nă dare în întrepr
isă, s6d a figura ca garantă în veri-uă între“prisă a comunei;
3. Do a interveni ca advocaţi sâă plenipotenţi în procesele pornite contra comunei, precum nici a apăra cn plată veri-ună proces
ali

|

sesiuni ordinare să nu va fi veniti după trei
conrocări consecutive le, întrunirea extraordinară, se va considera ca demisionată de către
consiliulii comunalii.
"
Elă va putea recurge în contra, acestei deci-.
siuni la Comitetulii permanenti, pentru comu-

nele rurale şi urbane, şi la Ministeriulă de in.

ternc, pentru cele opt oraşe principale, .
Art. 69. Consiliali comunalii na pâte delibera asupra objectelori străine atribuţiuniloră sâle.
|
-.
Cândiă consiliulii arii fi luată uă otărtre abă-

tută de atribuţinnile s6le, sâă care vatămă în-

teresulă generalii, capali comunei este
dâtorii

a închide ședința şi a însciinţa imediată pe sub--

prefectii, care va

raporta neîntârdiatii casulii

prefectului.
!
,
comunei,
i
Pentra
Art. 64 Tâte otăririle consiliulai se însoziii face către oraşele de reşedinţă, însciințarea se
prefectă; pentru cele optii oraşe, ea
într'uă condică ţinută de secretari; ele so sub- se
face către Ministeriulă de interne,
semnez

ă de membri, şi suntă pururea la disposiţiunea ori-cărui cetăţiani din comună,

La asemenea întâmplări, Prefectul, s6ă

Ministrulii de interne, pote suspenda punerea
s6ă a orl-căreia autorităţi, care arii voi să Je lucrare
în.
a acestori otăriri, scă va putea chiar să:
cunâscă.
.

” Cu tâte acestea, consiliali pâte decide, pentru ună timpă mărginită, secretulă decisiunijoră luate cu aşile închise, Acesti secret este
însă numai în privinţa particulariloră, 6ră nn
şi a aatorităţii,
Art. 65, În totă anulă, consiliulă comunali, înainte de ase ocupa de budgetii, iea cunoscinţă, şi se pronancie asupra unui raportă
detaliatii elaborată asupra administraţiunii şi
asupra trebiloră comunei, care raportii, în
comunele urbane, se ra şi publica, 6ră fu cele
rurale, se va pune la disposiţiunea orl-cărui
co-

tăţiană, care arii voi să'lă citâscă,
Art, 66, Şedinţele consiliului suntă totii.

de-ana publice, cândă va fi de tratată uă chestiune de budgetii, de dări noai; de înstrăivare de veri-uă avere comunală, de contractare,

de împrumuturi, de înființări de stabilimente

de utilitate publică, şi, într'ană cuvrântii,
de
- orl-ce chestiune care atinge directă interes
ele
comunale, fără a pune în jocă nici ună persân
ă,

Art. 67. Preşedintele are poliţia, şedinţe-

lori: ; elă are facultatea de a pune să areste

ze
şi a trămite înaintea Tribunalului competinte pe

ori-ce individi care ară veni să turbure
liniscea şi buna, ordine a adunării prin uă
purtare necuviinci6să.
-

închidă sesiunea sâă întrunirea extraordinar
ă,
Avpelală so face, în asemenea casii, la Comitetală permanentă, în contra otăririi prefectului, pentru comunele urbane şi rurale,
și la
Consiliul de ministri, în contra otărtrii
Mini=steriulul de interne, pentru cele optii
oraşe.

Comitetulă

permanentă,

sâi Consiliulă

ministri, decide A6că suspendarea pronunţatăde

de prefectă aci de Ministeriulă de interne
pote

fi manţinută.

Decisiunea Comitetului permanenti, s6ă

a
Consiliului de ministri, anulândă otărirea
con-:

siliului comunală, trebuo negreşită să întervi
nă ş&se-deci dile de la comunicarea motiveloră-

suspendării; în cas contrarii, Suspendarea este:
redicată de dreptă.
:
!
Art. 50. Domnali pâte, după uă încheere
a Consiliului ministrilor,să anuleze actele au-

torităţiloră comunale, cari arii fi abătate de a-

tribuţiunile loră, cari ară fi contrarii legilori
i,

s6ă ari vătăma interesul generali.

Cu tote acestea, actele aprobate da ComitaArt, 63. Consiliulii comunală va delibera,
”. vota regulamentuli să de ordine şi de servi-şi tală permanentă vor trebui a fi anulate în termenii

- căi interiori, projectatii de Primari,
In acestă regulamentii, consiliulă va otări

amende pentru acel din membri, cari arii lipsi

.

Atâtiă prefectală câtii și consiliul comunală
poti apela la Ministeriuli de interne contra.
otăriii Comitetului permanenţă,
Motivele suspendării, pronuneiate atâţii
de
prefectii câtii şi de Ministerial de interne,
secomunică îndată consiliului comanală,

de 60. gile de la data aprobării, Acâstă
anulare, atâtii pentru actele do asemenea natură făcute de către conailiele comunale ala ce-loră optă oraşe principale, câtă şi pentru ase-

DUDETIANE

menea acte a celoră-alte consiliari comunale,
urbane şi rarale, aprobate de Comitetulii per-

manenti, se va face .în termeni de 60 ile de

da data comunicării loră către Ministeriulă de
interne, .
,
Dapă trecerea acestorii 60 dile, actelo con-
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menulii lori nu trece pesto cinctani, precum şi
condiţiile adjudicaţiiloră;
i
b. Chipulă întreboinţării şi împărțirii păgunii şi a rodurilorii comunale și conâiţiile Ja cari
aă a se supuna fegele împărţitâre; afară dâcă
arii urma reclamaţi! în contra regulărit con-

„silieloră comunale nu voră putea Â anulate de siliului comunală, cândii, atunci, lucrarea este
câti de puterea legiuitâre.
- „| supusă aprobaţiei Comitetului permanentă, sâii
Art, 71, Decă consilială ară continua a se a Ministeriului de interne, pentru cele optă

depărta de atribuţiunile sele, sâi dâcă actele

stle ari fi de natură a turbura ordinea publică, Domnuli pote pronuncia disolvarea consi-

Bului şi analarea deliberaţiunilorii sle,

In asemenea casuri, raportulă Ministeriului

„de interne trebue a fi anume motivatii şi publicatii d'uă-dată cu decretulă
de disolvare.
După ducă luni celii multă de la disolvare
voră trebui a se face noui alegeri.
In tâte cele-alte casuri de ubateri sâii neîndepliniri de legi ale consiliului comunală, se
va urma după prescripţiunile art.90 din legea

consiliului judeţiană. Pentru cele optă orașe

principale. drepturile Comitetulul permanenti
incumbă Ministeriului de interne.

Cândii nici în acestă modă nu se va obţine

enă resultati satisfăcătorii, guvernulă va putea face din noii apelă la alegători. .
Primarnli, cu adjutârela din consiliulii disolvații, va continua
a expedia afacerile corente
ale comunei, până Ja instalarea noului consiiii comunală.

Atribuţiunile consiliului comunală
Art, 72. Consiliul comunală nu admini" străză; elă controleză şi iea otăriri în casurile
anume prevădute de lege.
|

Art. 73, Deliberaţiunile consiliului suntă

- privitore :
i
i
“a, La objectelecese pan în lucrare d'a dreptulă de primară, numai după decisiunea consiliului gi fără nică aă altă aatorisaţiune;
d. Ia objectele ce ai trebainţă de aprobazea Comitetului permanentă, sâi a MinisteriuImi de interne, pentr cele optă oraşe; .
__“€, La objectele ce ai trebuinţă de aprobare
" Domnâscă spre:a ee putea pune în lucrare;
4. La objectele asupra cărora consiliulă este

- chiămată a'şi-da numai socotinţa ;

„8. a objectele asupra cărora consiliulă pâte

„şi exprima dorinţele sâle,'
Art, 74.:Objectele ce se pună în lacrare d'a
după

„€. Da ară avea comuna pădure propriă, chipuli împărţirii acesteia între locuitori, conformându-se legiloră silvice;
d. Cercetarea şi aprobarea bndgetelorii parochiilorii, prelucrate de respectivele epitropii
ale parochiilorii, conformi legiloră şi regalamenteloră speciale; .
e. Regulamentele pentru administraţia in-

teriră a comunei. — Aceste regulamente nn

poti fi contrarie legilor şi regnlamentelori de

administraţie generală s6ă judeţiară. :

Art. 75. Ori-ce regulare a consiliului comunali asupra objecteloră arătate în artico-

lulă precedenţi se comunică nemidlocitii Comi-

tetului permanent spre cunoscinţă ; ră pentru
cele optă. oraşe principale, Ministeriului de
înterne.
|
Dscă comitetulă sâă Ministeriulă, până ta
30 diie de lu priimirea notificării, nu anuleză
regularea consiliulai, ca abătută de la legile
si regulamentele administrative, ea se pâto
pune în lucrare,
_

Art. 76. Objectela ce aii trebuinţă de apro-

CAPITOLULU VIII

-dreptulă de primari numa!

oraşe;

decisiunea

consilialui:-comunei, şi sub reserva disposiţiunilorii art. 75, suntă celo-următâre :
"a. Conâiţinnile arencuiriloră (imposesierilorii) şi-a închirierilori proprietăţilorii, pro-

ducteloră şi a venituzilorii comunei, când ter-

barea Comitetului permanentă, sâă a Ministeriului de intetne, pentru cele opt oraşe, spre
a se putea, pune în lucrare, suntă :

a Budgetuli;
.
:
b. Compturile (semele) anuale ale venituziloriă şi cheltueliloră;
,
€. Compărările, înstrăinările, schimbările de avere nemişcătore sâii de drepturi alo comunei,
dâcă val6rea lorii trece peste 3000 ici; consti- -

tuirea de ipotece, delimitarea şi împărţirea de.

nemişcătâre în devălmăşie, afară decă acestă .
împărţire s'arii ordona de cătro autoritatea
judiciară;
aa
d. Fructificarea fondurilor comunale ce vorii
prisosi peste cheltuelele loră, priu cumpără-

torea, de efecte publice ale Statului română, .
cari se rorii depune la casa de consemnaţiuni; .

„-e, Projectele de clădiri, de reparaţii însem- :
nate s6ă de dirâmări, ce ară voi să întreprinQă comuna;
f. Deschiderea şi închiderea de trade şi pieţe .

publice, şi projecte de aliniare;
a
9. Direcţia şi deschiderea drumurilor .vici- .

cinale şi laterale, potrivită legiloră şi regula- .
menteloriă ;
|
.
!

h. Priimirea darurilor şi legaturiloriă făcate comunei, s6ă aşedămintelor comunale, cândă .
val6rea loră nu trece de 10,000 lei.
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De a urmată reclamaţie în contra darulu
i |
d, Intruniri de sate şi cătuno îatr'u
s6i a legatului, aprobarea Comitetului
perma- gură comună; deslipirea unei secţii ă sinnentă se notifică părţii reclamante
de sati
ps calea pentru a forma uă singură comun
ă sâă pentru
administrativă.
”
a
se
lipi
la
altă
comun
ă;
Orl-ce reclamaţie în contra aprobării Comie. Schimbarea, de reşedinţă a unei comun
tetulai permanentă trebue a se face
e
cel multi compusă de mai multe secţiant;
până la 30 dile cupă notificare ;
i
f.
Cereri
le de certificată de bună conduită
t. Intentare de procese;
trebuinci6se pentru dobândirea împământen
k. Invoelile comunei, dâcă ea. se obligă
ia r&- rii străiniloră domiciliaţi în comună,
spunde uă valâre până la suma, de 25,000
Iei,
“Nici nă împământenire nu va putea fi ceruîn cele opti oraşe, şi 10,000 le în cele-a
lte tă, dâcă nu va fi însogită de certificatal
ă libecomune,
rată de consiliulă comunal unde acelă străin
Eră pentru pământii, în cele optă comun
ă
e
|
petrec
fi
ară
ătorii
;
urbane, pânăla 100 pogâne, şi în cele-alto,
până
9. În ne tote objectole asupra cărora con=
la 50 pogâne;'
siliele comunale suntă chiă mate a'şi da soco1. Regulamentele sâii tarifele atingătâre
de tința prin legile sâă regulamentele
administrângerea venitului din închiderea locuri
loră strative, scă asupra cărora sară consul
de bâlciuri (iarmarâce), terguri, piege şi
ta de
zal- citre administraţia superidră, s6ii Q'a
dreptulă
hanele, de dejugători pe pământurile
coma- de către Primari.
nale, precum şi taxa cântarului, a măsur
eloră
Art. 79. Consiliele comunale potă a'şiexprişi a cotitului.
ma dorinţa asupra tutori objectelorii de inteArt, 77. Objectele ce ai trebaiuţă de
do- rese locale, în fie-care sesiune de începu
ti de
bândirea nel ordonanţe Domnesci, şi, În
unele ană, şi după ce voră termina lucrarea
lori pencasari, a unei legi, spre a se putea pune
în lu- tra încheerea socotelelorii.
crare, suntă :
Consiliele comunale nu potă a se puno în co-.
a. Aşedarea, schimbarea şi oborîrea de conmunicațiune cu alte consilie comunale de câtă
tribuţiuni comunala şi de regulamente
atingă- în chestiuni de interese locale recrip
roce; lv
târe de ele;
este opritii a face s6ă a publica veri-uă proteb. Taxele de poduri (brudinele) şi alte dări
stațiu
ne,
procl
amaţi
une sâă adresă de unii ca.
de asemenea natură co sară projectaa so
sta- racterii politică,
tornici pe teritoriul comunei;
c. Priiiairea de daruri şi legatazi, cândă vaIOrea lori trece peste 10,000 lei:
d. Imprumututrilo ce se potii face în cursulii
Despre primari și atribhuţianilo s6le
unui an, pentru comunele rurale, vor fi până
la
suma de 1000 ej ; pentru comunele urbane ce
Art. S0. Fio-care comună urbană sâă ruranu suntii reşedințe, până la suma de 10,000
lă are în capaliă eiună magistrati numit
pentru comunele urbane reşedinţe, până la Jet;
Prysu. marulii comunei,
ma de 50,000 lei; pentru cele opt comune
urArt,
S1. Primarulii singură administrâză,
bane principale, până la suma de 100,000 lei,
după ce se vorii încuviința de Consiliulii de mi. neleArt, 82. Primarulă se numesce, în comunistri. Ork-ce împramuturi ror trece peste ace- de urbane, după recomandaţia Ministeriului
interne, prin decretă Domnescă; dintro
ste sume, vor face objectulă unei legi specia
cai
le; co figure
€. Projectele de aliniare, ca şi numirea stra siliulă ză pe lista consiliurilorii aloşi la concomun
ală.
|
:
delorii, pentra cele optă oraşe, se aprobă prin
In comunele rurale, elă se numesce, după
decretii Domnescii; pentru cele-alte, numai de coman
redaţia prefectului, de către Ministoriuli
ministrulă de interne;
E
de interne, dintre cei ce figureză pe iista
conf. Invoielele ce na suntă prevădute la arti- siliarilori
aleşi la consiliul comanalii.
-coinli 76;lit, k, nu voră putea avea locii
”
de
La cas de absenţă momentană a primarului
câtii în virtutea unei legi,
elii recomanâă un locă-ţiitoră dintre consil ,
iariă
Art. 7S. Objoctele asupra cărora consiliul ajutor
.
comunală este chiămată a'şi da numay SocoArt.
89,
In
comun
ele urbane primarală natința suntă :
mesce pe unul sâii duoi dintre consiliari spre.
a. Projectele de aliniare alo drumurilor mari
ali
adjuta în lucrări şi suplini în casii de lice arii traversa oraşele, târgurile şi satele;
psă, La cele optii oraşe principale, înlocn
itob. Priimirea darurilorii şi legaturilori 'fă- rulă
se designeză de către Ministeriulă de încute aşedăminteloră de bine-facere dependinde
terne, În oraşele Bucurescy, Iaşi şi Crajova,
ade comună;
ceştă loco-ţiitori stă adjatâre, pot fi în nomăr .
c. Autorisarea ce arii cero aceste aşediminte
de
trei,
desigu
aţi
de ministra,
|
+ de a se împrumuta, de a cumpăra, de a schim
ba,
Art. 84, Na potii fi primari, nici adjutore,
-doa înstrăina, de a porni procese, de ase învoi;
fancţionarii Statului, administratisi s6ă

an ame
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decătoresci, scii întreprindători! de venituri şi | ună
amestecii în târgurile si bâlciarile de pe
lucrări publice ale comunei.
proprietăţi

Art, 55, La comunele compuse de mai multe
secțiuni, primarulii numesce şi revâcă definitivă câte unii delegati pentru fie-care secţiune
de comună, care delegati nu pâte fi de câti
unulă din consiliarii comunală, sâă din alegătorii acelei secțiuni,

Aceşti delegaţi nu potii avea alto atribuțiuni

cari nu suntii ale sâle;
E. Cu apărarea dreptarilorii comunale înaintea justiţiei, ca reclamantii s6ă ca apărătoră
directă, sâă prin delogarea acestui drepti
către Gmenii do specialitate;
Î. Cu formarea listelor electorale;
11. Cu ţinerea licitaţiuniloră pentra darea în

întreprindere a construcțiunii să altele: de nă
valdre de 100 lei, la comunele rurale; 1,000 lei,
la cele urbane care nn suntă reşedinţe de dis-

ale primarului de câtii cele relative la poliţie
şi la sigaranţa comunei, Ja paza holdelorii, a
hotareloră, a căilorii de comunicaţiune, a conservării puțuriloră şi fontâniloră, a privegherii
îndestulării,
|
Aceşti delegați voriă fi retribuiţi şi înscrişi
în budgetuli votată de consiliulă comunală.
Art, $6, Primarali, s6ă consilierală adju-

trictă; 2,000 lei, la cele urbane reşedinţe
de
districtă; 5,000 lei, la cele optii oraşe principale. În susă se va face în presența consiliului
comunală,
:
:
Arte 90. Primarii, cari, fără motive justificate, celă mult într'uă lună de la expirarea ţer-

din funcțiunea sea, redevine membru consiliară,
afară numai A6că ari fi demisionată şi din acestă însărcinare,

mele (socotelele) despre administraţiunelor,
a sa
voră pedepsi cu închisâre de la una pânăla g6-

foncționarii comnnel.
Primarulă unui consilii disolvati

— pentrn fapte ale gestiunii prevădut
de e codicelo penală.
Arte 91, In oraşele cari trecă peste uă populaţiune de 3,000 locuitor), privegherea şi man-

torii, care încetâză,
din vert-uă cansă Sro-care,

menului prescrisii de lege, nu voră depune
sc-

seluni,

amendă de la, 500 pânăla 2,0001ei,
Art. 87 Primarulă numesce şi revocă pe toţi — acâstaşi cufără
prejndiciulă altoră penalități,

pote face nici numiri nici destituiri,

nu mai
ci numai

suspendări provisori!, lăsând hotărirea, defnitivă noului primară.
Art, 58. Primaralii, fiindiă toti nă-dată şi

ţinerea ordinii publice este încredinţată anui
anume funcţi
de poliţie, care, in Bucu- .
ună delegatii ali administraţiei centrale, se resci şi Iași, onari
pârtă titlul de prefectii de poli-

află sub autoritatea guvernului, Elă cate unt ție, 6ră
în cele-alte oraşe, de polițaiii.
magistrată însărcinată ca atribuțiuni poliţieArt, 92, Primarulă esto însărcinați cu ținesci, cu manţinerea ordini! publico, cu luarea ncrea
acteloriă stării civile,
tutoră măsuriloră privitre la buna stare şi
In orașele ce suntă împărţite în mat malte
liniştea locuitoriloră comunei, şi, în sfirziti, circumscripții
elă are ori-ce alte îndâtoriri ce i se pună rin care circums , primarulă numesce, pentru fiocripție, ună ofigerii însărcinată cu
.
lege.
ţinerea acestoră acte,

Art, S9. Primarul este mai în specială în-

In cele optă oraşe

delegaţiunea funcţianii do
sărcinati, sub autoritatea administraţiei supe- ofigeră ală
stării civile so va putea da, ca şi
ridre, cu următârele îndâtoriri ;
în trecută, unoriă persâne carisă nu facă
”
parte
a. Ca publicarea şi executarea, legiloră şi re- din consilialii
comanală. .
gulamentolori generale;
Art, 99. Primarulă judecă contravenţiunile
d. Cu executarea măsuriloră de asigurare pu- de simplă poliţie,
conformă legii de procedură
blică;
penală.
e. Cu poliţia comunală a piecelorii publice,
Art, 94, Primarul are supravegherea ospia stradelorii, etc,;
Ă
cieloră, biurouriloră de bine facere, sc6lelorii, .
.
d. Cu conservarea, şi administrarea proprie- caseloră de închisâ
re ale comunei, bisericiloră,
tăţiloră comunei şi a drepturiloră ci;
întru câtă se atinge de conservarea şi întreţie. Cu îndestularea publică;
nerea lorii en materialul şi personalulă tre=
f. Ca căntarea venituriloră, priveghiarea buinciosă
; afară de acele biserici, cari clădite
stabilimentelorii comunale, gi cu comptabilita- fiindă de
proprietarii moşiiloră , aceştia arii
”
fea comunală ;

-

cere şi s'arii
d. Cn redacţinnea bedgetului şi formarea so- în comptulă îngagia a le întreţine pe viitorii
Joră.
A
“
Ia privinţ
h. Cu propunerea, către consilii, a creării limentele, dea acâsta elă visiteză piegele, stabi- *
câte ori socotesce de curiință, şi
de nouă venitari comunale;
comunică consiliului comuvaliă, s6ă administraî.
coteliloră de cheltueli;

Cu învoelile târgurilvră co aparținii comuneloră , facerea, contractelorii gi adjudecarea,
lucrărilor comunale, conformă - încheeriloriă
consiliului comunalii, în marginea legiloră şi

a regulamenteloră în finţă.
In nici ană casă comuna

nu pote avea nică

ți superiore (în ceea ce o priresce). ahbusurile * existente, spre a Ina măsurile ce trebue pentru
îndreptarea răului,
Art, 95. In casii de rescâlă, atrupamente
s6ă turburări grave aduse păcii, publice, scă
alte evenimente neperădute, cândă cea may
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soică întârdiere arii putea causa pericole scă
paguba pentru locaitori, primarulă pâte faca
regulamente şi ordonanţe poliţienesci (afară
de oraşele unde suntii prefecți sâăi capi de po. liţie) ; elii trâmite de îndată copiide pe deusele
către prefecţi, espanânâii şi inotivele.
.
Execaţiunea va putea fi suspendaţtă do către

prefect sâii subprefectă,

Art. 96, Primarală este însărcinariă cu îngrijirea do a feri şi a opri fotmplătile ce ară

putea fi ocasionate de farioşii şi nebunii lăsaţi

în libertate.
„_Dâcă va fi necesitate, primarulă pote ordo„Da depunerea fariosului s6ă a nebunului, cu a
căruia pază şi îngrijire nu s'ariă însărcina, familia, într'uă casă de sănătate sâă ospiciă, cu

mate prin autorităţile militare, cari vori f
dât6re a se conforma acestei cereri,
Cererea, va trebui a fi pururea făcută în scris.
Art. 109, Semnuli distinctivii ală primari-

lor comunal va fi eşarpa cu colorile naționale,
purtată la cingătâre.

Art, 104, Primarii şi adjutorii loră poti fi

suspendaţi de către prefecţi, în comunele

ce

nu suntă reședințe de judeţi, ră în reşedințe,

numai de către Ministerul de interne,
Revocarea loră la comunele ce nu sunti reşedinţe se face numai de către Ministerulă de
interne; ră la rezedinţe, prin decret domnesc,

Art. 105, Primarii suntă plătiţi din casa

comunală.

Salariele lori so otărăscii de către Consiliul

acâsta însă de a însciința în termenă de trei comunală,
,
qile pe procurorală de lingă 'Tribunalulii juMaximaulii remunerarielorii sa otărasco preIRI
deţalui.
cum urmeză ;
Ar. 97. Primarli are dstorio de a prive1. Pentru comuna Bacuresci, pânăla 120001.
Shia persânele şi locuinţele dedate prostitu- po anii;
- țiunii, Elă ia tâto măsurile. cuvenite pentru a
2. Pentru comunele Iaşi, Craiova, Galaţi şi
avigura sănătatea, moralitatea şi liniscea pu- Brăila, până la 9600 le! po ană;
e
ică,
8. Pentru comunele Ploosci, Ismaili, BotoConsiliuli face, în privinţa acâata, regula- şani şi Severinii, până la 7200 let pe ani;
mente ce le socotesce trebuitâre şi folosităre. |4, Pentru tâte comunele cele-alte, urbane,

Art, 98, Poliţia spectacolelor aparţine pri- regedinţe de jndeţiă, până la 4800 lei pe ani;

marului; el pote opri, în împregiurăii grave,
5. Pentru comunele urbano cari nu suntă
ori-ce represintațiune contrario moralei, reiireședințe de judeţe, până Ja 2400 lei pe ană;
giunii şi ordinii publice, în comunele unde po- „6. Pentru comanele
rarale, până la, 1800 1eă
liţia esto în sarcina lui,
pe ani.
Arte 99, Primaruli, s6ă, în lipsă, adjutorul
Coasiliarii adjutori voriă area ună remunedelegatii de elii, verifică, cel pugină uă dată rariă fixii, înscrisă în
budgetuli aprobată de
pe lună, starea casei comunale.
Consiliulă comunal.
„Arte 100. Regulamentele, ordonanţele, coAceste remunerarie vorii putea fi maximrm
respondenjele, fis ale Consiliului, fie ale pripână la jumătate din remunerariulă primarumarului, sa subseriă da către primasi 6 ad- lu! respectivă.
jutorulă ce "[ă înlocuesce, şi so coutrasemnâză
de secretarii,
Dâcă casulă s'a otărită în Consilii, acâsta
CAPITOLULU X
so menţioneză în publicaţiune şi în cele-alte
acte.
i
i
Despre secretarii (scriitorii) consilie»
Art, 101, Regulamentele se publică, prin
lorii comunale
îngrijirea primarului, prin proclamaţiuni şi atize
!
Art. 106, Fie-caro Consilii comunală arban
In sate, publicaţianile se faci prin cetirea va, ayea uui secretară;
fie-care consiliă comuîn publici, la eşirea din biserică şi la casa co- ali rurală va
avea ună scriitori. — Acestă
manală. Aceste regulamente devină îndâtori- funcționară este
numitii, suspendată sâă retâre a cincea Qidupă publicaţiunea lori, afară vocatii, directi de către primarii.
de casurile cândii termenuliă va fi determinatiă
Nu se va putea numi soriitoră la uă comună
prin însuşi regalamentul s6ă ordonanța, dată. rarală do câtă
acela ce va avea dreptul de
Aceste regulamente şi ordonanțe se: daă în
alegătorii în acea comună. ră în casă d'a nu
forma următâre :
se găsi, se va putea lua dinuă comună vecină.
Primarulii (s6ă primarulă şi Consiliulii coArt, 107, Salariulă secretarului, pentrn comanală) din comuna . , . . . județul,
munele urbane, şi ală seriitoralui, pentru coplasa...
otărasce, stii ordonă... munsle rurale, se fisâză în marginile remuneArt, 102, In casulă de rescâlă, de atrupa- rarielori otărite
prin acdată lega pentru conmente ostile, s6ă de atacuri aduse păcii publisiliarif ajutori respectivi. .
”
ce, primarulă, s6ii acel ce'lii înlocuesce, în
Art. 108, Secretarulii şi scriitorul este în
comunele unde poliţia se face de primară, va specială însărcinată
cu redactarea actelorii şi
putea cero d'a dreptală intervenirea puterii ar- prescriptel
oră verbale alo comunei.
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Tâte otăririle Consiliuluise vor trees întran | lu!
judecătorilor de plasă (oc6le), precum şi
registru subscris şi parofat; de către primară, cumpărarea
şi întreţinerea mobilieralui ;
3. Cheltuelele instrucţiunii publice, conform
legiloră;
CAÂPITOLULU XI.
k. LSfa preoțilorii şi a altorii servitori at biDespre
porcenptori
ericilorii, acolo unde bisericile nu ai șeni-"
turi proprie îndestulătore;
"Art, 109, Perceptorulă este numiti, sus. Cheltuiala şi întreţinerea ospicielorii, a
pendantii şi revocată conformii legii din
Mar- săraciloră neputincioşi, a copiilori găsiţi,
a
tiă 1871.
de poprâlă ;
|
Art. 110. Consiliulă comunal otărasce ono- caselor
mi.
Reparaţiunile cele mari şi mici alo edifirariulă perceptorului şi garanţia ce este
a so cicloră comunale, afară de clădirile militare
cere do la densulă,
a
şi edificiele consacrate cultului, ale căror conArt, 111. Primaruli priveghiază ca acâstă
strucţiuni so cuvine a forma objectală de congaranție, uă-dată otărită, să fie depusă,
şi tribuţiuni extraordinare;
|
reînoită la casii de trebuință, |
n. Ingrădirâa cimitirelori, întreţinerea şi
Art, 112, Porceptorulii comunei rurale esta
mutarea, tori, în casurile otărite da legi şi de
însăreinatii, singuri şi pe răspunderea, sca, a regulamentela
de administraţiuno publică ;
efectua recetele comnnale şi a achita, după
0. Cheltoelele pentru iluminarea şi pavarea
mandate, regolată cheltuelelo ordonanţate,
stradeloră, pentru ape, grădino şi plantaţii
până la sumele speciale ale fie-cărul artico
l publice, şi altele asemenea ;
ală budgetului sâi ali creditului speciali.
p. Cheitaelele pentru planuri şi aliniorT;
Perceptoril comuneloră urbane santă fusirq. Cheltaolele Consiliului de experţi, în cocinaţi ca perceperea tntoră receteloră comu- manele
une se voră institui prin lege;
nale,şi a vărsa toți banii împliniţi la casa
7. Contribuţianile şi plăţile stabilite de legi
Consiliului comunală,
'în mâna unui casier
averilorii şi venituriloră comunale; |.
prevădută în budgetulă Consiliulay comanali,, asupra
-5. Plata dâtoriiloră a căror se pâte cere
şi care a depusă garanţia prescrisă de acesta,
plăţi, şi, în genere, tâte cele-alto cheltuele
puse, prin dispoaiţiuni do lege, în sarcina comuneloră.
CAPITOLULU XII
Art. 115, Cândă una din cheltuelele obli=
„Despre cheltaelelo comunale
gătore interessză mai multe comune, ele contribuesciă
Art, 113. Cheltuelele comunelor se împart sulii ce "lă la, dânsela în proporţiune cu intere=
aii în ele; în casă de refusă, stii de
în obligatorii şi facultative.
"
neînțelegere
Art, 114, Consiliul comunală eate ţinută resii şi asopra asupra, proporţiunii acestui inte- sarcinelori ce suutii de purtat,
de'a cuprinde anualii în budpetii tâte chaltue- Comitetuli
permanenti intervine şi otăraace,
-lele acelea cari suntă rostite de legi ca obli- lăsândi însă
părţilorii interesate recurs către
gatorii.
.
Ministerulă de interne. Dâcă însă objectalii sa
Cele mal de căpetenie santă nrmătârele :
atinge de comune din judeţe deosebite, cestin=
a. Întreţinerea localului Primăr

iei şi chel-

tuiala cancelariei comunei ;

A

d. Cheltuele de tipar în trebuinţa-comunei;

c. Abonamentulii la Monitorul oficială ;
d. Cheltuele pentru recensemântalai popu-

laţiunii ;

.

&, Cheltuele pentru registrele statului civilă, şi partea tabeleloră statistica privitâre
la comură;
:
f. Plata primarului, consiliariloriă aijatori,
a perceptoriloră, secretarului (seriitorulai), şi,
în genere, a tutuloră impiegaţilorii comunali;
9. Plata guardistilorii, sergenţilorii, pom-

nea sc otărasce de Domni, după raportulii Ministerului de interne.
|
Art. 116, In tâte comunele, când Consiliile

comunale arii căuta a so feri de plata dâtoriiloră obligătâra ca legea pune în sarcina lori,
refusândă alocaținnea,
lori în totul sâă în
parte, Comitetalii permanenti, după ce va fi
ascultată pe Consiliulă comunală, va înscrie
ez officio cheltaiala la budgetii, în proporţiune
cu trebaința.
Consilială comnnalii va putea apela la Ministeruli de interne.

i

- Art, 112, In oraşele Bucuresci, Iaşi, Craiopieriloră, vătăşeiloră, guardei orăşouesci.
Galaţi, Ismailă, Brâila, Ploesci şi BotoLa cheltuelele serganţiloră de oraşii din Bu- Ya,
şani, înscrierea acestorii cheltuela se va face
curesci şi Iași, Statală va contribni cua treia ez oficio
de câtre Ministerulii de interne; cră
parte;
|
| în cele-alte comane, de către Comitetulă per
h. Plata şi cheltuelele ofigeralai, comisatrului şi impiegaţilorii Poliţiei, precum suntii determinate de lege;
Si

3. Cheltnelele de chiril şi reparaţiile localu-

manentii,
Consiliulă comanală, în primul casă, Ya putea apela la Consiliul de ministri, €ră în ali
duoilea, la Ministerulă de interne,
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OAPITOLULU XIII
Despre

venituri comunale

Art, 118. Consiliulă comunală este dâtorii

-a înscrio anuală în bndgetă, şi specificându-se
t6te veniturile comunei, precura şi acelea, car!

s6ă Ministerului de interne, pentrn cela optă

oraşe,
.
“Art: 124, Budgetele şi socotelele comune-

loriăse depnnă la casa comunală, unde fic-care

contribuabili pote lua comunicaţie de ele.
Aceste bndgete şi socotele se voriă şi publi-

ca, şi anume prin
tipărite, de câte ori
legea, "i atribue, acelea ce ea 'şi crează din disele budgete vori afişe
fi de nă sumă ce va trece
noii, şi escedentele anilorii trecuţi.
pesto 50,000 lei; €ră neajungândii acestă giArt. 119, Fie-care comună are dreptulă a fcă, publicarea se face
numai
se impune extraordinară; acâsta se otărasce de şi lipite la uşa Casei comunale.prin afişe scrise
“Consilinlii comunală,
Art, 125. Budgetele şi socotelele se supună
Nici uă impunere extraordinară nu este prii- de către primar aprobaţiuni
i Comitetului per„mită, d6că nu va fi votată cu vă majoritate manenti, ră pentru
cele opti oraşe, Ministode */s a membrilorii consiliari în funcţiune.
rului de interne, care le încuviințeză, cu reserva
Noua contribuţiune se afiștză în cursă de însă a cercetării definitive
a socotelelori de
15 ile la uşa casei comunale, spre a se putea către Curtea de compturi.
cundsce de contribuabili. In acesti timp conConsiliela comunale sunt dâtâro, când sutribuabilii ce s'ară socoti loriţi, sâă prin noua pună budgetele şi socotelele
lori la aprobadare, sţă prin cotisaţiune, voră putea. recla- baţiunea, Comitetului
permanentă respectivă,
ma la Consiliulă comunală.
s6ă Ministerului de interne, să certifice că ele
Oră-care ară fi otărirea Consiliului comanal a fostii publicate şi afişate.
-asupra acesteireclamaţiuni, Consiliul, uădată
Art. 126, Socotelele trebue a A trămise, în
cu prescriptulă-verbali ce va trebui să'şi în- fie-care anii, Comitetalu
i permanenti, scă Micheiă despre noua dare, va fi dâtor a trămite nisterului de interne,
înainte de 1 Maii.
“Comitetulni permanentă, st, pentru cele opt
Budgetelo trebue a fi trămise înainte de 15
oraşe, Ministerului de interne, şi tote cererile Noembre.
şi reclamaţiunile ce voră fi priimite în contra
Comitetulii permanenti, s6ă Ministerulă de
aceloră dări,
interne pentra cele optii oraşe, va trămite coArt. 120. Dările, fie ordinare, fie cxtraor- misară, pe comptulă personală
ală autorităţidinare, votate de Consiliul comanali, nu se lori comunale cari
ară f întârdiatiă ca trămipotii pune în lucrare de câtă îutărindu-se de terea socotelelor
i şi a budgeteloră.
Domni, d&că suntii cuprinseîn legea maximuArt, 127, Cândi, din împregiurări nepre- lui, s6ă otărindu-se în legă speciale votate de vidate, uă administra
țiune comunală va fi reCorpurile legiuitore.
cunoscutii necesitatea de a face uă cheltuială,
cara nu era alocată în bodgetă, primarulă va
supune mai ântâiă cestiunea deliberării Consiliului comunală, şi apoi ea se va supune şi
Comitetului permanenti, sâii, pentru cele opt
Despre comptabilitatea comunală
oraşe, Ministerului de interve.
Art, 121. Consiliulă comunalii ali fie-cărei
În budgetă va figura uni paragrafă pentru
comune urbane sâii rurale, în sesiunea ordiasemenea cheltuele neprerădite,
nară de la 1 Octombre, se ocupă cu budgetulii
Art, 128. Nici nă plată din Casa comunală
veniturilor şi cheltueleloră anului viitoră.
nu sa va putea, face de câtă în puterea unet aArt, 122, In sesiunea de la 1 Martiă, Con- locaţiuni cuprinse în bndgetă,
scă a creditalul
siliulă

CAPITOLULXIV
I

deliberă asupra socotelelorii anului tre- speciali încuciințată în modulă indicatii
de
articoluli precedentă.
i
:
semenea și fixcză socotele!e celorii-alţi funcNicl unii articol dia cheltuelele budgetu
cutii, presentate de primară; el cercateză a-

ționari ai comunei, fără prejudiciul acţiunii
omitetului permanentă, a Ministerului do in-

lui nu pâte fi covârşiti, de câtă indicândă şi

midioculii de acoperire, şi nici ună virimenti
terns şi a Curţii de compturi.
nu sa pâto faco fără tnvoiala Comitetului perArt, 123, In şedinţele unde se cerceteză se- manentă. Gră pentru cele optă oraşe, a Minimele capului comunei, Consiliulii desemneză, sterului
da interne.

prin roti secretii, po acelă din membrii săi,
Art, 129. Cu tâte acestea, consiliele urbacare are să înlocuâscă pe capulă comune! în no sâă rurale
potă vota cheltuele reclamate
preşedința Consiliului,
de împregiarări neapirate şi meprevădute,
Capuli comunei pâte asista la deliberaţiuni
luând într'acesta uă resolațiune motivată,
pentru a da lămuririle trebuitâre; elă se re- care
trebue a fi, de îndată, adresată Comitetrage însă la voti,
|
tului permanenti, sâă, pentru cele opt oraşe,
Locoţiitoruli săi în preşedinţă trămite a- Ministerului de interne,
.

-cestă deliberaţiune Comitetului permanentă,

In casulă cândă cea ma! mică înrârdiare ar
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ocasiona ună pagubă vederată, primarul pâte,
sub răspunderea sea, vota trebnitârele cheltuele, cu îndtorire însă ca de îndată să încunosciințeza Consiliulii comunală, care deliberă
deea priimesco sâă respinge cheltuiala, şi pe
Comitetulii permanentă. scă pe Ministerul de
interne pentru cele optă oraşe; pentru ao a-
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fi preşedată do câte ună membru ală Tribu-

nalului,
In comunele unde nu suntii tribunale, biuroulă so va preşede de către cel mai în vârstă dintre alegători].
Primarii, adjutârele şi membrii Consilieloriă
astăgi existente vor urma a 'și îndeplini func

proba.

ținnile, până cânâă ei vor fi înlocuiţi conform

cu legea comunală actuală.

Disposiţiună transitoriă

Pentru formarea noueloriă circumscripţiuni

comunale, se va lua avisulă Consilielor comu=
nale actuale, precum șia Consilielor judeţiane.
Acolo unde avisalii comunelor va fi uniform
şi aprobaţi de Consiliulă judeţiană, nu se va
aduce nică uă altă modificare de puvernii.
In casnlă contrarii, consiliulă ministriloră
va pronenţa, aplicândă provisoriii decisinnea,
luată.
Corpuriloră legiuitâre, la sesinnea viitâre, li
se vori supune, spre aprobare, tabloulă gene-

Tote consiliele urbane şi rurale, astădy existente, se voră roînoui, conform acestei legă.
Gurernulii va determina epocele în cari tre=
bue a se ofectua operaţianile electorale relative la confecţionarea listelor, la întâia coavocare a adunărilori alegătoriloră comaunali,
precum şi la cpoca alageriloră, obserrându-se
termenele prescrise pentru formarea listeloră
şi pentru couvocarea alegătoriloră.
La ântcile alegeri, în oraşele de reședințe,
biuroulă principală se va preşede de către pre-

ralii ală noueloriă

circumseripţiuni

comunale,

şi ele voră stata asuvra tutulorii reclamaţiu-

gedintelo Tribunalului de ântâia instanță.
niloră deslegate provisoriii de Consiliulii miDscă voriă fi mai multe secţiuni, fie-care va nistrilorii,

| REGULAMENTU

GENERALU

PENTRU PENITENCIARELE CESTRALE

(Decretii Do. 1008 din S Mai 1874)

CAPITOLULUI

urmărită şi osînditii ca enlpabilde detenţiune

_$1. Regimul generalii pentru osîndiţi

Art. 1, Inchisozilo de osînâă, se împartă în

patru categorii :

a. Închisori de corecținne,
d,
>
e.
>
d,
>
Art, 2, Toti

> reclusiune,
> manci silnica,
> recidivă.
”
individnlii osinditii mai maltii

de 3 luni va fi transferatii din arestul preventivă în penitenciarele centrale,

Arte 3. Până ce sororă înființa clădiri după

sistemul celulari mixtă, toți osindiţii voră

petrece în închisorile actuale împărţite după
” categorii, supuși însă la tâte cele-alte disposiţiuni ale legii şi regulamentului de faşă.

CAPITOLULU 11
$'2. Despre încarcerarea şi transportarea
arestaţilori
„Despre încarcerări

arbitrarie, să priimâscă s6ă să ţină la, închisore pe cine-va, de cât numai în paterea unui
mandatii în regulă, însocitii de extractul sentinţei judecătoresci, subsemnată de preşedintele stii procurorulă de lîngă tribunalulă sâă

curtea unde a urmati osinda (art. 493 şi 399
procd.).
Tadeplininda-se

asemenea

formalitate,

a-

tuncă se va elibera de direcţiune uă adeverinţă de priimirea arestatului,

Art, 6, Se va ţino uă condică de încarcerare

(nodeliă 1) în care so va însorie fie-care arestati, îndată după priimirea, lui.

Art. 6, Arestaţii încarceraţi vori trebui

să fio numerotaţi, lipindu-li-so No. următoră

ali condicei de încarcerare pe braţ, prin midlocul unei brăcări, şi pe căciulă.

,

Art. 7, La sfirşitulă fie-cărei luni, direcţia-

“| nilo suntă detâra a comunica procurorilor tribunalului sâii procurorilor generali de la caro

emană osînda arestaţilorii din acele peniten=

ciare, listă nominală (modeli 2) de arestați
cărora în luna viitre expiră durata osindei
loră, ca astii-fel aceşti funcţionari să pâtă ve-

dea d6că termenulii osîndei s'a calculată bine
art, 4, Nică ună împiegată ali penitencia- de cătro direcţiune şi că în adevără la tormereloră centrale nu pâte, sub pedâpsă de a fi nul acolo arătat expiră osînda condamnaților,
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$ 3. Despre transportări
| condică specială, unde va subscrie aresta
tulă
Art. 8, Pransportarea unui arestati
şi co intendentulă care a făcutii inventariuli
se
exeă.
cută numai pe temeiulii unei cereri
Art, 16, Osindiţii nu vor putea păstra
din partea,
baut.
justiţiei.
la dânşii, fe aduşi de e! ln intrare, fie căşti.
Arte 9, Transferarea, sâă strămuta
rea are- gaţi în închisâro prin muncă, sc priimiţi
stațiloră se pâto executa şi în virtu
tea unui do la familie, Aceşti bani so voră vărsa în deordiuă ală Ministerului de interne,
pentra mo- positiă Ja casa penitenciarului, în conformitate
tive :
cu art. 14.
|
a. De securitate, spre întâmpinarea,
Art. 17, Toţi arestaţii sunt supuşi inunci
de
tur,
burări s6ă înţelegeri condamnabile
ce s'ari fi pentru care 'şi priimescii partea loră legiuită,
statornicită printre arestaţi.
"Masa să banii co rămână în păstrare
penb. De sărâtate, după cererea medic
tru timpulă liberării lat stai neatinşi; spre
a
spre a fiduşă la ună climată maj priici ului, se putea îusă asigara
mai bine destinaţiunea
osă, să
pentru ferirească stârpirea vre-unei
loră
şi
a
împedi
ca
uă
Tea întrebaințare de dâaepidemii.
€. De interesă, economici temporalme
nte, şii, se voră trămite în păstrarea Casei de dspentru 6re-cari Jucrări de meserie
puneri
şi
conse
ninaţiani,
în
serriciulvă industrială s6ă altă munc farOrea rea termenului de osîndă de unde, lu împliniă compa, se vorii laa şi pune
tibilă cu regimul închisorei din cate
face parie în disposiţiunea liberatului,
şi numai la închisori de acceaşi categ
Art. 18, In cas de mârte, reserva destinată
orie,
Art, 10, Dia Prefectură în Prefe
. până a se elibera arestatulut după eşirea lui, prela loculă destinaţiei lori, arostaţii ctură
transferați cum şi banii disponibili pentra cheltusla Ină
scii strămutați de Ministeză se înain
teză ca în închisâre, d'impreună cu lucrurile ce “ra
adrese deschise din partea directorul
ui cara îi rămânea voră trece radelorii moştonitâre.
trămite şi în care este obligatorii să so însem
- . În casă însă cândi, după trecera de ună an
ne numărul ordinului dapă care se
face trans- de Ia încnuosciinţare prin Alonitoruli oficialii,
ferarea sâă strămutarea. Acâstă adres
se lasă nu se voră arăta rudele mortului, în drept de
autorităţii unde s'ati îndreptată arestaă ţii,
6ră ali moşteni, tot rămasulălui vine de dropt
ea dă r&spunsă formală şi oscbită 2dove
rinţă Statului,
de priimirea arestatului,
Art, 19. In casă de
re va trece căArt, 11; Direcţianea penitenciaralui deun- tre Stată totă capitalulăevada
rtmasă în urina, lay
de purcedi arestaţi dă, pentru hrana,
şi
so
va
vărsa
în casa Statului, în urma unei
fie-căruia, până la loculă destinati, câte 25
bani anume autorisaţiuni din partea direcţiunii gopo poşte. Aceşti bani se încredințâză sub
netrale.
verinţă în mâna şefalui călărașilor ce'i escoradeArt, 20, Arestaţii suntii ca toţii îndâtoraţi.
tă,
Spre a le da suma otărită în fie-care
a păzi tăcerea, prin urmara
transportarea lorii arii cere mai multeCi, cândă vorbi anul cu altulă, nici , voră f opriţi do a
dile.
încetiă nici prin sem- |
Arte 12. In timpurile de ârnă se va,
ne, ori în care parte a încăperei s'ară găsi;
căuta
a se îmbrăca arestaţi totii-a6-una bine cu
nă- în atelii nu voră putea adresa vorbă guardiedragi (bernevici), cu zeghii (sucmane)
şi
cu niloră, maestriloră, precumiă si conlncrătorilor
opincy.
“ săi, de câtă spre a cere sâiia so înţelege în
Arte 13. Po geruri mari, cari. poti fi
scurtă, şi câte analii, pentru cota co se atinge
primejdi6se, nu se va face transferări,
mai ales de servicii.
în timpuri viscolâse de iarnă.
Art, 21, Acestă rânduâlă a tăcerei, îmbrăgişândii mai multe scopuri atingătâre de securitate, de bună ordină şi de moralitatea închisorci, este recomandată cu totii dinadinsulă
şi
„$ 4. Despre disciplina arestațilorii .
cu totă soriositatea directoralui; clă va face
totă posibilul spre a o statoraici şi menţine
Art. 14, Toţiarestaţii la intrarea lor ror
şi a pedepsi pe arestaţii pesupuși disposiţiunir
căutaţi prin haine; banii şi objectele găsite î
Ja precumii şi pe guardienii negligenţi.
ci se voră depune la grefă, chârtiile se
vor
Art, 22, Da la 1 Apriliă şipână la 1 Octomîn mâna directorulus; nici unii instrument da
nu bre, arestaţii se vorii acula la 5 ore şi se voră
li se lasă în mână.
culca la 8 ore, €ră în celii-l-altă timpialii auu-:
Stricta aplicare a acestor disposiţiuni
so
în răspunderea directorului şi sub penali Jasă Ină se voriă scula la 7 ore şi se voră culca ln
tate 6 ore.
de a fi dată judecății, în casă când
sar conArt, 23, Mâncarea va fi de două ori pe şi,
stata uă din contra urmare din parte-i,
în comună şi la loculii hotărâtă, care va fi po
Art. 15, Indată dapă intrarea lor, aresta
- câtă so va putea mai departe de dormnitâre.
ți! voră îi îmbăiaţi, tauşi, raşi şi îmbră
caţi Distribuţinnea de diminâţă va fi, vara la 9 ore
cu costumulii închisorii, &ră lucrurile ces
vor şi Erna la î0 ore; cea do sâră, vara la 4 ora şi
afla la că voră fi înscrise, în faga

CAPITOLULU II

e:

lori, într'uă

6rna la 3 ore.
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Lo este oprită cu desăvârşire a cși afară din |li se vor da, după autorisarea
administaţiunei,
sofragerie cu pâne sâii alte objecte de mâncare, cândi li se face
şi distribațiunea de tutuni,
sub pedepsă de

a perde porţiunea la prânzulă
viitoră,
:
:
"
Art, 94, Sub niciuni pretextă arestatulă nu
pâte să se sustragă do la regimul închisorii,
introducândă în întru lacruri de mâncare, băutură ss alte objecte, afară de acele învoite
prin regulamentulii do facă..
Art. 25, 'Patunulă este oprită în dornitâre,

arestaţii nu vorii putea fuma de câtă în tim-

pulă de recreaţio şi preumblare; e lăsatii âncă
la chibzaința directorului de a decide dâcă și
atunci le pote fi permisii acesta, precumii şi de
a le indica locul anume unde trebue să fumeze.
Va putea face din acâstă permisiune ună
modii de represiune să incuragiare, după purtarea şi sârgoiuţa la lucru. Tatunuliă şi lulcoa
nu se va lăsa, arestatalui şi se va da şi una, şi
alta la orele de fumare.
,
Art, 26. Băuturile spirtâse suntă oprite sănătoşiloră, afară numai cândă doctorulă, ca
măsură de higienă, arii prescri, pentra întrega
poporaţiune, şi câtenă-dată Ja sărbători ca mod
de mâncare şi amintire ds bunurile co păstrâză
libertatea pentru cel co o merită, să la înființarea unoră munci, spre a'iatrage şi încuragia,
acestea însă nu voră trece peste una sută dra-

mauri vină de individă pe di.

“Art, 27, Jocurile de toti felală suntă oprite
şi potă atrage aspre pedepse, chiar cele mai
nevinovate şi liniştite; distragerea arestanţiJoriăi este condamnabilă în ori-ce altii modă afară de lucru şi citire.
,

Art, 28, Cărţile religiâso şi abecedarele nu

numa! că nu suntă oprite, dâră încă admini-

strația

se va sili a le procura arestaţiloriă,

fie

din banii loră disponibili, fie din fondurele budgetara.
-

Cărţile de sciinţe şi de moralitate de ase-

menea rori fi permise pentru penitenciarele
de corecţiune, conformi art. 20 din lego; însă
nici uă carte nu se va putea întroduce înainte

de a fi aprobată şi visitată de directoră,
Art, 29, Ună clopoti sună orele tutuloriă

mişcărilorii. Diminâţa, după sculare, arestaţi,
asistați de guardieni, se spală, piaptănă, cu-

xăță şi afumă dormitârele.

:

După rugăciune, primulii guardiană citesce
lista de distribuirea, Jucralui şi a personalului
arestaţilori, după care totă arestatulii ese şi

so îndrepteză la lucrarea ce "1 este destinată,

unde suntii priimiţă de guardienii posturilor.
Cu ună cuartă do oră înaintea distribuţiunei
mâncărei, clopotuli sună, gaardienii strânpii
pe toți arestaţii împrăștiați la lucra. Dapă di.
stribațiunea porţiunilor pe mâsă, intră rânduri,
rândari, câţi încapă la mâsă, După mâsă toţi
arestaţii, afară de cel în pedâpsă, ai uă oră şi
jumstate de recreaţie, pentru visitele autori-

sate, pentru preumblare şi cetirea cărţiloră ce |

Clopotulii apoi sună Crăşi şi fie-care seîndrâptă
din noă către ateliere sâi loculă unda suntă

rânduiţi în lucru; afară de munritorii de la
câmp, care 'şi capătă acolo distribuţiunea por-

țiiloră şi "şi petrece totă acolo şi timpulă de
vecreaţie.
,
,
Art, 30, Sera, după pregătirea dormitârelori, după sunarea culcărei, nici ună arestati
nu pâte să se afle în picisre de câţi scurtulă
timpă alii trebuinţel lirescă; ccă ce sevuriă zări

în picidre de mai imnulte ori, cu tâtă însciințarea gnardianului, a duoa qi se denunţă directoratui spro a fi pedepsiţi.
Arte 31, Arestaţii de servicii pentru cură-

ţenic, la scularea de dimincţă, la culcarea da

s6ră, la intrarea şi scularea do la mâsă, facă
cu glasii mare rugăciunile ce lo dă preotulă. Art, 92, In dilele de sărbători, uă oră după
sculare, preotuli face rugăciune la capelă, undo
asistă toţi arestaţi,
Art. 53. T6te mişcările arestaţilorii se vor
face în ordine şi în adâncă tăcere ; preumblările precumii şi purtările în mulţime către ateliere, sa execută în rânâii, daci câte duoi.

Art, 34, Arestaţii priimoscă sâra uă revisie

generală pe dânşii şi în odăi din partea gnardienilorii, spre încredințare că n'aii întrodusi
nimică în întru, după care apoi se face apelui

nominală. Qdăile în timpală nopţoi sunt totiid6-una, iluminate şi arestatulă care va stinge
.
luminarea va fi aspru pedepsiti, |

-Arî, 85, In fie-care dormitori, precumă şi

în fie-care atelieriă, se varândui de către directori câte uni arestati s6ă nai mulţi din ei,
aleşi dintre cei cu mai bune purtări, ca să priveghieze şi să ţie ordinea, tăcerea, curăţenia
şi sârguința la lucru în midloculii tovarăşilorii

lui de închisâre; ei voră firăspunţători şi de uă

potrivă pedepsiţi cu cei vinovaţi, deca, din nogligenţă sâi cu scirea şi tăinairea lori, s'ară
tace neorândueli, şi nu voră scăpa de asemenea

pedâpsă de câtii cândii "şi arii fi făcutii detoria,
să oprescă s6ă să însciinţeze de îndată faptală

guardianului de servicii.
Aceştia vorii purta, numele do odăâşi,

Arte 36, Pentru ori-co abateri de la disposiţiunile legei şi regolamentuloi de facă, aro-

staţii sonti supuşi la pedepsele prevădute de

ast. 42 din lege, remânândă la facaltatea directorului, dupi ce va asculta şi pe membrii
judiciului, de a fixa durata pedepselorii, după
gravitatea

casului,

şi a supune

la aprobarea

dirocţiunei generale pedepsele cari arii trece

termenulă de cinci gile. Aceste pedepse ae pot

şi împreuna una ca alta, după graritatea cul-

pei şi dâca nici aşa nu vori face vre unii efect,

atunci administraţia va raporta direcţiunei gronerale spre a avisa,

Art, 32, Se vastatornici unii pretoriii de ju-
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stiţie disciplinarăîn fie-care penit
encia
Art, 15, Tâtă hotărâreade pedâpsă va
- tea cărnia voriă apărea arestaţi! acusa r, înainfi înţi de con- torărăşită şi de uă reprimandă
travenţinne asupra reguliloră
din partea direc
disciplinare,
toralu
i
către
arest
atuli
condamnată,
Art. 33, Pretoriulă jnadiciului de
Art, 46. Dâcă pedâpsa pronunciată este
se constituesce do directoră ca preşe disciplină
îndinte
carce
şi
ca
rarea
în chilia întanecosă, directornlă se
membri intră inspectoruli, când este,
preot
ulă,
va
abţine
do a hotări ânrata ei în privința amediculă şi instructorulii, când
este. Intenden. restatului, mărginindu-se
a'lă înscii
tulă este acusatorulii şi raportorulă urmăr
ilorii va priimi ertarea do câțiă după uă deplinnţa că nu
culpabile, grefiernlă comptabil
ă căință
'şă face dâtoria ŞI supunere,
sa de greficră,
.
!
Art.
47,
Dapă
audie
nța
disciplinară, direcArt, 39. Părţile interesate
jignite suntă torală este disponibilă âncă
chiămate să asiste în tăcerea şişedin
ux jumătate oră
ţe,
şi
prii
mesc
e
în
capulă pretoriului ori-ce alte reArt, 40. Membrii ini loculii în drept
a
clama
şi
în
ţiuni
i se vorii face de arestaţii care cer
stânga directorului, inspectorulii
în drâpta, sâi să se înfăgişeze, şi hotărasc
în lipsa sa, preotulă, mediculă
e
în stângaşi apoi dâcă nu se ceri alte lămur în aceeaşi şedinţă,
iri stă probe.
după preotii, instructorulă, când
este,
Arte 45, Pe câtiidirectorulii trebue
dentulă şâde în picidre în plină unifo intensă arate
rmă, șis- încredere vis-â-vis de arestaţi către
a-vis de directoră,
împiegaţii
admin
istra
tivă
scă
agenţi
i întreprisei, aImpiegaţii grefei şedii josii, în jurul
ii unei duși de clii, po atâta se va arăta, aspru
ese, aprâpe de directoră.
şi no
indnp
lecat
ă
cândii
dovedesce şi so convinge că
Asistenţii auditori, în stânga,
şi în drâpta ura, s6ă răutatea, au inspirată
biuroului şedinţei, în picisre,
pîră scă că aă
exagerată.
Gardieniă însărcinaţi cu poliţia sălei
sunt
În asemenea, casii nu va sta li îndoclă
în plină uniformă,
de a
propune şi do a cero depărtarea acelor
Uă bară desparte biuroulii de
ă agenți
partea de lin- şi împiegaţi cari aă căntă
tă
să înşele cregă uşe.
dinţa sea.
Art. 41. Cândi directorulă gener
ală, sub diArt.
49.
Drept
ul
de pedâpaă, venindi directorul, să ună altă fancţionar
ă superioră rectorului, nu pote fi deleg
în exerciţiul funcţi
lorii,
un
asistă
ei la audiență, plica pedâpsa de Ja sine. ati nimenea e a aocupă loculă de onâre liugă direc
toră,
Gardienii se voră mărgini, în împregiurăi
Art, 42, In casii de absență să
ri
de împedi- cari ară putea compromite
care a directorului, jndiciulii disci
ordinea şi securiplinară este tatea stabilimentului, să
pună mâna pe culpapresidatii de inspectoră, sâii în lipsă,
tabilă ; atunci comptabilulii ținând de comp- bilii şi să'lă ducă la intendentii, carele însciinsâă jocul ţEză pa dircctoră,
do membra sc de preşedinte, este
înlocuiți de
Art. 50. Camera întunecâsă şi singaratică
intendentii la grefă şi acestii de
po urmă de este ună midlocă extremă de
primulă guardiană ca acusatorii,
pedepsă, prin ur-

Art, 49, In tâte gilele, afară de Dumi
toriulă şi deschide şedinţ
la a
ora fixată, chia

nici
şi dilelo de sărbători, directornlii
convâră pre-

mă
apol înaintea sa pe arestaţii co i
s'aii piriţii de
intendenti Ja raportare,
Art, 44, Arcstatulă chiimatii este ad

mare nu so va întrebuința de câtă când tâto

cele-alte pedepse aplicate nu aă putută
cozegea pe arestaţi,
Asemenea pedâpsă, precumă şi acea a puneroi în fiare, voră îi păstrate mat cu stmă,
pen-

tru fapte nemorale, precumă : fară, violen

rebeliune, afară de urmăririle judecătoreţe şi
ssi,
dâcă este casă,
Art.51. Directorulii este a6torii să dea totăd6-una
lămuriri direcţiunii generale de orl-co
mueririle intendentului şi dovedile sâle.
Diree- urmăriri mal grave.
torală apoi consultă pe cel-alţi memb
ri,
şi ţiPentra fapte de uă gravitateimportantă ranândă smă şi de opinianile loră,
hotărasce sus porteză imediată.
şi tare pedâpsa, în marginile drept
ului ce'i dă
Art, 52, Tâte disposiţienile do mai susi
art. 42 din lege şi cu restricțiunea
prevădută suntă deuă potrivă aplicabile
la art. 43 din acecaşi lege, să
şi pentru penitensusp
cheerca sa penăla altelămuriri mal endă în- ciaruli do femei, cu escepțiune numai că paza
complecte; urmeză a fi făcută do gardi
grefieruli alătură do directorii înche
eni de sexulă lorii.
verbală, arătâadii mat ântâiă numel o procesă- Numai directorulii şi intendenţa vorii putea ine persne- tra în camerile lori precu
loră asistente la şedinţă, apoi tâte
mi şi pentru serșilămauririle, ciulii spirituală, preotulăi,
acusările şi întâmpinările, precumă
!
şi hotăriArt. 53, Fiindii că privegherea arestatelori
rea, verbală a directorului,
i
femei
este
ună
ramă ali servicialut închisoriIntendentulă înscrie îndată în condica
Teslorii
celă
mai
gingaşiă şi cere uă
pectivă podpsa rânduită, cu motiș
ele ci, şi o moralitate, din partea agenți agerime şi uă
aduce îndată la îndeplinire,
loră, mai mare
de câtii accea

usii de
primulă guardianiă înaintea barei,
după ce "li
însciințeză de pîra sâă plângerea făcnt
ă în contra lui, ascultă întâmpinărilo li,
ascaltă 1ă.

a arestaţiloră bărbaţi, se ra în-

AUDETIANE

BI COMUNALE

“trobuința de preferință persone date la uă vicţă

câlugărâscă, care ari putea pane în îndeplinire îndâtoririle lori, devotamentulă şi abnega-ţia pietăţei ce aii determinat-o do a se Jăpăda
de lume.
RR
Arie, 54, Fie-care arestată „esto visitati nă
„dată pe săptămână de medici şi institutorii,
dahovnicii, menibril comisiuniloră:de prive„ghero 'şi .patronare,

organisate

Art, GI, Prepararea bucateloră este lăsată

la cea miai de aprâpe priveghere şi răspundere
a direcţiunel, pentrn ca ele săfie bine făcute
şi în vase curate, cara se spoescii. de 2 ori pe
lună.
a
Arte 62, Arestaţii sănătoşi aă trei dile pa
săptimânăde secă, cară sunti Lunea, Mercurea şi Vinerea şi patru dile da carno care suntii
Marţi, Joi, Sâmbătă şi Duminecă, afară de posturile prescrise de religiune... .. .: -:

legalmente,

maistri şi agenţii lucrăriloră industriale întroduse si funcţionarii. închisorei. cari'voră avea

intrarea în chilii la nă oră hotărită de diminsță.

Arte 55, Sauti invoiţi a visita „pa arestați
în parlvarii : părinţii, fraţii, surorile, femeile
gi copiii lori precamă şi rudele; ej voră putea
-să primâscă scrisori
şi să scrie și ef, uă-dată pe
„lună, prin espediţia administraţiunei; :precum
de asemonea de a priimi să a trămite ban! la
: familie din' sumele ce are disponibile, tota acestea însă prin scirea şi șiaa directoruluț... :

CAPITOLULU IV |
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; . Vârză acră, în care dile
.nu
i,
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+

dă fasoley
.
pă
ar,
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"7 10 :,.». : sare în dilele cândiă nu-se dă
|
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$6. Imbrăcămintea

-.

„. Art. 63, Imbrăcămiatea arestaţilorii în ge-

nerală se compune din trei cămăşi și duoă părechi ismene, pe fie-care ană.. uni sucmană
(zeghe) una păreche beruovici (iţari) şi unii boneți depostavii ordinari, pa timpă de duot ani,
Eară cândă fondurile budgetare arii permite,
li sa ra adăoga şicâto uă cergă pentru acoperit,
în interesulă chiară ali conservărei zeghei şi

aaa

pinci. e

Da

IPEE

a

Art, Gt. Din cămăşile şi ismenile vechi,
desfiinţândna-so cele mai rupte, se voriă cârpi
celă pugină pejumătate din cele alsanului trecutiă, sprea se alcătui âncă câte ună rind. Din
-sucmanele, (zeghele) şi bernievicil (iţarii) cat
vechi se voră face bonetele:şi se vorii întări
cele noi, căptuşindu-le pe snbsiâră şi la spate.
„Arte 65, Arestatela femei voră avea, pentru
fie-care, trelcămă şi, duoă păreshi ciorapi (călțani), una roche de pânză vărgată, anii sueman,
una păreche papuci de piele în piciore, anii tul:

pană pentrn capii. Sncmanulă ra fi pentra duoi
„ani, cele-l-alte se vor renoi în toţi anii. -;
Pa lîngă acestea toţi arestaţii.aii de aşternută rogojina şi nă pernă împlată cu paie sub
capi, cu câte două feţe albe pentru schimbi,

care servesci pentru duoi

ani;

la

începută se
„te = >. ardeii, 1.
| voră face câte duoă şi în viitorii câte una, ser- 50 oca tariţe do grâă la,100 “arestaţi pe vindii cele vechi pentru ală duoilea
schimbi,

lună pentru borşă.

pr

Art, 58, La, prasnicile mari, precumi suntă

Qiua Naşterel, li se adaogă şi câte 100 aram,
vină, 6ră a Iuvierei Domnului Christorii, pe
-lîngă vină, şi câte duoă ouă roşii de individă.

Art. 59. Afară de porţia regulamentară, a-

restaţil din banii, partea loră disponibilă,
pot

Rogojinile pentra paturi se cai do tre ori pe

ant. -

-

Li
a

sATt. 66. In dormitâre mai ai pentra nâpte
uă masă, ua hârdăă cu capacă, uă cană de metală pentru băutii apă, peşchire sâii pros6pe,
uăscuipătâre şi anii altă hârdăii cu capaciă, bine
astapată. pentru trebuinţi trupesci.
Art. 67. Fie-care boloavă va avea câte trai

a'şi cumpăra, pentru îmbunătăţirea hranei lor
şi anume:
a
cămăși de pânză, ună halată de aceeași mate=
Pâine pînă la 200 âramuri,
rie în patru ițe şi vărgatii, uă pereche ciorapi
Carne pînă la 100
>.
de sucmană, două scutit albe de bumhacă;nă
„. Cartofi pinăla 200... »
păreche papuci şi uă înveliţose
dă lână.
Brârză pînă la 100 ">. ,
.
Acestea so poti rr'aoj pe fie-care anii după
Untă pină la100
>»...
Frocte pinăla 100
>...
Art, 60, Hrana arestaţilori bolnavi -în infirmerie se face după prescripţiunile doctorn.

:

|nădragiloră. Pentra încălţăminte 4 părcchi 0-

Art. 56. Arestaţiloră li se dă hrana de două
ori pe di : vara, dimincta la 9 ore şi sâra la 4
ore; 6rna, diminâţa:Ja 10 ore şi stra la:3 ore;
ci mănâncă împreună la masa comună într'uă
«parte a localulaf- destinată pentru refectoriă.
„s- Art, 567, Natrimentală
loră se compune din
alimentele următâre:...
:
cr:
Li
300 dramuri mălaiă sii pâine, .
60.»
carne în dilo doedulee
. .:;
„i. 00
> .: fasole, 'linte,. mazăre sâă bobi
în dile de postii, şi de dou ori
„pestptămână câte uă jumătate
îmi

1

.

lui, în marginile instrucţiuniloră ce suntii date
de comitetulă sanitară.
. .
,

4

a

trebuințe.

se compune
ei fielă infirmeri
din Art,
câte 68.
ună Acijieru
pa
part
pol-

ată de ferii, pentru fie-care bol-.
vea
navă, nă mată alături ca patulă, uă tăbliță
|

8

-

sm
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n6gră la căpătâi; po pat uă saltea şi uă pernă dată pe gi, spre scră;
căldura uneY camere nu
umplută cu pae, donă feşe de pernă, două pro- va trece pică uă dată
stire (cerşafari) do pânză grâsă şi vă învelitre “In atelii de asemenea,peste 12 grade...
se face focii, tusă aide lână, unii vasii micii de nâpte de metală, ună min6ța,şi căldură
nu va trece nic! nă dată pe-

“talorii lată 6răşi de metală,
nă lingură de cositorit şi alta de lemnii, precumi şi altă. linguriţă, mică,
ÎN
i
dap:

1

"i

-

i

pa

"Arte 69, Curăţenia cea mat desăvâiaită este

ae
mămă-

ligiloră, spălatulă rufeloră şi curățirea vaselor

care urmeză a fi la ună singuri cuptoră, încăpătoră pentru patru cazane, se roră da lemnele
ce experiența arii dovedi că suntă necesare. .

$7, Serviciulă curăţeniei îi

ete

ste 10 grade.
: Arte 96. Pentru fertaliă bucateloră,

Art, 22; lucăldirea spitalului va fi regulată
de medică, i.
îi tii ai
a
cesti sfirgită se mătură dormitârele, sălile, şi "Art. î8, Toţi amploiaţ
so afumă cu râşină de două ori pe di, 6răateliile dire în întrulă peniten ii aii drepti la încălciarulnt; acestă drept
obligătâre în tâte părţile încăperei; pentru a-

_

uă-dată diminâţa, scâadarile se spâlă uă dată însă se
sce la trei stânjeni da- lemne
"pe săptămână, Sâmbăta. — Acestă servicii se pe ană şimărgine
căte uă lumînarepe n6pte, pentru di. face de fie-care arestată po'rândă gi

dătoră deelă,.

i

răspun-

ep

rectoră, 6ră pentru cel-alţi împiegaţi daoistân-

jeni şi uă luminare. i: i
:
:
“Arte 20, Retiradele voră fi'de asemenea cuArt,
rea în dormitâre se face ca
-Tăţite de dont Gr! pe gi, sâi după cumii va face lumînări 79,de lamina
sei, 6ră în exteriori cu pază...
“trebainţa,
prin arestaţi numiţi cu rândulă.
Pentru acestă sfirşiti se va da în Innile de
;" Pe'lingă ventilătâre la ferestre
se vori aridica din gaură două hogege celă puşiniă de trei

“stânjeni, spre a eşi:putârea în susă; hasnalele

se vor curăți uă dată, cră canalurile de ducă

ori pa ană, observându-se toti-dâ-una

vază
muri
nă şi
şi 60

câte uă laminare de fie-care odae şi 50 dragaz pentru uă lampă. —In lunile de tâmprimă-vară câte una şi jumătate lumînare
dramură gază, şi în lunile de crnă câte

de a fi ducă luminări şi 75 dramură gazi.

bine acoperite ca să 'nu lase putorea în 'apro-

-pierea închisorei, «: ;:
SIE
: + Tâte vasele în serviciulă dilei se voră spăla
"de două. ori, diminţa şi după prânză, 6ră acelea ale serviciului de nâpte uă dată. |

-

î-

Pentrn serviciulă cuhniei, precumă şi a curăţeniei vaseloră, directorală numesca arestaţi
din cei mat blând şi tineri, făcendv'i răspun-

detori de stricăciuni, do lipsă şi do necurăţe- Dia objecteloră,
ii
i: Arte 91, Curtea se mătură. ori.de câte ol

trebuința cere, şi gunoiulă se scâte afară, oprindu-se sub aspră pedepsă ori-ce necarăţenii.
" Art, 22. Albiturile
se spâlă în tâtă săptăMânala civbării să albiişi apoi se clătesciă
bine în legie şi în apă rece; paele din saltele şi

perne se schimbă din 6 în 6 luni, 6ră lânăriile

r

"11.8 9.: Despre lucru şi organisarea bă ::
"Art, 80. Toţi arestaăţii valid fără escep-

ţiane, proporţionată ca etatea, puterea

şi seco-

lulă fie-căruia va fi supusii la muncă...
Art. 81. Administraţia nu va putea scuti

nici pe unulii de la acestă sarcină, de câtă în
casurile anume prevEdute de lege şi regula-

mentă, cr
iii
Cei cari voră fi-recunoscuţi în stare de a la-

cra şi vorii refusa ase supune, nu i se va da de

câtă jumătate din porţia hotărită şi chiară
numai mămăligă
— Ozîndiţii
. în etate de 70 de

ani tori putea fi scutiţi, afară numai dâca ară
i
i
cere ei singuri,

Art, 82, Toto

obiectele necesare la întreţise opăresce de două ort-pe ană cu apă fiartă. merea,
închisoriloră se roră Incra şi pregăti de
„Art, 73. Toti arestatulă este dstoră să sa
arestați,
d
DR aia
- spele în tâtă diminsța pe mâini şi obrazii, să
"Art. S8, Lucrările la care voră fi supoşi în
se peptene pe capii; pentru negligiarea acestei conformi
tate cu disposiţiunile legii sunţă cele
curăţenii va fi pedepsiti cu reținerea mâncării,
următâre 0)
ii
a.

Pe celă ca se va vedea cu mâinele lipâse se va - Cel
ali la: meseriile relative la agricondamoa la, uă di de post cu malai, : -: cultură,corecţion
precumă : rotărie, butuorie, teslărie
De patru ori pe lună arestaţii se oră rade şi frângheri
e, Eră cei mai tineri şi cu bune purgi uă-dată pe lună se vori tunde. ..'.-tări la exploataţ
Art, 24. In timpulă'verei arestaţii voră lua

nă dată pe săptămână dușă, 6ră 6rua voră primi
uă bai
cu e
apă caldă, la ficare 6 săptămâni,
î

pentru care sferșiti-ge tori înființa băi de rnă

şi vară, pe la tâte penitegriarele.

po
DS

|

88 Tacăldireşi itumiiare . ?
i

iai

pa

-v

:

N
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"Art, 75. Earna se face fociîn dorm
itârouă
,
4
]

ia: agricolă în pămeuturile ce
li se voră destina, cât se va putea mai în apropiere de stabilimentă.
i
Cei reclusionari vorii fi supuşila munci mai

puțină recreative, în atelii, precamă la fabri-

carea pânzei, postavului, cergeloră, scârţeloră,
odgânelor, pălăriilori de pâslă, de paeşi la alte
lucrări manufactoriale, la meserii osebite precum : croitorie, cismărie, stolerie, ferărie, ete,
“” Ca tâto acestea ună mică numără de la 15 —

*
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125 din cei mai blângi, supuşi şi cui iar bune | nistrâţiuail penitenciarului şi de a le executa
-purtări, se voră putea întrebnințala cultivare
a

cu stărnință şi grăbira..:::

sil 70 tr:

grădiniloră'stabilimentalui; +: tz ee
i-:8, De a fi responsabilă de risipile: de mate2 Cei osînâiţiila: munc! silniee văriă fi-supuşi rială causata'din
negligenţa,
“la lacrări: grele atitii/snb pământă câtiişi a- 1 Arte 87, Salariile acestori lori. :...: Mi
împiegaţi se vorii
"fară;ă nume ;:la: estragarea minsraleloriă,; la trece în budgetulă
ateliiloră;:i iri
i:
carieră de pâtrăşi ipsosă,la cioplirea şi pregăArt, 85. Cândi ună
s'arii plâvge
“tirea lori,la fabricare de cărămidi şi: 6le,'în de felulă lucrului la care arestati:
rânduită, ca peste
usine de topitorie de ferii, de schije şi de alâ- puterile inj, directorulă vas'a consultă
pe medică
mă etc., cu escepţiune pentru acei care voriă fi şi apoi va hotări,
Ea
în casurileprevădute deal, IIlde sub art. 11 din î. Arte S9. Lucrul meseriilosăci
pâte să se înlege, precumi şi acelicari fiindă bolnavi «6ă deplinâscă: prin' comande mici s6ă
prin întreslăbănogi, după ună act medicali, s'ară con= prinderi de fabricanți de
profesiune, prin. câ"stata că nu mai sunt în stâre de â face aseme- timi hotărite, dândi materiali.
Pentra manunea lucrări, Toţi aceştia se vor pune la învăţă- facturi, administraţia va, laa
uni interes activ,
„tura meseriilor prevădate pentru reclusionari. căci aci este ataşatii
nu numai profitulă reali„Cel en recedivă:vorii fi supuşi în întrul odăi- sabilă, dâră şi puterea domnitâre
i sistemului
„lori loră, la târcerea lânei, inulu!; cânepel, mă- caro trebue să învingă şi
să îmblândescă natura
“tăselect. compatibile cu regimulă închisorei la oruulni. Deci dâcă nu
s'ari ivi întreprenori,
care suntii osindiţi,
|
lucrul manufacturială se va statornici şi urma
i
Art, 84, Pentru destinarea arestaţilorii la în regie, îi e,
tt
- învăţătura vre-unel.meserii, 3e'va consulta do- : Arte.90, Tarifele ivoră
fixa preţulă fie-cărut
rinţa şi aplicărilo lor, se roră avea în vedere objectii lucrati şi a fie-cărei
dile de lucru pen- meştegugurilo ce fie-care aii executati afară tra fie-care meserie,
:..:.
it iii
“din închis6rs,: cele :pentru care'aă deja vă deArte 91, :Aceste tarife. vorii
prindere: altă-felii se va cănta a'i pune să ur- directori împreună co inspectorulifi hotărite de
i, unde va fi,
„adeze la nă meserie, celă puginii atalogă.eu a- şi se. voră supune direcţiunii
generale , care
-plicările, cu cunoșcinţelo şi cu ocupaţiunea lor împreună cu sub-directo
ruli modifică, schimbă :
în traiul celă liberă, .
şi le supune la aprobarea Ministerului,

"Arte 95; Pentra fie-care meseria,:numărulă + iârt, 92, Io casă de a se ivi fabricanți .
întrearestaţiloră lucrători întrebnințaţi va trebui să pringătoră sâă întreprenori apeculanți! cari
să
„fie în proporțiune cu importanța ey materială, vrea
a se alcătui pentru farnitura lucrului săi
-atâtă pentru

Statii câtă și pentru individ: A„- cele meserii cară santă denă practică mai lesne,
:-mai întinse, şi a cărora producţiuns se petrece
cu uşurinţă şi cn mare cerşati în traiulii ordi« nâră, vorii primi totă-dâ-una ună numără maj

pentru cumpărarea

producteloră,. el.va înfă-

Şişa preţurile scle şi d'impreună cu directorul

şi inspectoruli,
după lămuririle ce voră lua de

prin mercate şi de prin locurile unde se fabrică
objectele de cari este cestiunea, vorii încheeaun
- mare de arestați elevi de câtii acelea cari prin procesă-verbală şi ']ă voră supune la aprobarea
ifirea-producţiunei
loră ce'i dă ună usă mai rar direcţiunil generale, 6ră acâsta Ministerulti.
şi mai deosebită suntii mărginite Ia nă practi- î. Arte 93. Niciuă nouă industrie nu se va încare mai restrânsă şi mai cu mari greutăţi:
troduce în întru fără încuviințarea Ministerului
+ Da asemenea şi pentru producţiune ea se va şi după raportulă motivati ali directorului
întinde ma! -multă asupra objectelorii ds între- “generali.

„buinţare mai obicinnită.: 2.

i

47

„3 Arte 94, Nici ună scădământii ss sporă la
tarife nu se pâto face fără scirea şi încuviinţarea Ministeralul.+; i:
“
şi Inatii do el dintre arestaţi, avândă cunos- " Art..95, In casă cândi ună
întreprenorii ar
cinţele necesare, Uă anume alcătaire cu fie-care voi să întreprindă. nisce încercări de noui me-

si. ATtu86, Pentru fie-care ateliă va fi un asstru, secondatii de uni ajutori co va fi alesii

- din raestri'va fi făcută în formele esru e şi va gerii,:diroctorulă "i va da facultatea, plătindă
“stipula+! - a
ri
tat
atat ta sint
dilele întrebuințate de arestaţiîn bani; în tot
„7 1. Betribaţianea pe lună sâii po ani...
casuliă „însă; pentru aceste: încercări nu-"i:se
”: 2. Specia: lacrăriloriă ce'ati de e scutatiă şi voră da mai multi de 10 6meni şi numai .pe
-de învăţatii po arestaţi; .-*...;
i
ană timpă celă multă de şâse luni.: ;..3-8. Orele şi timpalii servicinlui lorii ;: ni : „i Art. 96.In regie, directoruli
generală are
- 4 Lote absenţele nemotirate, prin caa3e de facultatea de a autorisa încercări mici pentru
bâlă ca să la'reţină
din tratamentulă loră;:
noui esploataţii,: asemenea: chelitueli, însă nu
5. Dilele de sărbătorişi de vacanțe;:: .....
potii trece peste sama de.100 loci fără aproba„.62De a sa abţire de la ort-ca comunicaţie rea Ministerulai,. e ui
ae
i

“şi relațiuni co arestaţii, afară: din 'atribuţiu-

" “pile lorăş 2;
"1, De a:da ascultare instrucțiuniloră: admia
.

ea

a

i
Pap

“:Arte 97, Nici.ună împiegatii ali închisorii

na pât» întrebuința pe vre ună arestată
-pe

comptulă lat sub nici uni motivă,:: „i.
i mea
:

a

3
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Art, 98, Dini partea leginită a asestaţilorii | turi, la sfirgitulă fie-căria stptămâni,de că-

se va putea face opriri parţiale âe către juriul
disciplinatoră în casurile următâre :
:
a. Pentru stricăciuni comise în objectele altai arestată din negligenţă, rea întrebuințare

"şi înadinsă;
e.
i
i... B. Pentru pagnabele de materială sii de lui'cru ce i.s'a incredinţată, priu stricare, risipire

tre grefierulă-comptabilă. (Modelă No: 3)...
i Arte105, Uă f6ede producţiune sâă de plată,

ca, rubricile necesare pentru. fie-care lucrate
(model No. 4) va fi încheiată în tâtă Sâmbătă.
de inspectori, unde va fi,:s6ă la din contra de
directorii; după care comptabilulă înscrie în:
livretăşi în'condici, îi
i

şi rea, lucrare;
ee
ni
si. 6, Pentru neindeplinirea cuantumulurihotă- „d
- rită de mancă; într'ună timpă fixată, din lene-|. - ::

i

-vire s6ii rea voinţă, căci de multâori arestanţii | -..

“prorâcă, prin fapte ca:cels arătate, pedâpsa
» încarcerării ca să scape de lucru. Oprirea nu'lă
" scutesce de altă pedepsă,..
ia
rii.

II

E

e

„. OAPITOLULU V
Ş
i

-

.;;

i

. -

$1. Administraţia centrală |
te

_

o

: Art.106, Administ
centrală a peniten-.
"+ "Art, 99, Aceste opriri nu sevoră putea exc- -ciareloră este pusă raţia
sub directa autoritate a
Ministerului do interne şi se împarte în nă di-

” cuta de câtii în urma une! exprese încuriinţări
- a direcţiunii generăle motivată de uni răportă
“ali directorului penitenciarului, pe liogă care

recţiuno geaerală şi direcţiunt speciale,

”

4

"i trămite, în fie-care lună, un tabloii despre |, a.
E
EEE!
£ 46te opririle ce arii voi să facă şi.motivele pe „$ 11. Despre numirea personalului şi con“cari sai întemeiată... ;
iei
dițiunile de admisibilitate. :. ' .:,
Art, 100. Moralitatea arestaţilorăşi profi*4ulă ce trebue să tragă Statul dreptă văjustă
-- despăgubire, mică în: raportă ca cheltuelile
“ s6le, coră să silscă activitatea arestatului, pe
- “câtă va fi cu putinţă, deci so va hotări, unii
minimumi de producţiane într'aă săptămână.
- Toţi cei cari nu voră. face. acelă lucra în ter-

" menulă hotărită, voriă atrage pedâpsa despă-

» gubirii pentru rest, esceptându:se de la acâstă
- măsură, acei cari vorii fi în casuri independinte
de vvința lorii;

[

a

„.» Arestaţii se vorii putea plângea directorului

- generali s6ă sub-airectorului, contra minimu-

- lui de producţiune, cară roră examina şi hotări

> proporţionândii munca

casii.

--

i

după putere,

.

-. Arte 107. Directorulă generală este numiti
cu decretă Domnescii după recomandaţia ministralui de interne, în care sa ta face men-

țiune că persâna recoimandată întrunesce con: -

diţiunile cerute de art. 47.din lege...

i Art. 108, Sub directorulii şi toţi cer-alţi

funcţionari, ală căror salariă trece peste suma
de 100 le, se numescă cn:decreti Domnescii,

după recomandaţia directorului generală, în
care se va face mențiune că persânele recomandate aii depuși cu. succesă examenele cerute
de regolamentă. -.....
-

- Art, 109. Aspiranţilorii la. faacţiunilede-

de ra fi sub-direstoră, şefide biaroiă şi adjutore, în can-

Da

Arte 101, Orele de lacru voriă fi, de la 1 A-

celaria centrală şi de directori, inspectorişi

de graficri-comptabili la penitenciarele centrale, se va cere, pe lingă diplomade bacalau-- de diminâţă, 6ră după mâncare şi recreaţie de reat, necesară spre a fi admişi la concursă, să
la 11 până lu 6. Earna do la 7 penăla 10 dimi- posede şi cunoscinţele următâre : :
îi
“nâţa şi do la 12 până la 4 sera. In gonerală
a. Noţiuni de drepti administrativii şi civil,
nâptea nu voră lucra; în casă de urgenţă însă,
„BD, Noţiuni asupra pecalităţii codului,de inpentru a so putea răspunde la uă cerere avan- strucţiune criminală.
ae
2
: tagiosă şi fără concurenţe, s6ă pentru reparac. Noţiuni de comptabilitate.
- rea unei întârdieri neprevădute, directorali, "d. Noţiuni de geografia ţărei,
ÎN
“ pe rEspunderea lui, va putea prelungi lucrulă
Art. 110. Potă fi numiţi în fancţianile arăatelialui până la 9 ore sâra, însă va căuta tot- tate ma! sasă, şi fără concursii, acel.cari vorii
" d6-una timpuri liniştite şi măsuri de prire- fi serviti mai multă timpă în administraţia
ghiere energică, -:
:
“
o
penitenciareloră şi acei cari de asemenea voră

- priliă până la 1 Octombre, dela 6 pevăla 9ore

Arte 102, La munca pământului şi la man- fi servită în alte funcțiuni administrative s6ă
- cele silnice, totă arestatolă întrebuințată
a lu- jndecătoresci, compatibile cu funcțiunea de şefi
crător şi diua sesocotesce la toţi de nă potrivă,
Art. 103. Tâtă prodocţiunea eşită se exa-

- mindză şi se clasifică şi apoi i se așâdă preţulă,
„Uni atestati de ântâia clasă va fi scoborâtă la
la doua şi a treia dâcă producţiunea lui este
inferidră.

-

AI

Art, 104. Toţi arestaţii aăi uă livretă unde
se inscrie banii depositului
lui în daturi şi lua-

de secţiune, şefi de biuroă s6ă comptabilă, rămânândă acâsta însă Ja facultatea şi alegerea.
directorului generali.
|
"Art, 111, Fancţiunea de girantă agricolă,
fiind uă specialitate deosebită, aspiranțiloriă la
acestă funcţiune li se va cere neapărat diploma

scblei de agricultură da la Ferăstrăă,. pentru
ca să potă obţine asemenea postă.

,
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$ 12. Despre atribuţiunile directorului gene- | ' '2, Despre starea sanitară a arestaţilorii,
rală şi a celori-alţi impiegaţi din admihii-

strația generală centrală.

în ci ci,

Art. 112, -Directorulă generală âra: priregherea asupra serviciului tutuloră penitenciarelorii şi dirigâză lucrările pentru tâtă ţâra în
numele ministrului. Eli are răspundere cu drept
de sub-scriere pentru toti co privesco administraţia acestori stabilimente. Acestă. drepti
nu esclude obligaţiunea impusă de. art. 583,
584 şi 585 din procedura coduluy penali dife-

;-3, Despre tratamentulă fisică,

i:

„+4. Despre lucrulă şi producţiunea ]ni... -:
'5, Despre operaţiunile financiare, statistică.

şi administraţiune în genere... ii:
ii,
"6. Despre condaita impiegaţiloră închisorioră,

_:

a

-

E

i

.

7. Despre sigaranţe şi soliditatea închiso[E
pat
Tor,
et
a
8. Despre executarea Jegeă şi resultatele că. -9. Despre tâte îmbunătățirile să: disposițiunile ce experienţa, lui ară observa că ară fi
riţiloră fancţionari administrativi şi judecă- de treboinţă a se admite, spre complectarea sc
torescă,
în
eee
tn
| asigurarea, serviciiloră puse pentra acâsta sub ;
"Arte 113, Lucrările de budgetă, denumirea a sea priveghere.
::
ÎI

funcţionariloră, destituirea şi darea Jorii în judecată, permutare sâă suspendare,

precumă şi

“Art, 120, Snbăirectorală esto: şeful cance-

larieă administraţiunei centrale; el priimesce

acelea, cari voriă fi de Gre-care. importanţă, se chârtiile co intră, le dă demarşele legale, 6ră ,

supună la snbsemnătura ministrului şi se cou-

aceleu cari sunţiă de Ore-care importanţă, le în-..

acorda congedii cari nu treci peste 15 dile..
Art. 115, Directorulii generală recomandă

deplinirea îndâtoririlorii ce prireşcă pe fiz-caro
fancţionară, raportândiă verbală directorului,
în casi cândii ară constata ubateridin partele,,
"Arte 121, Elă înlocuesce pe directorul generală în lipsa acestaia,:
ci
„Arte 192, Elă ajută apoi pe directorulă-groneralii în statornicirea; şi:aducerea întru îude-:.
plinire a legei şi a disposiţiuniloră regnlamen-,,
tare şi "li represintă în revisij. : ct:

trasemuâză de subăirectoră. *
făgişâză directorului generală spre hotărire; “Art. 114, “Directorulii" generalii, publică :şi elii contra-semnâză tote chârtiile ce se subţinea concnrsă pentru posturile vacante, şi pâte scrii în nomele ministruluişi priveghiază înMinisteralul

justiţiei,
:la

timpurile cuvenite,

arestaţii cari, prin purtare şi devotamentă, sar
face vrednici de graţiarea Măriei S6le Domni-

tornlui, după recomandaţia ce i se face şi lui
de directorii de penitenciare...
iii

“Art, 116, Directorulă generali, în: numele

ministrului, ordonanciază plăţile şi ori-ce alte
cheitaeli ale serviciului făcat; prin îndeplini-

!- Arte 123, Sabdirectorulă, avânăă do şafă
rea formalităţiloră 'prerădute de legea, comp-. imediată pe directorală generală, raportarile.

tabiuităţii generale a Statului, şi în mârginile
ctediteloriă ce "i suntă deschise prin budgetă;

6ră pentra cheltuelite de hrană şi întreținete,

s6le de rivisii le presintă mai ântâiii acestuia.
Art, 124, Transportală de dramă ali acestorii funcţionari în revisii. sunt pe compta
Statului.Ef aă drepti d6ră a se despăgubi cu

eliberâză comșituripe temeiulii listeloră de prevederice se trămiti de Diracţiunea peniteucia- sumele ce voră -justifica prin raporturile.
urii |
riloră în fie-care lună.
:
îi
.| pentru transporturi: şi osebită câte 20 lei pe .

Art, 117, Directoralii generală; prin adjato-

rulă unujarchitecti, la începutulă fie-cărui an,
se încredinţeză şi face devise şi planuri despre
tote construcţiile şi reparaţiunile necesare stabilimenteloriă de închisori centrale, în cursulă

di pentru timpulă: câtă voră sta în asemenea.
revisii,, +:

N

e

Art, 125. Şefuli biuroului comptabilităţoi
ests însăreinaţă cu comptabilitatea casei Statului şi a atelietloră
.. i
iii

acelui anii, în marginile şifreloră budgetare şi
- Arte:126, Pentru acest sfirgitii elii ţine con-.
de supnne'la aprobarea ministrolal ; înairitză dicile necesarii, observă
şi. verifică tote compapoi lucrări de licitaţii şi închee contracte pen- turile pe răspundereasea,.
..
- i.
e.
tru cele aprobate, priveghăză executarea loră
- Abt, 127, Eli pregătesce tote ordonanţările
întocmai şi raporteză ministrului în casă de a- de plată a salariiloră ampteiaţiloră şi a osebi-.
bateri ale.antravrenoriloră. :
'..:
teloră cheltueli, în marginile budgetului,
le'
„Art. 118, Directorul generală pentru a a- contrasemneză pe răspunderea sea şi le subune .
sigura executarea legei şi a regolamentului, la subsemnătura directorului generali...
face des» revisii, celă pugină de două ori pe anii,
Art, 128. Elii ţine tâtă corespondenţa rela.
verifică condicile, piesele justificative, compta- tivă la aceste lucrări, avândii de adjutori în
bilitatea financiară a Statului şi a depositeloră, tâte aceste operaţii ună adjutoră de corespon-:
aceea de materială, precumiă şi tote Jucrările dință.
i
a
N
introduse în ateliile fie-cărui stabilimentii. : .
„Art. 129, Aceatii impiegată fiindă manipu-.
“art, 119, Directorală generală, Ia sfirşitul latoră de bani, este justiţiabilă înaintea Curţei .
fie-căruia ană, face uivi raportă asupra întregei de compturi, prinurmare.trabue să aibă uă ga-

administraţiuni a nchisoriloră tratândă : . : -] ranţie în conformitate cn legea comptabilităţiy
"1. Despre starea morală a argstaţilori.
-; generale a Statului. : .-.::,
.
.
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Art, 130. Şefalat biaroului ală II.lea este

-Lă 12 ore acesti fegistru'se va închide şi se:

narea penitenciarelor cu hrană, la construcţinai
s6ă reparațiun! ale-clădiriloră,'la: execuţiunea
sentinţeloră şi ori-ce altă corespondință în 'ceea
ce privesce administraţia, precomiă şi numirea:
personalulny, +: ii: e pi ie ct i

'
directorulă.
-Art; 144, Pentre: dilele câte ună inipiegat;:

însărcinată cu lucrările: relative „la aprovisio-

Art, 131, Eli este secondatii de unii adju-

torii de:corespondință.i
tri za alt

e

a

va subscrie de directorulă ::geaerală scă 'sab-

nu a anbscrisă în: registru stă a lipsită: fără;
congedii sâii fără causă legitimă, el.vă perde +

remunerarinli,
i

iri

ge

acute

tai

- Aceeaşi 'perdere de salariă se: va: urma şi!

pentru: dilele cândi ună impiegată.

va pleca:

“Art, 132. Raportorulii statistică are însăr- înainte de ora 5 fără autorisare,
in siiţi.. ui:
cinare de a aduna şi a disposa 'după instruc"Arte: 145, La fie-care sfirşită de ilună geful:
țiile ce are şi după modelele: date, tâte sciin- binroului comptabilităţii supune Girectorului +
țele statistice ale arestaţiloră şi condicile în- generală listă de reţinerile după condică din:
troduse pentru acestă sfirgită, ici: i
acea lună, carele âprobă reținerea şi vărsarea.
"Arte 183, Adjutorii
de" corespondinţăi.;
sub baniloră:în casa-Statulul ca iconomii.:
Rai

priveghierea; ție-cărui gefă' de: biuroii Ja cară

”
POI

ta

poti ife

ji

sata

de

i

Di

:

sunti ațaşaţi, Increză chârtiile:ce li se dat, Ş 13; Despre atribuţiu
nile directorilor de pe--:
relative Ja atribuţiunile biuroulni săi şi ludaă
2
” “mitenciare şi a celoră-alţi împiegaţi +
Jă prescrise ii e
ti
ct
Art, 134, Ei înlocuescă pe şefii de biuroă
“Art. 146. Competinţa directorului,
ca şefă

cânâiilipsesci,
s6ă cândă

este loci vacantă,:

ali sțabilimentului; se întinde asupra “tutulor;

Art,:135.''Archirarulă :priimesce chârtiile rarmmuriloră serviciuloi
din întrulă stabilimen-:-

de la registratură, le observă şi le dă, cu motivele 'lorii,. la subdirectoră ; elă :răspende de
ori-ce chârtie dată luj, care'se constată .prin

tului, i
re ia îti „ri i
“Art, 147, Cu adjutornlă inspectoratul, unde:
va fi, sii în lipsă,-ală greferolui, elă face co-subscrierea sca în registrulă de intrare, :::s..«; respondenţa și pune în aplicare disposiţianile:
"Arte 186, Pentru: fie-care : afacere: formeză legii şi a regulamentuiul, elă este apoi însăr-;
dosare a parte: şi le ţineîn regulă; €ră: cândă. cinată cu poliţia generală.i.; . .. zi zii,
elă lipsesce este înlocuitii de registratoră,.::i.
»Art, :143.' Ia: tâte :dimineţele inspecteză
Art, 137, Registratorul trece tâte chârtiile guardele, serviciile şi se asigură
de exacta în-:

ce priimesce dela registratură generâlă şi le deplinire. a instrucţiuniloră regulamentare şi,
dă apoi la ărchivar sob semnătură în condici.

a-ordineloră sâle date de cu stra...

rolă na va jriimi nici înregistra chârtii sosite

provisiilorăîn magazie; despre buna lori cua=:;

depunerese ra constata rin subscrierea comuptabilulai, re cet
rii
CEE ia,

„Arte: 151; Directorulă ia înţelegere. ca co-u
mandantalii trupe! însărcinată ca paza, pen=+
tru fixarea numărului şi locurile vedetelor de:
Pază
si el eee ra
tei pet giieiii€c
i Art, 152.dn cas.de incendii sâide rescolă,
el pâte cere ună supliment de soldaţi fie spre |
întărirea sentineleloră de pază, fie pentru ad-jutornlă custodiloră privegherei din năuntra. ;
- Art.:153..]n casă: de incercare :de evadare:
s6ă chiară evadare prin spargeri; ori violențe!
cari potă da motivă de urmăriri judecătoresct,.
închea îndată-:ună procesii-verbală cu arăta
rea împregiurăriloră şi "lă înainteză parchieta=:
lui spre urmărirea faptei, cândă raportăză şi;
direcţiunii. generale. :.-- 2 i iii
„Art, 154; In casă de fagă săvârşită,
pa de:

i

"Art, 138. Registratorală duce grijea caor:
+ AFt..149, Celă'pugin uă dată pe săptămână:
ce lucrare care ese, să aibă subserierile. cuve- face uă revizie generală şi de aprope în întral,
nite şi' anexele de'care s'ară face menţiune, "i închisorii şi pe arestaţi, : : n:
. dati i
"Art, 189. Sub nici ună cavântii, registrato- ;-Art, 150,:5a încredinţâză despre : starea:

cu valâre, până cândă: banii nu. voră fi încre- litate şi decă cătimele rândaite pentru hrana +
dinţaţi serviciului comptabilităţei;: şi “acestă arestăţiloră s'aii dată deplină. -.: „ii: iu:
"Art, 140, Copiştii: preseriă pe curatii: tâte

conceptele fără răsături stu! cuvinteîn pre-

scurtare “şi atrag atenţiunea redactorului asupra erorilorii ce s'arii'putea strecura în adresă
s6ă cuprinderea concepteloră, iii
i sti;

-Arte 141, Toţi impiegaţii afară
„de atribuţiunile, principale a nume::precisate fiecăruia;
prin regulamentulii de faţă suntă dâtori a lui-

cra şi a se conforma întocmal instrucţiuniloriă
ce treptatii vor priimi după trebuinţe din partea directorului generală. i îi ri= i

“Art, 142, Fie-care impiegatiă de orl-ce ca:
tegorie este: dâtoră a se afla; în cancelarie:în

tâte gilele de lucra la orele 10 dimincţa, şi nu:
va putea părăsi biorvul înainte de orele 5.după

uă parte însciințeză îndată :pe autoritatea lo-:i
aTmEq!, fărăuă anume permisiune a directorulat. cală,pe prefectul jadeţului cu signalmentele “Art, 148. Unii registru :de. presenţă::se va arestatului,::loculă. nascerii şi locuinţa.
lui gi.:
afla depusă!'în cabinetul directorului general, pe direcţia
generală, .6ră pe.de alta ia înţele=.,
fie-care impiegată va subscris în acesti regi-, gere cu comandantulii' armatei ca să urmărâ-stru presenţa sea la ora fixată. [scă pe eradată în tâte părţile.
,

+

JUDETIANE

SI COMUNALE

Art. 155, Invoirea visitării arestanţilor este
lăsată directornlui în marginele legii.
Persoanele cari voră fi autorisată de direcţiunea generală de a visita stabilimentuli voră
înfăgişa mai ânt6iă autorisaţia lori directorului, caro "i va întovătăşi -sâii în pers6nă si
prin ună altii impiegată. Directorulă 1 te cu

tâte acestea să refase intrarea în închis6reşi

111

.i

stracţianilorii sâle pentru serviciele ce li sant
încredințate şii vorii da adjutoră 'chiară şi în
serticiele care nu sunt în sarcina lor. pentra:
lucrări. şi operaţiuni atingătâre de :administrație.,
ee
it cl
the
- Art, 161, Nic ună impiegati nu pâte lipsi

din penitenciar fără âuțorisaţiunea'directo-

Tulnici
ca ei eter
cală
persânelor autorisate în osebite împregiurări,
Art. 162, Directorulii pâte acorda congedii.
precum În casură de nelinisce în îritru, scă de „de cinci dile, Eră-ceretile de congedii mai mar!
înduoială asupra intenţiuniloripersânei
în ur-! Be suponii la aprobarea Direcţiunii generale.“
ma încunosciinţăriloriă ce ară fi pututii avea: : Art, 163, Directorală priveghză de aprâpe
de mai "nainte, în care'câsă eate dâtoră a ju-: pentru a nu se stabili nici uă înţelegere între
stifica urmarea sea conformă legii.: . j i impiegaţi şi arestaţi.
pa oa tau
* Art.:156; Toti directorului
este Jăsată şi
Nat
Au
întoirea agenţilorii întrepriselo de industrie

să

de a intra în năuntrulă penitenciarului, însă
uă-dată admişi clii nu le ma. pâte interdice

„Despre îmspectorulă
OCR

Ia

ca

abilimentului ,

dit

“Art, 104, Inspectorulă unde este, 6ră în

acesti drepti 'de câtă în -urnia unei. autorisa- lipsă grefieruli represintă,
pe directoră,: în cas
ţiună specială a Direcţiunii generale, afară nu- de scuite absenţe, elă îndeplinesce tâte sarcimai cândă interdicţiunea ari fi orgeută pin- nile şi îndâtoririle privitâre la lucrările curente
tru odihna şi securitatea închisorii. -..;..:. şi trebuinţe urgente... iii i e it sista
"Art, 157, Directorulă pâte întrebuința ae- -: Arte 105, Inspectornli este: însărcinat spestaţii pentru serviciul. îuchieorii, fie pentru

cialmente cândă directoruliă nu o pâte face::;

respinge propunerile inspectorului:și celoriialţi impiegaţI asupra serviciilori 'ce le suntiă

cu rânduirta şi clasificarea lncrătoriloră în atelii (dimpreună.cu întreprenorală decă esta),

ţinerea ordine!, fie cu îndeplinirea unei îngri- -]. Cuexaminarea prăvisiunilor de hrană pre„Jiri s€ă păstrare, Acestia însă voră fijrânduiți cum : carne, făină, legam= şi altele, atâtii pende dânsulii şi numai de dânsolă înlăturați; ..: tru sănătoşi câtiişi pentru bolnavi, .::::j.ii.u:
“Ar
158," t,
Ditectorală acordă, modifică. şi --2, Cu poliţia ateliiloră şi 'a dormitâreloră,
încredințate,

ta

UL
i.

i:

tr

în

Art. 159, Directorali mai este însăscinat:

-:1, Cu cercetarea:'şi verificarea comptarilor,

caselori, pieselor justificatite precumşi a tutulorii registreloră,.::! îu.:
ii
:

“2. Ca ordonanţarea cheltueliloriă,. îii:z. î-

"8. Cu exariinarea corespondenţei arestaţilor

la priimireşi expediere,:, „titi

n

a iu
a,

"4. Ca acceptarea declaraţiuniloră ce aresta

ţii arii voi să facă În: interesulii justiţiei /s6i
sasi zau
1 în interesul familiei lori, i: îi viii
:- 5, Cu încarcerarea şi eliberarea arestaţiloră
pentru cate se va ţine unii; registru snbsemnată şi parafati pe-tote paginile'de direcţiu:
nea generală, ni otite
cb iti ud

*- 6. Ca” propunerea 'tarifelorii de :lutrn 'către
direcţiunea

generală. iz

zii dida

sn

sta

-:"1*Cu'trămitereă unui: tabloii la: prasnicele
mari precum sunt: Nascerea
şi Invierea Dom-

nului Isus Christos şi'diua onomastică a 'Mă-

riei S6le Domnitorului,
despre larestaţii: cari

cu distribuţianca; lucrului işi: fasânele: confecţionării,.cu facerea deviselorii de materialulă
şi instrumentele trebuinciâse ateliiloră în con=
fecţionarea objecteloriă rânduite, cu păzirea şi
aplicarea tarifeloriă
în plata lucrului arestaţi-

loră ascultândii pentru acâsta şi pe gcfit:de a
teii

i

zi cot Dr

ca

LU

Art. 166. Inspectorulă în tâte!'gilelo.visi-

teză ateliilu, elă este însoţită Ja acesti 'visită
de şefii acestori: atelii spro'a primi:do la dân-

şii tOte lămuririle gi desluşirile în stare'de a'l
lamina asupra operaţiuniloră relative la lucrările de artă şi meserii, relative la întrebuinţa=
rea materialului'şi
la: confecţionăre, lşi se în-

tredinţeză
apoi: d6că toţi lucrătorii suntii 0cupaţi;.elă „ţine pentru. acâata* ouă “registru
dilnică în care 'se însâmnă! numărulălucrătorilor întrebuinţați.în fie-care 'ateliă (Model 5),
Acesti registru e înfăgişati în ttă: s6ra directorului care "li examinză,; elă iă'notiţe de

toți lucrătorii ce ară:sta neocapaţi din cauăa
avendă făcută jumătate din osînda Ia care aii întreprenoralui şi deca: acâstiă din armă e 16fosti condamnaţi, piin'uă bună partare
şi. de-. gatii de a ocupa unii numării otăritii de ârevotamenti Ja lucru, suntiă vrednici de'a fi su- staţi, propune despăgubire pentru: dilele perpuşi la graciarea'Măriei Sele Domnitorului. 4 date, a căreiă cătime directorul
'o afizeză conDupă care direcţiunea generală şi ea Ja rân- formii cu condiţinnile contractalui, cu deslegădul ei face recomandaţiile,
s6le Ministeralui rile gi.cu'tarifelea rii) sui da
de justiţie.
a
|
3: Arte 167. Eli verifică d'imprennă ca.dirâcArte 160.:Toţă:impiegaţii” penitenciaralui torală-stabilimentului,:repistrele, baletinuliă
fără escepţiune'sunt sub autoritatea imediată d=. prodveţiune, cualitatea raaterialului şi oba directorului, suntă detori ase 'conformă în! jectelori confecţionate.»
Elă face. apreciarea.

.

118
LEGIU:RI

ADMINISTRATIVE.

confecţiunei şi decide cari din arestaţi prin
sărguință 'şi aplicarea lori merită gratifica-

= Intendentuliă .-!
ție, cari prin negligenţă: merită a f scobor
iţi
|. Art, 177. Intendentulă are ună îndaoi
da nă! categorie may josi s6ă a fi pedeps
t seriţi.
Pa
PE
Art. 165, Inspectorulă ia aminte âncă:
la
"1.
De
econo
mă..
e
priinirea furnituriloră ca.să fio în cualit
ti,
atea, „2. De'şefă ală serviciului gaardi
eniloră,
şi în condiţiunile stipulate; la din: contra,
înCa prim guardian, instrucţiunile relative
chee proces-verbal de starea lor şi referâ
la.
ză
gaard
ieni
regule
ză îndâtoririle sâle. . .
directorului,» :
-EDEN
a
Ca
econo
mii ali 'stabilimentulzi eate în spe-:
«Art, 169, Inspectorulii e mai cu s6mă încială însărcinată cu priimirea provisiiloră
sărcinată cu poliţia chiliilor întunecâse şi sinde:
hrănă şi ort-cealte materiale în ma gazie, perăsgaratice de.pedâpsă, şi'a, celori:alte
;
pedepse punderea sea, de bună cualitate
disciplinare; elă lo visitâză toti-dâ-un
şi
în condiţiu-.
a cândă nile prescrise de regularent
sâă de contracte,
Bunti ocupate.
su,
şi ia tâte măsurile cunoscute de experienţă,
.
„.„ Despre grefierulă comptabilă ,
pentru păstrarea loră în bună stare spre anu
seiros
i
stăstr
ica, , :
i
Art, 170, Greferulă comptabilă ţine
ie
inspectorolai în lipsă'y, 6ră cână acestă locul „In tâte dilele eliberâză provisiile trebuinfuncci6se
pentru hrană, iluminarea şi
țiune

lipsesce, 'elă ţine loculii directorului

în
absenţă
ci
a
i APte 121 Ca grofierii este specialmen
te înSărcin

încăld
condamnațiloră după ani buletini dată deirea
cu,

seră de directoră şi pregătită de comptabilă.:

ată de a ţine lucrările atingătore de în- - Acestii buletini va însemna numărulii ara;
stațiloră validi şi bolnavi şi cătimele
carcerarea arestaţiloră, de a priimi'şi
de liba-.
a strân- rată dapă regulamentulă închis
orei; buletinul
ge totu extractele de pe înclhiciările şi otărir
ile
pentru
bolnav
i
va fi vădută de doctori ca con-.
judiciare de osîndă

ce S'ară depune la grefă,
tâte încheiările'şi procesele-verbale
ale administraţianei de: pedepse disciplinare
a încercăriloră culpabile ale arestaţiloră, s6ă
elă libereză:copii de pe ele cândă se ceră,
el ţine şi
înscrie în'registrulă de încarcerare,
strală matriculă şi în tâto cele-alte în regiregist
elă ține starea dilnică a poporaţiunei re,
,: şi
face
certifică: buletinele lunare şi semes
triale de
poporaţiuni.
ia
”
i
"
Ca comptabilă este însărcipată cu
compta=
bilita

tea:

formă prescripţiunilorii sâle,. şi sub „nici unii
pretextă nu va putea să se depărteze de
acest.
boletină,
cc
ap

. Art. 15. Elă este âncă însărcinată a pri-

veghia pregătirea, bucateloriă dilnice ale arestaţiloră, clu stă facă la distribuţia porţiiloră
şi veghEză să se facă cu ordine şi în cătim
ele
curenite.. ,
|
INC
a
- Art, 19, El ia sâma âncă de a se păstra

în bună atare objectele de imbrăcăminte gi a-

şternută ale arestului precum şi cele ale arostaţiloră şi privegheză curățirea, spălarea. şi

1...
Da
1. A casei Statului pentra întreţinerea
.pe- aerisirea lori, elă îngrijasce schim
Ditenciărului,: și;
barea regu-'
ce
lată a arestaţilorii şi purtarea bună a haine"i 2.,A'depositului de reservă ea arestai
ţiloră
..:
loră
după
er,
spre
a
nu
se strica fără vreme.
-:. 3. A depositelorii disponibile
în comptul a- „ ACt 180, Tâte objectele
mobiliare da îmrestațiloră,
iei
brăcă
minte
şi
de diverse servicii voră fi tre"4. Ca: comptabilitatea depositeloră
pentru
cute
într'u
nă inventariă după articole şi nică *
îmbrăcăminte, ..; -.
:
La
« unii
"SA

objectă nu se va putea desfiinţa de

banilo

câtă
ră strânşi din lucru...
după examinarea lui de directoră şi după
> Art, 179. Greferală comnptabilă
ţine
:uă buletină de desființare eliberatăde elă. ună
comptabilitate deosebită pentru fie-ca
re
din
Art. 181. Obiectele desființate se voră pă"aceste 'case în conformitate cu instru
prevădute mai josă la aşedământulii cțiunile stra cu osebită listă are la finele analulo ra
compta- supune directorului şi acesta direcţiunei
DĂ
gene» AFte 114, Grefierulă-comptabil pentru „i rale spre a așisa la vindârea .loră sâă altă întâte
trebui
nţare dâca ară fi co putință.
„cheltuelile ce ar face asupra fia-că
rel
Art. 152, Intendentală pâte f însărcinată
bibe să aibă uă ordonanță de plată case ţrea directo- dâca, directorulă. ară găsi de caviin
rula
ţă, cu îni.
!
grijirea cumpărăturiloră mărunte prin adjuto
2 Art, 175, Grefiorulă-comptabil
are
0...
-punderea lui 'objectele arestaţiloră, sab Us ruli nnui guardiană..
E
.
clă
ţine
“Art,
183,
Eli
ţine
apoi
comptabilitatea
-uă condi
că separată pentru:ace

ste-objecte. :
Art, 126, Grefierali-comptabil
ă fiindă mma-|.

-nipulatorii de bani, este justiţiabilă”
înaintea
: Curţei de compturi; şi prin armar
e
e să
“aibă vă, garanţie în conformitate. trebu
cu legea
comptabilităţii generale a Statulaj.
*

:

cralui în modală preserisă mat josă.
;....
Registratoruliă

lu-

“Art, 184, Acestă impiegatii nu arc atribu-

”

ţiuni administrative. proprii, elă este cu totulă
ladisposițiunea comptabilităţii şi a intendenţe
i,

„JUDETIANE

pentru trecerea chârtiiloră prin registre, pen-

tra scrierea şi copiarea osebiteloră, piese de
comptabilitate scă alte lucrări, In special este

însărcinată cu expediţia lucrăriloră şi, ţinerea
archive, ci
ei a,a

„2. Preotulii duhovnici * *!: - + N
"Arte 185, Confesoruli se șa înțelege cu directorală pentru fixarea oreloră de oficii şi alte
servicii religios.
mr
“Art, 186, După propunerea preotului, directorul denumesce arestaţii cari vor fi întrebuinţaţi ca clisiarhi s6ă ca servitori ai capelei,
„Art. 187,. Eli va, visita apitatolă, locurile
de pedepsă disciplinară şi ateliile, ori de câte

ori va găsi de cuviință,

-

SI

|

COMUNALE

,

”

N

9

5. Preparaţiunea doctoriiloriă ce se. pot faca
în stabilimentă şi distribuţiunea loră.
- „6. Privegherea, preparaţiuniloră alimentare

destinate pentru infirmerie.
:;.:
“1 Privegherea şi poliţia infirmeriei din pune:
tuli de vedere doctoricescă. . | i... ... i

"8. Dreptulii de a, se adresa prin înscrisă că-

tre direcţinne asupra chestiunilorii ce intereseză sănătatea deţinaţilorii şi â6toria de a răspunde asupra
puse în scrisă
serviciulii de
„9. inerea,

tututor chestiunilor ce'i suntii
de direcţiuno în ceea ce privesco.
sănătate, . ; --.
a
condiciloră şi darea lămuririloră

ce se.carii pentru statistica deţinuţiloră. |:
Art. 193, Berviciulă sanitari e făcută de

ună

cu
medică

asistența unui: infirmieră. en

„ „Arte, 188, Elă va fi însciințată de îndată co chef luată dintre deţinuţi după alegerea docună arestată se va găsi în primejdie de mârte

şi va îngropa morţii cu tâtă orândusla biseXicească.

.

e

torului.

Art, 194. La penitenciarele aşedate afară

de târguri, va avea po s6ma Ini şi uă spiţerie

:. Art. 189, Afară
de slujbele Dumineceloră ambulantă, elă este de rigâre unii impiegatiă
şi sărbătorilori, nădată pe săptămână va face interni şi dâtorii să locuiască în îutrulă staună cuvântii morală şi religiosă tatuloră con-

damaațiloră, având de scopii sădirea de fapte

bune sâă desceptare asupra religiei crestine,

„Arte 190. Funcţiunile preotului suntu

cu

totulii spirituale, elă
se va ocupa deci, numat
de partea religi6să a închisorel, are în mână
celă ma! puternică şi reactirii mjdlocii de îndreptare ală sufletelor perdute în întunericul
nesciinţei şi alii răului. Spre a se putea orien-

bilimentului.:

a

DN

Art. 195, La penitenciarele situaînteo-

raşe, medicul
stabilimentii,

pote să Jocuâacăşi afară, din

în asemenea casii însă, elii este

dstori ca visitele s6le să Je facă la ore fizato
şi pentru accidente co s'ară întâmpla în lipsa

sa să vivă Ja Ori-ce oră ra fi tocunosciinţat de
direcțiune că este roclamată prezenţa sa...
„Arte 196, Privegherea şi poliţia, infirmeriei

ta mai bine în misiunea, sea, se .va sărgui a aparţinâadii doctorului,
de a
elă are dreptul
căpăta cunoscinţă despre caracterulă indivi- îusemna fie-cărui bolnavă uă dosă şi patul
dului, observându'lă în purtarea lui din întru care trebnu să ocupe,
;
:.......
şi lândi lămurire din condice asupra anteceArte 197, Visita deţinuţilor ce întră, sa
enteloră lui.
DE
face în Qiua intrărei loră stă cel multă a duca
„ Arte 191, Pentru acâata, este supusă la în- di. Acestă, visită are de scopii de a se încredâtorirea de a comunica prin ună raportiila fi- dinţa despre starea lui sanitară în momentul

nitulă fie-căreia luni, .obserraţiunile s6lo asu- intrării şi resultatulăi îlă/transerie întruni
pra caracterului arestaţiloră în geuere şi asu- juraală individaală modelă d.
i
pra purtăreice păstreză. ei vis-â-vis de sâu„Arte 198, Visitele prevădute la art. 192, se

ţia sea, va însemna pe cei mai îndărătnici, precum şi viciurile cele mai ascuţite;
ună asemenea raportă va face şi la finele anului pentru
întregulă anii, spre a fi comunicată. direcţiu-

nei generale,
po

„sn

ră

,

pm

$14. Serviciulă sanitară!

“Art, 199, Serviciul

denciară cuprinde:..

i

de sănătate în, penie:

i

- 1. Visitele deţinuţilori în momentală intrăreiloră..
E
Da
2, Visitele deţinuţiloră reclamateşi antorisate de administraţiane, pentru cause de sănătate, împovărarea de lucru, schimbarea meseriei din care se află, la uă alta, ete,
..-

de direcfacă numai cândă suntă autorisate

torii şi doctoralii iși dă opiniunea, sa în scrisă.
„Arte

199.

Deţinuţii, admişi a se viaita,

suntă reuniți într'uă odae alăturea.cu infirme-

ria; după visitarea loră se trămită imediatii
după prescripţiunea doctorului sâii în infirmo-

rie, pentru a îiaşedaţi,acolo, sâă în refectuariă

pentru a'şi lua mâncarea. .

pu

„Arte 200, Visitele-deţinnţiloră în înfirmerie sefacii în tâte dilele diminâţa la ora fixată,
astă-felă. ca ele să fie terminatecn nă jumătate oră celi puginii îniantea orei fixate pen- tru celă ântâiă prânză. 1.
.
„Art. 201, Medicul este acompaniată; la
visitele s6le de guardianulii însărcinat cu funcţiunile de infrmieriă.an şefii şi de deţinutuli

3. Tratamentul bolnaviloră deţinnţi în in- infirmieră
ală sale,
i
Armerie.
eee
“Arte 202, Visitele se faci tuturori deţinu; 4. Tratamentulă impiegaţiloră şi a guardie- țiloriă presenţi în iufirmerie fără escepţiune, “
Miloră interni,
n
Art. 203, Preseripţiunile. doctoricesci din
.
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PENN
REA
E
.
Ă
ae
e
fie-cara di se înscriă în condica ce se păstrâză ae
|“. 3. Registru de mişcareă poporaţiuneie
în in:
anume

pentru acestă sfirşitii model 7; și deosebită într'uni'caetii care se dă farmacistului

în, casii cândă prepararea 'lorii' nu sa pote face

e
firmerie. (Modelt 10.) *: apa
"- 4. Condică € e prescripţiunile visitelor fă in-

irmerie:. - -“:

ii

ata

Za

TU

D077)
[oa

Sai

i
ta
Onsuşi de el: e cei
te
5. Registru despre avisele
in ceeâ
Art. 204. În fie-care di Ja ora 3 după amâdi, ce se atinge;de, serviciulă demedicului
prese face ună a duoa visită în sălile do infirmerie.. s:himbarea de la ună atelieră lasănătate,
altulii, supli- În acâstă visită se cuprinde şi acel dintre de: inentiă de hrană ete (Modelă 11,)-':
-!: .
ținaţii cart ai iătrată din boă în penitenciar *- 6. Registru” râportariloră
ice face medicul
s6ă în inârmerie, - îi
NR
asupra diverseloră chestiuni de higicnă:a deţi“Art, 205, Tratamentul deţinaţiloră
'se face naţilorăşi a'stabilimentnlui.în: generală.-- |
în condițiuni:e spitaleloră de atrmani liberi pe -.Î,
Registru statisticei medicale anmalii,
compta Statului, 6ră în casuride epidemii rele
Et
Pe
Set
ap”
PT
,
sle se poti schimba după propunerile. doctâru$,15.
Serviciile,
atribuţiunil
e şi disciplina lui şi aprobarea Direcţiunei generale. * i
i
> Art.: 206. Tratamentulă” amploiaţiloră inguărdianiloră , .., ;
iz
terni şi guardieniloră bolnavi se face liberi, " Art, 212, Serviciul
securităței
şi
pritighe.
€ră preseripţiunile doctoricesci sunt înscrise rei esto! încredinţătă intendentului
care e şeîntruni caetii de visite particulare,'! *
fulă guardianăi şi uriul prim:guârăiană alesă şi
„Arte 207; Distribu

ţiunea alimentelor se

titalată dintre guardianil ordinari; numărulă

să aibă etichetă indicând natura
medicamentului, cum trebuesă se aplica şi nu-

i "Art, 214, Intendenţilă șa putea avea menagiulă în întruli stabilimentalaj,! însă l4'uă

face fie-cărui deţinut conformă indicaţiuniloră
doctorului
'din caetulii de visite prin' infârmierul sălei, sub responsabilitatea, infirmierului

guardianilor ordinari va ficiaci pentra nă sută
de arestaţi, in
i
initia
_ Arte 218, Guardianii suntă asimilațica traan gel
ie
, pa de linie pentra disciplină şi ordinea servi“Art, 208, Medicamentele prescrise deținu: ciului
ze
stia
i
țiloră trebue

mele bolnavului 'după care apoi se daă bolna:

parte şi fără nici uă comounicaţiune cu închis6rea unde feme
şi: ia;
copii lut nu voră intra
rele otărite, n
ai Tot
eee
aa
nici uă-dată,:: Ei i
alie
Art. 209, .Visitele ateliiloră, dorimnitârele "Arte 215. Sub nici
ună
cas
şi
nică
ă
un
'pre=
şi cele-alte părţi ale stabilimentulai 'se facă textă, elă_ nu pote priimi:
arestaţi în apartade doctorii numai dapă invitaţinnea directoru- mentală stă,
e
te
ia
lui, în care cas propune disposiținnele, ce suntă „ Arte 216. Ori-cs urmare
contrarie disposi:
de observată pentru uă bună higienă, elă este țiunilorii prescrise în articolele
din „armă -voră
dstoră âncă după invitarea directorului. să vi- fi destule spre a motiva depărt
area,
ni, i i:
valai prin infirmierulă sălei; la timpulăşi o-

siteze provisiila de hrană şi să declare afară de

"Art, 21%, Primii guardiani

teresă general pentnu higiena stabilimentuluy
şi a răspunde asupra celoriice i sară propune

mâscă în odaia lori s6ă'în logele loră pe ver-

şi guardianii orîntrebuințare printr'ană-raportă motivati, a- dinarinu voră 'putea, ţine menapgiulă
'loră în
celea 'care vorii fi nepriinciâse regimolui său întrulă 'stabilimentalui; ei voră
locui împrou:
stricată,
i
-| pă să imprăştiaţ
se vorii i,
culca în dormitâră
Art, 210. Doctorul pâteia se adresă în- comune s6ă în loge după
ra închisorei,
scrisă directorului asupra chestinnilordeă în: spre a fi mai la indemânăăihitectu
pentru priveghere.

de direcțiune, +
i
i
„Art, 211 :Po lingă cele de mai sus, 'dacto:
rală are sarcinado a ţine: iii: e... i.
"1; Jurnalulă individuală statistică,şi meaicală prevădută Ja art. 192,'coprindândiă'resul:
tațulă visitelori sâle de la intrârea în" pebitenciariia fie-cărni deţinută şi! succesivii până la
eşirea aci mârtea sr, în carase notâză lămuFită pentru fio:care bslă, începatală, caracte:
rele, fasele şi finitulă ei, (Alodelă 8.). i

- Art, 218,: Este cu desăvârşire oprit să prii-

ună arestati, sab pedâpsă de a fi depărtaţi.Art, 219, Este cu desărârşira oprită eşirea
loră în timpulă dilei, ei mănâncă în întru şi
numai la casari majore de interese,urgente, se

va permite unul gaardiană, nu mai,multă de
câtă
uă oră seă concediăde 24ore;"l ii. ,

„Art, 220, Cel ca voră fi fostă'ds prireghero în nâptea trecută; voră avea permisiuneade
a eşi şi a petrece noptea la casele lori.ii” -:

"Art, 221, Intendentală s6i şefali- guardianilorăe responsabilă de tâte învoirile deeşire,
ânăsc faco uuă raporti generală administra: afară din” regulament" precum:
goardianulă
țiunei centrale asupră bâleloră'
cari 'aii predo: portierii este 'responsabilă de eşirile ce s'ară
minată în stabiliment, causele loră şi chipul faco fără învoirea şefului
goardiană.::! «i.
de a le stârpi s6ă împugina,,: II
„Arte 222, Conceâiile de 24 ore suntii date
„+2. Registra - nominativii''şi cotidiană de ad- de director scii de locăţiitorulă directorul
ui. în
misiune în infirmerie. (Model 9,)'"- -ii:lipsă'1, în asemenea casari intendentală olibe"" După acesti jurnalii; Ja sfirşitală fe-căruia

ir

.

Ati

„ JUDETIANE

T6ză uă marcă cu pecetia serviciului, ce o înfăşigeză şi o dă guardianulul portară spre a'i
da dramuli. Nici uă-dată nu va putea fi de câtă
uă singură mârcă în disposiţivnea, întendentalai precum nici nă-dată nu se va putea da
permnisiune de eşire de câtă unui guardiană, , ;
„Art. 223, Sprea se asigura,de presenţa primalui guardiană şi a guardianiloră în îachisâre şi la posturile lori, intendentuli
face ducă
apeluri nominale, unulă diminâţa înainte dea
se deschide dormitârele şi unulii sâra după suparea culcării arestaţiloră, face ducă. rerisii

pă di la tâte posturile de priveghere.

-.,-

poe
!
E

EI

!
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|câtă în presenţa sa sâi a primului guardiană,. .
convorbirea,
nu pâte fi de câtă în limba româ-,
nă,elă este responsabilă:de totă abnsulă ce;

SI COMUNALE

ară putea resulta din asemenea, comunicaţie.

; Arte 231,In nici ună casă.aceste comuni-,
caii nu voră putea avea. locă fără învoirea
directorului
sci a inspectorului, învoirile de co-,
municaţiune nu se voră da în dilele de lucra de.
câtă la orele de recreaţie; 6ră în dilele
de săr=.

bători afară de orele de rugăciuni şi de prânz,

„ „Art, 292, Intendental face în fie-care nâpte,

uă revisie în întvulă închisorii spre a se încre-!

. | dinţa de paza veghâtă a guardianilorde rândă,
şi do bana Jinisce în întru. -Elă iea aminte ca

„ALte 224, Gnariienil cari roră lipsi fără,
permisiune, dreptă penalitate voră sta în servicii în lăuntrulă îuchisorei timpii de-uă lună
fără voe de a eşi afară în totă timpulii acesta.
La a duoa lipsă vorifi închişi în sala discipli-.
nară, Toti guardianulă care va fi lipsit de tret
ori pe ani fără învoire, se va suspenda din ser-

şi primali gardianii să facă, nesmintită âncă,
una pe nâpte.la
oră deosebită.
NR

Arte 235, Guardianii ordinari2 s6ă 3 dopă
disposiţianea închisorii -voră fi rândaiță în sala,
de comunicaţiune & tutuloră dorimitârelor, spre
vegherea neincetatii pe rândă în totă timpulă,
viciulă să pe 15 ile şi va perde fa sa pe ju- nopţii prin oblonaşele uşiloră în întru 'dormimătate. Toti guardianuli picată de a patra 8ră toreloră luminate, directorulă fix€ză numerulă,
în asemenea preşală va fi destituit. Totii guar- guardianiloră de veghere. .
a
dianulă care va ti abardonzti postuliă săi de „Arte 234, Primolă” guardian în rondele sâle
priveghiare „pe lingă. arestaţii întrebuinţaţi precumşi guardiânii de veghere comunică de

Ja lucra afară,va fi destituitu.. .
i
„|
Art, 225. Pentru tâte ramurile de serviciă,
intendentulă priimesce ordinile de la directoră,;
„în casăde lipsă, aceste ordine suntii transmise
de densulă.la, primulă Buardianii.şi de acesta.
la guardienii ordinari;
i as ge uz
7

Art. 226, Toţi guardienii se supună ls ordinile directo ale inspectorn)ai, :care însciințEză pe directoră de măsurile ordonate,. . .
„Arte 227, La trebuință şi casăde urgenţă,

îndată de socot urgentă intendentalui 0bser-

vaţianild loră,. intendentulă pâte'ceră ajuto-,

rulii corpalui.de pază în curtea închisorii de,

soc6te de trebuinţă, care trebue de îndată să,
alerge,i pen
pe
; „AF, 285. Tâtă ordinea dată de directori
s6ă inspectorii,
-va fi cu exactitate
şi ca stric-!
teţă păzită şi îndeplinităde guardiani, primală,
guardiană şi intendentulă” răspunde de intâr-

gierea pusă întru executarea ordielorii, pre«
intendentulii pote da. guardianiloră tote ordi- cum
şi, de călcărilede regule, cândă mari în:
nile ce găsesce de cuviință .pentru binele, ser-. sc.inţa de îndată
pe director să pe inspectoră.
siciulai şi securitatea stabilimentului, însă în- „ Arte 230, In casii do absenţă sâă'
da bâlă,
cuviinţeză de îndată pe directorăde aceste or. intendentulii. este înlocuităde primulă gnardine, care le încuviinţeză;Je modifică sc le dianăi,
6ră acesta; înlccuită de nnă guardiană,

FETOCĂ,,

a

ari

alesii de directori,

- Art, 228: Intendentuli ruporteză verbală “uârte 287, Toţi itipiegaţit de priveghere,
fie
în totă diminâţa şi scra directorului, cră la'ca-. de Ori-ce gradă, suntă r&spunditori de'călcăsuri extraordinare prin înscrisă... -. -... rile reguliiorii comise de arestaţi, precum şi de
„Art, 229, In timpulă, nopţei intendentală; stricăciunile;ce facă hafoelorii,, albiturilorăi şi
păstrează cheile tutulorii: dormitGrelorii oca-, aşternuturiloră loră, 'dâcă, aceste încălcărişi
pâte de; arestați, şira ateliiloră, cheilede a stricăciuni
vin din lipsa de priveghere
.a guar:
atelii îi sunti date de primul guardiani, chei-, dianiloră „sei d&că avendă cunoscinţă de, ele
le închisorii le iea elă 6nsuşi închigândă odăile, n'aii încnnosciinţatii pe admiistraţiune. |:
„Art. ,230.: Inspectorul. priimesce în. par- „Arte 289. Guardianii. culpeşi de asemenea
loară tote persânele cari vină să.vâ
pe dă
are;, negligenţă, vorii fi suspendaţi din serviciul loră
staţi, îl invită să declare dâca:nu introduc ni- activă, şi privaţi de 16fa lor în vreme de'15 dile.
mica în închis6re şi l6 caută, toti ce sa.ra, găsi In casă de recedivă voră putea fi destituiţi,;.,,
1a ei de transmisibilii, fie instrumente, fe bani, ș: Arte. 299. Gnârdiânii însărcinaţi cu priv6fie de mâncare, fie. răvage,:la iea, şi nu iledă 'gherea şi cu paza de aprope a arestaţilorii,
trâ-=
de câți
la eşire, r&yageie cari le ară. declara,

pentru arestată,16 duce Ja directoră;
-de ase-.

buc să nu'i perdă :din „vedere, urmărindu'I în
totă locală şi în .tâte mişcăril6. „lori. Iu casă

mită suntă date directorului,şi numaj după ce,

prin înţelegere,
că arestaţi, xoră îi trădaţiju:

menea r&vaşele -ce iarestaţiy.ariă, șrea să tră- do erasiune înlzsnită.s€ă prin negligenţă s6ă
TA pure visa sa, înșoesce eşirea., Comanicaţia,
între unii

e
ur că Taitei rit rahat "1
străinii şi arestati nu se va face'de' decăţil,
Art. 240, Este cu totală opriti guardia-
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aiei tateţe

niloră de a injura pe arestaţi sâii a ţine con-

versaţie cu ei; afară de cele ce se atinge de
servicii. Tote acestea sub pedâpsă de a fi îni-

ne, sută pedepsiţi cu amendă prin oprirea le-

foi, pe timpul judecat de cuviinţă de directori. :
- Art, 246, Guardianulă de servicii la spi-:

chişi în sala disciplinară: s6ă suspendaţi 'din tală va face poliţia salelori, va ţine buna rânfuncțiunea loră-şi lipsiţi de. 16fă pe timpi de duială, va îndeplini prescrierile medicului, -va'
opt sii mai molte dile, după gravitatea casului. veghea la păzirea orelorii de doctorii şi dietă,
“Art, 241, Ei'nu pbtă da arestaţiloră nici va trata cu blândeţe pe bolravi, şi va căuta de

uă pedâpsă, nici rădica mâna s6ă arma asupra

curăţenia încăperilori, albiturilorii'aşternutu-

relaţinne
de interesii cn arestaţi,fie să le pre-

demâneare ma! multă de câtă porţia prescrisă,

lorii, de câtă
în casii de legiaită apărare, acâsta lui, în sfirşită el va sta sub ordinile medicului,
sub pedâpsă de a fi destituită.
a
Art. 247, Toti gnardianuli inârmieră care
“Art, 242, Guârdianii 'nu vori avea nici vă arii da vre-unui bolnav scă unui convalcseentă

gătescă,să le vingă sâă să:le aducă demân- chiar şi cândă acea mâncare ară îi compărat'o;
care, băutură sei alte objecte da din afară, fie va fi suspendată
'din funcţiuneşi perde 16fape
să le cumpere demâncarea: ce lo-ariă fi rămasă termenă de 15 dile, în casă de'recidivă va fi

s6ă lucruri ce păstreză,
fie în fino să se însăr-. depărtatii. ::
:
Da
A
a
cineze cu scrisori, cu comisiuni ete,
Art, 948, Totă guardianuliă infirmier caro
- Ori-ce din contra urmare va fi pedepsiţi cu ară ascunde în folosnlă săă din bucatsle şi ob-!
destituirea, acelora ce ai picatiu asemeneavină, jectela bolnavilorii, va fi destituită.
- Vori fi destituiţi şi supuşi jndecăţei crimi- ' Toti guardianulii tare ară înlesni corespon-

nale-toţi -guardiani! cari: arii fi compăratiă de dinţă prin înscrisă sâii verbală între ună arela arestaţi s€ă îi.ară fi înlesnitit a vinde lu- stată şi ună omii liberă de afară, va fi pe dată
cruri de îmbrăcăminte, de albituri şi de mate-

rială primarii, s6ă fabricate ali stabilimentului, ale autreprenoriloră sâă ale comandato-

destitaitie

A

ii

Toti guardianulă care, avândă cunosciuța

unel asemenea fapte executată 'de anii altulă
sșii pe furişi de arestat singur, nu o va denuncia,
" Art, 248, Este cu totulă oprită guardia- va fi suspendată şi va perde Isfa lu! pe uă lună.
niloră de a întroduce în întru stabilimentului - Arte 249. Primul guardiană care arii repe cineva
din al săi, rude sâă prieteni şi este fusa ascultarea scă ară executa ordinele in:
de asemenea oprită de a priimi în odaia să în' tendentulul, va fi suspendată po 15 dile şi va;
" logele loră pe străină cari vină săvisitezo,pe perde l&fa pauă lună ; la recidivă va fi destituit:
arestați, acesta, sub pedâpsă de suspendare şi
Art, 250, Totii guardianulă care ară arta

lori,

m

perdere de:I6fă în timpă de 15 dile şi la casă

de recidivă cu destituirea. . :

,

.

"Art. 244, Toti guardianulă care ar fi băută

insubordonanţi s6ă va insulta pe şefulă săă,
va fi suspendat şi amendată din I6fă, uă nesub-

ordinaţiă de 3, 4 ori repetată cu insolență, ra,
şi mâncată îuîntru închisorei cu anii arestatii. atrage destituirea lui.
i
Ic
s6ii.cu uă persână venită să visitezepe vre-un
“ Art, 251, Lu fie-care atelier sâiăi şi mai mal-:
arestată, va fi destituită din servicii. -.
te, dâcă arii fi una lîngă alta, sa va rânâni câta
“ Totiăi guardianulă care arii bea şi ară mânca. uni gaardiană spre a observa şi face poliţia saafară din închisre cu ună arestati eliberată leloră de lucru, de'a ţine tăcerea, buna 'rân-!
atuncea, scii cu uă rudă a unui arestatii care duială, de a împedica înțelegerile şi coarorbi-

ară fi visitată închisârea, va fi suspendatii din rile între arestaţi, cu t6tă atenţiunea, ca arcfuncțiunile scle şi va perde l&fa pe uă lună, In staţii să se ocupe cu neîncetare şi cu stărninţă
casă de recidivă vorii fi destituiţi.
i la lucrulii ce le esta orânduită, priveghiază ca
” Guardianii cari voră priimi bani da Ia per- arestaţii să nu strice, să nu bântuiască, să nu

sânelo cari vinii să visiteze stabilimentuli sâii ascundă, să nu deturneza din materialulă pri-

arestaţi, vor fi suspendaţi cin fancţiunile loră
şi voră perde pentru ânteia dată 1&fa pe 8 dile,
pentru alii duoilea pe 15 dile, pentru ală treilea pe'uă lană, 6ră pentruali patrulea depărtaţi. Directorulă ra na banii şi îi: va vărsa în
casa depositeloră,.
.
" Arte 245, Stai totă-d&-una unulă s6ă mar

mulți guardiani “şi cu primolă guarăiană (la
masă în sofragerie) care obserră ca arestații
să intre şi să să în linisce şi bună ordine, să

se ţie în linisce, să nu precupeţiască porțiunile
lorii, ca arestatulă să nu scâtă nici să ascun:

marii pusă în mâinele lori, să nu strice fabricarea objecteloră comandate, să nu facă uă rea,
întrebuințare da instrumente de măestrii, să;

nu le scâţă afară din ateli.':

e:

:

" Toti-guardianuli care va lipsi de la aceste
îndâtoriri, va fi închisă în sala disciplinară şi
supusă la despăgubirea, perderilorii causate.
" Vina sa va fi agravată în casuri de recidivă
şi va motiva chiar revocarea sa.
”

Art, 259. Gaardianii cari arândă sciinţă de

vre-unii lucru ce so desăvârgesce prin ascunsă
(chiar câudă ari fi pentru verl-ună amploiatiă)
dă demâncarea stă porţia sa.
| nu o va fi descoperită intendentului stă inspec"* Guardianii cari avândă -cunoacinţă despre torului, voră fi suspendaţi din funcţiune şi lineorânduelile întâmplate Ja masă, n'ară spu- psiţi de l&fă în termenii de 15 dile celă puşinii.

ei

a

:
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art, 253, E cu totulă oprită guardianilorii | fără pregele şi pedepse grave, vorii area drep=
să -lucreae cu arestaţii ori-ce pentru dânşii tulă de a fi trocaţă la clasa ândâiă de apunchiar cu plată, fără consimţimântalii antre- tamente, .... ...MI

prenorrlui s6ă inspectorului câudă lucrulii o
înregie.
...
,
:.:
IRI
Toti guardianuli care ar fi lipsit do la aceste condițiuni va fi suspendatii din funcțiunile
-s6le şi privati de salarii pe uă lună, în tâte
casarila lucrurile prinse în furişă, voră fi confiscate şi vindute în profitul depositului arestaţilorii.
Ia
a

Art, 254, Goardianii chiămaţide Ia apelulii

dânțiiă de intendent, priimescăi rânduirea
loră în serviciile dilei, şi mergi de se aşeză la,
posturile ce li s'aă însemnată, 'primali guardianii şi inţendentalii distribnesc arestaţi din
dormitâre după fâia de distribuţiune ce prii„escede ca sera de la directorii, guardianii îx
"priimesci po numără Ja uşa atelieloră, priimescii pe numără instromentele la, eşira pentru masă, să culcare, trădaă pe numără are„staţii primolui guardiană pe care.îi priimesce
la uşa sălel, trădaă de asemenea sâra instru-

- mentele antreprenorului,
ci intendentului, în-

- chide fie-care ateliele sâle şi dă cheile în mâ:

:- Acestă înaintare va putea fi trasă goardia-

niloră, cart în noua lor posiţiune, vorîi schim|.

bat purtarea, devenind nesupuși
şi negligenţi.
Arte, 261, La finituliă fie-căraia trimestru

directorii penitenciarelorii trămite direcţiunei |
generale tabloă nominalăde guardiani, însemnândii purtarea lorii în serricii, precumşi pedepsele ce. aril fi priimită
cu motivele ce le-a,
provocată,
:... :
E IE
DI

Pentru acâsta se șa ţine uă condică specială,

unde se vorii înscrie pedepsele ce fie-care. guardiană va fi primită,
Art, 262, La finitută fiecăruia.
ână după
cererea directorului generalii, ministrul de interno.va pune în disposiţiunea lui ui sumă de

una sută lei celă pugină şi cinci sute cel multă,

din suma reservată

pentru gratificaţi! (după

importanţa stabilimentului şi pumărulă guardianilorii) spre a fi distribuită ca ună suplimentii Ja ]sfa gnardianiloriă, celoriă
că se voră
fi purtată cu zeli şi inteligenţă şi vorăA fade-

plinită celă mai buni servicii în stabilimentă,

„na intendetalui sci primă-guardiannlui, se . Acesţii suplimentă:va fi împărțită de direcstrângă apoi de se inţelegă spre
a ss împră- torul generală npă propunerea directorului,
ştia priu ogradă pentru observarea mişcărei şi a iuspectorului stabilimentului, -, -..
"arestaţilorii slobogiţi în întru, pentru pregăti- da .
ore
pă e
rea caloră treboinei6sa pe n6pțe în dormitâre
şi după tragerea clopotalui merg de respundă
la ală duoilea apel,
i.
- Art, 255, Intendentuli în tâtă sâra după '$ 16. Aşegimântuliă comptabilităliă caselorit
E
penitenciarelorii centrale ..::. ii:
gunarea colcărei inspectâză dormitârele, face
- apelulă nominalii a tutuloră arestaţiloră,
pri- + + Despre luerulă în regieşi cumpărături *
-maulă guardiani în urma lui îi numără, după

-î* GAPITOLULU VL. sii

„ce sui încredinţată că toţi suntă de fagă, închide uşile şi iea cheile,
ni
ii î Disposiţiuni generale
|
Art. 256,
In viitori nu sa va admite la postuli de guardiană de câtă militari vechi în etate celă puginii de 25 ani şi cel multla 40 de
ani, purtândi congedii în regulă şi certificate
liberate din” serviciă şi de la, comuna de unde
este, constatândii purtarea loră, .

„Arte 257, Numirea lorii se face de către di:
rectorulă generalii după recomandaţia, directo-

raului stabilimentului.
pm
„Art; 258, Primii guardiani vori fi numiţi

totă de directorulii generală după proposiunea
directorului, aceştia se alegă dintre guardianii cel mai buni, preferința va fi dată celui
mai vechiă în servicii, primulii-guardiană va
sci scrie şi ceti. :,
IN
'
art, 259. Guardianii destituiţă nn vor.mai

putea intra în stabilimentuli
isgoniţi...,

Art. 260. Dnpă desi ani

dianii cari în timpauli acesta

bine, voriă fi îndeplinitii ună

Art. 268, Acţiunea directorului să întinde
asupra tutuloră părţilori sezvicinlni în regie,
pentru acestă sfirşitii eliă face şi subscrie totă
corespondența şi. lucrările: relative la acesti
servicii,

CEIA

Arte 264, Nică uă disposiţiune nu pâte;“fi
Iată fără scirea directorului şi încuviințarea
lui. Nică uă plată din ori-ce casă
nu 80 va pu-

tea face fără ordonanţe înscrise a, directorului
în condiţiunile arătate mai josă.

-

.

“a AFte 265. Directoruli execută snb prive-

gherea sa tote lucrărilede mici reparaţiani ce

sarii otări a se faco în regie, 6ră plata acestori
cheltueli se face de comptabili.

:

Art. 266, Iospectorulă unde este sâă în lipsă'i grefieral, suntă însărcinați cu tâte lucrările atingătâre de atelii, de lucrul arestaţiloră,
el are grija ca dilele de lucru ale lucrătorilorii

să se constate cu exactitate. .
Elii ţino vă condică deosebită pentru conde unde ai fostii tractările făcute cu antreprenorii s6ă fabrican!
Su
țil, cu însemnarea epoceloră de farnitură a made servicii guar- teriatului şi a rădicării producţiunii, închee
se vor fi-purtată comptulii fie-căruia ce dâtoresce, îlă subsem-servicii exactă, nză şi le trămite dâtornicilorii cu uă somare
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de achitare, elii redige foile de producțiune şi
Art, 236. Pentru tote chelțuelile făcute în
“de plata cuvenită arestaţiloră,-elă ţine conip- comptulă stabilimentului, el va; ţine uă contabilitatea lucralui prescrisii mal josă.: i.
dică gilnică unde se :roră înscris după cum se
„Arte 267, Cumpărăturile pentru îndestula- ptătesci. (Medeli 14), ':.. i
i.

rea, osebiteloră servicii âle întreţinerei stabilimentului, se îndeplinesc s6 prin contractări

icitative conformii regulelori prescrise prin

” “legea comptabilităţei generale a Statului, sâii

"Arte: 202 Elă ţine bă condică ca împărţire
pe articole a cheltuelilorii. (Modelă 15). :: ...
„Art,
228, Venitarileîn comptulstatului sunt:

"a: Banii rămaşi de la arestaţii morţi. .» prin. contractări de bună tavoială - s6ă prin * b. Sumelepuse în disposiţia directorului pen“târguelă pe piâcă.-:..
îi:
- iru întreţinerea arestului, : * i
i:
” „Arte 26$, Iota cumpărăturile ce arii trece | €.. Banii opriţi din salariniii guardianiloră.
suma de 10,000 se facă licitativă afară numai „d. Banii opriţi din avutulă arestaţilorii
pencândă ministrală ară decide alt-felă dapă ună tra pedâpsă s6ă stricăciuni, îi i ii.
"raportă motivată alii directorulul generali,
“e. Priimiri întemplătâre, “i:
ni
* “Art. 269, Cumpărăturilede învoeli, s6ă - Eşirile din casă suntă : „
„umpărături pe piaşă după: preţnrile curente
1. Cheituelilede îndestulare, .» - :..:--2
pentru hrană și întreţinerea stabilimentului, 1.2. Vărsarea în casa Statului a rămăşiţeloră
„cândă nu treci suma de 200 leiso aprobă şi se din banii priimiți după mandate, -.-: i:

efectucz'de
ă directori, dândii! însă lămuririle

"necesare cândii i se trămită banit.! .: *

i 9. Vărsarea la casieria judeţului a baniloră,

- Art, 270, Tâte cumpărăturile de învoeli de
“la 200 lei în susă, dâră care 'întreco suma de
500 lei,:se apro
de directorulă
bă
generală pe
“raspunderea sa:
i:
iN

-, Arte 221, Toto cumpărăturile contractate
"pentru furnituri ali cărora preţ trece suma de

500 1ej, vor fi supuse ministruluy şi nu se voră
"aduce la îndeplinire de cât după aprobarea lui,

partea. 'cuveriită fisculuf din profitulii muncei
arestaţilori. i: 1:
AR
4. Cheltueli întmplătore,

.

i:

Arte 220, Elă va ţine un registru pentru tâte

mandatele şi piesele justificative, (Model 16).

"Arte 280, Afară de acâata va ţine uă condică de partidi unde fie-care contracciă sâă furnisorii va avea comptalii săă deschisă în daturi

şi luaturi. (Modelă 17). : -

a
Art, 272, Plăţile farnituriloră ală cărora - Art, 281, Intendentulă ţine ună registra.
preţi trece suma de 200 lei, dâră care nu se cu tulpină undetrece objectelede ori-ce natură

sue peste acea de 500 lei, suntă mandatate de

priimite de elii pentru serviciulii stabilimen-

Arte. 273. Plăţile cari nu se urcă peste gi-

"Art, 289, La sfirgitulii fie-căria săptămâni
îusumeză tâte aceste colâne și trece totalurile
lor întră condică numită : Condica magazie,
deschisă în partidi pentra fie-care objectii şi
purtândi data şi faca registrului jurnală, pregală compărăturei, intrările, cşirele, rămăşi-

directorulă generală după înfăgișarea contrac- tulul şi tao adeverinţă. (Modeli 18). . : . :
teloră, fatarilorii, adoverinţa intendentului de
Art. 232, Elă ţine uni registra jurnală de
priimirea furuituriloră şi ună certificat s6ă ra- intrări şi eşiri din magazie împărțită între aportă că s'aii înmagazinată în bună stare,
tâtea colâno câte articole voră A. (Model 19).
îra de 200 Ici pentru hrana şi întreţinerea stabilimentalui so șa facede grefieral comptabilă
"din banii, puşi lă disposiţia sa după ordonante

„înscrisea directoralni, pentru acesta întovă“răşito de piesele justificative, spre care sfir-

„şită se va face grefierului comptabilă fără ju-

„stificare prealabilă ună avansă po fie-care ]u-

ţele, valOrea, rămăşiţelori. (Modelă 20).: -

nă
“va
i
de

despre treboinţele serviciulni,
dâră cate nu
putea trece suma de 5000 loj. i i. ii: "$ 18. Comptabilitatea casei depositeloră
Art, 974, Pentru mandatarea acestei sui
Art. 284: Ori-ce sumă depusă în comptulă
avansila15 ale fie-cărnia luni, directorul va arestaţiloră, comptabilulă o trece într'uă con"trămite Direcţiunei, generaleină: listă:do tâte dică cu talpină de unde tao adererinţa şi o dă
„cheltaclile presupuse după cxemplală laneloră

"trecute şi pentra tâte'cele contractate după, aprobarea specială, avâud îngrijire dea însemna

“numeleşi locuința antreprenorului-câre urmâ-

ză af achitati (modelă 12)...

î

i

„817; Modulă țanerei comptabilităței casei
ci
riecz toti Statul

- Arte 275! Pentru'tâte priimirileîn comp-

depunătorului ei.:(Modelă 21).

i

„Art, 285, Comptabilulă
:ține ună registru

jurnală de cheltucli făcute în comptulii aresta-

țiloră. (Mosejă 22).
e
iârt, 256, Eiii ține uă condică da piiimiri

şi cheltueli,

se

tu

: Priimirile în comptuliă arestaţilori suntii :
1. Baii priimiţi ca plata lucrului.i:

2. Banii priimiţi de la familie. --: .;*-

.-.:.

"3, Banii depuşi de arestaţi la intrare. -'::

„tală Statului. grefierulii comptabilă va ţine nă
4. Banii proveniţi din vindarea objecteloră
_condică cu talpină,:din caro la priimire tae'ă- co li se'va fi permisă să vindă. - - -.:.
”deverinţe (modelă 13),
e
cite
2-5, Priimiră întâmplător,- îi
i
PERII
SI
Ia:
a

i

ii
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„ Cheltaelile suntiă.: .
litura neguţătorului de furnitură, copie de con„le Depositulă întorsii arestaţiloră dai dir tracte sci autorisare dimpreună şi cu adeveberare. :
:
“| rinţa din condicaca tulpină prevădută la arti2. Cheltaeli făcute pentru ei în întru.

mia

:3, Banii trămişi Ja familie de arestați, | .
:-4..Opririle făcate pentru despăgubiri. --5. Trecerea avutalui celoră „morţi văraaţă în
casa Statului.

.....

"6. Banil restitaiţi a famile moriloră du-

pă încnviințarea Ministerului.

„" Art:287, Comptabilală: maj ține” uă îopăică de partid! unde fie-care arestată va'avea
comptulă șeii, corespunătoră, cuu Jivretalii săi,
(Alodelă 24),;:
ta
iu

1

$ 19. Despre ecompizbiitatea ciieloa

“Arte '988,, „Coraptabilulă ţine : a
1. Condică cu tulpină pentru primirile debany,

„2. Condică jurnală de cheltueli,,
„+ 8,: Condică de'partidi pentru contractori,

colulă 28Y, pe care le: dă grefierului la tim:
puli otărită.
Art, 293, La fe-i-carg 15 ale Tanei intendentulă presintă directorului unii dublu buletinii de starea magaziei (modelă 24) şi an borderoi despre cele | presupuse, mecesaril „Pe luna
viitore, (modelă 95).
Art.
994. La fie-care trimestru ună inven-

tară cu intrărite şi eşirele; intrările arstândă
numărul condicei cu tulpină şi a faturei, eşirile arătândă numărul, buletineloră de desfiinţare.. * Art, 295, Grefierală comptabilă este dstoră
să justifica avansurile fie-cărul mandată către
casierulă judeţalui care Vai plătit în termeni
de uă lună...

-,

Art, 296, Elă. priimesce piesele justificative de la întendentă; contracte, autorisări, faJuspectorulă ţine: ;
tură, adeverințele de priimiri pe a6mă'i taxe din
„1, Condică de contractori. .:
i condica.cu tulpină, trage copil de pa ele, lo
"2. Condică de partidi pentra suctăitori.
verifică pe tâto, pune pe furnizori să iscăl6scă
- 9, Condică de producţiune dilnică de fie- -cară de priimirea baniloră în dublu precum şi po inatelii.. --.
tondentii, le trece în câte unii borderoii deo4. Condică de venitară i cheltazli la fe- -care sebitii şi la trămite casierului d'impreună cu
ateliii..
rămăşiţa din mandatauli de acompti, dâcă eate,
„5. Condică de : i0işeatea măterialuloi în. fie- 6ră aceata îl elibereză adeverinţă de încasare.
- care ateliă cu intrările şi eşirile împărţite în a- | , Art,.297, Casieralii îi înapo€ză ; unii bordetâtea rubrică câte articole de materială "pri- roră cu ună rândii din piesole ce "i-a "fost tră„mară sunt, .. >;
mise, certificândi primirea tuțurorii aceloră
Art,.259, Întendentală țiue mă condică ca piese şi rtmăşița de bani. ;
tulpină pentru atelii, s6i dela ateliă intrate
Art, 298, Comptabilul celă multă la 15 ale
în păstrarea magaziei,.
“
lunel trămite „direcţiunei generale spre juati„Art, 290. Ună, inventariă de instrumente ficarea mandateloră ce i s'aă eliberati pentru
cu valârea Joră,
DER
Se
Juna trecută, borderoalii 'arătati mai susii cu
tâte piesele luy justificative, care i se înapoescăă
i ş 20, Oimigtabilitatea stătisticăa ăi dapă verificara.:

Arts;:291. Grefiernlă ţine : 0:
„1, Uă condică de încarcerare.

9: Uă, condică. matriculă i.
"8. U& condică dă egiţi:i:
"4. Uă conâică de morţi. "5. Uă condică alfabetică.
Xatendentulii ține:
fin

|

"1. Uă condică de împărţirea orator pria

aistțiete.

,

2. Uă' conăică gilaică da starea şi mişcarea
poporațiune! sănătoşiloriă şi boinariloră.: -:
Inspectorală ţie uă 'condică de: mişcarea
poporaţiunei în lucru atâti prin atelil câtă
gi în serviciulă icononomicii.

21. Despre
compturi,
p

7

- Art 299,: La foitală fi-căria a luni 'olă mat
“trămite miristrnlui dejustiţie : uă listă do intraţi şi eşiţi şi alta de morţi. (Modelii 26).
:La Direcţiunea generală trămite ună tabloă
de mişcarea poporaţiunei; (modelă 27).
-Eră la sfirşitală, anului uni buletină genexală de casă cn:ină tabloă de venituri şichel|tueli împărţite pe cătegorii după condiăi. -.

Art. 300, Art, 16 din legea Carţei de comp-

tur îndâtorândi pe comptabilii a depune darea de sâmă a unuf.ani, celă multă după trei

luni de Ja expirarea, lui..."

“Acestă dare de sâmă a unui ani întfegă şi
exerciţii se alcătuesce din următârele bucăți
principale :

Uni tabloă (modeli 28), de justificări, în
piese justificătiva” | care-1- comptabilulă
arctă tâte mandatele prii-

şi osebite ştatură

Art. 292, Intendentul este dâtorăa strânge şi a pzesenta următârela piese justificative:
La priimirea objecteloriă, provisiilor stă materialului închec uă fatură în duplu sub iscă-

mite da elă, pentru îndestularea serviciului,

fie pe numele lui, fie pe numele vîndătorilorii
şi le grupeză după articolele crediteloră budgetare, în sprijinulă acestui tabloi ca piese justificative alătură copii după contracte, de pe
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faturi scă copii după alăturările co s'aii dati
în sorijinulii acestori acte,

2,

aprobare,

şi adeverinţa

persânei. păgubaşe,

dâca este antreprenori s6ă adeverinţa casieru-

Resumatulii cheltuelilorii pe servici, a- lui de vărsarea, unorii asemenea bani, dâcă

dică a gifreloră celoră 12 liste lunare de cheltucli şi prevederi, (Modelă 29). : |
Ea

„8. Labloă de materială priimitii prin îngri-

jirea Direcţiansi generale. (Modelă 30).
„ 4. Copie după inventarul: generalii. '

5. Buletinele dilnice' dă consumaţie în ală-

turare de unii borderoii, în care sunti înscrise

ele după ordiuulă datei.

a

"6. Buletinele de' prorisiile intrate şi eşite
din magazie.
Sa

7. Unii tabloi nominalii de venitulă provenită din munca arestaţilorii, (modelă 31). -. :

"8. Uni borderoii anume de tote materialele
vîndute pe lingă carâalățură şi tarifa preţuri-

loră aprobate de ministru.

.

sunti-pentru despăgubirea fiscului.'
:!:
Arte 304, Pe'lîngă acesta elă mat trămite
ună buletin de casă cu arătatele piese cuprinse
în ună 'borderoii,. Direcţiunea generală lo examinză, le verifică şi le înapoesce. .
i
.:
- Art, 805; La fie-cara trei luni trămite uă
listă nominală de avutulă arestaţilorii. -.
-.
"-Art.-306, La fie-care 15 dile mal -trămite
ună buletinii de osabitele priimiri realisate în
luna trecută în casa stabilimentului, după care

direcţiunea autorisă vărsarea loră în casa Sta-

tului şi încunosciinţăză pe Ministerulii de fi-

i
a?
nance.
ti
ii
DR Ca)
Arte 307, Adeverinţa de vărsare, grefierulă
o.trâămite în copie pe lingă cele-alte bordecouri în sprijinul buletinului de casă.,
-,

9. Uni bilanţii generală în formă de dopie
scriptură care specifică activulii şi pasicul înArte, 80S, Pentru banii eşiți din casa lucrui
treprinderei,
lutîn plata 'arestaţilorii,
elă trămite “foile: de
10. Uni tabloi resumatii ali venitarilorîn produeţiuue și listele de plată în alăturare cu
care se specificade unde provină, şi vărsămir- adeverinţele rupte din condicacu tulpină a ca-

tele făcute la 'casierul general ală districtaluj,

- Art, 801, Tote aceste. osebite compturi se

sel arestațiloră,

0.

|

Art. 309. Pentru plată de materiali, trăTesumi într'ună bilanţii formati pe activă şi mite faturi, contracte şi ordonanța directârupasivă...
Ma
”
:
lui generală de aprobare,
Da

„La pasivă se scrie după
“culări. :
ÎN

cumsc vede în cirIE

“ Art, 302, Grefierulă încheiă tablourile a-

cestorii ducă partidi.
i
"Art, 303. Grefierulă comptabil pentru casa

arestaţiloră stabilesce faturi de uă potrivă ca
şi pentru casa Statului, pentru acestă sfirşitiă

_ Aceste piese însoite şi cu uni buletinde
casă, după ce sa verificăde direcţiunea gene- .
rală, i se înapoiesce actele justificative,
"Art, 310. Iospectorulă stabilimentului trămite la sfirşitul fie-căria luni, prin direcţiune;:

„1. Unii tabloii de producţia industrială;

2, Uni butetinii de starea magazici cu tâte

„d6ră, elă trămite direcţiunei generale 'la, fini- mişcările şi operaţiunile; ”
Ai
“tulă fie:căruia ană :
i
"3. Uă listă de objoctele vindute; - :. :

” 1. Pentra banii restitaiți unni arestată din
4, Uni baletinii de casă cu arătarea venitupartea disponibilă, adeverinţa priimitorului şi riloră din fie-care ateliă, şi cheltuelile pentru
„ordonanța directorului, 6ră cândă asemenea fie-care,
i
.
„restituiri se fac familii arestatului, după:mor"
DISPOSIȚIUNI
TRANSITORII
tea sca, pe liugă actele arătate ma! susă mai
trămite şi dovedile do înrudire ce aii infășizat
Art, 311. Privegherea.şi întocmai, îndepriimitoruli pe temeiuli cărora s'a făcutii re- plinire a aşedământului comptabilităţii :osebi-

aa
n
„stituirea,
2, Pentru banii eşiţi din casă drepti despă-

gubire, trămite ordonanțele directorului înso„gite cu extractela încheeriloră după care s'a
„făcută acele popriri pentru pedepse disciplinare sâi despăgubiri, copia procesului verbal
a închaerei judiciului disciplinară care le-ai
pronunciati. Ordinală direcţiunei generale de

telorii case, fiindiă lăsată directorului stabilimentului ca şi aceeaa celoră-alte servicii ale

administraţiunei, este răspundătoră de ele.
- Pentru acestă sfirziti, tote compturila lunare, arătata mai susiă, se trămitii prin organulă săi fiind dâtor mai "nainte dea le înainta,
în verificarea Direcţiunei generale, să observe

şi să constate deca ele suntă în regulă.
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REGULAMENTU GENERALU
PENTRU

ARESTELE

PREVENTIVE

-

(Decretii No. 1002 din 7 Baii 1874)

CAPITOLULU 1
Ş 1. Despre regimul general al preveniţiloriă

Osîndiţit ce ai a se trămite la autorităţi în

apelă oră fi trecuţi în despărţirea preveniţi-

lorii sâă în casa de

corecţiune,
.
Art. 1. Închisorile preventive se împart în
"Osîndiţii trecători către casele centrale de
duoă categorii ;
pedâpsă roră fi puși în odaiă deosebită, până
a. Inchisori preventive pentra delicte s6ă la înaintarea lorii, şi nici întruni
chip nu vor

casă de arestă,
b. Inchisori-preventire pentru crime s6ii casă de oprelă.
Art. 2, Toti individuală aflată sub un man-

dată de Qepunere sâi

tatii în casa de aresti,

arcatare ra îi transpor-

,

Individală, în contra căruia există uă decisiunea camerei do punere sub acusaţiune va
fi transferati în casa de oprâlă,

Art, 3. Nimeni nu pâte fi pusă la închisâre

de câtă numai în puterea unui mandatii de depunere s6ă arestare, liberati după formele
şi
„în casurile prerădute de procedura codulu
i penali; pentra preveniţi, în virtutea unei deci„Siună a camerci de acusaţiure; pentra acusaţi
,
în puterea unei sentințe judecătoresci de condamnare, şi numai după ce se va înscrie într'nuii registru înființată în acestă” scopi
actală care ordonă închisârea, “
La din contra armare, directoruli va fi urinărită şi pedepsită ca culpabili de arestare
ilegală.

CAPITOLULU 11 S 2. Incarcerarea şi eliberarea arestațiloră
Arte 4, După lega şi regula de proccduiă
penală, categoriile arestelor de districte sunt:
1. Arestulii preveniţilorii ei casa de arest,

2. Arestulii acusaţilorii s6ă casa de oprslă,
3. Arestulii condamnaţilorii corecţionall să

casa de corecţiune,

-

putea comunica cu cei-alţi arestaţi.
Dâcă numărulii femeilor arestate do tâte
categoriile este prea mică şi înrăperea închisorii nu permite a se deschide câte uă oscbită
odaiă de fie-care categorie pentru sexvlă aresta, vor putea fi puse într'aă gingnră despăr-

țitară arestatele de tâte categoriile,
Osîndiţii la închisâre polițienâscă își vorii
face

pedepsa într'ună locali doosebit aci chiar
şi în aresturile preventive,

Arestaţii pentru turburări causate în sala

şedinţeloră voră fi puşi în casa închisorii
poliţienâscă.
Arte 6, Osîndiţit pe mai pugimi de trei
lun!
de închisOre sori putea face osînda loră în
a

Testele judeţiane unde. ]i se vorii deschide nă

despărţitură deosebită, cră toţi cei-alţi cu
termene maj lungi se voriă trămite la, penitenc
iarele centrale respective,

Art, 2. Directorulă ine ună registru de în-

carcerare (modelă 1), pentru fie-care categori
e
şi anume : Uă condică pentra casa de arestă să
preveniţi înaintea judecătoralui de instrucţ
iune;
Uă condică pentru casa de oprâlă sâă
acn-

sații înaintea Camerei de acusaţiune.
Uă condică pentru casa de corecţinne s€ă
sindiţii corecţionali ce aiă a face osinda în a-o-

cel arestii,
.
Pentru trecătorit către casele centrale
de

pedepsă va ţine ună registru (modelă 2).
Acestii registru va fi snbsemnată şi parafat
pe

paginele de judecătoraliăi de instrucî Arestuli condamnaţiloră trecători în a- țiunetâtepentru
casele de areată, de preşedintele
el.
"
Uurţii de juraţi pentru casele de oprâlă, şi de
; 5, Arestulă condamnaţiloră definitivi trecă- pre
fectă pentra închisorile.pedepsitâre,
tori către închisorile centrale.
Art, 8. Directorul libereză adeverinţă de
6. Arestulă condamnaţiloră la închisâre po- priimirea
unui arestaţ

liţienâscă,

|

7. Casa arestaţiloră pentru turburări causate în sala şedinţeloră tribunaleloră şi cnriloră,
i Art, 5. Aceste categorii cuprinse întruă

singură închis6re vorii ocupa localuri deosebite
şi câti se va putea despărțite, până la înfiin-

țarea de noni închisori, după sistema! celular,

ă celu! care '[ă adree şi
transcrie îndată mandatulă de arestare
în Pare

dica de încarcerare,
Sad
Art, 9, Directornii âncă ține vă situaţie

dilnică de mişcarea popo;aţiei cn gifre, împărțite după categoriile arătate mat sus (model
34
Art, 10, Totă tratamentul sâă tâtă în
brăcămiutea ce tinde la unii caracteră batjo-

coritorii, precum

: rasuli, îmbrăcatal cu daoă
9
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„culori, ţinerea în fiare diua precum şi noptea temeiul unei midlociri a instanţei judiciară
este cu totulă oprită.
sub a căruia juridicţiune se găsesce a6ă ai
Art, 11, Nici uuă arestati nu va fi încarce- stată în arestulă districtului.
vatiă şi ţinut în fiare, cu deosebire de casurile
Art, 22. Trămiterea osîndiţiloriă la casele
centrale de pedepsă se îndeplinesce pa temeiul
urimătâre :
Pentru pedâpsa disciplinară şi osînda pro- cnui cxtractii de sentinţă priimiti la Prefecnunciată de sentinţă.
tura districtului, în ală căruia arestă ge găArt, 12, Arestaţii la intrarea lorii voră fi sesco la poprâlă osîndituli,
căutaţi prin haine şi pe dânşii, banii ce se vor
Art, 23. Din Prefecturăîn Prefectură până
găsi la ci se ia do directorii, nici unii instru- la loculii destinaţiei lori, arestaţil de categomentii nu li so lasă po mână.
”
ria prevădută la art. 57 se îndinteză cu midloArt, 13, Indată după intrare, arestaţi! vor cirea instanţei judiciare în copie, 6ră acei de
- fi curăţaţi, chiari spălaţă dâcă trebuinţa cere, categoria de la art. 58 se înainteză spre casele
tunşi dâcă ai părulă prea lungi, şi raşi lă- centrale cu unii ordină deschist (modeli 4) şi
sându-li-se numai mustăţile. Decă hainele lor cu extractul de sentinţă în alăturare. Extracsuntii murdare, li so dă .cămaşe, ismene, ze- tulă se lasă de cea după urmă escortă autorighio de ale închisorii până ce sa rorii spăla, tăţii îachisorii unde s'a îndreptată arestatul,
curăţi şi repara pe ala lorii. Dâcă hainele lorii Gră ordinulii deschisă cu adeverinţă de priimisuntă sdrenţuite şi afară de a mai putea fi cu- rea arestatuluise trămite Ja cea dinurmă Prarăţite s6i reparate, li se voriă lăsa pe cele ale fectură (districtulă în care se găsesce înthis6- |
închisorii, până cândă, de va avea midlâce a- rea) la cea d'ântâiă d» unda s'a trămisă.
Art, 24. Escortarea arestaţilor din district
restatul, 'şi va priimi pealo sâle de la casa sca.
Art. 14. Lucrurile luate de la arestaţii in- în districtă s6ă de la reşedinţa unui districtiă

traţi sa curăţă, se împachetăză şi se etichet6-

la reşedinţa altuia so va face cu călăraşii puşi

ză, punându-se la ună loci unde nu pot fi ră- în serviciul activii ali fia-cărul districti şi
tămate de umedsiă şi necurăţenie,
după instrucţiile co aii de la Ministerulă de
Art, 15, Din banii ce se găsesc la arestaţi. resbelii.
directorulă nu păstrâză la sine de câtă penă
Art, 25, Directorulii este dâtoră la ori-co
la 5 lei din fie-care depositii, pe cef-alţi cu a- oră de la 5 dimincţa pânăla 5 sâra, în timpulă
nume listă "i trămite casierului generalii pe verei, şi de la 7 până la 3 după amză, în tim- |
comptul Casei de depuneri spre asta îndeposit pulă ernei, să încredinţeze pe arestaţii însempână la eşirea arestatului,
naţi pentru ântâiulă transportă escortei co i sa
Art, 16, Toti arestatali ce intră este de întăgişeză cu rânduire în transferare da la, coîndaţă rînduitiă şi băgată în despărţitura ca- mandantulii călăraşilorii.
|
tegoriei penale în care este picatii spre a "li
Art. 20, Este opriti directorului să pornâscă

împedica de ori-co contactă cu arestaţii de uă

pe josiă nici cu trăsura arestaţii bolnavi, femel

altă categorie.
Arte 17, Directorulii încarcerâză şi reguleză
mişcarea arestaţilorii pe categorii, pe temeiul
ordinelor și încunosciințăriloră directe ale
aatorităţei judiciare pentra preveniţi, acusați

cu copil micii la sînă sâă grea de copili, până
ce nu va consulta pe medici şi nu valua certificatulii stă în scrisă că sănătatea arestatulainu
va suferi cu transferarea, în totă casulă însă
raporteză prefectului.

presintă procurorului uă listă de arestaţii căxora li se împlinesce termenulă în luna aceea,
spre a se încredința dâcă osînda a fostă bine
calculată; cu uă di înainte de a'se împlini termenulii de osîndă a unui condamnatii, face raport prefectului,

pentru hrana arestatului transferati pe drum

şi osîndiţi.
i
'
Arte 27. Directorul încredinţeză şefului esArte 18, La 1 a fic-căreia luni, directorală cortel nă listă de lncrarile şi banii hotărâți

Arta 19, Prefectalii ia măsuri şi regulză

în rânduri transferarea arestaţiloră Jocali sei
trecători, fixeză giua şi numele arestaţiloră ce

ai a se porni în fie-care sândă şi dă în cuno+ Bcinţă ordinele ssle directorului. -* Arte 20, Transferarea unui arestatii se execută numa! pe temeiul unei cereri din partea

până la reşedinţa, celui-altă judeţii, 6ră banii,

capitalulă stă aflată în depositali direcţiunei,
se trămitii prin expediţia postală antorităţii
închisorii unde este îndreptată.

„Art, 25, La casă cândi ună arestati mâre,

directoruliă transcrie certificatulă ce va lua de
la, medicii în condica de încarcerarela marginea
drâptă, raporteză prefectului cu certificatul
în copie, ar€tându totii-d'nă-dată şi avutulă rămasă de la arestată în închisâre.

Elii raporteză de asemenea antorităţii judi-

ciaro respective pentru totă prevenitulii sâă
justiţiei sâii a unci sentinţe.
a
acusatuli mortă,
Art, 21. Transferarea preveniţilorii celoriă
Ar, 29. In casă de evadare a vre-anui arecu otăriîri do osinde nedefinite do lingă uă in- stati, directornlă raporteză de îndată prefec“ stanţă judiciară pe lingă uăalta cerută de pro- tului care ia grabnice măsuri de urmărire, încedura ponală, se execută de Prefectură pe! cunosciințăză prin toti diatrictali stă pentru

" JUDETIANE

Si COMUNALE

129

prinderea Iul şi pe prefecţii districtelor
ă me- | Art, 39. Preveniţii şi acusaţii suntă
liberi
giaşe, raportândii şi direcţiunii generale,
de a "şi alege apărătorii loră,

CAPITOLULU 111

Unii tabloă de adrocaţii locală, redigiată de
laria închisorci, pre a li se înfăgişa de câte oră
Prefectură se va păstra totii-dâ-una în cauce-

Despre regimulii morali
$3. Disciplina
Art, 80. Numa! arestațiide aceeaşi categoTie
potii fi împreună Ja preamblare, la masă,
la ateliere, şi cândii nu este de câtă
uă curte
şi uni refectuarii comuni pentru tote
despărţiturile, atunci arestanții esii pe rând.

Arte 51. Toţi arestaţilai trei ore pe di

pentra sc6lă, pentru visitele autorisate,
pentru
cetirea, cărţiloră învoite, pentra preum
blare şi
exerciţ

ii şi anume : 1 1/2 dnpă prânduiă
teiă şi restulă după prândală do ali Anoiled'ânArt, 32, Afară do vă specială învoir a,
o din
partea prefectului. să directornlai Prefes
tu-

vro unnlă va, arăta dorinţa de a numi ună advocatii,
a
Arte 40, Arcstaţii vor putea să priimâscă
scrisori şi adjutâre d'afarăîn marginile dispo-

siţiuniloriă prescrise la art. 17.

Arestaţii preventivi potii priimi de la casele
loră objecte de imbrăcăminte, de curăţenie şi
chiară

de mâncare; arestaţii osîndiţi vori
putea să 'și procure pentru îmbunătăţirea s6rtei lorii din partea lori disponibilă, afară
de
porția lui legiuită, următârele alimente
:

Pâne până la 200 dramuri,

Carne

>

100

>

Cartofi

>»

.200

>

Brânză_>
100
>
rel în lipsa, celul d'âniâii, cel ce rinti
do visiUnţi
>
100
>
tEză arestuli nu voriă putea comunica
cu run
Fructe > - 100
>
:
arestată de câtă la vorbitorii sci în
localulii
Acesta, însă cu înroirea, directorului, carele
care obicinuită alujesco şi de vorbitorii
,în
senţa, unui guardian şi cu restricția prevă pre- singuri le va comisiona, şi Qa arestaţiloră.
dută
Art, 41, Pentrn tâtă călcarea de regulă, a- la aliniatele ali II], 111,-1V şi V do
sub art. 8 meninţără, injurii, nesupuneră, arestaţ
ii
din lege. Nici întruni casă cel co
vină să vi- fi sopuşi la pedepsele disciplinare prevăd voriă
ute la
sitezo nu pot să beaşisă mănânce cu
arestaţii. art, 42 din lege, 6ră pentru incorigibili,
Durata visitelor precum şi dilele de
visitare raporta prefectului ca și elă suponândiă se va
voră fi fisate prin regulamentală locală
casulă
ali a- Direcţiunei gencrale să sc pâtă avisa asupra
restatalui de prefecţiă,
”
disposiţinniloră ce ară trebui să se ia,
Art, 89. Nu voră putea comanica, cu
arestaţii

de câtă părinţii, fomeile, bărbaţ

ţii, surorile, unchii şi epitropii lori. ii, fraAdrocaţii
recunoscuţi apărători după alegerea
din lista
de

$ 4. Serviciulii religiosii

Art, 42, Uni preotii va fi însărcinată de
adrocaţi şi după declararea arestatalai vor protoer
ei să facă serviciul cultului în închiputea comunica toti-dâ-una cu clienţii
lori cu sore, elăi ra veni uă-dată pe săptEmână,
va
Teserva preytdută la art.75, cândă aresta
tulii sânți apa, va faca rugăciuni întrună locală
eate pusi snh pedâpsă scii Ja secretă,
unde voră asista toţi arestaţii.
|
Art, 84, 'FOtă vinderea şi totă darul fio sub
Eliă visiteză tâto încăperile închisorei, îmori-ce titlu este oprită între arestați,
prăscio cuvintele s6le mângăitâre şi povăţnitâArt, 35, Fio-care arestată este detoră
să ro şi priimesce comunicaţiunile ce arestaţi ax
“Şi țină patulă şi prin pregiurulă loculu
i săi voi să "1 facă în interesul lori propriii sâă
totă-dâ-una, curată,
cel

Dormitârele şi coridârele voră fi mătarate
duri toţi arestaţii din uă categorie pentru
viciulă curăţeniei din despărțitara loră, serşi spălato de arestaţi, se voră rânăui pe
rân-

Osindiţii voră fi Tânduiţi. crășt po rândă
tn
serviciele exteridro ale închisorei, pentru
serxviciulă economici sâii pentru celă de curățe
nie

şi de salubritate,

|

Art, 80, Jocurile de totă sointă sunt oprite
.
Art. 87, Nici unii arestati nu va putea
pă-

stra instrumente ascuţite fără uă autorisaţie
specială dată de prefectii.:

o

Art. 35, Cântecile, răcnete!e suntă oprite

de asemenea, tâtă vorba vuatore, t9tă întrun
irea sgomotisă şi tâtă cererea sci reclamațiu
nea colectivă. Tăcerea este îndâtorită în timpuli prândului, lucrului şi prin dormitâre,.

ali familiei lori, el le transmite verbal
prefec-

tului de socotesea că merită a le da ascultata.
Art, 43, De duoă ori pe an în posturile Crăciunalui şi ali Pascelui, preotulă spovednuesca
pe arestaţi! de ritul ortodozii.
Art, 44. Esto permisă preoților rituriloră

străine să visiteze pe coreligionari! loră, să-"i

grijâscă,

“

Art. 15, Preotală va fi chiămatii de câte ori

ună bolnavă Varii cere, ra priimi dorinţele, lui
cele din armă prin în scrisă şi le va transniite
prefectulai.
:

Eli va fi însciinţatii de mortea unui arestat

spre a "i da cele de po
la altima oră a vieței,
Art. 46. Preotul va
rerea, arestaţiloră şi

Lă

urmă, grijiri bisericescă 9
precum si după morte,
putea procura dujă ceautorisarea prefectuluf

cărţi religiâso și de morală din bait lori. Va
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avea îngrijire de a cumpără pe comptulii

sta-

bilimentului câte-va cărţi de rugăciune elemen-

tarie spre a se împărți prin închisâre pe la acei ce sciii a ceti, ca să înveţe pecei ce nu cunoscă rugăciunile.
|

Uă ordonanţă a prefectului va otări modulă

organisaţiuncă lucrului și ali comptabilităței,
„d6ră care nu se va pune în aplicaţia de câtă
după aprobarea Ministerulvi.

Art. 48, Totă osînditul care fără scuse ra-

labile va refusa să lucreze, va fi pusă pe pâne
şi pe apă, tără scutire de alte pedepse, dâca
va fi casă,
.
Arte 49. Din produsuli muncel co vor face

arestaţii osîndiţi, fie bărbaţi fie femei, vori
trage So 6ră cei cu recidivă 40.
Art. 50. Potii fi învoiţi a lucra în ateliere
arestaţii în prevenţiune, în asemenea cas pro„dusulii muncei le rămâne în folosuiă loră fără
tinpărțelă,

Art, 51. In casii cândii arestaţii a cărora 0-

sîndă urmeză a "şi o faceîn penitenciarele centrale, dâră cari din felurite împregiurări sarii
afla petrecândii provisoriă în arestală judeţian,
ci voră fi sapuşi de asemenea muncei în atelierii, partea loră însă din produsi ra fi acea,
stipulată prin lege şi anume :
Cei osindiţi la reclusiune “jo cei cu recidivă î]1o.
„_- Cot osîndiţi muncei silnice S]1o cei cu recidivă he
-

cială.

.

În totiă casulă însă, asemenea băuturi întroduse nu voră putea trece mazxircul de 100 dra-

$ 7. Imbrăcăminte şi așternuti
Art. 56, Preveniţii şi acusaţii vorii păstra.
hainele Zorii pe câtă vreme acestea potă fi pă-

strate în staro de curăţenie, ei voră putea să
"şi aducă de afară pe s6ma lor hainele de cari voră avea trebnință.
Art, b7, Osîndiţii corecţionali cari 'și facii

osînda lorii în arestele judeţiane roră fi siliţi

să porte îmbrăcămintea închisorei.

Art. 58. Imbrăcămintea fie-cărul arestată
s8 compune :
1. De uă zeghie (sucman), uă perechie nădragi (bernevici) şi de uă căciulă.
-

2. De ducă cămăși şi uă perechie ismene,

3. De câte vă perechie opinci la fie-care
3 luni.
.
Art, 59. Imbrăcămintea femeiloră se va
compune pe lingă cela de mai susiă, în locii de
pantaloni, uă fustă de stambă si de altă ma-

terie de bumbacii cu putinţă de a fi spălată,

Art. 60, Administraţia ra putea învoi osîn-

diţiloră din motivulă sănătăţei, întrebuinţa-

rea unorii haine căldurâse pe lingă cele ale închisorei, cari n'arii schimba întru nimica îmbrăcămintea închisorel.

Art, 61, Iu fis-care Sâmbătă arestaţii "şi
spâlă rufele loră la unii locii şi fie-care categorie în parte, pentru acâsta sa vor

orândui

pe rândă şi vorii priimi tâte cele trebuinciose,

CAPITOLULU 1V

cazaniă, lemne, precum şi săpună comptat câte
6 dramari de fie-care indiridiă. In fie-care Du-

minecă toţi arestaţii se schimbă de rufe.

fisică

Arte 52, Toţi arastaţii afară de dilele de
postură capătă carne câte 60 dramuri de individii; din legame : fasole, Jinte câte 60 dra-

mari, verde de la 50 până la 70 căpăţini pen-

tru suta dearestaţi, sfecle, ridichi dernă câte
una de individă, cpă, piperă şi tote cele tre- buinci6se pentru prepararea bucateloriă în vasele şi cu lemnele stabilimentului.
Art, 53. In tâte dilele trei litre pâne să
trei litre mălaiă (făină de popuşoii) de in-

dividă,
Art, 5£, Conformi art. 39 din lege, preve-

Biţii, acusaţii şi osindiţii poti să 'şi aducă de

a casă şi a 'şi procura prin midlâcele lor pro-

pril trebuinciosele de hrană conformându-se

'Teguliloră prescrise,

spirtâse sunti oprite atâtă preveniţiloră câți
Şi ostndiţiloră, afară numai de uă învoire spe-

muri pe di.

Ş 5. Despre lucru
„Art, 47, Se va căuta a se organisa, lucrul
în fie-care închis6re, la care voră fi supuşi toţi
condamnaţi. -!
,

Regimulii tratamentului
$ 6. Hrana

-

Art, 55. Vinulă, rachiulă şi tâte bănturile:

|

Deca se îngrijescii singuri de hrana lor, încoteză de a fi hrăniţi din întru.

Arte 62, Arestaţii se culcă pe paturi lungi
şi rădicate de la pământii, pentra ascernati
voră avea câte uă rogojină şi câte uă pernă,
rogujirele şi pacle din perne vor f reinoite
de tre! or! pe ană.

Art, 63. Prereniţii şi acusaţi! specialmente
antorisaţi do prefectă vorii putea să 'si aducă
ascernutulă lori.
Ș 8. Incăldire şi iluminare
Art, 61, Incăidirea şi iluminarea stabili-

mentelorii se face în modulă prescrisii prin regulamentuliă generală ali penitenciarelor cen-

trale.

'

CAPITOLULU V
Ș 9. Administraţiune şi personală
Art, 65, Personalulă aresteloră preventive

JUDETIANE

districtuale caută să fie compusii de ună di.
rectorii, unii adjutorii, ună medicii, ună preot
şi guardiani, după lege.
La arestele a cărora populaţiune va, trece
număculă de 100 arestaţi se va adăuga unii
adjutoriă directoruluț.

Art. 66, Numărulă împiegaţilorii şi celori-

alţi agenţi precum şi salariile loră sunt regulate prin budgetuli Consiliului judeţiani.

Art. 67, Salari+le acelorii agenţi na pot fi

mai mari de câtţii celo fizato pentru împiegaţii
penitenciarelorii centrale prevădute la art. 53
din lege.
Ari, 6$, Directorul esto numitii prin decretă Domnescă după recomandaţia, prefectului către Ministeră, basată pe avisulă Comi:
tetului permanenti.
- Cei-alţi amplviaţi ali cărora salarii este
mai mici do 100 lei suntă numiţi de Minister
după avisul şi recomandaţia Comitetului permanentă prin Prefectură.
Art. 69, Directorolă şi cei-alţi amploiaţi
suntă revocaţi de prefectă după avisnliă prealabilii şi motivată ali Comitetului permanent,
socotindu-se însă definitivă acâstă revocare numai după

aprobarea

ministrului, în urma

ra-

portulni ce prefectulă este dâtori a snpune în
asemenea casă.
Art. 70. Prefectulii pote suspenda pe nnă
directori cândi siguranţa şi moralitatea serviciului arii putea să safere prin prelungirea
exerciţialui funcţiunei Ini, însă în cele 24 ore

va raporta Ministerului do împregiurări, cari

vor trebui să fie bine întemeiate, și va astepta

-otărirea sea,
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mintea lorii, se asigură că nu so află pe nicăorea ceva care arii vătăma curăţenia, securita|
tea precum şi ordinea morală.
Ari, 75, Nici aă persână străină admini-.
strațiunei închisorel sâi privegherai legale
(juăiciare) asupra arestaţiloră nu va patea visita închisorea sâii po vre-nnii arestată fără
de învoire prin înscrisă a, prefectului scii a directorului Prefecturei şi fără ca acâstă învoire
să fio vizată de judecătorulii

de instracţiune

;

pentru preveniţi acâstă învoire va fi unii ordin
obligatorii pentru directori, afară dâcă arcstatuli însemnatii în bileti sară găsi în pedspsă disciplinară şi afară dâcă elii ară fi pus
ln sevroții de judecătorul de instracţiuna, procurorulii sâi de preşedintele Tribunaluley.

Art, 76, Nici ună lucru de ori-ce natură nu

pâte să fie introdusă

în închisâro

scă să 6să

din închisâre, de câtă după ce a fostă vtduţii

şi observată de directori; se înţelege că acsstă prigeghere se întinde şi asupra lucruriloră ce priimescă arestaţii de din afară,
Art, 17, Directorulă examintză corespon-

dența arestaţilorii şi nu lasă să 6să nici uă
soris6re ce arii pntea fi contra moralităţei şi

contra securităţii; elă dă în canoscința prefeetului nisce
intenţiuni,

asemenea

corespondențe
!

cu rela

Cu tote acestea se acordă inriolabilitatea

secretului pentru tâte scrisorile ce arestații

ari voi să adreseze autorităţii administrative
:
s6i antorităţii judiciare.
Art, 8, Serisorilo adresate de preveniți
advocaţilorii şi sorijinitoriloră ce arii fi însăr-

cinați cu apărarea loră nu se vori putea libera

Art, 41, Număralii dorobanţilor pentru pri- de câtă dnpă viza procurorului respectivă.

veghierea externă se va. otări, după propunerea prefectului, de Ministerulă de interne prin
Ministerulă de resbeli,

Art. 79, Directorulă aplică pedepsele desciplinare prescrise la art. 76, însă pentra tâte
pedepsele acestea raportâză prefectului în t6tă

$ 10. Indetoririle directorului

gravitatea casalui, elii ţina ună registru de
pedepse unde trece motivele fio-căreia.
Art. 30, Directorulii va putea avea locuin-

sâra care le aprobă sâiă le preschimbă după

- Art, 22, Directorulă este însărcinatii cu ezecutarea legei şi regulamentului do fașă, elii

este responsabilii înaintea adminiatraţiei centrale de neregularităţile serviciului închisori-

lori, precum şi de tâte necuviinţele contra or-

dinei morale co s'ară putea își din neprive„gherea sâă nezligenţa sea,
,

Art, 13. Directoruli intră în fie-care dimin6ţă prin tâte oâăile arestului şi se încredinţEză despre nevătămarea solidităţii lui, de bu-

ţa sa în întrulă stabilimentului, însă cn desăvârgire despărțită, do închis6re, unde femeea şi
copii lui na vori intra.
Art. SI, Este oprită cu totul directorului:

Să ocupe arestaţii pentru serviciulii săi par-

ticalară fâră plată,

Să priimâscă verl-ună present de la ei sci
de la rudele lori. .
Să 1o vingă fie ori-co să să le facă veri-un -

Da ordine în simpulii nopței trecute, stărue şi comisionii;
i
”
priveghâză ca rânduiala de curățenie să se înSă inlasnâscă corespondenţa lori să să,
deplinâscă cu exactitate; întreţinerea curăţe- introducă demâncări, băuturi, în fine ort-ce
nici este recomandată mai cu deosebire diree- objecte oprita de regulamcută.

torului şi negligearea acestei îndâtoriri este

destulă de a motiva depărtarea lui,
=
Art, 94, Celii puţină uă-dată pe stptămână
faca uă rivisie generală şi de aprâpe în întrui

Să cauta să înriureza directă sâii indirectii

asupra preveniţilorii şi acusaţilorii în alegerea

apărătorilori lori.
Să bea s6ă să mănânce cn arestaţii si cu
închisorei, caută po arestaţi şi prin îmbrăcă- | rudele lor fără excepţie de posiţiunea acestora.
7

.

z
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"Să întârdie prin favâre pornirea-unui condemnatii însemnatii da Prefectură a se trausfera la ântciulă. rândiă către scene sâă către
penitenciarele centrale de osîndă, în fine să

întreţină ună raporti de familiaritate cu veri-

unii arestati.
Art, S2, Directorală, care se va, dovedi culpabilii de veri-una din faptele oprite de articolulii de mai susă, va putea, fi depărtată, afară dâca prefectul avndă încredere de îndreptare în persâna lui va socoti a încerca să'l
pedepsâscă cu suspendarepe timpi de uă lună
din serviciii cu perderea lefoi; însă în casti de

recidivă, nici uă consideraţiune nu'] pote scuți

da a fi depărtată.
Art, S3, Guardianii suntă puşi sub ascul.
tarca directorului, ci nn pot lipsi nă-dată toţi
Qin arestă, nu poti -să 6să nici unulă fără în-

$ 11. Despre regie şi comptabilitate
Art, 89, Directoruli înfăgiştză în fie-care
sâră prefectului
nei (modelă 5) şi
viinţarea lui ună
delă 6) prin care
timole şi natura

raportii de starea poporaţiusupune totii nă-dată la încubuletină de consumaţie (mose arâtă cu prețurile loră cămaterialuriloră trebuinci63e

de pusi în consumaţie dilnică pea duoa di;

distribuirea cătimelorii se va face potrivit re-

gulitorii arătate mai josă,

,

Art, 90. In măsura cum face cumpărăturile
directorul statornicesco faturi (model 7) în

număr

înduoitii, unulă pentru Comitetă şi

altulii pentru prefectii, unde neguţătoralii adoveresce mat ântâii de farnitura materialului şi de preţul arâtată înca. Aceste faturi
le presintă la licuidarea Comitetului care mandattză pentru achitarea lorii do le găsesce în.
regală. La priimirea baniloră cei indritniţi adeverescii în fatură.
Art, 91, Tâtă fatura pentru ca să fie plătită do Comiteti, va fi verificată de prefectă
s6ă do directorii în lipsă'i, ca bazate pe înroirele sâle din buletinele de consumaţie; pentru
tâte cele-alte choltueli extraordinare sâiă de a"
provisionare, ra trebui pe lingă acâsta să însemne ordinulă do autorisare alii Comitetulut,

voirea directorului,
Art, St. Neregularităţile dorobanţiloriă în
serviciuli guardei exterire, cari ceri înfrâzare, se vorii încunosciinţa prefectului spre a
regala prin comandantulă lorii ped&psa meritată, însă la casă cândi veri-unuli s'ariă dovedi că întreţine relaţiuni cu veri-ună atestat,
prefectulă depărteză pe acesti dorobanţ de lo
„arestă şi va, cere de îndată înlocuirea ni, acâsta nulă scutesce de urmărire în judecată
cândi este casă.
în fine ca va trebui să pârte adererirea vindăDirectorul nu pote întrebuința pentru sine torului gi a directorului de conformă sumenici uni dorobanţi.
lori sâle.
Art, S5. Pe fic-cara nâpte directorul face
Arte 92, Diroctoruli ca căuta să'şi deschicelă pugină vă reșisie prin tâtă încăperea în- Qă credităla câți-ra farnisor! pentru obiectele
chisorei, spra a se încredința de linisce, buna trebninci0se arestului, ţinendă compturi desordine şi priveghere a sentineleloră.'
chise fic-căruia în anume registru, însă la fi-Art, 86, Directorulii are asupra sea între- nitulă fe-căreia, luni încheie compturile cu faţinerea arestnluj, ia măsuri Asră pentru asigu- turi şi cere achitarea lori la Comiteţiă,
rarea, şi cuinpărarea objectelorii de hrană, îmArt, 93, Comitetulii pote elibera directoru-

băcăminte, iluminare, încăldire, reparaţii ete,

după ordinile şi încatiinţările Comitetului permanentă, elă ţine în sfirgită comptabilitatea
materială şi financiară prescrisa la $ 11.

Art, 87, Eli este răspungătorde bunele cua-

lităţi ale materialului,
straiea li.

de distribuire şi pă-

Elă are asemenea îngrijire şi de objectele

depositate ale arestaţilor, la intrare să fie mai
ânteiă curăţite, spălate, reparate, apoi strânsa
bine, etichetate şi din cândă în cândă aeri-

site.
,
Art. S8. In fie-care sâră directorali numără

Ju rândart, rânduri câte ună acomptă

pentru

cumpărăturile gilnice şi măruate, însă acesta
trobue să le justifice până la fnitulă lunei.
Acompturi se eliberâză dircetorului mai alesă asupra creditului de hrană, pentru ca să

aibă totii-ds-uua să elibereze banii arestaţilor

transferaţă câte 25 bani de postă.
Art, 94, Spro justificarea baniloră liberaţi
arestațiloră pentru hrană loră pe drumă până:
la Prefectura următâre. elă trebue să alătureze Comitetului copie după ordinul Prefecturci de pornire, şi copie după adererinţa şe-

falui escortei do priimirea arestațilorii,

arestaţii d'împreună cu şefulii guardei, asistă
Art, 95. Comitetaliă priimesce uă dată ca
la culcarea loră, încue uşile şi încredințiză compturile de la directori tabloii de mişcara
cheile comandantului corpalui de pază, care a- dilnică a poporaţici (model 8), şi lista nomideveresce în uă condică anume pentru acestă nală de cei aflaţi facă (modelă 9). Acestea la
sfirşităi; apoi merge de raportăză verbală pre- unii locit cu comptabilitatea financiară se trăfectului de starea, arestului și de număruliă a- mite Direcţiunsi generale a închisoriloră spre
xestaţiloră aflaţi şi predaţi în paza guarâei; verificare.
asemeneaurmare o păzesce şi a duoa-di la desArt, 90. Directorulă mai ţine:
chiderea arestului spre a se încredința, dâcă
Uă condică cu talpină de priimiri (mod. 10);
toţi arestaţii suntii facă,
| “ Uă condică jurnal de cheltueli (modelă 11);

JUDETIANE

Uni inventariii de objectele mobiliare; .
Uiă condică de objectele depuse do arestaţi
la intrare ;
,

Vă condică de bani! depuşi de arestaţila în-

trare po părtidi.
,
|
Eli dă la finitulii fie-căreia trilanie ună înduoită tabloi statisticii (modelii 12), din caro
ună exemplarii se depune Ia biuroul statistic,
sră altulii se trămite la Direcţiunea generală
a penitenciareloră.
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Acâsta nu scutesce pe medicii de raportul

stă către Direcţiunea generală a sorvicinlui
sanitari.
Ş 13. Dispositiună'diverse
Art, 104, Tratamentulă spitalului închisorel va fi acela care urmâză în spitalurile civile”
de sărmani liberi pentru hrană, pentru ascernati şi pentru îmbrăcăminte.

Art, 105. Prefectulă va verifica în tâto (ilelo buletinele dilnice. de consumaţie în distri-

Art, 97. Directorulii cere şi piiimesco de la bnirea hrănză şi a altor materialuri şi va căudilo un ta să fie în cătimea prescrisă prin acesti da

Primăria comunei locate la fie-care 15
exemplară de preţurile ce ai urmată
asupra osebiteloră objecte co intră în
nerea arestalui. Acesti exemplară "li
Comitetului! că dată cu compturile, pe
cărora se face verificarea.

în piacă
întreţitrămite
temeiul

$ 12. Serviciulii sanitariă

Art, 98. Serviciul sanitară e făcut de mediculii de oraşii, şi în casii de absenţă de celă

facă regalament și în limitele preţurilor piegei.
Pentru verilicarea preţurilor se pâto orienta
după exemplarele municipale ce urmză a i se
comunica, din 15 în 15 qile, avândiă acest drept

şi chiarii dstori a face acâsta şi membrii Comitetulul permanentă în ori-ce timpi.
|
Art, 106. Prefectulă va visita celii puginii
nă dată po lună arestul, directoralii Prufecturei în tâtă săptămâna uădată; ci se vor în-

credinţa do curăţenie, de buna rânduslă şi dis3ediculii de oraşă va face în tote qilele uă ciplina arestului, eă vorii inspecta condica pedepseloră şi voră însemna în anume condică
visită la iufirmeria închisorei.
Art, 99. Orâonanţele doctorului sunti fă- observațiunile lori, €ră în casii de neajunsuri

ce "li înlocuesce în postulii stă.

cute totii-dâ-una prin înscrisă. Aceste ordonanţe se trămite de directori cu visa sea la
farmacistulă însărcinată cu furnitura medicamenteloriă, care le reproduce toti-de-una pe
lingă comptulă săii la cererea de plată.
Art. 100. Mediculii primară ală judeţului
viaiteză închisorea, ateliile, dormitârele, locurile do pedepsă etc., celă pugini la 15 dile. El
propune măsurile do salubritate de câte ori

sâă necesitate de a se laa 6ri-cari disposiţii da
îmbunătăţire în interesulă stabilimentului, va
lua înţelegere şi stărai la Comnitetii pentru executarea loră.

s6le în uă anume condică,

chitectul-craşului, care maj ântâiii face devis.

socotesce de trebuinaţă. Elii înscrie observaţiile

Art. 101. Decă na va fi cu putinţă dea se
aședaîn închisro uă infirmerie, arestaţii loviți
de bâle grele vor fi transferaţisub pază şi căutaţi într'aă sală specialăla spitalulă târgului,
unde se afla închisârea, pa comptul Comitetului.

Art., 102, Ordinul de transferare la spital

Art, 107. Reparaţiile periodice ale arestu-

lui cernte de curăţenie şi buna îutreţinere se
facii do către Comitetulă permanent din fondarile ce i suntă asigurate prin budgetii pentru asemenea sfirşiti; 6ră pentra reparaţiuri
extraordinare sâă îmbunătăţiri se consultă ar-

“Prefectul estedâtorsă raporteze Ministerului
când Comitetuli ar negligia asemenea lucrări.
Art, 108, Afară de prescripţianile acestui
regulamentiă, se vor putea face instrucții specialo pentru ordine, curăţenie şi salubritate

recomardate de disposiţiunea specială a loca-

va fi eliboratii de prefect după cererea înscrisă luriloră şi de împregiurări particulare localia medicului cu consimţimântuli procuroralui tăţei, însă înaiute dea so pane în aplicare, se
i
pentru arestaţii preveniţi, şi cu scirea prege-. voră supune la aprobarea Ministeruluj.
Art, 109. Regulcle disciplinare roră Â predintelui Tribunalului pentru arestaţii acusaţi.
Art, 103. La finitulă fic-cărui ant, medicul scrise și afişate pe păreţii fnchisorei, în fieoraşului faco en raportă prefectalal asupra care despărţitură.
Art, 110. Prefectulii nu va putea delega
bălci care a predominatii în închisâre şi asupra causeloră lori; raportulă se transmite de nimenni îndâtoririlo s6le prin acesti regulaprefect Dirccţiune! generale a închisoriloră. mentii şi autoritatea sa asupra arestului.

REGULAMENTU GENERALU
ALU

CASEI

CENTRALE

CAPITOLULU 1

DE

CORECTIUNE

PENTRU

MINORI

da case de eduzaţiune corecțională se va înființa cu destinaţiune specială de a priimi în

$ 1. Despre regimul generali
crescere și în învăţătură : a). Pe minori! mai
„Art, 1, Uni penitenciară partârdă numele | mici de 15 ani cari, în conformitatecu art.63,

-
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aii fostă condamnaţi ca unii ce ai lucrati cu alte, păzindu-se pe câtă se va putea disposi-

pricepere. b), Pa minoril de la 15 ani Ja 18 şi
cari ai fosti condamnaţi la închisâre pentra
crime s&ă delicte totii după disposiţiunile di-

sului art. 62,
Art, 2, Acâstă casă de corecţiune agricolă

va priimi în sînul stă şi pe minori! disculpaţi
în virtatea art. 62 din codul penală pentru
faptulii de nepricepere, dâră pe cari justiţia,

țiile regulamentului de față în privinţa lori,
Privegherea şi poliţia interioră a inchisorei se
va faca numai de persâne de sexuliă lorii.
Art. 9. Pentru împlinire da termenă, minoril s6ă minorele la eliberarea loră capătă un
rândă de haine din acelea ce ?i suntţă date în
timpulii petrecerei lori în penitenciară şi cheltu6la drumului socotitii câte 50 bani de postă

în loci de a '( încredința părinţilor lori, a până la loculă aşegărei lori,
.
credutii că trebue ai supune la nă educațiune
Art, 10, Acei ce ară da dovedi în tot tim-!

corecțională pe unii timpii Gre-cara sâii până
la vârsta, de 20 ani.

Arte 3, Ea va mai priimi şi pe minorii de-

ținuți în virtutea dreptului de corecţiune părintâscă, conformă art. 330, 331, 325 şi 836
din codaliă civilă,
arte £. Categoria minorilorii deţinuţi prevădută la art. 1 și categoria prevădută la art. 2

vori & cu totulă despărțite una de alta în în-

traliă stabilimentalui şi nu roriă fi puse în co-

pulii petrecerei loră în
nă purtare şi silinţă în
se întorcă în midloculă
la unii adjutorii până la

înlesnirea așegărel lorii, Acâstă sumă nu li se
elibersză în mână, ci prin Prefectura respectivă se trămite în priimirea părinţiloră, s6ă radelură lorii sub privegherea autorităţei comu-

nale că s'aii întrebuințată la destinație,

municaţiuna nici la lucru prin atelii, nici la
manca câmpului.

o

Art, 5, Minorii vorii fi crescuţi aci în-co-

mună, sub uă disciplină rigurâsă, ej voră fi aplicați cu preferinţă la munca agricolă şi la
una din meseriile ce se ţinii de agricnltură.
Toţi voră priimi uă învăţătură elementară
da cetire, scriere şi calculii,
Art, 6, In genere pentru minori şi mai ca
86mă

acei în etate

peste 15 an;, osîndiţii

pe

mai multă de trei an', sa va păzi rânduiala
de a nu se scâte la manca câmpului de îndată
după intrare, ci de ai ţive celi puinii trei

luni la începută închişi prin odăile lori, ocu-

pândn'1 la învăţătura scrierei şi a cetirei, pre-

cum şi la lucrări da masorie.

După. trecerea acestui termeni

directoruli

penitenciarii de uă buIncru şi învăţătură şi
familiei, mai ai drept
suma da 50 le! pentru

CAPITOLULU II
Ş 2. Serviciul administrativi, numirile şi atribuțiunile amploiaţiloră

Art, 11, Personalulă administraţianei po-

nitenciaraiul se compune după lege:

Da uni directoră,.
?
>» grefieri-comptabilă.

>
„>
>
>»

>
>
>
>»

medici,
instructori.
gerantii agricolă,
preotă,

> > guardiană,
Art, 12. Numirea, acestori funcţionari89

face conformii legii,

Art, 19. EI exercită atribuţiunile loră în

penitenciarul agricolă în ceea ce privesca repote pentru bune partări să'i scâţă la Incrală gia îutreţinerei şi serviciului de priveghere,
câmpului, însă la munci rai grele de cât cci- ţinerea comptabilităţer castă fiscuini şi a lualţi, precum la deschidere şi Ia, îmbunătăţire cralul potrivită cu disposiţiunile regulamentude terenuri noai şi în atelil.
lui generalii ală penitenciareloră centrale.
Art, 7, Unii din minorii cari vori da doregi
latru câtă privesce atribuţianile speciale
do bune purtăsi, administraţia. "i va putea a- ale acestui stabiliment eă se conformâză
în-.
şeda Ja particulari sâă la învățătură pe lingă sărcinăriloră dato fis-căraia prin regalamenagricultori să meseriaşi pe a numa termeni, tulă de fașă.
|

în conformitate cu art. 25 şi 26 din lege asu-

pra regimului închisoriloră, cu dreptă de pri-

veghero şi de a fi reintegraţi în închisâre în

casii dâcă purtarea loră s6ă a patroniloriă lori
0 va motiva.

$ 3. Administraţia generală şi înditoririle
“directorului

Art, 14, Administraţiunea, casei da educa-

direcțiunea nu şi'lă păstrâză de câtă în durata
osîndei.
.-

țiune corecțională pentru minori este pasă sub
directa autoritate a Direcţiunii generale a penitenciareloriă în condiţiunile celoră-alte ptnitenciare centrale.
Art. 15. Directorulă penitenciarului este ajutată în osebitele servicii de instructore pen-

trămite la penitenciarulii centrală de femei
majore, unde voră sta în uă despărţitură deo-

comptabil pentru ţinerea corespondențel, condicelorii şi comptabilităţii gonerale,
.

Se înțelege că acestă dreptii da reintegrare

Acestă disposiţiune nu so aplică minorilori
de la 15 la 20 ani osîndiţI pentru crime.
” Art, 8, Până Ia înființarea anui a nume po- tru învățătura moralității, de girantulă agrinitenciarii şi pentra femeile minâre, ela se tor colă pentru servicialii agricolă, dezgrefierulă-

sebită şi fără nici uă comunicaţiune cu cele- |

Art. 16, Serviciulă religiosii este îndepli7

JUDETIANE

vită de unii preotii numită după recomandarea
protoicreului respectivi.

:

Art, 17, Serciciulă sanitară se face de uni

medicii conformă îndâtoririloră ce'i suntii prescrise prin regalamentulă generală ală penitenciareloriă centrale, sub privegherea Direcţiunei generale centrale şi a direcţinnei sanitare, fie-care în ceea ce o privesce,
Art, 19, Privegherea şi controlală directo-

rului stabilimentului sc întinde fără excepţie
asupra tutuloriă părţilorii de serviciuri,

Art, 19, Toţi împiegaţii penitenciarnlol
suntă sub ordonanța directorulu! şi dâtori a se
conforma, instrucţiuniloră şi a'i da concursulă

trebuinciosă,

CAPITOLULU III
Ş €. Despre educaţiunea inorală, înstrucţia
elementarăşi institutor
Art. 20, Funcţiunile de institatori, sunt
îndeplinite în peniteciară de uni profesor care

va fi întruniudă condiţiunile cerute de legea

instrucţiunii publice şi va fi exercitată cel pu-

şinii drol ani uă asemenea îndâtorire,

-

Educaţiunea copilului capătă uă importanță mai mare în închisore, unde scopulă nu este

numai de a'i înrița, do ale da plăcerea lucru-

lui, deră âncă de a lo forma spiritul, de a sădi principii de ondra şi de probitate într'ânşii,
de a'i întorcea de la moravuri rele şi de a'i deprinde in obictiuri bune.
Art. 21. Pentru ca să ajungă la acest s:opă,

institutoruli trebue să pună tâtă stăruința şi
privegherea asupra puitării scolariloră săi,
stândă regulată faşă cu că la exerciţiniă actalorii religiâse prescrise da regulamenti, do a'şi
face rugăciunile

lori

cu evlavie; cl nui va

perda din vedere nici la orele repetiţiilori nici
la cele ale recreaţiei, unde nesocotinţa natu-

rală etăţii loră îl va desvăli destulă caracte-

zulă şi îi va arăta midlâcele de îndreptare pen-

tru defectele fe-căruia,

Art, 92, Eli va priveghia pentru buna orânduială în clasă, ca tabelele, chârtia, condeele şi cărţile să ocupe locurile loră otărite
şi neschimbate; pentru ca elevii săvină împreu-

vă şi să intre în sala de studii fără sgomoti,

fără confusie; ca tăcerea cea mai mare să domnescă în timpul claseloră, să împedice ori-ce
ținută şi neastâmpări pe bănci şi să nu se permate sub nic! un pretext, s6ă să 6să mai mulţi

nă-dată din clasă.

-

Art, 23, Invăţătura elementară cu care este

însărcinati instructorulii se cuprinde din citire, scriere, calculi, ânteiele noțiunide geografe, fragmento din istoria ţărei, catechismulă
şi istoria sântă.

Art, 24, Toţi minorii cari nu sunti scoși

la muncă câmpulii şi suntă ocupați prin ateliere, vorii avea trei ore do clasă; toţi cel o-
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cupaţi la munca agricolă vorii avea sâra uă oră
de lectură şi de citire de rugăciuni po rânâi,

Gră în qilelo de sărbători. patru ore de clasă.

preferându-se în aceste gile mai multă pe coi
cară sunții a duoa di în munca câmpalui.
Art. 25, Erna minorii agricolă voră urma
regulată Ja scâlă câte patru ora de clasă pe qi.
Art. 26, Metodulinvăţăturei va îi cel practic.
adică : institatorul va căuta să înv«ţe pe elevii
s6i printr'ună exerciţii continuă citirea, serie:
rea, calculul, şi prin istorisire mai mult să 1 deprindă ca cunoscința istoriei gi geografiei ţărei,
Art."27. Jumătate din timpală destinati
pentru studii va fi întrebuințată pentru predarea catechismului,
Ă
Art, 2S, Toţi copiii cari nu suntă ocupați
prin atelii cor petrecea orelolibare în sala, scâlei.
$ 5. Serviciulă şi înstrueția religiâsă

Art, 29, Funcţiunile preotalui nu se mărgivescii numai în orele slujbei bisericesci şi la
dâtoria

da a asista pa bolnavi;

pentru

ca să

su pâtă urmări întinderea educaţiuniloră minorilorii, pentru ca să pâtă fi elă confidentuliă:
lori, trebue să'i visiteza adesea şi să lo adreseza mâugâsri şi povăţuiri.
Ă
Art. 30. Preotulii se conformâză, întra câtii
privesce orele liturghiei şi altoră servicii divine, programei directorului, aprobată de direcţiunea generală.

Arte 31. Poliţia aitarului îlii privesco nu-

mai pa elii, poliţia celei-alte părţi a capelei,
este în atribuţiunea directorului, institutoru»
lui şi a guarlianiloră,
Art, 82, Preotulă va face celă pugin uă-dată
pa stptimână minoriloră întroniţi în capelă,
mal alesii Domincca sti strbătârea, uni cursă
da morală religi6să prin predică, prin explicarea erangelici şi citaţiuni din viaţa sânţiloră,
Art, 33, Preotulă judecă cari din minorii
osindiți suntă vrednici de a priimi sânta comunicătură şi cari nu. Pa acei ce suntiă vred-

nici eli îi sporedesce şi împărtăşesce uă-daţă

pe anii, în săptimâna patimeloriă.
Pe cei ce nu'1 judecă vrednici, îi va prepăti
împunâadu-le moralitatea ce va socoti în putinţă tinărului de a putea suferi, fără ca sănătatea lui să se vatăme şi silindu-se po lingă
acestea a'i aduce In desăvârşită pocăință cu
curântulă şi povăţuire.
Art, 3£, Cândiă va trebui să armeze grijirea, preotul pote cere în timpii de nă săptămână să priveza pe copii de la mancă şi să'i
adune pe lingă elă măcarii de duos ori pe di,

elii pote cere âncă vacanțe pentru diua împărtăşaniei. Asemenea va putea cere şi pentru cei

cari urmeză a'i împărtăşi pentru cea ântâia,
dată, cară până atunci s'aă judecatii de nevrednici; vă asemenea împărtăşanie se j:6to face
şi peste anii, ori cândă preotulii o ra crede o-

portună şi cândii copilulă o va cere,

:
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|

Art, 35, Preotul asistă pe directorii la tâte | ţiuneu lui în despărţitura casti de cozecțiune
cxamenile mensuale ale scolarilori, resnltatulă a judeţului.
acestul examen îl notâză în repertoriul preArt. 44. Minorulă încredințată administravădutii la art. 50,
.
ţiunei, înainte de a fi aşedatii Ja învăţătură
Art. 36, Când directorui face lista de pro- s6ă datii particulariloră, va căta să facă celă
punerilo de graciare, clă va consulta po preotii puginii trei luni de închizâre într'uă casă de
ca şi pe instructorii şi ica de la, ei lămuriri a- corecţiune sii educaţiuna corecțională.
supra caracterului şi purtării loră,
"Art, 45, De câte ori ani copilă este cerutii
Art, 37, Alegerta cărţilori pentru biblio- de părinţii luY, administrațiunea înainte de a
teca minorilorii este de dreptă preotului, care "i-lă întârco va lua amănunte lămuriri asupra
respingo cărţile ce le credeimorale, însă direc- purtării părinţilor, căci, la casă cândă ei nu
toralii pote suspenda, până la deslegarea di- ară înfăgişa cuvenita garanţie de moralitate,
recţiunei gencrale, întrebuinţarea unei cărţi la casii cândă va fi dovedită că culpa copilu=
eo crede de a sta dâtorie de a nn o introduce lui vine din instigaţiunile loră, cererea loră li
în penitenciariă,
50 pâte respinge după otărirea Ministerului.
Art. 38, Nici uă altă carte do câtii cele adArt. 46, Intârceraa copilului la familia lut,
miso pentru biblioteca stabilimentalui nn pote aşegarea la particolari s6ă la învețătură, coafi dată unui minoră fără învoirea directorului stiue unii actiă de liberare prorisoriă; prin ur”
şi a preotului, mare justiţia caro Va condemnati va, fi totăArt, 39, Preţul cărţilor, hârtiei şi celori- d6-una consultată pentru asemenea măsură.
alte trebuitâre pentru învățătură suntă pe La casii de relus din partea sea de a consimţi,
comptală Statului:
Ministerul de justiţiă, după propunerea făcută do Ministerulii do interne, în plină cunos$ 6. Despre exploataţia agricolă şi îndetori- cinţă de împregiurări, va decide. ririle girantului agricoli
Ari, 47, Pentru toţi cojiii, directoruli înArt, 40. Exploataţia agricolă urmând a se chisorii cara ară judeca oportună şi folositoră
faco după unii sistemii care s'ară găsi mal bună de a so aşeda, po la case private, va refera dişi mai practicii, ună osehitii regulamentă va recțiunel generale, dândă lămuriri asupra pur=
deteriaina modulă şi institaţiunile necesatii tării, antecedonteloră copilulai şi asupra famiatâtii în privinţa, acesta câtă şi a ateliului de lieloră la care ară putea elă săi agede, şi va
ascepta otărirea Ministeralui,
mescrio agricolă,

CAPITOLULU IV
$ 7. Disposiţiunile privitore pe minori în
întru şi afară din stabilimentă

Art, 48. Toti contractală de aşedare la în-"

vățătură va fi făcută în numele Statului, pe
temeiul autorisațiunel Ministerului de înterne anume rostite prin clii; elii va stipula sarcinilo patronului pentru îngrijirea îmbrăcămintei şi hranei minoralai ; elă va arăta anume mestria ce trebui să învețe; elii va îndâtora
pe patronă ali trămite la scâlă în timpuri şi
ore anume prertdute, precum şi termenul de
aşedare care nu va depâşi nici uă-dată peste
celă otărită de judecată,

Art, £1. Sentinţele şi decisiunile pedepsitâro, relative la minori, se voră exeenta, conformă reguleloră de procedură stabilită în acea privință.
Se va observa asemenea şi tâte formalitățile legale în privinţa midlâcelorii asipurătâre
Condiţiunea în fine de a se putea lua, copia libertăţi! individuale.
lulii înapoi de administraţiă, ori cândii va vrea,
Arte £2 Do câte ori unii minorii discalpată fără casii do despăgubire pentru contractă.
sei condamnatiă va fi pusi la disposiţia prefectului de către autorităţile judiciare, prefec- $ 8. Despre priveghiarea şi disciplina în casele de corecţiune pentru minori
tulă va trebui să se pătrundă de cea mal ne-

merită chibzainţă în privinţa crescerii şi mo-

Art, 49. Serviciul de priveghere se faca

rităţile judiciare lămuriri asupra antecedenteloră şi asupra moraruriloră minorului, ce ară

în conformitate cu regulamentulă generalii ală
penitenciarelor centrale, afară de disposiţiunile
prescrise mai josă şi anume:
Cândă ună minoră va comite Gre-cari neo-

ralisării lui,va cere pentru acâsta de la auto-

fi pututii şi ele să le culâgă din cercetările şi
desbaterilo armate asupra lui.
rândoeli sâii din nesărguinţe s6ă din rea voinOpiniunea sea şi cu tote lămauririle culese ţă, directornli va căuta mai ânttiă îndreptaşi împregiurările armate cu minorul, prefectul rea lui prin sfătairi şi reprimande, şi deca prin
le va supune imediată la aprecitrea Ministe- acestă midlocă nu pote isbuti, îlă va închide
,
ralui de interne.
într'uă sală disciplinară anume otărită pentru
„Art, 49, Ministerul decide deca copilul o- asemenea pedepse; afară de durata pedepsei,
sîndiţă se trămite sâă în penitenciarulii de co- directorulă va otări şi lucrulă s6ă munca In
recţiane s6ă se lasă să'şi îndeplinâscă educa- care trebue supusi în asemenea închisâre.

JUDETIANE

SI

Dâcă un minori comite ună greşală mai gravă care cere uă pedâpsă mai mare, precumiă |
gherla s6ii lipsirea do la preumblare, ori reţinerea a anci părți din mâncare, acâstă ped6psă nu va putea fi otărită de câtă înaintea judelui disciplinară,
- Art, 50, Directorul examinâză pe fie-care
în parte şi se încredinţăză de înaintarea ce aă
făcută în încățătară Juândă lămurire. de la instructoriă *gerantulă agricolă, preot și maistri,
despre silința în lucru și purtarea lui morală.

El ţine nă condică întitulată <repertoriă> despre purtarea arestaţiloră, unde fie-care dintr'ânşii îşi are uă partidă deschisă; acolo însem-

neză înaintările fie-căraia în învăţătură, dojenile şi pedepsele ce voră ÎI suferită, precum şi
greşzeliie ce le voră fi provocată.
$ 9. Hrana
Art, 51, Minorii din casele do corecțiune,
priimescă hrana ca şi arestaţii din penitenciarele centrale, afară Ge acei ce vorii fiîntrebaințaţi la munci agricole, în care dile copiii priimescii la orele fisate pentru mergerea la lucru, 100 dramuri pâine şi 80 dramuri carne pe

di, în loci de 60 dramnri,
__$ 10, Imbrăcăminte şi aşternută
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în fie-care Duminecă, face revisie îmbrăcămintel, încălțămintei şi instrumenteloră. spre a se
asigura de starea lorii. şi pe acei cazi voră lipsi de îngrijirea trebuincisă, pe lîngă că îi va
gupuns Ja una din pedepsele regulamentare, iea,

notă deosebiti ce o înscriein condica prevădută la art. 50.

CAPITOLULU v

.

su
Arte 56, Pentru minorii deţinuţi în rirtatea dreptului de corecţiune părintâscă, arătaţi
la art 3 din regulamentul de facă, directorali
închisorii xa ţine uni registru specială pentru
ci, unde se ra trece numele precum şi data intrării şi eşirei lorii din închis6re,
Ă
Art. 57. Alimentelo şi tâte cheltuelile trebuinci0so acestoră arestaţi li se vorii procura
de părinţii lori,

Art, 58. Directorul nu va putea priimi pa
arestaţii minori de câtă pe temeiulii unui or-.
din de arestare liberatii şi subscrisă de preşedintelo Tribunalului de distrietii,
N

Art. 59, Toto cele-alte disposiţiuni din a-

cesti regulamentii se voriă aplica şi acestei ca-tegorii de minori, cu deosebire numai că, în
privința muncei, coră fi supuşi la unii regimă
maj prgină sevarii.
!

Art, 52. Fie-care minorii va avea pentru aşternut uă saltea şi nă pernă umplută cu paie
$ 12. Disposiţiă diverse
şi uă învelitore de lână,
Art. 53, Pentra imbrăcăminte, fic-care miArt, 60, Pentru încuragiarea copiilorii Ja
nori va avea pentru veră ducă rânduri de hai- partări bune şi la activitate, se vor împărţi
ne de pânză, adică duct bluze şi ducă părechi premii pe totii anulii acelora car! roriă fi întrupantalovi, pentru €rnă ună spenţeriă, uă păre- nindi purtăr! exemplare şi sârgninţăla luzru;
chiă pantaloni și uă zeghiă, trei cămăşi şi duoă lipsa, uneia din aceste cualităţi na va da drepti
părechi ismene ; pentru încălțăminte duvă pă- copilului la premii.
rechi cisme, T6te aceste objecte se dai minoriArt, 61. Premiaţii se alegi, în ce privesce
lorii pe timpii de duot ani, afară de cămăși şi purtarea şi activitatea la muncă, din condica
cisme cari voră trebui reînoite pe fie-care ani, «<ropertoriă» şi pentru învăţătură după cataArt, 54. La intrarea unui minori i se încre- logalii clasei,
E

dinţăză unii livreti în care suntii înscrise tote

objectele de îmbrăcăminte date lvj, arttarea
stării acestei îmbrăcăminte, a datei cândăi
S'aii dată şi a tutuloră reparaţiuniloră ce li se
potu face.
Acelaşi livretiă va însemna, la uă parte de

Acestă alegere sâă distribuire se va face fa-

că cu toţi amploiaţii superiori a! stabilimentului şi cu unii fancţionariă superioră delegatii
de direcţiunea generală a închisorii. .
Art. 62, Se va acorda pentru fie-care 50 de
minori, uă premie. Premiul I, va fi da 100 lei,

îmbrăcăminte, tâte uneltele şi instrumentele cel alii II-lea de 75 lel, celă ali III-lea de
încredințate minoruluiY pentru lucrnlii săă ; a- 50 lei, și celă ală IV-lea de 30 lei.
aceste unelte vori parta pe mănnchiă numiArt. 63, Premiurile vorii fi încredinţațe, la
rulii condicei de internare a minorului.
eşirea minorului, părinţiloră sâi familiei luf,
Art. 55. Directoruli, după acelii livretă, conformi disposiţiunilori prescrise ]a art.10,
„CIRCULARELE MINISTERULUI DE INTERNE, DIN 1974, CATRE PREFECTII DE DISTRICTE SI
CATRE DIRECTORII PENITENCIARELORU CENTRALE ASUPRA REGIMULUI INCIISORILORU,
(1874)
n
interne, uns, din chestiunile ce m'a preocupată
«Către prefecţi»
mai multă a fostă şi buna stare a închisoriloriă
Ancă

de la intrarea mea în Ministerulă de

nostre şi mai alesă închisorile preventire, Nu
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treci mulți timpi şi ami constatatii nepotri-

Statulii, Domnule prefectii, este dâtoră a avirea ce există în administrarea închisoriloră corda tuturori areataţilor
ii mai ântâiă uă hrapreventive. Legislaţiunea criminală fiindă a- nă indestulătâre şi sănătâsă
(codul d'inst, 685),
- ceeaşi pentru toţi. urmeză neapărată ca ace- apol uni aşternutii
curată şi îmbrăcăminte,
leaşi regulo să fia întrebuințate şi în aplicarea de roră avea lipsă,
fără să uităm că legea mai
el, Indulgente s6ă severe, aceste reguli trebue cere ca tote îuchisorile
să fie ast-felă, în câtă
să isvorască tâte din spiritulă legii şi apoi să să nu se atace câtuşi
de puținii sănătatea arefie executate, fără a se lua în considerere 1o- stațiloră, (Articolul 578).
ă
calităţile aci persânele.
De ati isvorasce pentru Statii dâtoria de a
În privinţa condemnaţilorii, inegalitatea în îngriji gratisă de locuinţa,
aşternutuli, îmbrătraiulii loră însemneză nevotrivire în aplica- cămintea şi hrana
lorii. Lipsa de ajutorii mai
rea pedepselorii.
|
alesă de asemenea natură, arii face, după cum
Pentru preveniți acâstă inegalitate consti- s'a întâmplatii în câte-va închisori
de prevatuc unii abusii şi mai gravii, căci face ca ună niţi, să fie necontenit
epidemii pericul6se penomiă, pâte nevinovati, să fie supusii în unele tru sănătatea
lori şi arii înfăgişa ună aspectă
închisori la asprimi şi neajunsuri, 6ră în altele de miseriă,
spre batjocura umanităţii. Opiniusă fie cu totuli scutitii. Cum vedeţi era peste nea publică-ar
ă acusa cu drepti curâută nă
putinţă, fără a zecălea legea, ca un prevenit să ad ministraţi
une ce nu sară fi ocupatii cu atenfie mai bine tratat de câtaltauliă şi acâsta, pen- țiune şi cu
atăruinţă despre sorta arestaţilorii.
îru că se află în cutare sâii cutare închisăre,
După aceste cugetări pe cari nu le-am crePe basa acestui principii s'a elaborată pro- duti fără folosă,
spre a vă face să apreciaţi,
jectulii de lege votată în dina de 14 Decembre, Domnule
prefectă, spiritul regnlamentajui
anulă trecuti, şi promulgatii în Monitorulii pentru închisorile
preventie, vină acuma a ră
oficialii No. 26,
.
explica câto-va din disposiţiunile mai însemIa conformitate cu art.3 din susă disa lege,
nate dintr'ânsulă.
,
s'a întocmită şi regulamente pentru închisorile
Preseripţiunile capitoleloră 1 şi II ne mocentrale, închisârea de educațiune corecțională, dificândă regalele
aşedate prin regulamentele
precum şi pentru închisorile preventive. Ace- anteridre, nu ai
nevoiă de multe explicaţiunt;
sto regulamente ai fostă promulgate, în urma mă simtă
dâtorii numai a vă atrage băgarea de
unei seri6se desbateri a consiliului de ministri
sâmă asupra art,6, 13 şi 15.
şi nu mă înduovescă că nu'şi voriă atinge sco-.
Potrivită cu art.39 din lege asupra repimapulă, care este objectulii de preocupaţiune ală lui de închisori.
art.6 din regulamentă presadministraţiunei superisre.
crie ca toți condamnaţi la uă pedâpsă mai
In acestă circulară, mă credă dâtori ară îu- mare de trei luni
să fie transferați la penitentreţine mai alesă despre regalamentulii închi- Ciareie respective,
spre a'şă face termenul lori,
soriloră preventive,
conformă cu natura osîndei. Acâstă preseripDiu principiulă egalităţei şi alti uniformitățitine trebue să fio bine exzcutată, pentru că
ţii, pe basa cărni s'a întocmită acesti regula- este
prescrisă do art.10, 15 şi 24 din codul pementă, resultă uă înduoită necesitate: acea nală, şi că
afară de acesta administraţiunea
do a supun» la uă disciplină identică tâte închi- trebae să
aibă în vedere că condamnaţii la uă
sorile județiane şi area de a nu se maj face de pedepsă
mai mare de tre! luni nu poti sta în
câtă cheltueli de aceeaşi natură, după cum sarcina județului,
Sunteţi dâtori prin urmare,
cere legea. Astii-fuli s'a întocmitiă regule de Domnule
prefectii, a veghia ca administraţiuadministrare pentru diferitele nâstre închisori nea închisorei
să nu ţină în închis6re nici unii

în totii ce priresce natrimentală, culcatul, îm-

individă de acâată catigoriă,
Articolală 13 prescrie măsurile de curățeniă
souale ale arestaţiloră. Azeste regale voră fi ca sunt de luată
observate în tote închisorile și na voră putea restațiloră, higiena la intrarea în închisâre a areclamă împeriosi ca ane-

câtă şi îmbrăcăminte, precum şi casulii, câodiă

ună prevenitiă nu pote avea dretuliăi la hrana

din închisâre, adică câudă îşi aduce hrana din
afară (art.39 din lege şi art. 54 din regula-

ste măsuri să fis îndeplinite co scrapalositate,
Numai prin executarea acestor prescripţiuni
va îi cu putință a manţine curăţenia prin închisori. care este aşa, de trebainci6să pentru
sănstatea şi bunulă traiă ală unei populaţiuni
gcămădite une ori prin încăperi strimte.
Articolulă 15 prescrie că directorul nu va,
putea opri din banii depuşi de către arestată
de câtă suma de 5 franci, ră restulii va trebui
să'lă verse la casieria centrală a judeţalui,în

mentă) căci prin acesta dovedeace că nu simte socotela
de depuneri şi consemnaţian!.
nevoiă ca societatea să îngrijâscă de cheltue- luţelegeţi,caseiDomnule
prefectii, că acesta esto
lele sâle personale,
singurulă miloci do a evita abusurile ce s'aii

a

fi nici restrânse nici lărgite.
"Fiindii că în unele judeţe s'a negligiat maltă
serviciul natrimentului şi ali îmbrăcămintei
arestaţiloră, fără îndoială a trebaită a pune
capătă acestui r&i pa'precisa ceca ce trebue
să se dea unui arestaţă, atâtă ca nutrimeoti

pa

brăcămintea precum şi cele-alte cheltuei per-
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-strecurată prin unele închisori şi vă ceriă a stărai pentru stricta executare a acestei măsuri.
Capitolulă 3 trateză despre regimul morală
ali arestaţilori.
Paragrafuli 3. de la acestă articol esta relativii la disciplină,

adică la una

din cela mat

însemnate părţi ale regulamentului, elă otărasco desvre indâtoririle arestaţilorii; tote aceste îndstoriri ai de scopă într'unii modii directă sâii indirectii a face să domuescă ordinea
în tâte părţile inchisore! a împedica corupţinnea arestaţiloriă şi a asigora libertatea pre-

veniţilorii, sapuindu'i, conformă legii, lavă disciplină severă deră umană.

Santi detoiă asemenea a ță atrage băgarea

de s6mă asupra art. 92 şi 33 relative la visite,
„spre a veghia stricta lorii executare. Preserip-

ţiunile acestoră articole sunt fârte importante

vu numai pentru ordinea şi disciplina interi6Tă, Asră âucă

şi pentru

instrucţiunea sâii de-

lictele imputute preveniţilori.
Este de dâtoria Q-vâstră, Domnule prefecti,
după aliniatul 3 de Ja art. 32, a regula dina şi
durata visitelori. Da şi se cuvine ca arestaţii
. Să potă priimi visita familică loră, totuşi ac6stă facultate ară compromite ordinea, de ară

degenera în abusii, Piinăi că d-vâstră, aveţi
a'mi transmite copiă după

regulamentulii ce

„veţă alcătui spre a zegula acâstă parte a servi-
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Articolulă 5-t prevede, conformiă cu art. 39
din lege, că arestaţi potii să'şI aducă din afară hrana lori. d6ră în acestă casii ei înceteză de a mal fi hrăniţi

de închie6re,

cuantita-

tea prescrisă la care ai drepti, directorulă va

trebui să o scadă din buletinulă dilnică ali nutrimentnlui.
Paragratulă 7 fixcză îmbrăcămivtea şi agternutuli arestaţiloră.
Acesti serviciă trebue negreșiti făcutii cu

iconomie; deră aşa în câtă să satisfacă tote

trebuinţele.
“
După ce mai ântâiii veţi lua înţelegere cu

Consiliali judeţiană de a da midlâcele pentru

a procura închisorii îmbrăcămintea trebuinsidsă, conformii cn prescripţiunile regulamentului, veţi îngriji ca tote objectelece se vor cortracta să fie de bună cvalitate şi în numără îndestulătoriă.

„Uă distineţiuna este de făcută în privinţa,

îmbrăcămintel, de şi costumul închisorii este obligatoriii pentru toţi condamnaţii, totuşi fiecare prevenitii este liberii de aşi conserva îmbrăcămintea şi de u'şi procura alta nucă. Ad-.
ministraţiunea nu trebue să dea de cât numai
cândiă arestatulii e săracii şi în lipsă.

Articolulă 64 reguleză îneătditală şi ilumi-

natulă,

In privinţa încălditului mă mărginescii a ob-

ciului, vă prevestescă că/lii voiă examina cu ae serva că aci este vorba de a preîntâmpina contenţiune înainte de a'lii aproba definitivă.
secințele unui frigă rigurosi care arii putea
Paragrafuli 5 tratâză despre muncă; ară fi sdruncina sănătatea,
:
|
de doriti ca, să se iea cuvenitele măsuri, spre
- Dormitârele trebue să fie bineiluminate. Bua se da de lucru arestaţiloră condamnaţi din nele moravuri cerii acâstă, măsură de precautâte închisorile preventive. Dificultăţile suntă ţiune, care este totii 'nă-dată şi unii midlociă
pote mari, d6ră "mi place a spera, Domnule de pază.
prefectii, că nu voră fi mal presusă de puterile | Capitolul 5 tratâză despre personalulă adşi devotamentul d-vâstră,
ministrativi şi dâtoriilo diferiţilurii împiegaţă
Nu vitaţi că fără muncă nu este cu putință şi despre comptabilitate. Comptabilitatea prea avea ordine şi uă disciplină bună, munca vădută prin regulamentă diferă prea puginiă do
fiiadă midtoculi celă mai puternică pentru a- acea ţinută până astădi. Aşa dâră, vă voii în. sigurarea ordinei interiâre. Trândăvia nu com- treţine numai despre personalul administrativ.
promite numai ordinea interi6ră a închisorel,
Desele inspecţiuni, ce s'aii făcută po la înea este âncă uă causă activă de corupţiune. chisorile din judeţe, aii constatatii că mulţi
Trebue dâră ca administrațiunea să îngrijâscă împiegaţi nu eraii la înălţimea misiunii lori.
Ami avutii ocasiune şi altă dată a vt face
a da de lucru condamnaţiloră aflaţi în închis6re, a îndemna la acesta şi pe arestaţii pro- cunoscută că alegerea serisă a împiegaţilori
„ventivi, căci trebue să sciți că legea apară pe este ântâia condiţiune a unui bun servicii. Regulamentele cele mai înțelepte rimâui literă
aceştia de uă muncă obligatoriă.
Capitoluii 4 stabilesce basele relative la nu- mârtă. cândă nu sunti aplicato cu stăruință
trimentă, îmbrăcăminte, rufăriă, încăditi şi de împirgaţil administraţiunei.
luminatii.
!
Rtulă devine şi mai seriosi cândi ei suntii
Articolele 52 şi 55 trateză despre hrana ce lipsiţi şi de probitate. Comptezii multii pe ze„ trebue a, se da pe fie-care di arestaţiloră, După lată d-râstră, Domnule prefecti, şi pe acela ali
cum ami disi mai susă, legea voesce ca fie- Comitetului jadeţiani, căci în urma păreriloră
„ care arestatii să priimescă vă hrană sănătâsă d-vâatră voiă numi po împiegaţi. Midloculă
celă mai sigură de a găsi 6meni probi, indulşi îndestulătore.
.
Cuantităţile prescrise fiindi suficiente, nu genţi şi devotați, este, fără îndoslă, de a le a„. remâne de câtii a îngriji ca directoruli să în- sigura midlOce suficiente de existenţă, spre a
trebuinţeze grâne de bună cualitate şi să dea pntea în urmă interdice formală totă felulă de
exact cuantitățile prescrise,
trafică cu arestaţii şi ori-ce felă de speculaţia-
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no asupra furnituriloră acordate prin regula- |. De şi
intențiunea mea esta da a vă transmite
mentă. Pătrunsii de acâstă ideă, ami prevă- lămnriră
speciale despre fie-care parte a serșidută prin regulamentă că tratamentală va fi ciului,
totuşi credă do cuvinţă a vă atrage de
celii prevădută prin legea asupra închisoriloră. acum
băgerea de sâmă asupra unora din cela
Nu mă îndoesci că cu concnrsulii d-vâstră şi mai însemna
te prescripţiuni ale acestui reguacelă alii Comitetului permanentă, vomă reuşi lamentă,
.
a compune anii personalădevotatii îndâtoririCapitole
lorii săle, "Ai rescrv a vă recomanda şi eii func- şi transferle 1 şi 2tratâză despre încarcerarea
area arestaţiloră, Prescripţiunilo veționari din serviciulii centrali ali închisori- chiulni
lori, cară mi sa vor părea capabili a ocupa ginesciă regulamentă fiindă în vigore, mă mărposturi de directori pe la închisorile judeţiane. formaţi a vă adnce aminte că trebue să vă constrictă ca art.309 —* 493 din codulă
Celă din urmă paragrafi ală regulamentu- procedu
rei criminale, care reguleză formalitălui, care coprinde disposiţiunilo generale, nu țile
co suntă a se observa la încarcerarea, areare nevoe de desvoltare, tindă îndestulii de Iă- staţilor
ă, sub pedâpsă de a cădea într'aă grea
murite,
Ă
responsabilitate.
:
După ce vă veţi pătrande, Domnule prefectă,
Capitolulă:3 trateză despre diseiplina aredo tâtedisposiţiunile regulamentului generală, staţilor
ă, MS vădă actorii a stărui asupra aceprima, dâtorie a d-vâstră este do a vă asigura
stui capitoli, care este anulă din cele nai îmdâcă prevederile budgetului santă în raportă portante
. Intr'adevără punerea în aplicare cu
cu cerinţele serviciului, pentru că, în casit de stricteţ
ă a acestuy capitolă, va putea singură
neajungeri să puteți atrage băgarea de stmă să
asigureze ordinea şi discpliuaîn stabilimena Consiliului generală în timpulă sesiunei scle
tuiii ce vă esta încredinţată.
ordinăre.
Articolulii 15 rorbesce de costumalii co treArticolală 106 vă impune Domnule prefectă, bue
să porto condamnatulii Ja intrarea sea în
dâtoria de a visita inchisorea cel puginii uă- închis
âre.Nu aitaţi, Domnule directorii, că codată pe lună.
stumulii
VE invitii a ră conforma acestei prescripţiuni, nai fără este obligatorii pentru toţi condamnici o deosebire, Legea ccro ca egacăci prin acâsta veţi constata, dâcă disposiţialitatea cea mai perfectă să fie între toţi connile regulamentului suntă execatate. Acestă
damnaţii. Amă avatii deja ocasiunea, prin cirvisitare o consideră aşa de importântă în câtă culărilo
mele din trecută, de a vă aduce aminte
vă ceri a'mi transmite Ia fie-care trei luni câte
corinţele lcgil în acâstă privință,
unii raportă despre starea diverselorii serviArticoluli 16 na permite arestaţiloră de
a
ciur ale închisorii, 'imprennă cu obaerrările
area bani cu dânşii.

ce aţi fi pututii face în visitările d-vâstră,

Toţi câţi aă studiati consecinţele regimalni
Aci se termină, Domnule prefectii, instrnciloră, sa anescii a recunâsce că conțiunile ce arcamii de dată asupra executării re- închisor
damnatulă nu trebue să aibă bani asupră'i,
gulamentului, experiența

d-vâstră va, împlini nică dreptală de a dispune
de bani fără con.
ceea co potă avea de necomplecti. In casă
de trol : poscdândă bani, condamnatuliă se dă la
îndoslă asnpra aplicării a veri-unuf articol
din furorile jocului, la cămătării şi la abusulă băaregulamenti, 'mi veţi cere lămuriri şi mă voii
turiloră apirtse. Interdicerea preserisă de argrăbi a vi le da,
ticolulă 16 -va face să dispară cele dnoă d'ânVă trămită şse exemplare din regulamenti,
tâiă neorândueli, cea d'a treia va dispare asepentru ca să puteţi da şi autorităţilor co poti
menea, fiindă că art. 26 nu acordă nici uă băuavea trebuință, adică: Comitetului permanent,
- Dribuvalalui, parchetului şi directorului în. tură spirtâsă, de câtii numai bolnavilor şi
muncitoriloriă.
chisorii.
„Este dreptuli şi ddtoria, administraţiuni! de
. Priimiţi, Domnule prefectă, asigurarea cona regula întrebaințarea porțiunii produsulai din .
sideraţiei mele.
muncă, care după art.12 din legea închisoriMinistru, L. Catargi.
loră, se pune Ja disposițiunea arestatului, po
No. 10,933,
1874, Iuniii 28,
câtă timpă va sta în închisâre.
|
Trebue însă să cunâscă că legea nn'i acor<Citre directorii de

penitenelare>

.

Legea asupra regimului închisoriloră promulgată prin Jlonitorulă oficiali No 26,
din
1 Februarie 1574, a adusă mată modificări
în
administrarea penitenciareloră, destinate pentru cei condamnaţi la vă pedâpsă mai mare
de
trei luni. VE adresezi ună exemplară din
regulamentuli ce amiă întocmită, conformă
cu
art. 4 din legea asupra închisoriloră.

dă un drepti absolutii la ui porţiune 6re-care

din produsulă sti; de Gro ca chiar pentru corecționali, art. 24 din coduliă penali dice cu-

ratii, că uă parte va fi întrebuințată spre li so

procura 6re-cari îndulciri, de voră î meritată;
reclusionarii şi condamnaţii la munca silnică
nu aă absolutii nici ună drepti la veri uă porțiune din munca loră; arantagele, la cari legea îi face să participe, este curaţă uă bine
facere din partea Statului.
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Arii trebui să explicaţi bine condamnaţiloră
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.

n

directori,

se putea pune în aplicaţie, trebue ca guardianii și impiegaţii să nn le adreseze curântulă
de câtă nainai cândit suntă siliţi în împlinirea
dâtorielorii ; veţi încunosciinţa dâră pe toţi su-

nero ce le-aă făcutii legea, nepermitându-le ni-

cum va să se intemeeza veri-uă înţelegere în-

posiţiunea lori în acâstă privință; căci uă opiniune contrarii îi face să devină nesupuşi.
Este de detoria d-sâstră,

Domnule

ai face să nu fie încetaţi în părerile lori şi a- balternii d-vâstră despre voinţa, mea, în acâstă
poi să stăruiţi a'1 mănţiue în starea de supa- privinţă. Veţi prireghia cu stăruinţă ca nu

micii din ceea co ară putea aduce lovire legii tre guardiani şi condamnaţi, şi în! veţi prosâi demnităţii administrațiunii,
pune depărtarea tutulorii acelora ce vor fi călArticolnlă 20 şi 21 preserie tăcerea ca regu- catii aceste ordine.
Jă generală. Acâstă prescripţiune findi pârArticolulii 28 prevede cărţile ce ară putea
ghia, împregiuruli căreia se învârtesce tâtă e- fi dats condamnaților. In starea actuală a staconomia legii asupra regimalui închisorilorii, bilimentelorii ndstre, scii bine că e preă de a.
mă credi ditori a mă întinde cera mai maltă da uă mare întindere instrucţiunii; AGră suntă
de cum am făcutii în privința celoră-alte arti- decisă ca într'unii viitoră forte apropiată săi
colo, spre a vă face să vă petrundeţi de utili- dai unii locii importanti în regimulă închisotatea şi do necesitatea acestei misuri,
rilorii nâstre şi să o întrebuinţeză ca unii midArticolulă 20 şi 21 nu permite vorbirea de lociă de reformă morală. Nu trebue ca pe câtă
câtii numai în casuri de absolută necesitate şi gavernuli se ocupă cu atâta îngrijire do cducu condiţiune do a vorbi încetă.
caţia, coilăriişi tinerimii în sclelo nostre puAşa d6ră, condamvaţii trebue să păzească tă- blice, aceste seridse interese să fie nebăgate în
cerea pretutindenea în ori-co posițiune sară s6mă în stabilimentele populate de Smeni), pa
găsi, adică : în dormitoră, în atelier, la mâsă, cari legea îi pune sub tutela administraţiuîn biserică, precum şi în orele de recreaţie, Da nii. Este prin urmare de neapărată trebuinţă
şi regulamentulii celi vechiii prescria tăcerea, de a ne pune la lucru, Domnule directorii, spre
cu tote acestea, sciă bine că în mal multe din a crganisa instracţiunea în stabilimentele popenitenciarele nostre, acâstă regulă de discipli- nitenciare. Dapă ce dâră ră veţi consulta cn
nă, mai importantă de câti toto în sistemulă preotul penitenciarului, veţi propune admiiviăței, în comanii n'a fostii objectulii unor mă- nistraţiunii centrale măsurile trebuincidse pensuri seri0se din partea gefiloră de stabilimente tru a ajunge să stabilim instrucțiunea, elemenpenitenciare; fiind că pretutindenea, şi ca să tară; îndată ce voii fi priimitii raporturi de po

Qicii aşa, la fie-care momentă directorii lasă la toţi directorii voiii fixa, în urma unti seri6condamnaţilori înlesnizea deca nu permisiunea se cereetăţi, basele scâlelori ce sarii putea îndo a se pune la, conversații sterile şi 'adesea i- fiinţa în închisorile nâstre.
morale, Trebuo cu ori-ce preţii ca acâstă ne-

regulă să aibă unii sfirziţii. Viaţa unui condamnată trebue să fie neconteniţiă seridsă şi
supusă la vă disciplină chiar rigurâsă; manca

trebue să'i fie singura, s2a distracţiuna.

Chiar dâca regula tăcerii n'ară avea alt resultată, do cât a face mai viii să sosimtă cap-

tivitatea, administrația nu- s'ari f îndouitii
a o prescrie, dară este vorba mai ales do a împedica după putinţă învăţământul reciprociă
ală crimei şi ali corupţianil, ale cărei pericole
nu potă fi tăgăduito, Dsca administraţiurea

este dâtâro a face totulii spre a obţine îmbu-

nătăţirea condamnatului, neapărat că ea ara
uă detorie şi mai mare, aceea de a opri dea
so conrupe întimpulă captivităţii lori. În viață în comuni trebue să căutămii acestă resultată în stricta aplicare a regulei de tăcere.

Diră tăcerea, nu se pote obţine de câtii prin-

Articolile coprinse între numerile 36 — 5
tratâză despre justiţia disciplinară.
”
Distribnirea justiției disciplinară fără părținire este, ca să dicii aşa, mai necesară în în-

chisork de câtă în societate; cândii acâsta lipsesce, condamnatul simte uă lovire caro singură ari fi de ajunsă a opri regenerarea sea.
'Trebuo, prin urmare, ca directorii să prive-

gheze, cu uă atenţinno religi6să, ca condam-

nații să nu fie supăraţi do nimenea şi să nu
li se inflige veri-uă pedâpsă nemeritată, Trobus a'i face să nu se îndocscă nici de drepta-

tea administraţianil, nici de fermitatea oi. Au-

toritatea şi influenţa administraţianii scade
totii aşa de multă prin nedreptate ca şi prin
slăbiciune şi adesea una provine din causa celei-alta. Uni directorii pote să sa arato fârte
severă, dGră trebue ca totii-dâ-una, să fio justă;
şi celi mai bună midiocă de a face să fio nc-

tr'uă voinţă tare, energică şi inteligentă. Aci contenită și una şi alta, cra de a'lă chiăma
e atribuţiunea d-râstră, Domnule directoră; a judeca elii Ensuşi tâte infracțiunile de regud-vâstră trebua să luați măsurile cele mai ne- lamentă, a pronuncia pedepsele de disciplină,
merite în raporti cu dificultăţile ce resultă din a fi, în fine, împărţitoruli distincţiunelorii şi
împărţirea interiră a clădirii şi a curţii sta- îndulcirelorii ce este permisii a so acorda con- bilimentului, ca vă este încredinţată.
damnaţilorii. Misiunea directorului fiind astăUprirea de a vorbi, impusă condamnaților felă înţelesă, va fi pesto putinţă ca autorita- .
afară de casuri de absolată necesitate, spre a tea, să nu fio tot-A6-una respectată şi mă siratii
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fericită de a putea constata că unii din dircetori ai înțelesă dtoriile lori, aşa după cumă !cu art. 25 btutara nu fignreză între objectele
psrmise. te-ami definitii mai susă,
Pe cât va fi cu putinţă pretoriul va fi întrun catiSciindi că acâstă oprire a băuturer a 'ridi6re-care objecţiuni din partea,

locală, unde să pâtă veni cu înlesnire condam
naţii. Spre acesti sfirşită voii da inztrucţiuni
domnului directoră generală ca la prima
sea
inspecţiune, să examineze localală şi să propu-

„Bă cuvenitele măsuri de regulare.

Articolul 49 prescrie ca justiţia disciplina-Tă să fio dată de către diroctorulii Ensuşi.
Etă
cavintele pentru cari nu s'a încaviințati
, ca
în acestă privință directorauli să pâtă fi
supliniti, Interesul de a avea nă bucă poliţiă
cere
ca directorulă să aibă ună putere absolută spre
a
aplica pedepsele antorisata de art, 45 din
legea
asupra regimului închisoriloră, fiind
elă singură responsabilă, autoritatea sea arii
putea
ti compromisă sii slăbită de ară fi fostă
cu
putinţ

ă ca ea să fie absorbită de voinţa sâă

opiniunea contrariă a subordonaţilorii
săi,
singură putere trebue să existe la derigi Uă
arca

„tutulorii

serviciiloră

administraţiuniă

Şi

responsabilitatea sea, să se concentreze
în mâinile unei singare persâne, căci altă-foli
sari
slăbi tâte resorturile. Dâcă directorulă
trebue
sii fie uniculă judecători, apoi modulii
în care
este silită a da, justiţia, este pentru conda
naţi uă garauţiă morală, că voră fi scutiţi mde
ori-ce otărtre nedrâptă sâă pasionată,
Acâstă,
garanţiă resultă nu numa! din presenţa
pe linSă directoră a adjutoriloră săi, dâră
şi din prblicita

tea relativă, a audiențelorii şi din pro-

cesele-verbale ce urmeză a fi imediâti
făcute
şi subsemnate de directori.
Desroltările de mai susă sunții suficie
nte,
nu mă înduoescii, spre a ră convinge, Domnu
le
directoră, de importanţa ce există, ca,
d-vâstră
să băgaţi de smă necontenitiă pentru
regulă a pretoriului disciplinară. Consid buna
erii a=
câstă parte a administrațiunil aşa do
grasă,
"în câtă îmi propună a ră adresa uă
instrucținne detaliată asupra punerii s6le
în aplicar
Capitolulă 4 tratăză despre hană, îmbrăc a,
ăminte, aşternută și despre curăţeniă,
Modificările făcute acestei părţi a servic
iu
lui, findă puţină însemnate, le voiii
menţiona
în trecătii.

directorilorii, voiă expune în câte-va cuzinte
motivele
ce aii povăţaitii administraţiunea în privința
acestei măsuri,
In tâte ţările po unde se află ună regimă
într'adorări penitenciară şi expresivi, în Engli-

tera, în Statele-Unite, în Francia, în Belgia,
în Elveţia, condamnaţii n'a drepti băutară

de câtă apa, fâră ca acesta să aducă veri-uă
vătămare sănătăţii, după cum a declarată
în
acestă privinţă mai multe comisiuni me
dicale.
Basatii pe asemenea precedente. amiă
oprită
băuturile spirtâte, autorisându-le numai
pen-

tru cause de Lâle, după arisulă mediculai,

ca încurugiara pentru muncă, dâză în micişi
cantităţi.
Esta cunoscută că de arii fi fostă tolerate .
a-

ceste băaturi,

arii fi resultatii nă mulţime

de
abasuri, pentru disciplină. Sub ună 21
punct
de vedere esto fârto adevărată că întrebuința
rea băuturilorii epirtâsa ară îndemna pe
condamnati Ja lipsă scă pâte şi la desfrânări,
cară
adesea aă fostii întâia causă a Breşalelor
sâle,

Articolele 69—74 trateză” despre curăţenia,

Higiena cere cu stăruinţă ca asemenea
măsuri
să tie executate cu sernpulositate. Numai
de
se vor executa aceste prescripțiuni, vomă
isbuti a avea prin închisori curăţeniă,
atâtii de
trebuincisă, pentru sănttatea unei
popula-

iuni, care adesea se află grămădită în localuri

strimte.
.
.
Articolele 80 — 105 trateză despre muncă,
Din cercetările precedente, cunâsceţi câtă
im=portanță dai pentru organisarea muncei
; căci
nu trebuc să uitămă, Domnule directori,
că

munca este unulă din midlocele cele mai pu-

ternice pentru moralisarea condamnaţiloră
şi
îmbunătăţirea sârtei sâle, precum şi
pentru
paza ordinei şi a disciplinei în închisorile
stre centrale, Incercările făcute în anele n6din
stabilimentele nâstro ne a, dovedită
aceea
se putea obţine din întrebuințarea la muncă ce
a

inteligenței copdamnaţiloră.

Corpurile legislative aă votati uă lege,
care

speră că va da de lucra unui numără
Articolulă 59 aduce uă inovaţiune
lui dintre denşii. Incercările de lucra făcnteOre-care
regalamentă şi acâstă cu articolele vechiu
12, 16 şi fondurile Statalui ne ai dati resultate cu din
20 din legea
satis-

asupra regimului închisoriloră.
făcătâre; deră amii putută constata totii da
Prin acesti articolii arestaţii suntă autori
uă
- dată şi greutăţile ce întimpină administrația
sați, a'şI cumpăra ună supliment
la hrana or- spre a'şă asigura rolulii de
fabricantă,
dinară fixată prin regulamentă.
Object
* Este în adevăr grei ca Statulă să jâce
s'arii putea cumpăra de la cantină sunt ele ce
ropuţilulă
ancă
industrii
private. Astii-feli sunt dene, căci mamă voiti să dai ocasiune
conda
mcisii
a
face
apelă la concursulă particulariloră
naţiloră de a'şi procura lacruri
scump
luxii. Co tâte că dintre muncitori şi maie şi de spre a da de lucru arestaţilor, Aştept ca dumalesă
nârâstră, Domnule directoră, să vă ocupați sedintre aceia cară lucrâză pământul, prea
pugini riosă cu acestă importantă cestinne.
ară putea să'si procure nu objectele
Cred că
otărite de in raionuli uade se află stabilimentulă
art, 59 ci simplu hrana regalaraentară, Confo
ce dirm rigiaţi veţi patea afla fără greutate industriali

JUDETIANE

Măsurilo

întru a vă conforma

propuse de acâstă lego rorii avea

de resoltatii a mări consideraţiunea do care

fi mai nemerite de a se introduce în acelii penitenciară şi imi-le veţi propune. Din zelulă ce
veţi arăta
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dispuşi a da de lucru arestaţilorii, Până atunci
însă veți studia cu seriositate lucrările ce art

trebue să se bucure tot-dâ-una vă administrațiune, nepermitândă de a o compune de câti
numai Omenii aceia ce arii presinta garanţia
unei bune educaţiuni s6ă serviciari făcute în

acestui ordin,

mă voiă convinge dâca într'adevără vaţi pă-

trunsă de resnltatele ce s'arii putea obţine prin
muncă, pentru ordinea şi buna administrare a
stabilimentului ce vă este încredinţată.

alte administraţiuni publice,
Trebue ca administrațiunea, să se arâte demnă de silințele ce guvernuli face necontenită

Capitolulă 5 este relativă la personalulii în- pentru a ridica, prestigiul săii şi a o pune la
chisoriloră centrale şi ală comptabilităţei, Di- înălţimea fancţinniloră sâle. ME cred dstoriă
feritelo paragrafe ale acestui capitolă conţină a vă preveni, că pe șiitori voii
veghia cu selămariri detaliate despre dtoriile fie-cărni imriositate ca personalul închisoriloriă să fie tot-

piegatii, de la direetoră şi până la guardiană.
Credă de prisosă a întra în desvoltără întinse;
mă mărginescii numai a vă face să înțelegeţi
rolulă la eare este chiămată personalală închisoriloră.

d6-una demnă de misiunea ce'i este încredințată, şi că voii destitui pe dată pe funcţionarulă ce n'ară arăra zelul şi devotamentulii cuvenită,
Nu'm! mai rămâne altă-ceva, Domnule diDe câţi-va ani regimul fachisorilor a fostii rector, de câtă a vă întreţine puținii despre
supusă la însemnate reforme. Mami silitii a serviciul religiosii. Sciţi bine că ajutorulii reintroduce în tâte ramurile serviciului buna re- ligiunei nicăeri nu pote fi ma! trebuinciosi ca
gulă gia da disciplinei forţa şi moralitatea în închis6re, unde începe ped$psa şi mustrarea,
necesarie. Se scie că regulamentele chiar ce- de cugetă. Apoi să nu uitămii că la expirarea
le mai perfecte, spre a produce efectul dorită, termenului, arestaţii voră reintra în sânul soai nevoiă de a fi aplicate de către Gmeni na cietăţii şi că o voriă tarbura din noi prin neonuma] devotați, deră şi experimentați din preu- rânduelile oră, dâca pedâpsa ce ait suferitii nu
nă cu vă străruință egală cu împotrivirea ce va fi isbutitii să triumfeze contra viţiuriloră
le-ară pune uritele disposiţiuni ale areatan- loriă. Divina influenţă a religiunei atinge acesti
țiloră.
importantă scopă mai bine de câtii tâtă aspriDâca, administrarea închisorilorii nâstre cen- mea legilorii omenesci. Trebue aşa, dâră ca sertrale nu ară fi încredințată unor 6meni cu e- viciuli. religiosi din acelă stabilimentă să fie
xperienţă, devotament şi perseveranță, după objectulii tataloră îngrijirilor d-vâstră şi toti
cumiă reclamă onoratele şi grelele loră fanc- de vă-dată alii respectului şi încrederii arestațiuni, tâtă disciplina s'ară paralisa în paguba țiloră. Spre acesti sfirşitii, voiă fi totii-dc-una
bunei ordine, moraruriloră şi muncel. Pentru dispusă a lua în cercetare măsurile ce veţi cre- .
paza sănttăţei arestaţiloră şi pentru a face să de nemnerite de a fi supuse la sancţiunea admidescrâscă moralitatea, voii fi silită a depărta nistrațiunei centrale.
pe aceia cari neposedândă titluri suficiente nu
Priimiţi, Domnule directoră, asigurarea conpotă î folositori în serviciulă lori. Acestea siderației mele.
sunții, Domnule directoră, regulele întocmite
Ministru, Z, Catargi.

din capitolulii. .

ali legii închisoriloră,

No. 10,569.
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LEGEA TELEGRAFO-POSTALE(Decretă, Do, 1446, din 21 Iulie 1871)

PARTEA I
Drepturi reserrate

Statului

Art, 1, Statul 'și reservă dreptulă sei momopolulii telegrafo-postale; acestii monopol
constă în trausmitere de corespondenţă prin
telegrafă şi transportulii scrisoriloră, diarelorii
şi imprimateloriă de totă felalii, probeloră de
mărfuri, banilorii, valorilor, objecteloră de
greutate, călătoriloră şi ali bagagiului lori
prin schimbarea, midloceloră de transportii, a-

Art, 0. De la uă localitate la alta, întro cari
există servicii regulată de postă. ori-cine pâte
corespunde prin expresii şi trămite obiecte alo
s6le proprii la uă altă pers6nă; dâră nu va putea trămite objecte de la diferite persâne cu
prelevare de tare sub penalitatea prevădută
de acâstă lega,
Art, 7. Guvernulii pâte opri transmiterea ori
cărei depeşă prin telegrafă s&ă corespondență |
deschisă prin postă care ari părea primejdi6să
pentru siguranța Statului sâii care ară fi con-

trarii legilorii ţărei, ordinei publice sci bunedică releuri de cai cu staţiuni fixe sâi prin un lorii moravuri.
servicii regulatii de diligențe,.
Pe depeşele refusate se vorii însemna motiArt. 2. Administraţiunea postelori pote re- vele refusări și se vor restitui presintatoreiui.

tusa de a trausporta, prin midlâcele de cari dis-

pune :
a. Objectele prea fragili;

PARTEA II

„_b. Objectele acelea a căroriă proporțiuni ară

aduce dificultăţi la încărcarea și transportul

Serviciulii telegrafieii

lori, s6ă acelea pentru cari sară cere uă îngrijire deosebită;
c. Objectele de uă greutate stă deuă dimensiune care nu s'ari potea transporta cu migl6-

TITLULU I

cele de cari dispune administraţiunea.

- Art, 8. Este oprită a se servi de postă pentra transportarea objectelorii cari ară fi expuse

„Despre rețtoa telegrafic, corespondenia,
:
- archiva
|
Art, S, Biurourile telegrafice so împartiiîn
a. Biarouri cu serviciă permanentă;
d. Biurouri cu serriciii complecti, adică cari
sunții deschise publicului de la 7 ore diminâţa”
şi până la 9 ora sâra, de la 1 Aprilie până la
30 Septembrie. şi de la 8'ore Qiminâţa pânăla

la fermentaţiune (ferbere) să putrediciune, a trei categorii :
se inflama sii a face explosiune, precumă de
„exemplu praful de puşcă, falminante, chibri- turi ete.

Ori-cine.va expedia prin postă uni asemenea
objectiă fără a'i fi declarati conţinutalii osebit
de penalităţile prevădate de lego va fi răspundătorii şi de stricăcinnile ce ară resulta.

Arte €, Ori-cine are acelaşi drepţi n se servi
de telegrafă şi postă, se acordă însă preferință
în ordinea efectuării servicinlui, celor cari
„privescă unii servicii publicii şi pentru afacerile Statului.

9 ore

sera, de la 1 Octombrepânăla 31 Martie;

c. Biurouri cu serviciă limitati,

adică cari

suntii deschise publicului de la ora 8 diminâţa

nă, ori cine pâte distribni objecte s6ă corespondenţa sa. prin expreşi, dâră nu va putea
stabili ună servicii pentru distribuirea de di-

până la amedă, şi de la 2 oredupă amedă până
la G ore sera.
Art, 9. Dapeşele vorii fi redactate în ori-co
limbă; ele voră A ssrise însă neapăratii cu litere latine.
Art. 10. Nomai pentru corespondența de
Stati so admită telegrame compuseîn cifre s6ii
litera sacreţo. fie în totală, fiz în parte.

torisarea guvernului,

sită, originalele depeşelor şi bandele de semne

Art, 5. În coprinsulă unui oraşii s6ă comu-

ferita corespondențe şi a preleva taxe fără au-

Art, 11, Telegramele cari rămână în depo-

4
.
”
“LEGIUIEI
se conservă în timpă de ună anii de la data
s6i la biaroulă postal a locului de „destinaţiă
Joră, cu tâte precauţiunile necesari din punc- se face
gratuită.
tulii de vrdere ali secretului; după acesti terPlata şi totii ceea co privescii expedierea te
meniă 88 vorii arde, prin închezare de procesă- legramelor
ă pentru localități unde nu există
i
verbală.
biurouri telegrafice, fie prin postă, fio prin exTelegramele cară rămână în depositiă se vor presă,
se va determina prin ună regulamentă
afşa și prin liste la biurourile telegrafice.
,
administra
de
ţie,
Art, 12. Originalele depeşelori nu potă fi
Art. 19, Expeditorală unei-telegrame are
comunicate de câtii expeditorelui sâă destinadreptulă de a o recomanda; cândii aă depeşă
torelnui, după constatarea identităţii sâle,
este recomandată, biuroală de destinațiune
Expeditoreele şi dcstinatorele ai dreptul de
transmite prin telegrafii expeditorului repro-a cere să ]i se libereza copil adeverite după dedacţinnea integrale a copie, trămisă destina-

peşa ce a transmisă s6ă priimiţă.
Arte 19, Direcţiunea generală, a, telegrafe-

ioriă şi postelorii este dâtâre a pune, la prima,
cerere, la disposiţiuuea Tribunaleloră judecătorescf, judecătoriloră de instrucțiuni şi procuroriloră, depeşela private ce s'arii socoti necesarii la descoperirea crimeloră sâii delictetor

torului şi toti uă dată "i face cunoscută atâtii

pertâna care a priimită telegrama, câtă şi ora
cârdă "i s'a îrmânată.
Dâca predarea nu s'a pututii efectua, acestă
dabln avisă este înlocnit prin arătarea circum-atanţeloră cari s'aii opusă la remitere şi prin
desluşirile necesari! pentru ca expeditorul să

pâtă fi pusă în posiţiune a face a "i se înainta

TITLULU II.

depeşa adresantuluj.
Art, 20. Taxa anet depeşe recomandată esto

Taze telegrafice
“Arte 14. Francarea telegrameloră şi taxe- înduoită de cea prevădută la art. 15,
Arte 21. Depeşa adresată în aceeaşi localiloră accesorii este obligatorie la presintare,
tate la ma! mulţi destinatoră sâă la unii desti„Arte 15, Taxa uney telegrame simple,
socotită de la 1—20 cuvinte în interiorulii țărei, natoră, la mai multe domiciliuri, nu e supusă,
do la ună biuroă Ja ori-care altulă, esto de afară de taxa prevădută la art. 15, de câtii la
ună dreptă de copie de 50 bani de fie-care e-1 lei.
:
i
Se
Pentru fie-care serie de 10 cuvinte mai mult xemplară,
Expeditoruli nu pote trămite copi! şi la alte
taxa suplimentară va fi de 50 banj.
persâne
de pe telegramele adresate DomnitoruArt. 16. Data, ora de depositii, şi indicaţirnea locului de presintare se transmită gratis, lui. ministriloră şi autorităţilori constituite,
Ari, 92, Uă telegramă care șa trebui să urafară de aceste indicațiuni tote cuvintele scrise
de presintatorii pe originalul depezei suntă mărescă pe adresantă prin stațiuni în înteriorulă țărei, va fi supusă de atâtea orf la tara numărate şi taxate. |
Art, 17. La taxare sc va obserra prescerip- prevădută la art. 15, la câte biuroari șa fi a“
dresată.

ţiunile următâoe :

a. Ori-co cuvântă

.

trece peste sâpte silabe

prisosuli se consideră dreptă uni alt
curenti;

b. Cuvintele compuse, despărțite prin trăsuri

de unire, se socetescă

ca, atâtea

curinta

câte

s'a întrebuinţatii spre a se expiima;
€. Orl-ce literă, alfabetică, sâiă cifră isolată,
stă urmată de unii apostrof, se va socoti
drept

ună curentă;

d. Tâte semnele ce aparatulă trebre
să le
exprime, se sototeseii ca atâtea cuvinte câte
se
întrebuințză spre a, le reproduce;
e. Numele proprii compuse de oraşe, de
persâne, de pieţe, strade şi că; se socotescii
drept
ună curântă,
i
f. Cinci cifre se socotescă drepti ună cuvânt;

fie-care virgulă, sii alto semne de despărţire

între gifre, se socotesc dreptă uă cifră;
9. Semnele de punctuație : puactă, puneti
şi virgulă, avostrofulă, semnulă de esclam
aţie,
semnauli aducerii, semnul întrebărel,
două

puri-te, nă liniă. trăsură de unire, subliniă și
Arte 19. Predarea, depeşeloră la domieiliă

pareutesulă suntă excJuse din numeraţiă,

Arte 29, Presintatorulă va trebui a scri în
depeşa sa tâta indicările erentuali relative la

remitere, la domicilii, răspunsă plătită, la depeşelo recomandate sâii a se nrmări.
Art. 24. Taxa răspunsurilor plătite se per-

cepe:

-

După numsrulii curintelorii designate de expeditoriă şi conformă art.15. minimumii ună
respunsii plătită se fiziză la 20 cuvinte.
Deca rtspunsul se înfăcişează de destinatoră
cu mai muite cuvinte da câtii acele plătite,
pentru prisos se percepe de la celă cara presintă rtspunsulii taxa suplimentară pentru fiecare serie de 10 cuvinte,
“
Decă respunsalii nu s'a presintată în opti
qile după data depeşei primitive, biuroulă destinatoră informeză presintatorului printruă
depeșă, care ţine loci de răspunaii, şi taxa încasată pentru r&zpunsul plătită rămâne câştigată fiscului.
Art, 25, Presintatorulă unei telegrame are
dreptulă de a opri transmiterea fie la punctulă
de pornire, fie la acelă de destinaţie; taxa în-casată rimâne îust în profitulă fiscului,.

TELEGRAFO-POSTALE

5

Arte 26, Pentru depeşele internaţionali se nându-se însă compt de val6:ea timbrelorii
poaa percepe taxele în conformitate cu conrea- stalo lipite pe ele.
ţiunile încheeate.
Afară de ac6ata pentru aducerea objecteloriă

Art. 27. Francarea taxei principale a depe- sosite cu posta, de scrisori la locuinţa adresanselori atâtii interne câtă şi internaţionali se tului, esceptându-se imprimatele de ori-ce na-.
va efectua prin timbre telegrafice cari. se voră tură, sa va plăti 2 bani de fie-care
objectii în
lipi pe originalulii depeşei de către chiară ex- profitulă factorului.
”
peditori s6ii de către ambloiatulii telegrafică.
Art, 82, Taxa postală a scrisoriloră destiAsemenea se va putea achita în timbre ţo'e- nate a se distribui în interiorul comunei unde
grafica tâte cele-alte cheltusli accesorii cari aă fostă denuse se fixtzi la:
potă fi fixate imediatii; depositele şi taxa de
a. Cinci ban! pentra fie-care 15 grame să
copie se vosii efectua în nuinerariă. Timbrele fcaaţiune de 15 grama, în casă de francare;
telegrafice, lipite pe depeşă, se vorii daprecia
b. Dace
bani pentru fie-care 15 grame sâii
5
prin stampila de di de ui dată cu înregistra- fracțiune
de 15 grame, în casti de nefrancare.
,
!
rea depeşei.
Art, 33, Bate oprită a se adresa veri-unui
Art. 28, Cânăă timbruli aplicatii de către binroi postal, sub ună converti, mal multe
espeditoriă pe uă depeşă găsită în cutia de seri- scrisori cu adrese diferite; în asemenea casă fiosoti, s6ă trămisă unui biuroă telegrafiii spre care din aceste scriso+l se va taxa ca nefrancată.
expediare nu achită pe deplinii taxa, destinaArt, 54. Serisorile sâă plicurile recomandate
torulii acelei depeşe este obligatii a complecta so tax€ză după tarifa s:risorilorii feancate ortaxa şi a plăti vă supra-tază fixă de 50 bani. dinare eu adăogira de 30 bant, drepti fizii de
In casă de refusă din parte'i, depeşa se puae înregistrare şi cu condiţiune exnresă de afi

la rebutiă.

Art, 29, Sa autorisă

guvernul

a fabrica

francată dâcă se va cere şi uă retonr-recepisă,
se va preleve în plusă uă taxă de 10 bani. .

-

timbre telegrafice de 25 şi 50 bani, 1 lei, 2 lei
art, 85. Taxa pentru uă foie de reclamaţiuşi Sei.
ne despre ună objectiă recomandati sâă cu va-

Acesto timbre se voră vinde particulariloriă l6ra va fi de 10 bani; acâată foie de reclamaţie
„numai de către .biurourile telegrafo-postali şi pote fi scutită de tasă numai atunci când prenumai pe valOrea lori nominală.
sintatorulă, plătindă şi uă retour-cecepisă, nn
va obțina da Ia postă înapoiarea !a timpă a acestel retour-rocepise.
!
PARTEA III
Art, 86, Este cu desăvârşire oprită de a se
introduce bani s6i valori în scrisori, fie 'simServiciul postalii plă, fie recomandată,
”
În casti de bănuclă, şeful oficiului de destinație esto în drepti a cere destinatorului des"TITLULU |
chiderea plicului în presenţa sa; în casă de refusă, şefulii oficiului este autorisati a proceda

Serticiulii corespondenţelorii, tarele postale

Ja deschiderea plicului în faca autorităţii jude-

! cătoresci competinte,
care este primarului; a-

Art, 20. Serviciulii corespondențelorii con- colo unde nu există procurore și 'Tribunală, se
ine :
va dresa anii procesit-verbalii despre cele co se

4 a.
b.
c.
d.
e

Serisozile ordinare francate şi nefranrate;
Sorisorile recomandate francate;
Scrisorile ordinare şi recomandate oticiale,
Diarele şi imprimatele de totii felală;
Pcobela do mărfari.
:
Art. 31, Taxa postată a serisorilorii în in-

va constata, şi dopă constatate se va percepe
taxa înduoită, 6ră delicuentulă sa va urmări

conformii codului penali, ca culjabile da înşelăciune.

:

.

Art. 37. Imprimatele, litografiele, gravu-

rele, fotogratiele, autografele, probele ds măr-

teriorulă României. ori-care ari.fi distanţa,şi furi, neconstituindă prin ela însăşi nicl uă vacu escepţiunea prevădută Ja articolulă 32, se !15ce venală, francata şi puse sub bandă ast-fel
fixeză la:
|io-câtii să se pâta verifica cu tnlesnire conţi-

a. Dece bani pentru uă scrisâre francată pâ- | nutulă loră, sunti supuse disposiţiuniloră arnă la 15 grame.
mătâre :
|
- d. Duoă-deci ban! pentru ună serisâre nefrana. Taxa de francare în interioruli României
cată în greatata până la 15 grame.
ori-cara ari fi distanța, se fiz&ză la 3 bani penPentru fie-care 15 grame ssii fracțiune de tru 40 grame, sâă frarţiune de 40 grame. afară
15 grame mai maltă. ventra uă seriz6re fran- de escepţiuuile prerădnte la aliniatul G urmă

cată, se ra adăogu 10 bani, şi, pentruuă seri- torii „ în favoruli publicaţiunilorii periodice;
s0re nefraucată, 20 bani.
V. Pentru pnblicaţinnile periodize, taxa de
"Objectele postei de scrisori nrsuficicută fran: francare se fixâză la 1 !/+ bani pentru fie-care
cate suntă taxate ca scrisori nefrancate, ţi- numără simplu scă însoţitii de unii supliment

6

LBGICIRI

ce nu va trece în totală peste uă greutate de |

40 grame;
_
.
€. Împrimatele, ete., nu trebue să conțină
alte scrisori de mână de câtă numar acelea
cari nici într'ună modă ni potii da objectului
expediati caracteralii unel corespondințe;
d. Probele de mărfuri se vor pune sub bandă
ast-feli în câtă să nu se lase nici uă bănuelă
asupra naturei loriă, şi nu voră conţine nică uă
altă scriere cu mâna de câtă adresa destina-

TITLULU 11
Mandatele postale
Art. 42, Şefii biurouriloră postale suntiă în-.
sărcinaţi a emite mandate plătitâre la casie-

riile jadeţului de uă val6re egală cu sumele ce

Ii se torii vărsa de către expeditori, :
Art, 43, Aceste mandate, până la uă valdre
maximum de 300 lei, voră fi plătite Ia casieria

torului, numerile, preţuli şi uă marcă de fa- ori-cărni judeţă; mandatele de vă valGre mai
nare de 300 lei nu suntii plătibile de câtii la

brică de comerciantă;
€. Grentatea masimumi a unui imprimată,
probă de mărfuri, ete., se fixâză la 250 grame;
f. Imprimatele, ete., nefrancate sâii nesuf
cicntii francate se voră taxa după tarifa scrisoriloră.
,
Art. 38, Francarea tutuloră taxelor coprinse
în serviciulii corespondențelorii se va face prin
timbre poatali, cari se.voră lipi pe partea care
conţine adresa; aceste timbre nu se voriă putea
vinde particalarilorii, de câtă numai de către

biurourils telegrafo-postale, şi nuziai dreaptă

valdrea loră nominală,
La taxare, pe lingă greutatea objecteloră,
se va adăogi şi greutatea timbreloră postale,
Objectela reexpediate, din cansa schimbării
do locuinţă a destinatoriloră, nu sunt pasi:
bilede nici nă taxi nuă, afară numai d6că
fiancarea este valabilă pentra interiorul unei

comune,
Art, 89, Administraţiunea posteloră priime-

casieria județului anume indicate de expeditoră, atunci cândă a făcută vărsareala biuroul
de presentare.
i Arte 44, Mandatele postale suntii personale
şi nu se poti transmite snb nici ună modă a-

supra altei persâne,

Arte 47, Administraţiunea postelorii va pre- -

leva uă taxă de !/2 %/o pentru sumele vărsate,
contra cărora se va elibera mandate postale;
pentru 50 bani va preleva uă taxă de 1 bani.
Art, 48. Na se va, putea emite uni mandatii postală pentru uă sumă mai mică de
50 bani.
.

sce prin oficiurile sâle abonamente la, jurnale,
pentrn care posedă plata abonamentelorii şi a
transportului baniluri abonamenteloră la de-

stinațiuno 'şi reservă ani drepti fixă de 30 b,,

pentra jurnale din ţâră; în ceea ce privesce
Jurnalele străine se va urma in conformitate
cu convenţiunila încheeate cu Statele străine,
Art, 40. In biurourile postale principale sa
va pune la disposiţiunea persâneloră cari șoră
face cerere căsuțe speciale în care sa voriă de-

pune corespondenţele adresate.

.

Tuxa ce trebue să se plătescă pentru uă că-

suță se fixâză la 2 lei pe luna.

„- Dreptală de a avea uă căsnţă nu scuteace

”

Art. 45, Pentru achitarea mandateloră în
val6re ma! mare de 800 lei, se acordă un ter-.
menii de 8 qile,
”
”
Art, 46. Mandatele postale nu suntii plătibile do câtă în cursă de uă lună dela data lor,
peste acesti termenii ele trebuescii a. fi preschimbate.
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TITLULU III
Serviciul mesageriilorii

Taxele

mesageriilorii

Art, 49, Serviciulă mesageriilorii conţine;
bani, ralori, objecte de greutate.
Art. 50. Basele pentru taxarea objecteloră
de mesagerii în interiorulă României suntă :
a. Distanţa;
b. Greutatea stă valârea;
c. Dreptulii de înregistrare.
Distanţa este calculată în linie dreptă fără

a ţine sâmă de calea ce separcură; ea se fixâză
pe nimeni de la plata imediată a taxelorii cu pe zone:
Cea d'ântâiă zonă se întinde pânăla 60 kilom.
înst ue dreptală curenită factoriloriă,
A doua
>>
>
> 120
»
cari suntii îucârcate corespondenţele; scutesce

Arte 41, Corespondenţele interne cark pentru diferite motive n'aă pnatută fi remise destinatur.lorii, seă a fostii refusate do către ace-

stia, suntă declarate cădute în rebutii şi se în-

nainteză la finele fie-cărei luni direcțiunii generale.
.

A treia
A patra
A cincea

A ştsea
"A şâptea
A opta

Suma, taxeloră acestor scrisori va fi scădută
A noua
prin faturi din totalulă venitului din scrisori
A decea
“po acea lună.
Art, le Taxa
Scrisorile cădute în rebută se păstreză în tru objectele de
timpă de unn ani, după care se ardă prin încheerc de procese-verbale,
Î

>
>
>

>
>
>

>
>
30

>
>
>

180 _»
2410
»
300 '»

>>
> >

>
>

>
>

360
420

>»

>

>

>

480

»

>

>

>

>

540

»

>,..>

>

»
»

dela 540înainto-

ce urmeză a sa percepe pen-mesagerii se calculeză :
”
a. Pentru objectele de greutate câte 10 bani.
de fie-care kilogramă pe fie-care zonă;

,
TELEORAFO-POSTALE
d. Pentru bani şi valori câte 10 ban! pentru
fie-care 500 Je po fie-care zonă
Afară do .acâsta se ra percepe unii drepti
fixă de înregistrare de 30 bani pentru fie-care
objectii de mesaperii,
Art, 52. Objectele de val6re în generală se
vorii taxa după val6rea declarată, expeditorală
-unui objectă, avândă facultatea de a declara

valârea după voie; dâcă însătaxa pentru greu-

„tate ară fi mal mare, se va aplica taxa dapă
greutate.
,
”
Cândiă mal multe objecte de mesagerii sunt
expediate sub aceeaşi adresă, taxa pentra fiecare objectii este calculată separată după greutate stii valore, deră nu se percepe de câtă numaj uă singură taxă de înregistrare,

Este interdisi a se aşeda într'unii pachetii

mai multe objecte închise
cu diferite adrese.
Art, 53, Objectela de mesagerii servescii
dreptit despăgubire pentru taxele cu cari sunti

PI

:

.

.

.

7

a. Corespondenţa Domnitorului şi a cancelariei sâle cu ori-cari autorităţi sâi particulari;

'

b. Corespondenţa ministrilor cu ori-care au-

toritate şi cu ort-care particulari, în intere-

sulă Statuloi; *
a
€. Corespondenţa oficială a tutulorii autorităţilorii între densele;
d. Corespondenţa senatoriloriă şi. deputaţiloră en biarourile acestorii adunări şi autorităţile în afaceri privitâre la mandatele cu cari
suntii investiţi;
S
:

e. Corespondenţa de servicii a agențilorii |,
administraţiunii telegrafo-postale.
Art. 5S. Sunti scutite de plata taxelorii
postale:
i
|
a, Corespondenţa oficială a agenţilori şi
consulaţilorii acreditaţi pe lingă gurernulă

ţărei cu autorităţile şi între denşii;
b. Corespondenţa oficială a Primăriiloră şi
" încărcate, dâcă destinatoruli arii refasa, priimi- Consilieloră judejiane cu Ministerul, Prefec„rea şi cca expeditorulă este necunoscutii sâii turele şi Subprefecturele, precum şi tâte stabinesolvabilă, în asemenea casă după mal multe
publicaţiuni în Donstorulii oficială, deca nu
_se va presinta nimeni în termeni de ună anii
de la.data expedierii obiectului, administraţiunea postelori esto autorisată a se despăgubi
a taxele rămase în sarcina sea prin vinderea
objectului.

„ Dea destinatorulii şi expeditorulii auntii ne-

cunoscuţi de administraţiunea postelori, suma
ce va mai prisosi pesta taxa acelui objectii se
va vărsa la casa postală,

TITLULU 1V
Serviciulă transportului călttorilorii
prin Giligențe -

Taxele călătorilorit şi a bagagiului lor.

limentele de bine-facere dependinte de Ministerulă de interne pentru afaceri de serviciii.
Art. 39. Uni regulament specialii va determina dreptulii fia-căreea autorităţi în parte
şi va regala modalii cu care are a se efectua
corespondenţile de asemenea natiiră, reservândii dreptul de a corespunde prin telegrafii
numai

în casuri

absolutii

necesarii, într'ună

.

modii câtii se va putea mai abreviată.

TITLUL UI
Despre manipulația banilorii de către
şefii staţiei
Art, 60, Veniturile telegrafo-postale se vor
vărsa regulatii din 10 în 10 dile la casieria

|
Art, 54, Serviciul transportului călători- judeţului.
lori cu diligerţe conţine transportul călăto- „Arte 61, Şefii de oficil, în nic! unii casă, nu
voră putea efectua plăţi din veniturile teleriloră şi a bagagiului loră. “Art, 55, Pentru transportoliă personeloriă grafo-postale.
prin diligenţe în interiorul României taza pentra fie-care chilometru parcurati sa fixâză după cumă urmeză:
:
20 bani pentru anii locii clasa I;
15 bani pentru unii locă clasa II.
_
„Art, 56, Fie-care călătoră are dreptulă ai
setransporta gratis 20 chilograme de bagagiă.
Prisosulii se va taza după tarifa objecte-

loră de mesagerii,

a
r

PARTEA IV
Disposiţiuni relative la ambele servicii
TITLULU 1

Pentru casuri absolută urgente, şi cari nu
ascâptă emiterea îinul mandati, şefil oficiilor

soră priimi da la direcţia generală mandate de
deposite pesuma ce direcţiunea, va socoti suficientă pentru întempinarea acestoră chetineli.
" Aceste mandate se vorii emite din ună fondii

anume prevăduti în budgetiă şi casierii judeţe-

lori le voriă achita pe simpla semnătură a geîului de oficiă.
Şefil de oficiii, vorii înainta imediată direc-.
ţiunii actele justificative pentru ori-ce cheltuială plătită din depositii spre a se emite
mandati speciali în regulă, după care, priimindi banii de la casieria locală, "I va pane
în loculă celoriă cheltuiţi din depositii, spre a
rămânea acesta complectă. E

Corespondențele scutite de taxe
Art. 62. Uni regulamenti specială va doArt, 57, Suntiă scutite de plata tazelorii tetermina anume casurile în cari şefii vorii putea
legrafice şi postale.

;

8
”
LEGIUIEI
ofoctua asemenea cheltuely, rămâ
nândă sa sarcina lorii acelea cari nu vor fi apro
bate de admi-

Mistraţiunea centrală.

2

:

PILOTIUI

TITLULU IV
Pentru despăgubirea în casu
ri de perderi,
spoliajiună şi stricăciuni

Art, 21, Statulă este

”

responsabilă pentru
Pentru asigurarea serviciului
objectele încredințate serviciu
telegrafoPostalii
talii în casuri de perderi, spollui telegrafo-posciunY provenite din serviciă iaţiuni scă stricăArt. 63, Nici ună secuestru
,
nu se pâte pune
Reclamaţiuni
po objectele şi accesoriile serv
iciului telegrato- de două luni le trebuescii făcute în termenii
postale, precum: cai, trăsuri,
de la data, predării objectel
oră la
materială pentra linii, veni hamuri, faragiii,. biuroulă telegrafo-postalii, ră după
tă ete., objectele acestui
expirarea,
termen, reclamantulii nu
încredințate postef, şi objectel
maj ara drepe orl-cărui împie- tulă la
nici uă despăgubire.
gatii telegrafo-postalii co este
obligată să aibă
Art. 72, Despăgubirile cuve
prin regulamentele de servi
nite se vori resciă,
punde în term
Art, -G4, Curierii, -ştafetele
, trăsorile de la data recl eni de donă lani celă multă de
postă şi caii în mergere şi
amaț
iunei din casa postală, preîntârcere și totă sentândi
i
personalulii servicialui tele
grafo-poatală torii objectel adeverinţa doreditâre de predarea
oră.
d scutiţi de tote taxele pent
ru treceri pe şoart, 73, Despăgubirile la cari “
sele şi poduri,
se supune
„.
Stat
ală prin administraţiunea
Art. 65. Arestarea personal
telegrafeloră gi
postală în exerciţiul fancţii sâleului telegrafo- postelorii sunţă ;
este interdisă
a. Pentra uă telegramă care
fără Încunosciinţarea, şefului
se va f perrespectivă pentru dutii, sii
a Îua măsuri de înlocuire.
dâcă se va constata
transmitere în mod de a nu puteacă s'a grezitii în
In casuri ce ară necesita arest
îndeplini scoarea, unui îm- pulă s&ă, s6ă
piegată telegrafo-postali,
dâcă se va preda la adresă
care însocesce uă târdiii de
mai
expediţiune, sa pâte aplica
câtă ară fi putută merge prin
numai măsura de se șa,
postă,
restitui taxa telegramel ;
excoriare a postei până la
cea
d, Pentru
țiune, unde, după însciințarea d'ântâiă staşefalui locali stafotă pred uă scrisâre recomandată, să nă
pentru a lua disposiţiuni de
ată, pe lîngă taxa plătită,
înlocuire, se va deci lei
şi cinci
nuoi;
lăsa celă urmărită Ja disposiţ
ia autorităţiloră
.
c. Pentru ună gropii şi pach
competinte.
etii în valâre
declarată, pe lingă taxa
Arte 66, Ori-ce arestare a vreplătită şi val6rea
unul impie- declarată, cu
gată telegrafo-postală, cândi
tâte acestea, indemnitatea
i nu este în servi- fi maă
pote
mică
ciă, trebue comunicată şeful
dâcă mari constata că val
ui s6ă admisistra- fostii
rea a
mai mică de câtă cea declarat
ţiunii centrale în termeni
de 24
ă; .
d. Pentru bagage “gi pachete
Art, 67, In afaceri de serviciă ore.
fără valGrea
numai auto- declarată, 2
ritatea telegrafo-postală est
lein
uoi
de
fie-care chilogrami ;
eîn drept a cerceta
e. Pentru objecte ce s'ară stri
contravenţiunile personalului
ca prin trans,
Ministerulă de care depinde afarănumai când portă, administraţia postală pâte
despăgabi
autoritatea tele- după
grafo-postală psi direcţia
esti
maţia stricăciunii, liberâudi obje
generală va cere în
ctul

intervenitea agenţiloriă justiţiei
sâii altei autorități,
Art, 6S, Liniile

telegr&f

priimirea adresantului s6ă

expeditorului,
sei pote considera objectul
ă ca perduții şi a
despăgubi pe cet în dreptă
după cum se specifică mai susă.

ghiate gratisă de toţi agenţiiice vorii fi privede poduri şi 30Art, 7. Objectele pentru cast
sele, de toţi agenţii căiloră ferat
Statulă va fi
puterii publice pe cari privesce e, de agenţii plătită despăgubiri şi cari so vorii
găsi în
poliţ
ia
drumu- urmă, precum și
riloră şi poliţia comunală, fiina
despăgubirile la cari vori
A
suri da întreraperi s6ă stri a dâtori în ca- supuşi impiegaţii responsabili
scă detu
căci

rnătorii
biaroulă telegraficăi celă may uni a însciinţa, acestori objecte, voră rămânea în prof
itul
apro
ă capiat
i
şi,
în
sei postale.
casuri do delicte a urmăricu
acti
Art, 75. Statul este scutită
abilă. pentru a'1 da pe mâna vitate po culde despăguautoritățiloră birile de mai
competinte.
susii în casari!a urmă
”
!
“a. Cândă întârgdierea s6ă nepr tore:
iArt. 69, Tâte autorităţile civil
edar
suntă dâtâre a da totă concarsulăi e şi militare dresă a telegrameloriă va proveni din ea lu alipsă de
impiegaţi- adresă precisă;
loră telegrafo-postali, ori când
ARE
ă "li voră cere
”
d. Deca perderea ssă stricăci
pentru executarea serviciulu
unea objectei,
loră va proveni din: heîmplin
Art, 70, Comunele suni responsa
irea
raglementebile pen- lori postale de cătr
- tra ori-ce furturi sâii stricăciun!
e presentatori
aduse liniiloră
Art, 16. Ori-ce objectă va ,
telegrafice în coprinsulă lori
area: greutatea
constatată la

priimire şinu se va vedea rătămat

TFLEGRAFO-POSTALE

stii falsificată pe din afară, sâii adresantulă
priimindă objectulii fără nici uă observaţiune,
nu mal dă loci la nici vă despăgubire.
In casii de bănueli de falsificare, constatarea
şi deschiderea objectelorii nn se va putea face

da câtă în presenţa şefului biuroulul.

Art, 7. Afară de despăgubirile prevădete
mai sus, Statală nuia nică nă altă respundere
pentru pagubela ce ari proreni din erori, perderi sâii întârdieri in ducerea, şi predarea corespondenţel tolegrafo-postale.

brt. 8. Termenele, condiţiunile şi sumele

de despăgubiri ce sa voră prevedea prin convenţiuni speciale cu administraţiile străine,
poti fidiferite de cele însemnate în acâstă lege,
şi voră
asemenea obligatorii, însă numai pen

spre carj
s6le şi ali
c. Decă
în afaceri
negoţiare,
serviciulii,
nari;
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a avutii cunoscinţă prin funcțiunile:
cărui secretă "i este preserisă ;
!
va lua pe fagă sâii în secretii parte
de dreptă sei de interesă a căroră
conclusiune sâii priveghere privesce:
singură să înunire cu alţi funcţio-

d. Dâcă va viola cu intenţiune dâtoriile puse

în sarcina sea;

“e. Orl-ce întârdiere nejustificată, orl-ce re-

fusiă arbitrară a espedierii unei depeşe, scri-

sori sâă imprimată, dă dreptulă părţii lesato
la uă acţiune civilă cu daune şi interese contra
funcţionarului în contravenţiune.

TITLULU VI

tra corespondenţa inte:naţională.
Art. 79. In casuri de resbelă stă pericolă în

Penalităţile aplicabili particularilori pentru
genere, Statală pâte suspenda oră-ce răspun- contratveniri la acestă lege
dero în privinţa serviciului, făcând publicaţinul prin Aonitorulă oficiali şi afişândii aArt. 53, Od-cine va sustrage taxele postali
câsta în fie-care biuroi telegrafo-postală,
Jin totală scă în parte, fiă prin declaraţie falsă
asupra conţinerii objectelorii predate postei cu
iutențiuno de a se sustrage taxelorii, se va suTITLULU V

pune ia plata taxeloră cuverite și amendă de

Pentru garantarea secretului corespondenței
şi penalităţile aplicabile funcționarilorii tele-

la uni leii Ja 50 lel, de fio-care bucată.

Nu se numesce fraudă aceea cândă expedi-

grafo-postali de abateri şi contrateniri lu lege. toralii nu voesce a declara valârea conţinutului
objestaiul co presintă

sâă declară uă raldra
e
ori-co gradă, este dâtoră a păstra secretult
Deră este fraudă cândii se profită de favârea
tele grameloră şi corespondenței postale sub acordată. diareloră, tipăritariioră, probeloră,
penalitatea prescrisă de lege. .
. pacheteloră etc., prin reducerea taxei, pentru
Art, Si. Ori-ce fancţionară să amploiată a ascunde scrisori şi alte corespondențe cu intelegrafo-postali va fi destitaită şi, în casură tenţiune de a se sustrage taxeloră,
grave, va bi condamnată lu amendă şi închiart, St, Celii ce vaintreprinde a transporta
sârea prevădută la art. 156 din codulii penali: persâne prin schimbarea cailoră fără midlocia. Dscă printr'ani midlocă Ore-care ia cn- rea pustei, pe urde suntii releuri de postă, se
noscinţă : despre conţinutulă unză scrisori stă va amenda cu preţală înduoită ali progonului
anul pachet de chârtii sigilate;
ce ară fi plătită postei pentru t6te cursele co

Arte 50. Personalulă telegrafo-postali, de mai mică.

"d. Dâcă va înlesni ori-cui de a sustrage uni va fi efectuatii în contravenţie.
asemenea obje:tii încredințatii postei seii do a
Pentru a doua 6ră, amenda va fi împătrită,

Jaa canoscinţă despre couţinerea sea;
:
Cc. Dâcă va sustrage uă scrisâre sâii anii pachetii de chârtii;
„d. Dâcă va spane la vă a treia, persânăcă
ducă persâne corespundă între ele prin postă;

€. Dâcă va comanica conţinutolă uneă tele-

grame la ori-caro pers6nă străică, către care

ră pentru a treia Grăi se va confisca caii,
trăsurile şi tote objectele cu cari va faco asemenea transportă.
|

"Art, 85, Celăce va ţine serviciă regulată

de diligenţe firă autorisarea guvernului se va
amenda cu 50 lei nuoido fie-care cursă cara î

efectuati
E
nu este adresată.
Art. SG, Colii ce se va dovedi că ţine ună
Art, S2, Suntă supuși la penalităţile prevă- serviciă clandestinii de postă. se.va pedepsi cn
dute în codul penale (cop, II, art. 140 şi ur- amenda, penă la 1,500 lei s6ă îuchie6re până.
mătoru), funcţionarii şi amploiaţii telegrato- la 2 luni,
postali, cari vorii cădea în unulă din casarile „ Art, 82, După cererea administraţiunii tearmătore:
. legrafo-postale, agenţi! administraţiei, ai polia. Dâcă pentru împlinirea dâtoriiloră sâle
va priimi bani ssii alte folâse ce nu'i suntii dâtorite, sâii decă va percepe taxe, emolumentă
şi alţi bani peste tarifa legală;
pa

țier. s6ă ai financeloră sunti dâtori a coopera

la ferirea gi descoperirea prevaricaţiunilorii
postale. împlinirea taxeloră şi amendelorii prescrise de lege.

A

,

b Dscă va destăinui la ori-vino comunicaArt. SS. Constatarea contravenţionarilor se
ţiuni verbală s6ă conţinutulii unoră lucrări de- va face în totii-dâ-una prin încheere de pro-. :
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cese-verbale, adeverite de autoritățile locale

care publică, conformi disposițiunilorii codulri

competinte.
i
penali.
Art, 59. Acei ce se vorii servi spre francare
de timbre postale stă telegrafice. cari aii fostă
Disposiţiuni generale
"deja întrebuințate, s6â car vori contra-face
a.
timbre postale, timbre telegrafice sâiiimandate
Art. 90, Ori-cedisposiţiuni contrarii acesteY!
postale, voriă fi pedepsiţi ca autori de falsifi- | legi suntă si rămânii abrogate,

REGULANMENTU
PENTRU

FIXAREA

ATRIBUTIUNILORU

AMPLOIATILORU

TELEGRAFO-POSTALI

(Decretii No. 10148, din 21 hulie, 1871)
Art, 1. Directorulă generali depinde directă
de ministru şi contrasemnâză tâte chârtiile sâle;
elii deschide corespondenţa, regulză serviciul,
corespunde cu diferite autorităţi şi ia tte măsurile cari interes€ză serviciulii.:
Art. 2, Etii presidă, în lipsa ministrului,
licitaţinnilo relative la serviciulă săi; decide
definitivi în privinţa celoră de uă valore până

la 1000 lei, şi presintă cele de uă valGre superidră la aprobaţiunea ministrului,
.

Art. 3, Eli emitemandatele de lefă;elii pote
asemenea emite mandate şi de materială, însă
nomai în basa unei aprobări sâi delegaţiuni
speciale din partea ministrului,
Art, 4. Inspectorulii generală înlocuesce de
drepti pe directorii în atribuţiunile sâle, cândă

acesta lipsesce de la postiă.

Art, 5, Inspectoruli generali este specială
„însărcinatii cu supruvegherea cancelariei administraţiunei centrale, cu executarea reglemen-

teloră şi insirucţiuniloră,

cu supravegherea

transmisiunii deeşeloră şi a tăril liniiloră,
“cu controlarea efectuării regulate a curselorii
postale, cu controlarea raporturiloră inspectorilorii de circumscripţiuneş: a biurouriloriă loră.
cu distribuirea materialului necesară pe la, în-

spectoratele de circumseripţiune şi cu inspecta-

rea magaziiloră,
Tlă este asemenea însărcinată cu suprave-

gherea cursului de telegrafie din Bucuresci.
Art. 6, Eli cerceteză cestiunile ce'i suntă

Arte S. Inspectorulii de cireumscripţiuneeste şefali serviciului telegrafo-postală în cir'cumseripțiunea sea; elă corespunde în maroi-

nele atribuţiunilorii sele cu diferitele antorităţi

din circameeripţiunea sea.
Art, 9. Eli dirige lucrările relative la înfiinţarea şi întreţinerea de linii telegrafice şi
de biurouri; elii controltză transmisiunea depeşeloriă şi efectuarea caiseloră postali, perceperea taxelorii şi manipularea corespondinţe:
lori şi objectelorii de mesagerii; eliise asigură
de starea casei, archirel, condicelorii, localula, magaziei, în ună cuventii de totă co este
relativă la serviciulii une! staţiuni.
Art, 10, In casă de întreruperi, elă ia tote
măsurile necesarii pentru restabilirea comunicațianil; autorisă d'a dreptuli cheltuelile necesarii la restabilirea comunicaţiuniloră şi referă casnliă în unii raporti detaliatii directorului generală, notificându'i totă de nă-dată

şi moduli cu care diferiţii amploiaţi 'şi-aăi în-

deplinită ditoriile loră
.
Art, 11, Elii visiteză celii puţinii nă-dată pe
lună biurourile de reşedinţă din circumscripţianea sea şi de două ori pe trimestru cele-alte
biurouri.
La fiz-care staţiă inspectată dreseză pe locă
ună procesii-verbalii în înduoită exemplarii,
din
care unuliă "li trămite imediată inspectorulai
generală, €ră celă-altii ']ă păstreză în arcbiva

circumscripținnii.
:
încredințate do către directorulii generalii şi "1
Art, 12, Elă visiteză cel puginii uă-dată
supune resultatulă lucrăriloră sţle; elă cores- pe trimestru starea liniiloră din circumscrip=
punde directii cu inspectorii de circumcripţiuni ţiunea sea, şi trămite unii raportă detaliată
şi cu dirigenţii de oficiuri, în ceea, ce privesce inspectorului generală despre stareâ lorii.
atribuţiunile sâle.
Ș
Art, 13, Eli 'formeză unii dosarii speciali
Art, 7, Şefii de secţiuni contrasemnăză tâte pentru fie-care amploiati telegrafo-postală, în
chârtiile directoralvi generală și inspectorului care adună tota notele relatire la serviciulii
generală, şi suntă responsabili pentru orl-ce stă, aptitudinea, instracţiunea, moralitatea şi
chârtie care intră şi ese din cancelariile lori, purtarea sea.
:
Directorul generală va determina, prin unii
Cândă uni amploiată telegrafo-postală trece | E
regulamentii de servicii interioră, atribuţiunile în. nă altăcircumscripţiane, inspectorulă tranafie-cărui şefii do secţiune în parte şi tutuloră mite dosarulă respectivă colegului sii.
celori-alţi amploiaţi din administraţiunea cenArt, 14, La, fie-care şese luni, inspectorulă
trală,
formeză uni tabloă generalii, basată pe notele

TELEGRAFO-POSTALE

din acele dosare, pentru toti personalulă din
circumscripţiuuea sea, şi 'lă trămite directoxului generalii.
Art. 15. Inspectorulă transmite directorului
generalii, cu avisulii săii motivatii, ori-ce cerere scit propunere de înaintare, de transferare,
de suspendare, de destituire, de demisiune sâii

retragere la pensiune,
Art. 16. Elă transmite directoralui penerală cererile

de concediii,

după

ce se asigură

mai ântâiă de veracitatea casurilorii invocate,
şi "şi dă totii de uă-dată şi avisulii săi.
Art. 17, El controleză şi certitică tote cheltuelile extraordinare efectuate în circumscripțiunea sea şi le transmite direcţiei.
Art, 1$. Tote oficiurile telegrafo-postale şi

li

de către dirigentii, conformiă înstrucţiuniloră
direcțiunii.
.
Dirigentaliă este în drepti a chiăma amploiaţii în servicii afară de rândul loră, deca tre- .

buinţa o va cere,
Art, 24, Dirigenţii de oficiur! cu serviciulă

complectă sâă limitată suntii autorisaţi şi d6tori a prelungi închiderea biurourilorii şi peste
orele reglementare, cândiă trebuința o va cerc;

asemenea ei suntii detori a priimi spre expodicre afară de orele reglementare depeşele urgente oficiale şi chiarii private, în casuri grare.
Art. 23, Dirigentuli adresâză cererile de
materialii inspectorului şi le treceîn inventari,.

conformii instrucţiuniloră. .

*.

Elă este responsabilii de conservarea mate-

postale din ţeră se împartă în patra circum-

rialulni şi de întrebuinţarea lui decătre agenţii

scripțiuni:

puşi sub ordinele sâle.

”

Circumseripţiunea I cuprinde tote oficiarile

din judeţele Vlaşca, lalomiţa, Brăila,

Buzăi,

Râmnicu: Sărat, Prahora, Dămboriţa, Muscel,

.

Cererile de mobilierii şi car! dait locă la vr'uă

cheltoială, dirigenţii le adresâză mai âutâii
inspectorului şi acesta, direcţiunii, dâca, lo a-

Argeşi, Vâlcea şi Ilfovă,

probeză.

din judeţele Teleormaui, Romanați, Olt, Me-

Art. 26. Dirigentoliă oficiului nu poteintroduce nici uă pers6nă străină serviciului în sala,
aparateloră fară permisiunea dirccţiunil.

Circumscripţiunea IL cuprinde tâte oficiurile

hedinţi, Gorjiiă şi Doljiă.

-

Circumseripţiunea LII cuprinde tâte oficiurile
din judeţolă Putna, Corurluiă, Jsmailă, Bol-

gradi, Cahulă, Putora. Bacăiă şi Tecuci.

Circumseripţianea 1V cuprinde tâte oficiurile din judeţnlă Botoşani, Dorokoiii, Succva,

Nemţu, Romani, Iași, Vaslui şi Fâleiă,

Art, 19. Reşedinţa, circumseripţianii L-iăi se
fxâză în Bucuresci; cea do a II-a în Craiova;
cea dea III-a în Tecuci şi cea dea IV-aîn Iaşi.

» Art, 20, La fie-carereşedinţă de cirumserip-

țiune se institue ună magazie de depositii, de
materială telegrafo-postală; acestă magazie se
ra încredința anal oticiantă superiorii, care va

fi directii responsabilii, şi va ţine inventarele,

conformii prescripţiunilorii direcţiunii.

Art. 21, Dirigenţii de oticiuri se pumeacă

.

Art, 27. Sunt însărcinați cu priimirea şi

transmisiunea corespondinţeloriă, oficianţii superiori, parceptorii postali, oficianţii şi elevii
de ori-ce gradi.
”
ÎN
Manipularea cbjceteloriă de mesagerii, de valoră şi încasarea venituriloră nu se pote încredinţa de câtă perceptorilorii postali şi oficianţiloră superiori.
'
Manipulanţii deoră-ce grad sunt direct şi mai
ântâiă responsabili către dirigenţii respectivă.
Art, 28. Conâuctorif suntii responsabili de
tâtă expediţiunea ce Ji se încredinţeză îndată
ce aă iscălită de priimire, şi suntă suborâinele

imediate ale dirigenţilorii de oficiuri,
Art, 29. Factorii suntă însărcinaţi cu distribuţiunea, corespondințelorii la domicilii şi

de către directorală generali dintre oficianţii cu servicială interioră ali biurouriloră ; ei sunt
superiori şi perceptorii postali.
- subordinele imediate ale dirigenţilor de oficinri.
Ei suntă însărcinaţi cn executarea ordineFi suntăă responsabili de corespondinţa ce li
lori directorului generali, inspectorului gene- se încredinţeză.
ral şi inspectorilori respectivi, şi suntii direct
Art, 20, Şefii de cantonieri şi cantonierii
responsabili de întrega manipulaţiune, de ar- suntii însărcinaţi cu privegherea, reparaţianea
chivă, de

materiali şi starea

liniiloră depen-

dinte de acelii oficii, avândă sub orâinile lori

imediatii pe toţi cei-alţi amploiaţi.

Ei suntiă dâtori să ia parte la manipulare,

oră-cândii va fi trebuinţă.
Art, 22, Ei corespundii d'a dreptulă cn inspectorulă generală şi cu inspectorulii de circumscripţiune în casurile anume determinate
în articolele precedente; în cele-alte casuri

6i se adres€ză la direcţiune,

i

şi, la trebuință, cu constracţiunea liniiloră te-

legrafice.

Ei sunati directii responsabili de materia-

lutii aflată pe linii şi de materialul care li se
încredințeză pentru reparaţiunea s6ă construcţiunea Joră, precum şi de uneltele cu cari se
servescii.
:
Ei sunt sub ordinele imediate ale dirigen-

ţiloră de oficiari.

o

“Arte 31, Directoruli generalii va regula prin

Arte 23, Orele de incru şi îndetoririle de instracţiuni speciale întregnlii servicii
servicii ale fie-căruia amploiatii suntii reguatle grafo-postali.
er
a amagit,

tele-
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LEGE,
PENTRU ORGANISAREA

CORPULUI TELEGRAFO-POSTALU

_(Decretii No. 1248,
TITLUL 1
Administraţia centrală şi serviciul
“activit

din 26 Iunie, 1871)
ţii telegrafo-postali cară să depună canţiunea

prevădută la art. 22,

Perceptorii admişi însă afară din corp sunt
dâtori, în termenii de şâse luni, să depună unii
exameni constatătoră că ai dobândită cunoscinţele de telegrafie cerute prin programa

Art. 1. Administraţiunea telegrafeloră şi
postelorii este dependinte de Ministerulă de inscâley,
terne.
Art, 4, Postul şefului de secţiune so asimiArte 2, Personalul telegrafo-postalii sa comlză cu postal de oficiant suerior clasa I;
pune în modulă următori :
Acel de controlorii clasa I, cu acelă de o-

Administrațiunea centrală

"1 Directori generalii;

1 Inspectorii generali;
2 Sefi de secţiune;

4 şefi de biurouii,

2 Ajutâre;
8 Conişti;
4
“+
2
1
1

Controlori clasa I;
Controlori clasa II;
Verificatori ;
Registratori;
Ajutoră ;

1 Archivari ;

1 Magazinară,

Serviciulii stațiuniloriă
4 Inspectori ;

6 Oficianţi superiori clasa I;
4 Perceptori postali clasa I;
10 Oficianţi superiori clasa Il;
10 Perceptori postali clasa II;

40 OficianţI superiori clasa II;
-

20 Perceptori postali clasa II;
20 Oficianţi de clasa I;

80 Ofcianţi de clasa II:

100 tMficianţi de clasa III;
-75 Tilevi clasa I;
75 Elevi clasa II,
Numărulii acestori amploiaţi se vorii putea
adăuga prin bndgetulă anuală după cerinţele
- serviciului.
Numărul conductoriloriă, șefilorii de canto„nieri, cantonieritoriă şi curisriloră, precumii și

'oră-co altă personali se va determina pe fie-care
anii în budgetală generală ali Statului.
Arte 9. Exceptându-sa directorulă generală

în tâte cele-alte postură din administraţia, cen„trală, nu voră patea fi numiţi amploiaţi de

- câtii din acei cari facii parte din corpală telegrafo-postal, observându-se ierarchia.

Perceptorii postali voră putea fi numiţi şi
afară diu corpă, dâca nu se vori găsi împicga-

ficiantii guperioră clasa III şi perceptoră pa-

stală clasa III.
Acelă de controlorii clasa IL, cu acel

ficiantii clasa 1;

E

de o-

"

Acelă de şefă do binroii cu acelă de oficiant
clasa I;
Acel de sjutor cu acel de oficiant clasa III;
Acelă de veriiicatoră cu acelă'de oficianţă
clasa III;

Acelă de registratoriă cu acelă de oficiant
clasa Î;
:
Acel da archivar cu acel de oficiantă clasa I;
Aceli de ajutoriă cu acelă de elev clasa |;
Acelă do ajutorii de registratoră cu ace!ă de
elevii clasa 1.
Art, 5. Directorali generală, depinde direct
de Ministeră; elii deschide corespondenţa, regul6ză serviciulii, corespunde cu diferite auto-

rităţi şi ia tote măsurile cari interestză servi-

cială. Ministerulă "i pote delega parte din atribnţiunile sâle,
a
Uni regulament administrativă va determina atribațianile speciale ale inspectorului:

generală, precunii şi acelea cari "1 potii f de-

legate de către directorulii generali; totii prin
acel regulumentă se roră determina atribu-

țiunile şi îndetoririle celoră-alți împiegaţi tetegrafo-postali.

Art, 6, Directorul generală şi toţi cer-alţi

împiegați cari priimescă vă IEfă celii pugină de
190 lei, suntă numiţi de Domni, după pre-

sontarea

ministrului de interne; toţi ce-alţi

impiegaţi suntă numiţi de ministru, după recomandaţiuuea directorului generală.
Art, 3. Inaintările se voră face după ierarchiă, după merite şi după vechime, din pradă
în gradii şi din clasă în clasă, avândă în vedere data ultimnet înaintări, şi în casă de egalitate. data intrării în servicii.
Astii-felii inspectorulii generatăva fi numită

dintre inspectori; inspectorii dintre oficianți
superiori

clasa 1, scii perceptori postali cla-
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să Î, şi aşa maila vale cu excepţiunca prevă- | da, cu uă remunerare suplimentară determidută la articolulii 3 în pritința perceptoriloră nată şi trecută în budget. postali.
Art, S. Impiegatulii demisionatii na pote fi
TITLUL II
repriimită în corpă de câtă cu ună clasă mai
josă de ceea ce a ocupatii, unde trece celii din
urmă la rândi pentru înaintări.
Ouorarlile impiegaţilorii telegrafo-pu=
Art. 9. Serriciulă telegrafo-postală se îmstali, diurne şi drept la pensiune
parte in 4 circumscripţiuni; fie-care circum- |.
scripţiune se împarte în stațiani sei biurouri
telegrafice şi ostali, şi binronrl de expediArte 14. Onorariile impiegaţiloră telegrafoţiuni rurale, tâto dependinţi de direcţiunea postall sefixeză precumiă urmăză :

centrală.

In capulă fie-cărei circumsetipţiuni se va
numi uni inspectori. In capulii fiă-cărui biuroi telegraficii s6ă postală so va numi ca şefă
de către directoruliă generală unnlii din oficianţii superiori scii percoptorii postait, cari va
respunde de exactitatea serriciului şi va area
sub ordinele sâle pe toţi cei-alţi impiegaţi din
"biuroii,
Unii oficiantă scperioră nu pâte fi ataşat
ca
manipulantii de câtă pe lîngă unii biaroii dirigiată de uni oficiantii superiore, de uă clasă
cel pugină egale cu a sa.
-

„Art. 10, Olicianţii superiori sâii perceptorii

“_ postali însărcinați cu dirigerea oficiurilor sunt
directii responsabili de întrega manipularea
biuroariloră, precumii şi de sumele inraeate.
Art, 11, Manipularea mesageriilori şi inca-

Administraţiunea centrală
- Pe lună, onorariă.— diurnă, .
"Directorulii generali, lei 750
Inspectorulă general. — 550

Şefulă de secţiane. . — 450
Controloriă clasa I . . — 300
Controloră clasa II. . — 250

Şefă do biuroi. ....
Ajutoră. .......
Verificatoră , .
Registratoă ....,
Archivari, ..,. . .
Ajutoră . . . .... .
Copistă ... e...

—
—
—
—
—
—
—

Iospectorulii. ,...,,

inspectorulă generalii, inspectorulii cu reşedin-

—
Perceptorii postal cl, I . —

Pe lună,

nerali uă comisiune consultatiră, compusă din Oficiantii superior cl. |.

onorariii — diarnă

Jeă 500

Oficiantă superior — IL... —
ţa în Bucuresti și şefii de secţiuni,
Acâstă comisiune va fi presidată de către Peorceptoră postal — Il. —
directorulă generalii, şi în lipsă, de către in- Ofciantă superior — III, —
1; Formării budgetului;

|

—
—
—
—
—
—
—

„ Serviciulă activă

sarea, venituriloră nu se pote încredința de

câtă oficianțilorii superiori şi perceptoriloriă
postali.
Art. 12. Se institue po lingă directoruiii ge-

spectoruli generali; acâstă comisiune îşi dă avisalii asupra :
”

230
200
900
250
250
100
100

„250
150

150

450
450

—
—

375

—

375

—

300

—

Oâciantă .....— 1,

Perceptoră postal -— III. —

—

8300

—

Oficiantă . .

—

250

—

—

al.

250

—

—
2, Reparaţiuni! creditalui alocat gentra ma- Oiciantă ... . . „— II, — 200
terială;
|
Elevii de clasa | ., . . .— :100
—.
Elevă de clasa II. .,..—
75
—
3, Licitaţiunilori şi contractelori;
4, Snspensiunii şi destituirii impiegaţiloră;
Art, 15. Dirigenţii de oficiuri vorii avea, 105, Şi în generalii asupra tutuloriă afacerilori cuinţa generală gratisii în localele oficiuriloriă.
co "i se deferă do'cătra Ministeră scii dirceto- Acolo unde nu va fi celă puţină uă cameră disrulă generală.
|
.
ponibilă pentru locuinţa dirigenţilori, li se aArt. 19, Sa va înființa în Bacaresci, sub pii- cordă uă indemnisare de lei 1 po di.
vegherea inspectorului generală, ună cursă
Inspectorii de circumscripţiuni vori avea apractică pentru aapiranţii la foncţianilo tolegrafo-postall.
Asemenea, se roră înfiinţa, după treboință.
cursuri practice şi pe lîngă cele-alte circumscripținni inspectoriali, sub privegherea inspectoriloriă respectivi,

Uni regulamentii specială de administra-

țiuno publică va fixa condiţiunile de admisibilitate a eleviloră talegrafişti precumii şi pro-

gramaulă cunoscinţeloră ce urmeză a li se pre-

semenea locuința gratisă în localele oficiiloră,
unde la este fixată reşedinţa; acolo unde nu va
fi celă pugină ună cameră disponibilă pentru

locninţa inspectorului, "1 se va acorda uă îndemnisare de lei 2 pe di,
Art, 16, Impiegatuli transferati în întere-

sulă serviciului se va da unii locă gratisii po'
căilo ferate, sâă po drumurile unde circulă deligenţe, 6ră acolo unde nu există nici dramuri

de feră, nici serviciă de deligenţe,

va

priimi
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nă despăgubire,
tabloii :

calculată după
|

LEGIUIRI
următorală

TITLULU V
Cuuţiani

COSTULU

transportului pe miriametru sei

GRADELE

uă fracțiune de mi-

provăduti în budgati;

riametra

- Inspectorulii

Oticiantulă superiorii.

.

Perceptorulă postal.
Ofciantulă,
. . .
Elevulă .

>

3 >.
.[2>
2 >

»
>
>»

lori pe ună ană,

Perceptorii postali de clasa I vor depune uă
cauțiune în valâre de 60,000 lei; cer de clasa II în valâre de 3,000 lei şi cel de clasa III

4 lel nouă

3

Arte 09
22, Oficianţii superiori voră depune uă

cauţiune egală ca salariul

în valâre de 10,000 lei. Conductorii postali
voră depune uă cauţiune egală cu salariulă lor
pa unii ară, prevădută în badgeti.

Art, 17. Inspectorii în revisiunile lorii nu ati
dreptală de câtă la preţulă transportului prevădută la art. 16.

PITLULU VI
JurământulJii

- Transferarea nu dă dreptul prevădutii mat

„Busii cândi va fi provocată din abateri de serArt. 23. La intrarea în funcţiune, împiegavicii sâii în urma unei cereri.
|
.
Art, 1$, Directornlă generalii sâă inspecto- ţii telegrafo-postali soră depune următoralii
:
rulă generală, cândă merg în înspecţiune sc jurământă :
pentru aface:i de serriciă, priimescă fie-care
Jurământă
câte'6 lei pe miriametru sâi fracţiana de mi<Jură în uumsle prea sântei Treimi că voiă
riametru, acolo unde nu există căi ferate sâă
serși în funcținnea, ce mi s'a încredințată cu
servicii do diligenţe,
râvnă,cu credinţă şi cu dreptate, că nu mă
Fi n'aii dreptă la altă diurnă, de câtă cea
voiii abate din dttoriile prescrise, şi că voii
prevădută la art. 14,
o
respecta cu sânţenia legile şi Constituţiunea:
Art.'19, Pentru regularea drepturiloră la
patriei mele..
pensiune, impiegaţii telegrafo-postali voră fi
<Jură că nwvoiă împărtăşi nimenui coprin=
asemenaţi cu militarii în privinţa termenului
derea corespondinţel.

do serviciii precumi şi al vârstei,
TITLUL

«Jură credinţă Domnitorului Carol 1 şi di-

nastiel Sele.

III

câşa să'mi ajute Damnedeă >

Congediurile
Art. 20. Congediurile impiegaţiloră

TITLULU VII

tele-

grafo-postali se acordă de către direetoruli ge-

neralii; nu se pote acorda congedii mai mare
de 15 dile decâtă pe basa uuui certificati medicală,
În ori-ce casă, unii congedii mai mare de

15 dile nu se pâte acorda de câtă perdându-se
salariul.
,

TITLULU IV

Pedepse
Arte 21, Pedepsele disciplinâre ce se potii
aplica impiegațiloriă telegrafo-postali, și cari
se vorii regula prin uă decisiune ministerială
suntă următârele :
Î. Axertismentuli."

IL. Amenda care nu ra patea coverşi jumă-

” tatea salarialui pe uă lună.

III. Permaneaţa în servicii pe ună numără

de dile determinată.
„IV. Transferarea po comptulă impiegatului.
V. Suspendarea din fancţiune pentru 3 lani

celii multă, perdendu-se dreptulă de salarii.
VI. Dastituirea fără a mai putea, fi reprii-

miti în corpă.

!

-

Disposiţiuni trausitorii
Art, 24. Numai cu ocasinnea punerii în aplicare a acestei legi, inspectorali generală şi

inspectorii roriă putea fi numiți din şefil de
secţiune şi sefii de staţinni clasa I, II, şi
chiarii IN.
"
!
Titalarii postariloră actuali din servicială
activii obţină de dreptă, din diaa promulgării
acestei legi, gradulii şi clasa corespundătâre,
precumiă urmeză :
|
Şefii de staţiune clasa I şi II obțină gradulă
de oficiantă superiori de clasa I ssă perceptor
postală clasa 1; şefii de staţie cl, LII pe acelii
de oficiantii superiori cl. IL s6ă perceptorii poatală cl. IT; şefii de staţie clasa IV şi oficianțit
de clasa I, peacelă de oficiantii superior cl. III
s6ă perceptorii postale cl. III; oficianţii de cla-

sa Il. pe acelii de ofiriantii cl.I; oficianții de
cl. III pe acelii de oficiantă cl. II; oficianţii
cl. IV şi V pe acel Ce cficiantiăi cl. II.

Art, 25, Ori-ce disposiţiuni anterisre, con-

trazii legii de fașă, suntă şi rămână abrogate,
ee

Poe ate

15

TELEGRAFO-POSTALE

REGULAHENTU
PENTRU

DAREA

IN ANTREPRISA A TRANSPORTULUI VOIAGIORILOR,
DINTIELORU SI OBJECTELORU DE MESAGERII

CORESPON-

(1872).

CAPITOLULU 1
Disposiţiuni generale
Art, 1. Serviciul transportului voiagioriJoră, corespondinţelorii şi objectelorii de mesagerii se dă în antreprisă; elă nu pote îi adjudecată de câtii dapă uă licitaţiune orală, făcută
în condiţiunile statornicite de lege.

Art. 5 Nimeni na va putea ti adinisă la li-

citațiune penă ce maf âuteiă nu va depune uă
cauţiune provisoriă, calculată pe 200 lei pentru 10 kilometri 6 fracțiune da 10 kilometri.
Arte3, Caetulăde însărcinări va ti la disposiţiunea publicului, la reşedinţa judeţului
unde urmeză

a se da în întreprisă

serviciulă,

precumi şi la tote oficiurile telegrafo-postale
din ţeră,

Art, 4, Intreprenorulii asupra cărnia 82 va
fi adjudecat ani serșiciii nu pote trece contractulă săă unei alte persâne fără consimţimen-

nerală de corespondință atâti în România cât
şi în străinătate;
"
d. In totă ce esto coprinsă sub denumirea ge- nerală objecte de anesageriă sâă postă grea, adică:: bani, valori, mărfuri împachetate închise
scă sigilate, penă ]a greutatea maximum unui
pachetii scă coletii de 50 kilograme.
!
Acestă mărginire de greutate nu se aplică
şi la gentele, valisele sâii sacii postal,
Art, 9, Afară de casurile de forță :majoră,
legulmente constatată, antreprenorul va, îi d6toră a transporta la destinaţiane, în timpul
prescrisii, totii co "I se va. îi predatii de oficiela
postale de oraşe sâă gare. În casă de abatere

de la acâstă disposiţiune, va fi responsabilii

pentru reclamaţiunile cari s'ar ivi pentru prejudițiulă amendeloriă prăvădute la art. 20,

Art, $. In casă cânâi totalitatea objecte-

loră de transportă nu ară încăpea în trăsura
yrincipală (diligenţa sâă malle-poste) objectelo
tală direcţianii generale a telegrafeloriă şi po- rămase voră îi transportate prin uă altă trăstelorii.
N
sură suplimentariă (cariola) care urmâză a se
CAPITOLULU II.
da imediaţă de antreprenorii cu cheltulla sa
si care va umbla necurmatii înaintea trăsuri
Drepturile acordate antreprenoriloriă
principale; se va da preferință objectelorii po„Art. 5. Guvernul concede antreprenorului stale asupra tutulorii celor-alte, pentra a fi înpentru druinulii care 'ă va lua în antreprisă : căreato pe trăsura principală. Maximum greua. Dreptală d'a înfiinţa, releuri de postă, şi tăţii ce D.autreprenore este îndâtorat a tranade a eliberacai de postă pe dromali ce va fi porta în vă cursă pentru comptulă direcţiuluată în antreprisă, conformându-se întru tote nil generate a telegrafelori şi postelorii sc fiprescripțiuniloră cuprinse în cactulă de însăr- xăză la 500 kilograme. .
|
cinări;
,
”
d. Dreptulii, de a întreţine trăsuri pentru

asulă voiagioriloriă cu plata de tasă prorădută

la art...
i
c. Dreptulă de a transporta voiagiorii şi baaje;
.

d. Dreptulii de a încredința personalul po-

stală al Statului, îngrijirea îuregistrării voiagioriloră şi bagageloriă precumă şi perceperea
taxelorii respective, acâsta fără prejudițiuli

disposiţiunilorii prevădute la art. 11.

CAPITOLULU IL

-

Natara şi importanţa expedițianilorii
postuli
Art, 6, Transporturile ce urmeză a, se efec-

tua de către antreprenori pentru 'comptulă diTecţiunii generale a telegrafelorii şi posteloriă
consiaţă :
:
a, În toții ce este coprins sub denumirea gre"7

OAPITOLULU IV

Despăgubirea cuvenită antreprenorului
Art, 9, Antreprenoruli va piimi de la Stati
drepti despăgubire pentru serviciulă ce ra efectua :
e

a. Subsenţiunea ce va resulta, la licitaţiane;

V. Preţulă locurilor pasageriloră şi bagage- .
Jorii peste cifra de 20 kilograme, conformii
art. 19, acordată gratisii pentru fie-care pasageri;
c. Progonu cailor releutiloră co va înfiinţa.

- CAPITOLULU V
Modul oxpediţiunii
Art, 10, Espediţiunea Statului ra fi pururea
însoţită de ună conductori

ală Statului şi de
,

-

18
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" LEGAUIRI

-

ană dorobanţi 6 soldatii; locurile peniru | se efectua este fixati prin caetulii de însăreiconductori şi pentru soldată se vorii da- de nări; acestă numără pâte fi îmalţiti după ună
către antreprenori făr& plată.
avertiementă prealabilă de 4 săptămâni,
Art. 11. Antreprenorulit are dreptulii de a
In acestă casit se va spori subrenţiunea preavea în oficiurile postale ună amploiatiă ală săi vedută în contractii în proporţiune cu număpentru înregistrarea voiagiorilorie şi bagage- rulă curselorii adăogite,
loră, să de a lăsa, acâstă sarcină amploiaţilor
Art, 14. Orariuli este regulată de direc=-.
Statuiul, In ambele casuri, eliberarea bilete- țianea generală a telegrafelorii şi posteloră,
lori pentru pasageri şi bagago se va face din care 'lă pta modifica după trebuinţele serviuă condică, d souche, şnuruită şi sigilată de di- ciuluy; acâstă modificare va fi anuaciată antrerecțiune şi antreprenori, ră, cândă înregi- prenorului cu 15 dile înaintea punerii în astrarea voiagioriloră şi bagagelorii sa ra face plicaţie.
|
de către amploiatali Statului, vărsarea baniArt, 15. Timpulă. pentru efectuarea unei
„loră către antreprenoră ze va, efectua pe fe- curse se fis6ză, prin caetulii de însăreinări.
care săptemână sub luare de chitanță,
Art. 15, Cursa urmăză a se efectua în timConductorii Statului vorii fi dâtori a face şi pulă prescrisii; pentru fie-caro jumătate de oră
serviciul antreprenorului în ceea ce priresce de întârgiere se ra aplica antreprenorulul uă
voiagiorii şi bagagele lor, deca antreprenorulii amendă de 5 lei.
nu va voi să încredinţeze ecesti servicii unui
Acestă amendă va putea fi împătrită, cândă
amploiatii spacialiă ali stii, antreprenorală este intârdierea va fi avuti de consecință lipsa, de
în dreptii a cero şi a dobândi de ia direcţianea coincidinţă cu uni servicii corespondentiă.
generală a telegrafelori şi posteloră rerocaArte 17, Cândă plecarea esta pusă în coincirea conductorului ce arii dovedi că nu 'şi în- dinţă cu sosirea unei diligenţe, unui tren scă
deplinesce dâtoria şi aduce pedici serviciului.
a unui vaporii, pornirea ra putea fi amânată
cu 4 ore maximum da către şcfulă oficiului telegrafo-postală, dâca ară întârgia serviciul coCAPITOLULU VI

-

Trăsurile

A

“Art, 12, Diligenţelo sâi mnle-postele și
trăsarile suplimentare conformă modelului să
planului anexată caetului de însărcinări, se
procură de antreprenori, care are dâtoria de a
le întreţine în cea mai bună stare; ele vorifi
pa arcuri şi dispuse în modă,
"a. Ca corespondințele, sacii de mesagrerii sâă
valisele, precumiă şi gropurile de bani şi objectele de valore să pâtă fi închise într'nă ladă do

feră, alipită de trăsură şi avândă uă încuetâre
după sistemulii prevădatiîn caetulă do însărcinări;
.
b. Ca objectele ală căroră volumi s6ă greutate n'a pututii fi întroduse în saci sâit valise,
să pâtă fi aşedato convenabilii şi bino acoporito prin ună burdufă de pele grâsă;

€. Ca, unii numără da locuri acoperite şi: co-

mode, determinată prin caetală de însărcinări,

să fie puse la disposiţia voiagiorilorii. Direc-

ţiunea generală are dreptulă de a se opune la

întrebuinţarea trăsuriloră cari n'arii fi conformo cu modelul ec planuli anexată caetului

de însărcinări şi dapă trei lună de la data asisnlul ca va da antroprenoralui de a le înlocui pe
comptulii lui prin altele conformă modelului
prevedutii şi prescripţiunilorii celoră cuprinse
în articolul precedentă.

CAPITOLULU VII

-

Cursele, orariulii și tiupulii acordatii
Art, 13, Numărulă curseloră cari urmeză a

respondinţei, Pentru vă întârdiere mai mare nu
se va putea amâna de câţă prin buna înțele=

gere cu antreprenorali. .
Casurile de forţă majoră, legalmente constatată, apără cu tote acestea pe antreprenorii de .

plata acestei amendi.
Art. 18, Este ca totulă interdi:sii antreprenoralui de a eşi din drumul postal, sâi dea

se opri în alto părți de câţii la oficiele telegrafo-postale stii staţiuni postale. Timpală repau-

sului este detenninată prin oraşă,

CAPITULULU VIII
Aplicarea

taxolorii

Art. 19, Taxele ce aro a sa prplava de antreprenoră nu vor trece în maximum următor +
a. Voiagiorii 20 ban! de kilometru pentru
unii locă clasa Î, şi 15 ban! de kilometru pentru un loci clasa ÎI, ca 20 kilcgrame bagagiă
gratisă.
.
db. Bagagiii după tarifa postală a postei gre-

le scă de racsagerii;

.

-

c, 10 bani do fia-care 500 lei pe uă distan-

ță de 100 kilometri sâi fracţian de 100 kilometri, drepti asigurare pentru bagagela
valore declarată:

cu

d. Cai de postă (fără sabrenţiun:), 20 bani

de kilometru pentru ună cală.

CAPITOLULU IX
Peralităţi şi despăgnbiră
Art, 20, Diracţiunea va pata supune la a-

_

TELEGRAFO-POSTALE
,
:
1
menili pe antreprenore, pentru prejudiţiile cau- tulă
antreprenota!ui, procedendi îmediatii la
sate fisculul prin sustragerea taxelor de trana- uă nouă
licitațiune în termenul celii mal scurt,
portii la cari are dreptă Statulă, dâră aceste prevtdu
t prin legea comptabilităţii Statului,
amendi nu voră putez trece peste suma indiArte 2£. In casă ca guvernulă să aibă trecată a pagabel la care arii da locii acsată în- bcinţă
a desfiinţa, în totală sci în parte, serfracțiune. Dispoaiţiunea de facă se va aplica vicial
concedată, direcţiunea, generală a postefără prejndiţiulă pedepselor prescrise de lege; lorii şi
telegrafeloriă va avea dreptul de a resilia
amoudele ce se aplica autreprenoralui se vorti contrac
tul
reţine din sumele ce ară avza să priimâscă de 4 săptăm făcot, prevenind pe antreprenore cu
âni înainte, însă ea va avea ai plăti
la direcţiune,
drepti despăgubire uă sumă egală ca jomătaArt, 21. Pentru bagagelo neasigurate, în- tea sabrenţ
iel care ară fi avută să priimescă
credinţate antreprenoralui şi perdute, antre- din momentu
lii cândă contractuli ar înceta de
prenorulii va plăti proprietarului vă deapăga- a mai avea
efect din causa resilieril anticibire calcalată a 2 lei psntru fic-care kilogram, pate, Acistă
despăgubire nu va putea, cu tâte
şi preţalii salorei întregi pentr bagagiulă cu acestea,
[i superidră subvențiunii prerădută
valore declarată,
prin contractă peutru unii ani.
E
Proprietarulă nu pâto reclama aceste despăgubiri do câtă în temeiuli recegisel de înregistrare,

„. CAPITOLUL. XI
Cauţiunea

CAPITOLULU X
Termenuliă şi resiliarca contractului
„Art 22, Contractele pentra darea în antreprisă a acestoră servicii se voză încheia, pentra ună termenii'de 5 ani, sâă mai pucin, duvă
cumi se va prevedea în caetul de însăreinări,

Art. 23, Direcţiuneă generală a telegrafe-

loriă şi postelorii, cândă va constata în modă
autentică, prin uă comisiune compusă de delegatulă direcţiunii, de prefectul şi primarul
comnunei ande a avută loci licitaţiunea şi adjudecațiurea, câ antreprenorul nu a respectată condiţiile şi că, după trei avertisinente,
din 15 în 15 gile co i s'a făcută

prin

înscrisă,

ele aii rămasă fără efect, are dreptulii do a
punc în vângare acâstă întreprindere pe comny-

"O

Ari, 25. Pentru asigurarea gavernului că
serviciulă concedatii antreprenorului vu fi în2plinită, conturmă condiţiuniloră regulamentulal de fagă şi caetalui de însărcinări, antreprenorulă va area a depuna uă canţiune în numararii ss în efecte da cleo Statului, cari sa fix:ză ja 1,000 lei pentra fia-caro 10 kilometro
şi pe lingă acesta, va, veni ca garanţie şi totă
muterialală antroprenorului,
Arte 26. Antroprenorulii va putea beneficia
totă-ld-una de interesele sât dobândile numerariului scă efcetelorii Statului depuse ca, cau=
ţiune şi care, prin îngrijirea diresţiunii gonerale a telegrafeloră şi postelură, se va, dapune
la casa de depuneri şi consemraţinul.
Directori genarală ală tolegrrafeloră şi posteioră, A. 1! Zisu,
”
AS

BEBGULANENIĂI
,

PENTRU

FINAREA

ATRIBUTICNILORU

AMPLOIATILORU

TELEGRAFO-POSTALI

(Decretii Do. 1408, din 21 Ddlie 1971).

Art. 1+ Directorul etoerali depinde directă

de ministru şi contrasemniză,

tote chârţiile

s6le ; elă deschide corespondința, regulcză ser-

Art, 4. Inspectorulă generală înlocuesce de

dreptă pe directorii în atribuţiunile sâle, cândă
acesta, lipsesca de la postă,
Art, 5. Inspactorală generală este speciali

viciulii, corespunde cu diferite autorităţi, şi ia
tâte măsurile cari intereseză serviciul.
însărcinată cu supravegherea, cancelariei admi- |
Arte 2. Eli presidă în lipsa ministrului li- nistraţiunei cantrale,
cu executarea reglemencitaţiunile relatice la serviciul săi , decide teloră şi instrucţiuniloră
definitivă în privința celoră de uă valGre penă
la 1,000 lei şi presintă, cele de uă valâro Supe-

ri6ră la aprobaţiunea ministrului.

Arte de Eli emite mandate de lefi; olii pote
asemenea, emite mandate şi de materială, însă
numai în basa unci aprobări sii delegaţiuni

specizle din partea ministruloi,

:

. cu supravegherea,
transmisianii depezeloră şi a stării liniiloră,
cu controlarea efectuării regulată a curselorii
postala, cu controlarea raporturiloră înspectoritoz de circumscripţiuni şi a biuroarilor lori,
cu distribuirea, materialul
- necesară,
ui po la
inspectoratele de circumscripţiani şi cu înspec- :
tacea magaziiloră,
e
!
.
-

2
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Elă este asemenea însărninatii cu suprave„gherea cursului de telegrafie din Bucuresci.
Art, 6, Elă cerceteză cestiunile ce "i sunt
încredințate de către directorulii generali şi “i
supune resultatelă lucrăriloriă ste; elii corespunde direct cuinspectorii de circuinscripţinni

Arte 14, La fie-care şese lan], inspectorulii
formâză ună tabloii generali basatii pe notele
din acele dosare pentru totă personalulă din

Art. 7, Şefii de secţiuni confrasemneză
te chârtiile directorului generală şi inspectorului genzrală şi suntii responsabili pentru
ori-ce chârtie care întră si cse din cancelariile loră,
|
|
"Directorulii generali va determina prin ună

de suspenăare, de Gestituire, do demisiune sâi
retragere la pensinne.
:
“
Arte 16, Eli trunsmita directorului geverai, cererile de concediii, după ce se asigură

şi cu dirigenţii de oficiuri în ceea ce privcsce
atribuţiunile sele.

xegulamentă ae servicii interioră, atribaţiu-

niio fie-căruia şefă de secțiune în parte şi tutmlorii celoriă-alți amploiaţi din administraţiunta centrală.
Art, $. Inspectorulde circurascripţiune este
- g=fală serviciului teleg:afo-postală în cir-umseripţiauca sea ; elii corespunda în ma giucie
atribuţianiloră ssle cu diferitele autorităţi din
circumseripțiunea sea;
Art, 9. Elă dirige lucrările relative la înfiuţarea şi întreţinerea de linii telografice şi de biuroari, el controleză transmisiunea depeşelorii şi
efectuarea curse:oră postale, perceperea taxelor
şi manipularea corespondinţeloră şi objectelorii
de mesagerii; eli se asigură de starea casti,
archirel, condiciloră, localului, magaziei întrun
cuvântii de totii co este relativă la serviciulă
unei stațiuni.
Art. 10. In casă de întreruperi, elă sa tote
măserile necesari pentru restabilirea comuni-

caţiunci, autorisă d'a dreptulă chehtuelile na

cesarii la restabilirea comunicaţiurilorii, şi rcferă casnlii în ună raportii detaliatii directaxului generatii (cotificându'i totii-d'uă-dată şi
modul cu care diferiţii amploiați "şi ai îndeplinită detoriile lori).
|
Art,

11,

Elă visiteză calu

puginii

uă-dată

pe lună biurourile de reşedinţă din cireunscrije
ţiunea, sea şi dedout ori pe trimestru cele-alte
bivrouri.
La Be-care staţiune inspectată drescză pe
locii ună procesti-vezbalăîn îndonită exemplar,

din care unuli îl trămite imediată inspectoraului generală, ră celă-altii, îlă păstriză în
arehiva circumseripţiunil.
Arte 12, Eli visiteză celă pugină nă-dată
pe trimestru starea liniiloră din cireumscripţiunea sea, şi trămite uni raportă detaliat inspectorului generali despre starea loră.
Art. 13, Elă formiză ună dosariă speciali
pentru fic-care amploiatii telegrafo-postală în
care adună tâto notele relative la serviciul stii,
aptitudinea, instrucţiunea, moralitatea şi purtarea, sea.
.
|
Cândă unii amploiati telegrafo-postalii trece
în uăaltă circumscripţiane, inspectorulii transmite dosierulă respectivii colegului stă,

circumseripţiunea sea, și" trămite directoru-

lui generuli.
a
Art, 15, Inspectorul transmitedirectorului
generală, cu avisulă săi motivatii, ori-ce careri scii propunere de înaintare, de transferare,

pai ântâii de veracitatea casuriloră inrocate,

şi "şi dă totii de uă-dată şi avisală săă,

Art, 17. Elă contro!iză şi certifică tâte cheltuelita cxtraordiuare efectuate în circumscripţiunea seu, și le tranzmite direcțiunei,
Arte 18. Toto oficiurile telegrafo-postale şi
postaie din ţeră seimparti în 4 circumscripşiuni:
i
Circumseripţianea 1, cuprinde tâte ofisiurile
din judeţile Viaşea, Ialomiţa. Bila, Buzăi,
R.Siratii, Prahova, Dâmboriţa, Mluscelă, Areşiă, Vâlcea şi Ilfovt.
Circumscripţiunea 2-a, cuprindetote oficiurile

din județela, Teleormanii, Romanați. Oltii, Aehedinţi, Goijii şi Daljiă.
* Cireumseripțiunta 8-a, cuprinde tât oficiu-

vile din județele, Putna, Covurlui, Ismaili,
Bolgradă, Cahulă, Tutova, Bacăă şi Tecuciii.

Circumscripţiunea 4-a, cuprinde tote oficin-

rile din județul, Botoşani, Dorohoi, Sucâva,
Nemţu, Romană, lași, Vasluiă şi Pălciăi,
Art, 19, Reşedinţa cireumscripţiunii 1, se
xEză în Bucuresci, cea dea doua în Craiova,
cea de a treia în 'Lecucii, cca do a patra în

Iaşi.
.
,
Art, 20, La fie-care reşedinţă de cireumscrip-

ţiune se institue uă magazie de deposită de
materială telegrafo-vostală; acestă magazie
se va încredința unui ofiviantă superiori cara
va, îi directă responsabilii, şi ra ține inrentariele conformii preserințiuniloră direcţiuncă,

Arte 91, Dirigenţii de oficiuri se nnamescii
de cătro directorulă generală, dintre oticianții

superiori şi percepțorii postali. Ei suntă însărcinaţi cu executarea ordinilorii directeralui
generală, inspectoralui generalii şi inspectorilori rez.-ectiri, şi santii directă responsabili de
intrâga manipulaţiune, de archivă. de materială şi starea linilor dependinte de acelă ofi-

ciă, avândă sub ordinile loră imediate pe toţi
cel-alţi amploiaţi.
,
Ei suntă dâtori să ia parte la manipulare

ori-cânii va fi trebuiaţă.

Art, 22, Ei corespundii d'a dreptulii cu inspectoruli gunerală, şi cu inspestoralii de cir-

cumscripţiune în casurile anume determinate în
articolele precedente; în cels-alto casuri ci so

adreseză la direcţiune,
|
„Art, 23, Orele de lucru şi îndâtoricile de

TELEGRAFO-POSTALE

servicii ale fie-cărui amploiată sunti regulate de către dirigentă, conformiă instrucțiuniloră direcţiunei,
|
Dirigentulii este în drept a chiăma anploiații
în serviciă afară de rândulii lori, dâca-trebuinţa o va, cere,

Arte 24. Dirigenţii de oficiuri cu serviciulă

complectă stă limitată, suntă autorisaţi şi
„dâtori a prelungi închiderea binrouriloriă şi
peste orela reglementare cândă trebuinţa, o va
cere; asemenea ei sunt deâtori a priimi spre
'expediare afară de orele reglementare depeşile
urgente

oficiale,

şi chiară

private

în casuri

gcave,
Art, 25, Dirigeniuii adrestză cererile de

materială inspectorulul şi lo trece în inventară
conformă instrucțiuniloră.
Eli este responsabilă de conservarea mate-

rialului şi de întrebuințarea
lut de către agenţii

puşi sab ordinile sâle.
:
- Cererile de mobilierii şi cară daii loci la
vre-uă chelţuială, dirisenții le adroscză nai
ânteiii inspectorului şi acesta direcţiunei, dâcă
le aprobeză.”

„Art. 26, Dirigentulă oficiului nn pâte introduce nici uă persână străină serviciului
în sala aparateloriă fără permisiunea. dizceţiunei.
.
Art, 27, Suntii însărcinaţi cu priimirea gi
transmisiunea corespondiuţelorii, oficianţii superiori, perceptorii postali, oficianţii şi elorii
de ori-ce gradă.
:

Manipularea, objectelorii de mesageri, de
valori şi încasarea venituriloră nu se pote încredinţa de câtă perceptoriloră postală şi ofcianţiloră superiori,
.

Manipulanții de ori-ce pradă suntii directă

şi ma! ântâiă responsabili către dirigenţii respectivi.
.

Art, 28, Conductorii sunt responsabili de

tâtă expediţiunea ce li se încrediuţeză îndată
„ce ai iscălitii de priimire, şi sunt sub o:dinilo

imediate ale dirigenţiloră de oficiuri,
ârt, 29, Factorii suntii însărcinaţi cu dis-
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instrucțiuni. speciale
grafo-postală,

întregală servicii tele-

DECISIUNE
Noi ministru secretarii de Stati la, departamentulă de interne;
,
Avândii în vedere arte 21 din legea organisării corpului telegrafo-postali, promulgată
prin înaltul decretă No. 1948, din 26 luniă
curenti.

DECIDEMU:
Art, 1, Pentru ori-ce abateri do la disposițiunile regalamentelorii şi instrucţianiloră ,
amploiaţii culpabili se voră pedepsi cu amendă
ecuală cu J6fa sea de la uă qi până la 15 dile
după gratitatea casului,
[n casuri cu totulii uşăre so va da amploiatului rinovată ună avertismentă.
Art, 2. în casă de recidivă, amploiatalii
culpabilă so va pedepsi cu permanență de la 1
pânt ia 3 dile şi totă nă-dată cu uz amendă
ecoală cu l6fada la 10 până la, 15 ile.
Arte 3; Dăcă şi după acâsta amploiatulă so
abate do la dâtoriile scle va fi transferati pe
compta sea.
:
Arte 4. Dica şi după aceste pedeapsa, se va
abate din nucă de la dctoriile sâle, so va suspenda din fnncţiune pentra 3 luni celă mulţi,
pergândă şi droptulă de salarii, şi se va putea
chiară destitui după gravitatea abaterii,
„Art, 5. Incasari cu totală de natură acompromite prestigiul corpului, amploiatulă culpabită ra i destituită, fără a, mai avea drepti
de repriimire.
Art. 6. Pa lingă pedepsele specificate mai
susii, amploiatală va fi obligată şi la restituirea somelori la a căroză plată este supusă
Statuli prin legea telegrafo-postală din causa
negligenței sâle ecă abaterit do la prescripţiunile legiloză, regutamenteloră şi instracţiuni=
dorii telesrafo-postale,

tribaţiunea corespondinţeloră,la, domiciliă şi
Art, 2. Dirigenţii da oficiuri suntă autoricu serriciulă interiori ală biuronriloră, ei santii sați a aplica pedepse
disciplinare tutuloră amsub ordinile imed;ată-alo dirigenţilori de ofi- ploiațiloră cenlpabili
cari so află sub oziiciuri,
.
i
nile loră,
.
Fi sunti responsabili de corespordinţa ce li
Aceste p:depso vorii constaîn amengi ecuale
se înctedințăză.
.
i
ci lâfa do la 1 până la 3 gile şi în casă do re-

Art, 30. Şefii d» cantonieri şi cantonierii

suută însărcinaţi cu privegharea; reparaţiunea, şi la trebainţă cu construețiunea liniiloră
telegrafice.
Ei suntii directii responsabilida matezialulă
aflati pe linii şi de materialul care li sa încredinţeză pentru reparațianza să coustracţiunea
loră, precum şi de uneltele cu care se servesc,

„„Bi suută sub ordinele imeâiate ale dirigen-

ţiloră de oficiuri,
Art, 31. Directorele generaliiva regula, prin

cidivă şi cu permanență până la 24 ore.

În contra acestori pedepse, amploiații nu
vorii avea recursii de câti la inspectorii de
circumseripţiune, şi numal cu ocasia visităroi
binrouriloră.
.
Ă
Art, S, Inspectorii de circumseripțiuna voră
aplica ca pedepse disciplinare amendi de la 1
pent la 5 gile şi în casă de recidivă până la 10

dile şi permaneuța până la 48 ore.

Amphoiatulii pedepsiti ra avea, rezist con=
tra acestori pedepse la direcţiunea generală,
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Art, 9, Se va păstra, unii registru de aba- | sărcinatii cu aducerea la îndeplinire a decisiuteri Ja direcţiunea generală în care se va în-| nci de facă.
.
scrie tote pedepsele aplicate, atâtii do direc-!'
Făcutiîn Bucaresciîn
Iunie 26 (Iulie 8), 1871.

ţiune câtă şi de inspectori şi dirigenţ.

„Ministru secretari de Statii la, departamen-

Art. 10 şi cel din urmă, Dircctorulii ge-

nerală ali telegrafeloriă şi postelorii este în-|

tulii da interne, L. Catargi.

No. 8318,

INSTRUCŢIUNI SPECIALE
PENTRU

SERVICIULU

TELEGRAFICU

INTERIORU

(1577).

CAPITOLULU 1
Consirucţiunea şi întreţinerea liniiloră telegrafice
Şefiă de cantonier] și cantonieril.

.

Art, 1, Lucrările da constracţiune, întreţinere şi reparaţiune a liniilorii telegratice, suntă încredințate la agenţi speciali numiţi şefi de:

cantonieri şi cantonicri, a căroră reşedinţă se tixeză de către direcţiunea
generală.
|
s
Aceşti ageuţi suntă sub orlinilo imeâiate ale dirigentului oficiului
unde'şi aii rezedinţa, cră când sunti dislocaţi de la reședințele lori,
pentru lucrări de linij, atunci că sunti sub ordinile asenţiloră însărcinaţi de direcţiune cu dirigeazea lucrăriloriă,
Oamenii cu plată,
Art, 2, Şetii de cantonieri şi cantonierii în ceea ca privesce Jucrarea,
loră speciută, priimrsce cruinele şi instrucţiunile de la. dirigentulă oficiului Ja, care suntiă atașați şi care dirigentă, le determină lungimea, liniiloră ce aă de inspectatii,
Art, 3, Fie-care s-fă do cantonieri va priimi din depositulii oficiului
Materiali şi unelte pentru întreţinerea liniilorii, cuantitatea de materială, objecte şi uneltele necesarii pentru întreţincrea liniitoră ce "i sunt încredințate,
.
,
Dirigentulă oficiului înserie în livretalii ce urmeză a poseda, fie-care

şefă de cantonieri. materialulă ce "i predă, şi face decomptulă regulată

Intrebuinţarea materialulu! si conserrarea objec-

teloră,

Intreţinerea liniiloră.

do câte ori şefulă de cantonieri cere nnoi materială în loculă celui
yechiii, pe care 7lă depune la deposituiii oficiului.
Art, 4, Şefulă de cantonieri esto responsabilă de îutrebuinţarea ma-

terialului și do buua cous:rvare 2, objecteloră ce "i sunţii încredințate ;

cJă este asemenea răavundetoră desyre buza, întreţinere a ecăriloră
şi a stâlpilorii de reservă ce cadii în circumacripțiunea sa. Scările şi
stâlpii cară nu voră putea îi păstraţi sub acoperisii roră fi aşedaţi pe
căpătâie şi nici cumă pe pănicată.
Art, 5. Şefii de cantonieri şi cantonierii suntă specială însărcinaţi :
a. A desbinţa șâvzele da păiajini şi ori-care altii objectii aternată de
fire, a tăia crăeile copacilor cari ari atinge rele;
D. A se asigura că rele mai pici ună contactii între ele, stii cu stâlpii şi zidurile; a lua imediatii 16 măsurile necesarii spre a isola fie-

care firi;

Ă

e. A examina stâlpii; a îndrepta pe cel plecaţi a propti provisoziă po
cei putredi sc rupți, Inândă măsuri de urgenţă spre a se înlocui cu
cei de reserră;

-

d. A preschimba isolatorii sparţi s6ă desprinşi şi a punepe acolo unde
lipseseă, lvândă insă de urgenţă măsurile cuvenite spre a pune ptorisoriă firulii în posiţiune de a funcţiona.
e. A curăţi zăpada de pe partea superidză a stâipilorii, fără înst ai
scutura şi fără a atinga firele,
”
Acâstă operaţiune trebue făcută îndată ce zăpada încape a cădea,
f. A obsersa nodurile dâcă sunt, conforme cu modelulă dati şi în casă
contrarii a la preface,

:
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„Arte 6, Şefi de cantonieriă sunt obligati a poseâa, cu a lorii cheltuială ună cărucior cu unii ealii pentru grabnica lori trausrortare pa linie şi a materialului necesară pentru reparaţii ordinare si restabilirea
liniiloră; că suntii asemenea obligaţi a *şi aprovisiona din proprielo lorii

Mediile de transport pe
linie şi ohjectele proprilale
sefloră de cantonieri.

midl6ce scări de fringhie după inodelulu dată.

Arț, 7, La fie-care 10 dile. șefii de cantonieri sori raporta dirigentalui oficiulni starea liniilori de sub îngrijirea loră; 6ră cantonieriă sunt
dâtori a revisti liniile din distanța lori, cetă parină de trei ori pa stptemână supunândă şefului de cantonieri starea, Jorii.
Art, 3. Cândi se rupe verii ună firi. rantonierii suntă Actori d2 ă
camă dată, a iînoda sâriari!e intindânda'lă astă fel în câtă să nu atingă
pe celo-alte,

Taportă de starea liniilori.

Intreruperi și atingeri.

Cantonieril cândi nu rozii putea efectua acâstă operaținne, vor agăța,

vârfurile frului ruptă de stâlpi fără a ating» pe cele-alte fire.
Arte 9. Şefalii de cantonieri scă cantonierii, priimindă încunoseiinţare de la, oficiii, că există veri uă întreraynre s6i atingere, pe veri uă
linie, vorii lua imediată măsuri de îndrestare. raportândă

în urmă

ca-

Paporti de întreruperea
"scă atingerea liniilor, după
Testabilire.

sulă în detaliă dirigontului oficialui; servindu-se pentru acâata de for-

mularuli No. 27.
-j
Arte 10. Şefii de cantonieri, și cantonierii smită dâtori a restabili eomanicațiunea maxime în şâss ore, sub pedâusi disciplinară, afară do
casari extraurdinare a cărori gravitate se va aprezia de inspectorele
respectivă.
Art, 11, Stâlpii liniilorii voră fi numerotati și cantonierii voră 6 di“stribuiţă pe distanţe, avendii fie-care sub îngrijire ană numără determinată de stâlpi.
Artt, 12, Intreruperile sii ori-ce alto daraugiamente pe linii, precum
şi restabilirea, vori fi înscrise în aceeaşi qi, din oficiul în a cărui circumscripțiane s'aă îvită, (în registrul proceseloriă-rerbale, ferinula-

ralii No. 54).

ă

Terminal restabilirey.

Numerotarea

stâlpiloră

şi distribuirea cantonierilori. *
,
.
Inscrierea întreruperilor
și restaVilirea.

!

CAPITOLULU 11
Intreţinerea aparateloriă, a pilelorii și a materialului
din oficiurile telegrafice

Arte 19, Intrcţinerea dilnică a materialalui. oficiuriloră telegrafice

este încredinţată dirigențiloră oficiurilorii, scă în lipsă, celori caro "i
,
E
,
înlocuesci.
Diferitele operaţiuni se vor efectua de către agenții inferiori, îusă sub
responsabilitatea dirigentulni scă a loco-ţiitorului stă,
Arte 14 În fie-care diminţă, dirigentele ofciulul esta dstoră a, lua
.
arimătorele disposiţiuni :

Introţinerea materiala lut,

Indstoriră dilnice.

a. A îngriji să se stârgă mesele, exteriorulii aparatelorii şi schim-

bătorulii.,
b. A se curăţi plăcile de matală spra a opri oxidaţiunea;
e. A Ima, tto objectelo lăsate din întâmplare pe aparate și pe fira;
d. A revisti în fie-care dimintţă legăturile anaratelorii pe tâtă îutin-

derea lorii, isolându-lo de ori-ce contact şi strângândii șurnpurile care

.
|
le fixsză;
e. A încerca aparatele și soneriile în propriulii lorii circuită, spre a

se asigura că totală se afiă în bnnă stare;

f. A revisui parafulgerulii şi a se asigura dâcă este în stare bună.
Pe timpă de faztună parafalgzerulă trebuo visitată în tote dilele şi

la trebuinţă chiari de mai multe ori pe di,

Cânâii timpulă este liniştită,şi cândă tote liniile furcţioneză, bine,
este destulă a se visita uă dată pe săptimână.
Art, 15 Este cu totulă interdisă oâcianţiloră şi eleriloră de a inuta
din loc, de a desface aparatele, sonerii!e s6u accezoriile, firă autorisa-

ţianea şeâloră.

:

Ia

Mutarea ss
aparateloră,

desfacerea

|
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|
.
Arte 10, In fie-care qi pilele voră fi visitate şi sc va observa disposi"ţiunilo următâre :

Intreţinerea pilelcrii.

a. Ca comnnicaţiunea elementelorii şi a. polurilor să fie bine stabilită;

b. Caantitatea, licuidelor să fie norinală, deșertândă disoluțiunea crescută
între
c.
d.
e.

într'uă parte, spre a, împedica stabilirea comunicaţiunii licuidelor
i dânsele;
,
A adăugi sulfatii de aramă scti apă, acolo unde se vede consurtată;
A ramplasa borcănelele distruse sâii prea încărcate cu aramă; *
A curăţi cristalisațiunile sulfatolui de aramă şi de zinc de pe bor-

cănele şi pahare, care, asemenea poti stabili comnnicațiunea licnideloră,
Aşedarea pileloriă.
Distribuirea firelorăi de
gutaperca ce conduci la aparate, .
Comunicarea
mentelori.

derangia&

şi prin urmate produce slăbirea curentului.
Art, ti, Pilele voră fi aședate într'anii tocii uscatăşi la iumină. .

Art, 1$, Firele de gutaperca ce conducă de Ja pile la aparate, vorii

fi distribuite astă-fală în câtă să înlăture ori-ce contactă între ele, sâă
cu pămentulă po la panctele despuiato de gutaperca.
Arte 19. Dâcă după ce s'a executată întocmai prescripţiunile precedente, amploiatulii de servicii constată veri-uă iregularitate în mnarşa
aparatelorii scii a soneriiiorii, comunică îndată împreginrarea dirigentului săii. care vestesce pe oliciurile vecine şi pe acelii centrală, rapor-

tândă toti uă dată şi inspectorului câtă se pâte mal precisă causa de-

Măsuri

protisorii.

In casuri de fartune,

rangiamentului.
,
Dirigentulă, esta âctoră să facă cunoscută atâtă oficiului centrali
câtă şi acelorii vecine îndată ce derangiamentulă înceteză.
Aceeaşi procedara se va arma şi în timpulă furtuneloră, cândă va A
nevoa a se da liniile afară din aparate.
Art, 20. Dăcă întrerupțiunea este coniplectă , şi dtcă aparatul nu. -

mai pâte serri, atunci dirigentulă oficiulei stabilesce comanicaţiunea di-

rectă. ast-felii ca să pâtă corespunde cele-alte oficiuri.
Arte 21. In casă de furtună otficiurile principale şi acele extreme (fuale) pună liniile în pământii; ofciurila intermediare stabile scii comunicațiunca directă, retrăgendă momentanii aparatele din circuitii.
Oiiciurile corespunditore, sunt anunțate pe câtă se șâte despre acâstă împregiurare.
|
,
i

La fiecare enartă do oră, trebre profitati de uni momenti de linisce

Manipularea uparateloră,

Reparaţi!

pe

amploiaţiloră.

comptulii

Scuze ne-admise.

pentru a pune aparatul în comuricaţiune cu linia, şi a încerca dâcă nu
chiamă reri-ună altii ofciă,
Art, 22, Este cu totuli interdisă amploiaţiloră :
a. De a manipula ca riolonţă, sâă în mod bruscă; cândii amploiatul
priimitorii pare a nu înţelege, în asemenea casă, trensmiterea se va fase
mai încetiă.
”
_
D. De a da linie deschisă afară din aparati fără ordină, să a împedica corespondenţa, întrernpendii circuitală.
c. Do a da ună curentii constanții pe linie, si do a face a fancţiena
pila fără necesitate.
.
Arte 20, Repaiaţiunile la aparate şi accesorii stricate, se <fectntză
pe comptulă amploiatelui ecă a dirigentulul oficiului, da nu va fi constatată numele amploiatelui; acesta însă, afară Ce casurile de forţă majoră constatată de dirigentă şi pe eare direcținnea "şi reservă dreptulă
de a le aprecia. precumă şi decă stricăciuuea, aparateloră scă accesoriiloră provine din vechimea loră,
|
Art, 24. Uni deraugiamentii ja aparate sâii sonerie na pote
serri de
scusă în casă de întârgdiere scu întrerepere în corespondență. de câtă
dâcă a fostă semnalată conformă ert. 19 îndată ce s'a constaratii casulii.

CAPITOLULU III

”

Sidlocele de corespondență
JI. Personali
Dirigenţi, oficianţi saperiori, oficianţi și elevir,

Arte 25, Surtii însărcinaţi cu manipalarea aparatelorii oficianţii superiori,
oficianţii şi elevii, sub supravegherea

dirigentului

respectivă,

-

-
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Fi potii fi asemenea însărcinaţi cu perceperea taxelor, însă sub res-

ponsabilitatea dirigentului respectivă; este cu desăvârşire înterdisii de
a încredința aparatele s6ă telegramnele neplicuite, altorii persâne afară,
de acele menţiovate mai susă.

Art, 26, In fie-care oficii dirigentulii va afişa ună tabloă sub a sa is-

călitară, în care va însemna orele de servicii.
Orele de serviciii constitue minimunit lucrului Qilnică

Orete de serriciăi şi chiămările peste rândă. -

12 care este

supusi rai amploiatii, dirigentulii oficiului avândii dreptul de a chiăma

amgloiaţii peste rândă, în interesulii serviciului, fie pentra uă aglomerare de depeșşi, fie pentru a înlocui un amploiat în congedii scii bolnar,
" Art, 27 Amploiaţii uuui oficii. se vor conforma întocmai ordinelori
Ditoriile amploiaţilorii
subalterni către dirigenţi,
şi instracţiuniterii ce voră priimi de la dirigentulii respectivii,
Intreţinerea aparatelorii:
Art, 25, Amploiaţil santi responsabili despre buna stare şi curăţede către amploiațte
nia aparatelorii cu care se servescă. Ei suntii obligaţi în fie-care Qi când
intra în. servicii a visita şi sterge tote contactele.
Inchiderea oficiurilor ca
Arte 29. În oticiurile, unde serviciul nu :ste permanenti, Lu se ra
Serviciul comploctă și liînchide oticiulit da cât după ce se va fi dată şi se va fi priimitit tâte de- mitată.
peşele priimite în acea di, la acelii oficii şi pentru accli oficii,
Inlccuirea între amploArt. 20, Ună amploiatii nu se pâte înlocui cr altulă, de câtit cu ataţi,
torisaţiunea dirimentului stă,
.
Relaţianile amploiuţiloră
Art, 21. Amploiaţii santă dâtoră a raorta dirigentului tote iregu„xelativă la servicii.
larităţile ce roră întâmpina in servicii, spre 2 le înscrie în registrulii
proceselorii-verbalo.
”
Permisiunea intrării în
Arte 32, Este cu desăvârşire intergist amploiaţilorii do a introduce
persâne străine în sala aparatiteră, intrarea în acea sală ncfiindii per- sala do aparate.

misă de câtă ammploiaţiloriă de rânaă, inspectoritoră, arlegaţiiori ace-

stora şi ai direcțiunei,
i
Ari, 23, Nici unii amploiatii nu pote părăsi serviciulă fără a fi preschimbată.
/
!
Amploiatulii care nu va.reni in postuli săi, la ora regiementară, va
fi supusă pedepseloră disciplinare aplicate în tâtă rigârea lori,
Arte 8t. Amploiatuli manipalanti, este resvorsabilii de transmisiunea şi reproducţiunea, depeșelorii; și dirigentulii oficinlaY este responsabilă de ori-ce regularitate neconstatată şi nenrmărită. li respunde
asemenea, de buna stare și conservarea taiuloză rogistrelori şi documentelorii care aparţină oficiului săi.
"Arte 35, Dirigentulii oficialui îngrijezce ;
.
a. Ca incidentele ivite în curaulii transrmisiunei depeşeloră să fi înszrise cu filelitato în registrulă proceseloră-verbale.

Interdicerea de a părăsi
serricialii.

Responsabilitatea pentru
transmisiunea şi reproduc
ţiunea tolegrameloră.

Imsărciniri

b. Ca localurile şi totii materialulă oficiului să fie ţinute în cea mai

mare curăţenie,
„Art, 36, Dirigeutulii oficiulni îngrijesee, de înzăldituli şi leminatul
ofisiutul, precumă şi de cele-a!te choitueli, în marginea gilzeloriă fixate
de direcţiune.
|
- Art. 37, Dirigentali oficialni nu pâte introdace nici mă pessână străină
în sala aparateloră: fără permisiunea directoralui «eneralii.
Art, 39, Dirigentulă oficinlui va ţinea ună registru în care va nota
din serviciii, a fie-cărui amp'oiati,
pe fie-care di, cin intrării şi cşirii
II. Transmiterea şi priimirea depeelorii

Art, 39, Fie-care amploiatii este dâtoriă a însomna în registrulă pro-

cescloră-verbale, form. No. 54, insă, <nb controlulă şefului săi, tote
obstacolele ca ra întâlui în transmiterea s6ă primirea. telegramelori ,
la din contra ori-ce reclamațiune a cficiurilorii "lil va privi d'a dreptală,
firă curâată de îndreptare,
Chiămarea sa va face din timp în timpi penă ce oficiulii corespundătoră va-răspunde, se va nota ora şi momentulii în carea începută chiămarea şi cândii s?a priimitiă răspunsulii, deea ofiziuliă corespungători a
zăbovită mai maltii de cinci minute pentru a răspunde,
După dece minate do încercări infructuâse din partea, vficinlui ce

speciale ale

dirigenţiloră de oficinri,

Chiămarea.
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chiamă, se va face chiăimarea pe altăliniă de va fi; în casă de insuccesă
şi pe acâstă linie, se încârcă 6ră pe linia d'ântâii, până se va dobânii

rEspunsii.
Arte 40. Uficiulă corespundătorii este dâtoră să răspundă îndată ca

RS spunsă.

auie chiămarea; dâca amploiatulii

este ocupatii

pa uă

altă

direcțiune

âncă pentru mai multă de tre! minute, este dâtoră să întrerupă in lată
comunicaţia dândă semnulă saștâptă» (oo) şi să răspungă ofizi
lui caro "lă chiamă. Acesta face cunoscută natura depeşei şi graul
urgenţei.
Amplciatulă chiămati dă asceptă, şi termină

Registru
amenţi,

do

abateră

și

Prioritatea transmiterii
telegramelorii,

comunicaţiunea

înca-

pută ca oficiulă cu care se află în lueru.
Este cu des: verşire opritii de a da po aceeaşi dircețiune semnaluri
de asoâptă, care sari prelungi maj maltiă de deco minate, ca escepțiune,
cântă amyloiatulă va f ocupati cu transmisiunea telegrameloră L. Ş.
Domnitorului, ssii do Statii urgente,
Art, 41. Dirigentuliă oficiului va ţine uni registru de t6te abatezilo
şi amengile aplicate parsonalulvi ce dirige raportânăii imediatii inspectorului respeztivă.
Art, 42, Ordinea, de prioritate în transmisiune se fixeză în modulă
următori:

Telegrameie Î. Ş. Priucipelai Domnitori;
ordiaza publică;
.

tolegramele relative la

2. "Velepramele de Stati;

- 3. Telegramele
4. Telegramele
"5. Telez ramele
Telegzatucle do

primesti.
Semnele prin care se pote
întrerups o corespondinţă.

urgente de serviciă; telegramelo înternaţionale; ,
private;
ordinare de servicii ;
aceltaşi rangi, se transmită după ordina în cirv se

Arte 43. Cânâii ună amploiată pri:nesce semnal -- —- ---— (forte
urgentă), elă este detoriă de a înceta îndată ori-ce comunicațiune cu
ori-care oficii, şi să răspungă la chiămarea ce i se face; oficiulii însă,
«0
care a datii acel
semnii, este dâtorăi să explice natara, urgenţei prin

enulă din semnule ermătâre, singurele casari când so pâte întrerupe.
unii oficiii în lucrarea szz.
C. D, 8. (—-—- --) Cabinetoli Domritorulri stăpânitoră.

O p. (———-——- ) Ordinea publică.

C. M, (—-—-——) Cabinetulă ministralui.
A. L. A. (——-———) Ministru la aparati.
D. L. A. (—o--—o-- —) Directorul la aparati.
I.L. A, (--- —--- —) Inspectornlă la aparată,
Indată ce oficiulă, care a chiămatii ca semnulă f. u. a terminată
transmiteretea legramti, amploiatulii întreruptii în comanicaţiunea sea,
continue îndată juerarea începută.
Orl-ce ciscoţiane este cu desăvârşire oprită, şi amploiatulii chiămati
esta dctori să se supue disposiţianilorăi de mai sasi, rămânendă ca șefulii săi să protesteze în urmă oficială inspectorului respectivi, do sua
întrebuințare ce sară faca a semnelor de maj susă.
Prioritatea oficiuriloră
în transmiterea telegrameloră.
Intreruperea uneY
grame,
Ă

tele-

Preambulu! telegramelor

Art, 4$. Ju ordinea transmiterii telegrameloză se va da preferință

oficiurilară cu serticiolă limitati, precum şi a celoră cară suntă mai
depărtate,
Arte 45, Transmiterea unei telegrama începute. nu se pâte întrerupe spre a, ceda ioculă nui alto.ttelegoame ; de câtă în casulă previe
văduti la art. 43,
.
Arte 465. In trausmiterea tetegrameloră se va observa următârele
reguli:
Dapă priimirea răsuansaluiJa apelă, oficiulă transmiţătoră ai următârele indicațian! cari constitue preembuloliă teiegramei:
;
a. Oficiul de destinaţiă;
d. Oâciuli ce origină, precedatii da particala din (Iaşi din Bucuresci );
.
ec. No. telegramri;
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d. Clasa telegramei;

e. No. cuvintelorii, (la telegramele cifrate se va indica:
1. No. cuvinteloră ce serva de basă la taxare, şi
2. No. cuvintelor scrise în limbagiulii ordinari);
:
f. Data presentării prin tre! gifre: data, ora şi minatuli, despărțite
priv virgule cu îndicaţiunea : d. s. (diminsța sit s6ra);
g. Alte indicaţiuni eventuale: precu:n răspunsi plătită, recomandată,

ad No. ş. a.
După acâsta, urmeză transmiterea textului (adresa conţinatului te-

legramei şi iscălitura),
Amploiatalii priimitoră îndată după terminarea telegramel este A6tori a da frasele cari constă în No. telegramei, No. cuvintelori, gifrele
din textii şi ori-ce curinte neinţelesa,
a

Art. 47, Este cu desăverzire oprită de a da abroriaţinni în transmi-

Abreviaţiuni interdisa,

!
terea telegiamelori,
Textul trebue să fio transmis întocmai. după cumPa scris presintatorul.
ast. 48, Cârcă amploiatulii “care transmite, vede că a dată greşită
ună curentă sănă cifră, se intrerupe dândii semnulă de corecție (.........)
şi reincejo de le celă de pa urmă cuventii Dino transmisă,
Cândă acelă ce priimesce, un înţelege, întrerupe, dă celă din urmă, cuvântă bine înţelesă şi aştântă rectificarea ; dâca şi rectificarea nu este
clară, cere €răşi repetiţie.
ă
În casti de înâuoială asupra, ver-unri corântă, se va sublinia şi repeta
in colaţionare.
Art, 49, Cândi după priimirea unei telegrame în urna unei întrcuperi sâă altă casă de forţă majoră. nu s'a patuti priirai colaţionarea,
s6ii rectiticarea, so predă la destinațiune telegrama, făceniu-se menţine cu adnotarea, îropregiurărilorii, şi rectificarea ce se ra priimi în
urină, se va trămite pe dată la destivaţiune,

Rectificărăşi colaţionaro.

Semnulii finală

Art. 50. Dapă colaţionare stă rectificare, d2 va avea locii, se dă semnulă finală din amândouă părțile, ceea ce indică că transmiterea, tele-

.
.gramol este cu totul în regulă,
Art, 51, Ambii corespondinţi înserie îndată pe telegramă numărul
firulai pa care s'a transmisă, data şi ora cândi a avută locă însemnarea, şi să subsemneze de autenticitate, Este cu totuli intergisă dea
pregăti acesto însemnări mai "nainte de 2 se da seinnulă finală,
Pe telegramsle primite, la rubrica reserrată pentru observaţiuni, se
va menţiana ori-co operaţiune accesorii notată prin telegrama, (răspuosă plătită, vecomandatăcu expresii ș. a.) precumil şi indicaţiunile
do sorviciă transinise în preambululă: (răspuns la No......, causa de înă
:
târdiere ş. 2).
Art, 52, Dugă priimirea unei telegrame, oficialii care priiinesce, trausmite larânduli lui, deare nă telegramă, 6ră de nuare, cel-alt continnă.
Cândă auvă oficiuri aă de expediată mai multe telegrame, ele rorii
transmite şi priimi câte dace până la terminure; oficiulă care a chiămatii âutâiii începe expediarez.
Dsea ambele părţi nu mat ai nimici de transinisăi, își dai unaliă al-

taia (ese)

.

Rote de serriciă.

Semnulă achitărei

şi

de aglomerare.

Ă

- III, Colaţionarea obligatorie şi erori
Art, 59, Cândi uă telegramă esta recomandată, oficiul de destina- ție transmite -prin telegrafă expeditorului repradacţiunea integrală a

fiecomanăarea.

copiel transmisă destinatorului şi totă de nă-dată "I faco cunoscută a-

tâtă persona care a priimită telegrama câtă şi ora când i s'a înmânat.
Dâca predarea nu s'a pututii efectua, acestă dublu avisii esta îulocuită prin arătarea, circumstanțelorii cares'a opusă la remiterea şi prin
desluşirile necesariă, pentru ca expeditorul să pâtă fi pusă în posiţiuna
a face a se înainta telegrama adresantului.
int, 53, La telegramele private şi de Stată, este obligatoră a se ,
colaţiona, qifrele, numele proprii şi cuvintele înduoi6se, sc caii conţină sonsulii principalii ali telegramel.

Colaţionarea obligatorie.
7
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Responsabilitatea

am-

ploiatului transmiţătoră.

„Art. 35, Amploiatulă transmiţătoră,
este responsabilă:
a. Pentr

n greşzele ce sa soră constata pe bande, pentru
cuvintele a
colaţionare nu este obligatorie.
b. Pentru cuvintele traasmise întruni moâii nediscif
rabilii şi care a
refusatii a repeta.
“e. Pentru erorile repetate şi nerectificate,
d. Pentru neesacta reproducere a punetuaţiei
de pe textii,
ârt, 56, Amploiatulii priimitoriă, esta respon
sabilă :
a. Pentru erorile produsa la copiată când banda
este corectă. Este
înduvită culpabilă, deck n'a, cerută colaționarea
într'ună casă obligator,
s6ă decă, dapă colaţionare, a menținut orârea, cu tâtă cerțiti
b. Pentru erorile care schimbă numărelă 'cuvintelozi earea, priimită,
ă, când nu a reclamată.
cărori

c. Pentru erorile care resultă din semnele răi date, patend
ii da locă

la, echirocităţi, câniă nu a, coruţă repeti
rea,
Responsabilitatea comaArt. 57, Sunt de uă potrivă responsabili, atât
nă amploiatulal transmiţămiţătoră câtă şi acolă priimitoră :
tor şi priimitoră,
.

amploiatulă trans-

.
a. Pentiu crorile constatate pe baude,. cândi nu a
urmată repetire
într'aniă casii obligatoră.
b. Pentru erorile Ja copiatii, banda fiindi corectă,
rândii celă care a

priimitii, a repetat; după reproducerea sa, şi când ecl-lalt n'a
reetiticat,
.

Comunicaţiunea directă.

Legarea

soneriiloră,

Alegerea

direcţiunei li-

IV. Alisurile de observatii în timpuli suspensiunii serviciul
ui
Art, 53, Oficiurile telegrafice intermediare cu s-zviciult
linitată
complectă, suntă dătâre, la, închidere, a da liniile deschise oficiurilo şi
r cu
serricială permanentă,
.
Cu câte-ve minute înaintea Grolorii de deschiilera. fie-care oficii
se va
asigura, dăca nu este vro-uă coresvondință angajată pe linie.
Art, 59, Nu se pâte inchida unt ofiziă, chitri la ora reglzmen
tară,
cântă i se anunciă vre-aă telegramă.
Oficiurile telegrafice finale care n'a serviciă pormanenti, voră
pune
în comunicaţiune linia cu soneria în orele afară da servicii, «pre
a putea respunde la apelalii co i se ra face.

V. Discuţii, procese-verbale
uiilorit,

Priimirea obligatorie a
telegramelor incomplecte,

Priimirea obligatorie 2
telegrameloriă în casă de
întrerupere sui ort-ce alt
motivă.

Art. 69, Oâciurile de origină, avândă dreptulii da a'şi alege direcțianea, Nică unii oticiă chiătaată nu cate în drept do a'i retusa darea, liniai,
Asemenea este cu desăvirşire oprită de a tră:aite pa corespondentalii
stă de la ună aparati la altulă,
j

Art. GI. Uni oficii de destinaţie ss intermediare, nu pote refusa

stă întârgin nă telegramă sub pretoxtii că inlieaținuile de sarvisii nu
suntii regulate scii orl-ce altă pretextă. Elă este ditoră a 0 priini, ai
da cursii şi ja trebuiaţă, va aâzesa nă telegramă de sersiciă oiciului de
origină cerândă regularea că.
Arte 62, Osl-ce cficii cite dstori a priimi uă telegramă chiar cânâă,
fie din tutrevuperea, linii, fie din ori-ea motivă, m'ară fi în posiţiane de
a 0 transmita la destinaţie prin telegrafă.
|
Oficialii care va fi priiinită uă asemenea telegramă, anunsiă printr'uă

telegramă
Obligaţiunea de a annn«ia presentatoriloră casarile de întreraperi.

Reexpedierea telegramo=
loră în
rupţie.

casuri

de

între:

de serviciă, mo lulă cu care crede că o va putea exbedia.

Art, Gu, Dirigonţii de oficturi, voră pune în vedesea presentatorilură,
casurilo de întreruperea liniilori, cari ară putea în pelicu transmitere
tolepgramcă prin telegrafă în tâtă întinderea,
Suntii obligaţi a priimi asmenea, teiegrarae, cânuii presentatorii arii .
pretinde priimirea loră ; luâudă însă înscrisa declaraţiane a presentatoraului chiarii pe originalulă telegrame,
A

Art, Gt, In casuri de întreruperi de linii, oficiulă celă mat apropiată

de întrerupere, va priimi şi expedia prin midlâcele cele mai răpude posibilii, t0tă corespondința pentru oficiurile din direcțiunea Jin
trerapta,
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In casă cândi oficiulă chiimatiă, nu respunde, uitimulii oficii care a
respunsă, va fi dâtoră a priimi corespondința.
.
Art. 63. Esto cu totală oprită de a discuta s6ă de a aprecia în orice modii manipularea coresnondentului, de a cere înloenirea acestuia *
prin unii altii amploiată, de a face obserraţiuni iunțile scii de a părăsi
aparatulă mai "nainte de a fi terminati corespondenţa.
.
Nu se pote cere numele amploiatului do la aparati, de câtă din ordiuli șefului; Acgstă cerere va fi urmată în toti-dâ-una do ună raport
către inspestorată.
o
Art, GG. Este cu desăverşiro opriti ea conversa: po linii şi de aşi

comaucica unulă aitaia sciri de ori-ce natură,

NE

Arte 67, Amploiatulă caro ra priii uă comunicaţiune contrarie înstrucțiuniloră, este dători a o înscrie în registrală proceselor- verbale
(form. No 51) sub pedepsi ce a Ina asupriti responsabilitatea şi de a
indera tota consecuenţele ce ară putea resulta, Nimeni nu se pote justifica de imputările co'i se aduce atribuindi fapta unui altă oficiii, dsca
na o va fi trecut în registru chiară în momentulă cândă s'a întemplată.
Art, 65, Amploiatulii manipulantii va înscrie în registrul procoseloră
xerbale. ora la care să cerută linia, deschisă, ora la care s'a stabilit corespondinţa şi ora la care a încetati.
”

Discuţiani

intergise,

Conversaţii interdise.
Inscrierile în registrulă
proceseloriăi-rerbale. :

VI. Tinerea intentarelorii
„ Responsabilitatea diriArt. G9, Fie-care oficii va poseda nani depositi de materialii, apa- genţiloră,
relativă la înrate, imprimate şi alte objecte necesari! serviciului.
,
ventare,
”
Dirigenţii oficiurilorii suntu jestificabili inaintea Curţii de compturi,
pentru buna păstrare şi drâpta întrebuințare a materialului aflată în
depositală lori. Ei voră îngriji ca degosituli să fiă totii-id-una aprovisionatii în staro da corespunde exiginţeloră serviciului.
Materialuli, mmobilierulii, aparatele, astensili'e să 'ori-ce alte ohjecte
aBate într'ună deposită, priimite sâă întrebuințate, voră fi inscrise îndată în registralu respestiri (Alod. No. 15).
şi la cino trebue
Art, 70. Dirigenţii de ofiziură adrescză cererile da materială, apa- să"Cândă
so adreseze dirigenţii
rate, mobilieră, ş. a, inspectorului respectivă în timpul fixată aci mai pentru cereri de materială.
jos şi totăi-di-una prin postă :
a. La finele fe-cărui trimestru pentra materialuli nocesarii la întreţinerea liniiloră şi imprimateloră necesare în trimestrulii vrmători,
b. La finele fiă-cărul s:mestra pentru materialulii necezarii la întreţinerea pilelorii pe întrepuiă semestru asmnătorăi, şi
c. Pentru cele-lalte objecte, precumii : aparate, mobilieră ş. a., după
necesitate.
.
Tâta cererile se vorii adresa, inspectoratelori în cele d'ânteiii dece
dilo ale inci, exceptându-se însă casurilo extraordinare, cândi ss vor
putea adresa în totă timpulă şi chiarii prin telegrafii,
.

Verl-ce carere do materiali stă objecte, formeză

objectulă

nnui

ra-

portă speciali la care în casii de aprobara priimesce respunsuli pe formularuiă (Afod. No, 18).

Cererile d3 materiali scă ohj:ete co suntiă 2 se confecționa loco, vor

fi înscgite de unii devizi estimatitii,
; „Cererile nevenite la timpă şi în noduli preserisăă, voră rămânea nesatisfăcute; consecuenţete voră fi pe respuuderea diirigenţilorii respectivi.
Cândi objectele ceruta urmeză a se trămita

da ună altă oficii,

sta se va scada din înventarii pe basa ordinalui păstrendă
stificativi adeverinţa oficiului yriimitari.

ace-

ca actă ju-

Art, 7le Materialulă stă objectel» înseriso în inventariă, se consideră
ca în ființă, întrebuinţarea se va constata prin-procese-verbale subsem- .
nate de dirigentalii cficinlui şi agenţii inanipulanţă. Şef de cantonieri, vori raporta dirigentului veri-ce întrebuințare de
materiali sâii objcete în serviciulă liniiloră s6i altele, cu arctarea cantitatai, ocasiel şi data întrebuinţării, producendă proba subsemnate de
cuntonieri sâii Gmneni întrebuitaţi în lucrare.

Constatarea si regalarea întrebuinţării materialului,
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La finele fie-cărui trimestra, dirigentulă oficiului resumeză întrebuinţările prevedute prin inventarală de întrebuințare și rapârtele scă
actele şefiloră de cantoni:ri; f-ce operaţiunea cuvenită şi dresâză ună
pro-esă-terbalii detailati pentru totă trim estrulii,
Usarea materialului, mobilierutui, sâii altor objeete în serviciul în-

terioră alii oficiului, se constată asemenea prin osebiţă procesti-verbală
sub-serisă de dizigentulă şi amploiaţii presenţi.
|
Materialulă întrebuinţatii în cuantităţi mari pentru construcțiuni
s6i reparaţiuni de liuii, se va înscrie imediată în inventaraliă de între-

buinţare şi se va dresa unii procesă-verbală sub-semnatii de dirigentulă
Inapoeroa
usatii.

materialalai

oficiului şi agauţii însărcinaţi cu lncrarea.
Arte 72, Elemente sâi alti materială în stare de a nu se mai putea,

usa, însogitii de ună formulariii modelă No, 44, sa înainteză depositu-

luă circumserinţiunii la finele fic-cărni trimestru şi se înscrie în inven- :

tarulă de îutrebuințare, cu srătare de data şi numărulă referatului pe
Jîngră caro Sa trămisă,

Aparatele sâi altii materiali în stare de reparațiune şi care nu mai

potă funcţiona se înaintiză imediatii inspectorului respectivă însogitii
asemenea de unii formulară No. 44 menţionatii mat susii, însă nici uă
dată într'una şi acacaşi adeverinţă materiali şi aparate.

Atâtii peatru materialuli şi objectale prertdute aci mai susii câtă şi

pentru acele trămise de cătro ună oficiă în depositală altuia, adaverin-

țele de priimir» şi pradare (Model No. 18 a.) sertă ca acte justificative,
prin urinara pentru asemenea întrebuințări nu se mai închee procesăverbală.
|
Arte 7. La 31 Decembre ali fic-cărui anii, diripenţii de oficiuri încheiă recapitulația anuală la fie-care literă din inventată, trecândă excedentulă la tiimestrală I alii anului viitorii,
Inventarulă încheiată so va înainta inepectoratului respectivi îm-

preană cu tote actele justificative, cel mai târţiă până la 10 Ianuariiă

anulă viitorii.
Arie 34, La preschimbarea dirigenţilori, predarea şi priimirea objzetelorii cuprinse în inventariă sa voră face prin sub-scriere chiar în registruli originală,
,
„Arte 75, Afară do inventarele anuale, diriganţii de oficiari voră înnainta iospectoratulvi respectică la finele fio-cărai trimestru situațiu-

nea după inventarnliă originală, înţrebuințândă pentru acâsta foi vo-

ante (Mod No. 15).
Art, 76, Tote objcetele voră fi îrccuta în inventară în colânale la care
aparţină ; este cu totulii oprită a şterge inscripţiunile din colâne şi a le
ramplasa prin altala, Objoctele naprecăilata în inventară sa vor înscrie

la ordinea la care potii aparţine şi în co'Ona albă care se va complecta

Inscrierea, declaraţiuniJorii şi proceselor-verbale,
Inaintarea inventareloră
Ja finele anuloi.

cu inscripțiunea numirii ce se dă objectului.
Orl-co objecto compărate stă confecţionate după aprobarea, direcţiunei so vorii trece asemenea în inventară la litera respectiră, Pentru
ohjoctele ce nu potii îi inserate în incentarii, din causa mancului do colone, se va forma tă listă oscbită ca anexă la inventarii, Ştersăturilo şi
răsăturila în înventară santă cu totală interdise,
Art, 32, Doclaraţianile (Mod. No. 4-4) se vorii înregistra totii-dt-una,
în registrulii de eşire, eră procesele verbal în registrulă do intrarea
coresponidinţei,
art, 28, Inventarul îachiăiatiă la Anele analni, împrcună cu tâtă corespondenţa relativă, precum : cererile. priimirila sâi tră miterile. adoverinţele de priimire şi predare, declaraţiunile, procesele-verbati şi veri-ce
acte justiticativa de priimnirea scă întrebuinţarea materialului, care vor
forma anii dosarii după ordinea înrepistrării, parafatii şi sigilatii, se va,
înaiuta inspectoratului Ja ep:ca fizată prin arţ, 75. Unii astinerea dosarii va purta titluii:

Oficiu i...
Dosarulă întentarului peanală.

,

. .
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" VII, Inregistrarea şi expedierea telegramelorii
Art. 49. Pe originalul telegramei se va scrie numele oraşului do
destinaţiune şi celui de origină, numărală de ordine ală registrului
(foam. No. 1), clasa telegrame, numărulă cuvintelorii, dina, ora si minutulă în cara a fostii presentată şi alte indicaţiuni eventrale. Acestii
preambul urmeză a fi sub-semnată de amploiatali priimitoră pe câtă
posibile mai lisibili. D.E.
”
Iasay din Bacuresci,
No. . . . . . , P.s6ă 8.20 C. 5, 85. diminâța, taxa.
1. Ad No. . . . (Dâca telegrama va fiuni respunsă, la răspunzi

Preambululii tolegramoi.

plătită)

2, Duoă copii,
5. Jecomandată ss cu adeverire de priimire.
4. Cu expresă scă cu estafetă la . .scăprinpoştă la . sc...
Art, S0. Îndată după expedierea telegrarmei, se va întegiatra în registru (form. No. 7) protocoluli generalii.
Arte Si. Asemenea, telegramele după ce se voră trece prin protocoJuli generală sa vorii reînscrie de îndată p2 curată în registrulă (form.
No. 1), care serră de controlă registrului No. 1 de la casă. — La finele
fe-căreea luni se ra înainta direcțiunii uă copie de po acesti registru,
formatii în caetă, numerotati, gnuruită și sigitatiă.
Art, S2, Tâte telegramele sosite, so voră trece în repistrulă (form,
No. 140), ţinenda-se însă două asemenea registre, unulii pentru telegramele interne sosite, şi unală pentru acele internaţionale sosite.
Art, 53, Tele gramele ce intră s6ă trecii pesto frontieră, se voră înregistra de oficiurile anume însărcinate cu acestii controlă, înregistrulă

Protocolulă

generală,

Bgistrulă telegramelortă

presentate.

Registrele telegrameloră
sosite.

,

Registrulă do controlă,

(form. No. 9). Acestă registru servindă de basă, la formarea compturi-

lorii străine, urmeză a, fi ţinută cu cea maă mare exactitate,
Ozi-ce telegramă trecută, peste frontieră sfă sosită, de peste fron-

tieră şi netrecută în acestă registru, se va plăti de amploiatulă care a

neglesi înscrierea, că.
Art, 34. Priimirea, telegramelor la aparat se va, face pa (form. No, 3).
Este cu totală oprită a s2 întrebuința pentru alte comunicări afară
o câtă la telegramele sosite în oficiii,
Teleuramele ce se priimescă la aparati, urmeză a fi bine scrise, fără,
gterzături, răstturi, s6ă adăogiri atară din linii; orl-ca contravenire va
denota puşina îngrijire din partea amploiatulai cure va fi respandătoră
pentru ori-ce cas de neregularitate.”
Art. 55. Oficiulă priimitoră este dâtoriă a păstra copii de pe tâte te-

legramele sosite, atâtii interne câtă şi internaţiouale, făcândă dosare
în parte pentru ambele categorii,

.

Dosarele

tele-

telegramuloră

sosito,

!

Art, S5. Pentra ori-ce telegramă sosită, so va formă uă clitanță

(form. No. 6), care se ra: lipi în dosulii telegramei respective ca actă
justificativă de predare la destinaţiunc, dirigenţii de oficiuri voră îngriji a face să se înscrie pe chitanță, ora ia care s'a predaţii destinatorului
Art, Sc, Persânele cari arii dori să'şi scrie telegrama la oficii, li so
va presinta (îorm, No. 39).
Se
:
Atâtă dirigenţii de oficinri câți şi amploiaţii de serviciă suntii dâtori
a observa ca tote telegramele ce se presintă să fie scrise : Jisibilă, fără

ştersături, răsături, adăugiri afară din linii, şi când hârtia este . raaă
mică de câtă ună sfertă
Ori-co cuvânt ştersii
torii; în casii contrară,
comptală amploiatului

Blanchete pentru
gramelo sosite,

de coli, ea să se lipessă pe ună (form. No. 39).
din textă, uimăză 2 Ă paraphatiă de presentacuvintele şterse şi ncparaphate se voru taxa în
priimitoră ; nefiindă tolerată nici uă scăpare

din vedere în asemenea, casă,
Aceste imprimate nu voră putea îi întrebuințate do câţi la oficiulii

tele grafică în presența amploiatului do la casă, sub a cărâia ingrijire
şi respundere suntă lăsate. Imprimatele &, 5 şi 99 vori fi păstrate cu
cea mai mare îngrijire.

Chitanţele de
telogrameloră,

Intrebninţarea
No. 39, pentru
presintate.

predarea
:

formal,
telegram,.

”
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Conrertele
sosite,
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telegramelor
.

Impiegatulii.care va dsturna sc ară tolera
deturnarea, aceloriăi imprimate, va f pasibilă de penalităţile prevăl
ute
fară do motivele cari interdicii ori-ce delapidare prin codulii penali, (aa objectelori caro faci
parte din materialulă direcţiunei, oră câtă de
neînsemoătâre ară fi valSrea, lorii, este forte necesară a se preveni
abusulii ce m'ară putea face
cu imprimatele telegrafica de cătra persânsle
răă-int
fabrica depeşi cu Gre-cari aparinţe de autenticitate) enționate,. cari ar
,
Art, SS, 'Telegramele priimite la aparatii se vorii
împlicui în anume
(form. No. 5).
,
.
Ă
Adresa și cele-alte indicațiuni relative se ori
scrie lisibilă şi exactă,
La cele cu expresă scii estafată, locul de
destinaţie trebue să fie scris
pe câtă se pâte mai cxacti pantru a se putea
preda fără dificultăți
la adresă,
,

CAPITOLULU IV
Despre

compiabititatea

oficiurilorăi

|
telegrafice

Î. Indetoririle perceptorului postală centrală rela'ive
la timbrele
telegrafice
:
Depositarulă timbreloră
„ telegrafice,

Art. 59. Perceptorală postată centrali esto însărcin
atii cu priimirea
de la Ministerul da finange a timbreloră telegraf
ice, ca păstrarea şi
” distribuirea loră la oficiară.
Priimirea timbrelorii,
Arte 99. Perceptorulă postalii, nu sa pâte presinta
, la Ministerulă de
finange pentru' priimirea timbreloră de câtă în
urma unui ordină ală
direcţiurii generale (form, No. 146).
Cuitanţe,
Art, 91, Pentru timbrele priimite, conformă ordinu
lai direcţiuari,
perceptorulă postală dă Ministerului do finanţ
e chitanţa partea ântâia
a borderoului (form. No. 147), 6ră partea a
doua o înaintâză diracţiunei, păstrândă şi clii partea a treia pentru 2
o anexa la comytulă ga
nerali co presintâză la finele anului.
.
Inregistrarea timbrelor.
Arte 92, Perceptoralii postată înregistreză îadată
în jurnalulă generolă ali timbreloră (form. No. 148) cuantitatea
timbrelori priimite.
Acestă jaraalii parafată şi sigilati de Curtea
de compturi cate destinată la înregistrarea operațiunilorii de intrare
şi eşire care so tracă
po rândă firă ştersiituri, răssturi ssă adăcgiri
între rânduri.
Trămiterea timbrelor la
Art.:99, Trămiteroa timbrelor telegrafice nu se
oficiari.
pote 2fectua da cât
în virtutea ordinelorii speciale (form. No. 119) date
de direcţiunea generală şi cu (form. No. 150),
Registrulă de partigr,
Art. 91, Trămiterile so trecă din jurnaiuli genera
lă ală tinbrelori
în registrulă de partidi (Form. No. 151).
Comptii lunarii,
Art, 95, La finele fio-cărel luni, perceptoruli
postală va, presinta
direcţiunii generala comptii de priimirea și întreb
uinţarea timbreloră
în cursuli acelzi luni, (form. No. 152), anexândă
şi actele justificative
numerotate, broşate şi şnuruito în formă d3 dosarii
. Acistă situaţie se
va face pe form. (No. 148)
Comptii anuală.
Art, 96, La finele anului, perceptoraliă postală înaint
eză direcțiunii
- generale compti pentru gestiunea annint expirat
ă, presentândă totalală oporaţiunilori în cursulă anulci, arătând
şi excedentul aflaţă
la 1 Januariiă,
Art. 97, Acesti comptii stabilită în forma jornalu
lai generală,
(form. No. 143) sa reproduca totalurile tatuloră
compturitoră după reBistrulă de partid.

i

Cercrile oficinriloră de
timbre telegrafice.
.

„ ZI. Aprotisionarea oficiurilorii, scripte *
Arte 95. Aprovisionarea oficinrilor cu timbre telegraf
ice, se regulăză
după importa

nța venitulai. Fie-care dirigenti de oficii
va îngriji
>
a se
»
aprovisiona cu cuantitatea necesară pe două
lun, adresândii cererea sa
direcţiu

rii generale pe (form, No. 154)

rea depositulni,

15 gile mai "nainte de cpuisa-
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irt, 99. Direcţia generală otărasce numărul definitiră ce urmeză
a se expedia fie-cărni efisiă prin ordine (Form. No 149).
„Arte 100, Dizizentulă cfizinlui certifică şi trămite perceptorului postaLi chiară în Qiua priimicei timbreloră adeverinţe da priimire, (form.
No. 109), care i se trămite de că dată cu form. No. 150 si după co aplică pe acea adeverinţă şi stampila de di,
D.rizentulă oficiului tzeco îndată timvrele priimite în (form. No, 152).
Art, 101, Dirigeuţii do oficiuri, suntii personală responsabili de tim"brelo telegrafice cu cari s'aă încărcată, chiarii în casari cândă vende"rea Jori so «trotucză nrin inipiegaţi de sub ordinile loră,

III Complabilita!ta interiiră a oficiuriloră.

Ordinele de
timbretoră,
Adeverinţele
mire,
”

expeduirea
de

prii-

-

Roaponsabilitatea dirigeațilorii de ofic iurt,

Controlă şi archiva

Art. 102, Francarea, telegrameloră, atâtă interna câtă şi înternaţionate se va efectua obligatoriii prin timbre telagrafize cn excepţin=
nile provădute lu aliniatul al 2-lea, art. 27, din legea telegrafo-postale.
Arte 105. Sumele incasate în numerară so voră înscrie în registrulii
ă soucha (form. No, 2) din carz se vorăi libera chitanța presentatorulul,

Arte IU£. Ofizirile santă Astâra a libera chitanțe (forza. No. 139)

presentatorului după telegrama sa, da va cere.
Art, 105. Pentru telegramele destinate în localități lipsite de ofi„ciuri telegrafice şi unda umneză a ae trămite cu expresă3 sâii estafetă,
oliciulă va ovri ună daposită liberândă pentru acâsta uă chitanţă do

Francarea obligatorio a
telegramelor prir timbre.

Chitanţe pentru sumele

încasate,
Liberarea chitauţelorăi
pentru
telegrumels presentate,
”
Deposite peutru expres
scă estafele

mână protisoziă pe cure xa, aplica şi stampila de di.

La priimnirea respunsului cliciulai unde a fostă adresată telegrama,

dirigentulii oficiului do presentare, va libera presentatorului chitanța ă
souche pentru costulii transniterii telegramei la destinațiune. inapoindă restul depositului şi.priiminiii înapoi chitanţa liberată, pro-

visoriă.

|

,

Art. 106, Venitulă totalii ce so încasâză dilnicii se va inserie în jur2lul casei (form. No. 10), în care se va însemna şi vărsările efectuate,

Inscrierea venitului
jarnalu! No, 10.

în

Li

La finele fi-cărei luni sa va înainta direcţiunei generale vă copie fi-

delă sub-semuată şi sigilată din preună cu actele relative Ia, veniturile
extraordinare,

„ Vărsările venitalui ormâză a se face din deco în Qece dile, ori-care

“arii fi suma încasată,
Ori-ce abateri sa va pedepsi după

importanţa casului, Nu este per-

misă nici unui agentă alii telegratulai a dispune de banii fiscului atară
din prescripţiunile legil.
,
a

Dirigenţii vorii observa ca şi amploiaţii carii manipuldză bani, să
"şi dea sâmă de banii încasaţi, netolerândi sub nici ună cuvântiă lipsa:
de bani oră-câţiă
de mică ară fi suma; la casă de lipsă, suma va Â plătită pentru ântâia Gră, dublu; adoua, triplă, şiîn fine se va refera dirocţiunei generale pentru pedepsirea culpabilulul. In'oră-ce casă responsa=
“ bilitatea privesce directii po diripenţii de oficii.

Arte 104, Toto încasările dilnice, se rorii trece deosebiti în jurna-

Înlii casei do detali (form, No. 155), şi sitnaţia No. 30; totalurile diferitelorii venituri încasate în numerariă vorii coincide cu acele ale jurnalului de casă (form. No. 10). Copii fidele subsemnate şi sigilate de dirigentulă oficialul sa vorii nainta direcţiunei generale la finele fie-căril
jună, dapă tâto aceste acte, alăturândă şi recepiselo de rărsărilo efec=
tuate la casierii în cursul lunci.
Art, 10S, Pentru efectuarea vărsărilori la casieriile generale sâii la
sncursalele acestora, sa va întrebainţa (form. No. 29), în care la fc- care vărsare, casierali va însemna suma priimită, Acestii actă se va,
păstra la oficiii pentru justificarea, vărsăriloră efectuate.
„Art, 109. Dirigeatulă oficiulat va lua toto telegramele presintate
în diua precedentă, lo va confronta ca registrală (form. No. 1 şi No. 7),
deosebindu-leîn
trei categorii, anum2: interne private, interne de Stati,

internaționale private şi de Stată, constatândă:
a. Deca nu lipsesce ver-una;
.

Inscrierea venitaritoră
în detalii Sn jarnalulă do

partidi No. 155
No. 30.

şi Lit,
-

Vorsările la casierie,

Controlarea gi clasarea
telegrameloriă presentate.
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d. Dâca suntii priimite şi taxate conformă tarifoy şi prescripţiuniloră
convenţinuilorii şi regulamentului scrvicinlui telegrafică;
e. Dica, sunt expediate pe via pe care s'a taxati;
,
d. Dica saută întârdiata şi în asemenea casă Acea motivul întârdierii este nutati şi justificată;
|
e. Dâra suntă subsemante liaibiiă de amploiatulii priimitorii precum
şi do către acclit care le a transmisii ;
“
f. Deca s'a trecuti în rubrica, «observații» din registrală (form. I),
însemnările din preambululă telegramei;
9. Dâca aceste însemuări în ceva ce coucerne telegramele iaternaţionale suutii coprinse în textil şi reproduso în limba francesă în prsambuli;
h. Deca telegramele cu răspunsă plătită (ad. No...........) ati fostă în
adevăr plătite şi în cast afirmativă să se notez»în rubrica «observaţii»
din registrulă (iorm. No. 1:10), No. sub care s'a răspunsă,
Art. 110, Cuvintele sci ţitrel: cronate se veri anala prin nă linie
cu cernâlă roşie, astă-felii ca săse pâtă vedea ceca ce a fostii d'asupra

„s6ă dedesubti și sa va pune adevăratalii cnvântii ssă cifră.

Ştersăturile ssă răscturilo santă interdise,
Arte 141. Dirigentuli oficiului va constata âsca numirală cuvintelor

precuin şi înseinnarea tsseloră din registrele (form, No. 1 şi 140) suntii
Constatarea taxelor din
form. o. 2.

exacte,
:
Art, 112, Dirigentali va constata deca acunarea taxeloră din registrală (form. No. 2), este exactă și dâca totalul coincidă cu colâna
respectivă din (form. No. 55).

La casă de diferinţă va rectifica ezorea şi suma totală o va lua de la

Formarea
grameloră.

amploiatuli de servicii, o va trece în registrulă (form, No. 10), şi o va
depune în casă,
Ori-co adeverinţă neliberată şi care s'arii constata că lipsesce da la
matcă va face responsabili de lipsa că pe dirigentulii stă impiegatulă
„de servicii. Sub nici * ună cuventă dirigentulă nu va tolera a se tăia chitanţele de la matcă mai "nainte de a nu avea astpră-lo inscripțiunile
„ce so rorii face pe matca registrului.
Art, 115, Telegramelo despărțite Sa: modală anitatii Ja art. 109, şi
regulate după No. ue ordine, dâca voră fi în numără mata, va. forma
„de fie-care categorie pe fie-care ji ună dozară deosebită; find în numără
maj inică va forma unuli sâă duo dosare pe luză,
Dirigentalii va ordona cu cea mai mare atenţie a nu se amesteca

acteloră tele-

difesite categorii în același dosariă.

Controlarea
lori sosite,

Telegramele uă-dati, controlate le va ţine închise.
Art, 111, Dirigentulii sa lua tolegramcle sosite şi ie va confronta
cu registzali (No. 140) deoschinlii pe cele focale de acelo de transitii
şi va, constata.
,

telegrame-

a. Dica sunti complecte;

b. Deca s'a notatii în rubrica «observaţii» însemnările din preambululii telegramci,
”
€. Deca răspunsurile la, rtspunsuri plătite suntii în reaiitate plătite,
în casuliă afirmativă va însenina, în registru (forn, No. 1), No. sub caro
s'a presentatii rispunsulii, 6ră în casă

negativi va comunica din oficii

..

oficiului expedituri,
”
d. Dica telegraimele de transttă aii fostii expediate ;
e. Dâca suntă jscălite lisibilit do amploiatulă priimitoră precum şi
do celii expeditoră ;
f. Va forma osebitii dosarii din aceste ducă categorii de telegrame
sosite după modulă arttată ia art. 109,
,
Inregistrarea telegrameArt, 115, Dirigentulă va inregistra telegramele sosite din străinctate
lorii sosite străine,
în registrulă (form. 140), observândiă a înscrie în rubrica <observaţii»
* însemnările eventuale din preambuli.

Arte 116. Dirigentulă va lua chitanţele de predare (forma. No. 6) şi

Chitanţele de predarea
telegramelori sosite.

va constata:
„a. Dâca nu lipsesce ver-nna;
-

"

.
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b. Deca suntă sub-semnate de adevărații destinatori sâi împutern
iciţi din partele;

c. Dăca nu este ver-nă însemnare din partea destinatorilori
relative
la întârdiere, în care casii se va constata motivuli, |.
.

In urma acestora va lipi fie-care chitanţă în dosulii depeşei
resDirigentulii va nota pe adeverinţă data şi numărulă avisului dată

pectire,

pentru depeşile neremise din diferite împregiurări, cră telegram
ele îm-

plicuite le va conserva în depositii cu însemnarea motivului nepredării.
Art, 117, Constatândi lipsa ver-unei adeverințe va face unii
cată de adeverinţă şi "li va trămite adresantului cu învitațiune duplide a

confirma priimirea telegramei.

Lipsa
predare.

chitanţeloră
.

de

In casă negată va transcrie telegra
din nuoă şi o va trămite adresantaului. Consecințele neregnlarităţii made
asemene

a natură, roră privi pe amploiatulă de servici,
Art, 118, Dirigentulii va confrunta telegramele sosite cu
registrulă
(form. No. 140) observând dâcă sunti tâte, şi dâcă ai însemnăr
ile reglementare,
Bandele se vor lega t6te la ună loci pe fie-care di, formândn-ss
ună
pachetii pe fie-care lună şi după trecerea de ună ani, sc voră
arde prin

Conservarea

morsec,

bandatoră

.

incheerea unui procesii-rerbali, care se va înainta direcţiunii generale

spre observare,
.
Ori-ce bandă constatată lipsă, amploiatulii culpabilii, afară de
pedep-

sele disciplinare, este reszonsabilă de ori-ce consecințe,

Art, 119, Răspunsoriloră din oficii, so roră da No. de ordine
din registrulă (form. No. 1).
.
Va răspunde din cficiă:
:

Rtspunsarile

din oficiă, .

a. La depeşile internecu răspunsii plătită ali ciori destinatoră n'a
răspunsă în termeni de 8 dila;
d. La depeşile cu expresii îndată diipă sosirea, trămisului;
c. La depeşile cari nu s'a putuţă

causa;

|

preda destinatorului,

E

arătând

|
d. La depeşilo recomandate şi cu adeverira de priimire, arttândă

timpuli

predării, ssii motivulii nepredării.

Art, 120, Dirigentulă oficiuluide controli va observa dâcaregistrulii

(form. No. 9) s'a ţinută în regulă, notândi numele şi prenumele
amploiatului de servicii,
|
Art, 121, Dirigentulă va adresa direcțiunii generale cerere pentru

ordonanțarea sumelori liberate din depositii în diua precedentă pentru
depeşele cu înadinsă şi restabilirea, întrernperilorii de linie.

art, 192, Dirigentulă va şnurui, numerota şi sigila telegramele presentate, fie-care categorie în parte, conformart, 109, Biuroarile cara ai
mal multe dosare de aceeaşi categorie vor lega, ca sfâră crucişi, împren-

Controlarea
de controlti.

rogieteulaY

Cereri de mandate pentra înadinsă aci estafate,

Parafarea telegramelorii

presentate.

nă, tote dosarele de aceeaşi categorie,

Pe-fila din urmă a fie-cărui dosară sa va certifica număralii telcgra-

maloriă ce conține.

E

”

Art, 123, Dirigentulă va certifica suma totală cusenită administra-

țiunii române de pe telegramele sosite internaţionale şi înregistrate în
registru.

(Form. 140),
i
Art. 124. Dirigentulă va şnurui, numerota şi va sigila telegramele
sosite de fie-care categorie în parte.
y Art, 125. Dirigentuli va certifica condica controlului (form.

o. 9.

art, 120, După trecerea de uni anti se vorii arde atât recepiselo
(form, No. 6) precum şi bandele telegramelorii de ori-ce categorie,
dre-

Certificarea sumeloră do
la telegramele internaţionale. *
Parafarea tologrameloră
sosite,
Certificarea condicut de
controlă,
E
Arderea acteloră,

sindu-se cusenitulii procesă-verbali. Esto cu totuli interdisă a so întrebuinţa

chârtia s6ă chârtiile cari aii servită la formarea registreloră,
fie pentra compturi, fio pentru împachetare ş.c.].
”

Arte 127,

Dirigenţii de oficiă suntă tori la fie-care începutii de .
iună să procâdă la închecrea compturiloră telegrameloră, şi, din
proună
cu tote piesele de comptabilitate relative, să le înainteze direcţiun
ei
generale celii maj târgdii 10 dile de la finele lunci.

Incheerea compţurilorie
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Uă amenii de 10 leY se va aplica dirigenţilorii pentru fie-care di de
Ă

întârdiere peste acesti termeni.
Oprirea dea păstra ban!
străini în casa Statului.
Sequestrarea
străini.

baniloră

|

Art. 125. Este cu totulă oprită a se confunda în aceeași casă banii

Statulul cu alte fonduri, ori-care ară fi origina sii destinaţia, loră,
Art, 129. Orl-ce bani străini în numerară sâă gropuri s'arii găsi
în casa oficiului fără să figureze prin conticele respective, se vori confisca în folosulii fiscului.

(form. No. 112 gi acelă form. No.113) servă

Art. 190. Registrul

Archiva.

Statistica telegrafică.

pentru înregistrarea chârtiiloră intrate şi egite cari guntă relative la
administraţia biuroului; dosarele urmâză a se forma dnpă categoris
chârtiiloră păstrându-se în cca mai bună regulă.
Art. 121, Imyrimatală (form. No. 25) servă la formarea statisticei
lunare, trămiţendu-se direcţiunei regulati la finele fie-căria Juni, 6ră .
la, Ânele anului se va forma uni tabloa generali după statistica lunară,
trămițerdu-se asemenea direcţiunei împreună cu cele-alte acte anuale.

CAPITULULUV
Corospondinţa

ofcială

"ZI. Telegrame de Stati
Telegrame

scutite de”

taxe.

“Art. 132, Na sunti scutite de plata taxei de câtii corespondinţa
Măriei Sele Domnitorului şi autorităţiloră prevădute la art. 12 şi 13
din regulamentulă penţru transmiterea corespondinţelorii ofi:iale prin
telegrafi şi postă, decretată la Decembre, 1870, şi promulgată în JMo-

nitorulă oficiali, No. 215.

Manipalarea,

Aplicarea sigiliului.

.

Arte 133. Dirigentulii oâciului este dâtori a observa cu totulă de
aprâpe prescripţiunile menţionatului regulamentă atrăgândii asupră'şi
totă responsabilitatea pentru ori-ce telegramă s'ari expedia fără plată
cate nu arii nsuşi condiţiunile cerute; totuşi însă elă esto dâtoră a,
căuta a nu usa de dreptulă ce'i dă regulamentulă la art. 18, dea refusa uă telegramă în comptulii Statului, do câtii numai în casură cu totul specificate de reglementă mărginindu-se, în casuri îndaoelnice,de
a atrage atenţinnea direcţiunei spre a se urmări încasarea taxei de la
expeditoralii telegramei de ra avea loci.
Art, 194, Depeşile oficiale se voră trata întocmai ca şi depeşile
private, adică: se vori înregistra şi taxa într'ană registru separati,
(od. No. 1) ete.
-

Art, 195, Dirigenţii oficiurilorii suntă detori a cere ca pe telegra-

mele oficiale să se aplica sigiliulă autorităţii de la care emană, afară

de acele telegrame care provină de la persone delegate din partea ver-

Telegramele cu destina-

țiune pentra localităţi unde nu există oficiuri telegrafice.

Refasnlă ţelegrameloră
ca de Staţiă,

unui ministru în afaceri ale Statului, scă acelea care fără a avea drept,
a priimită ordine de la vre ună ministra a respunde prin telegrafi.
Intemplându-se ca acestă formalitate să nu fie îndeplinită, dirigentulă oficiului pâte, cu tâte acestea, expedia telegrama cândii cunâsce
somnătara expeditorului remâindă ca în urmă să ia disposiţiunile necesare pentru regaularea ei.
Art. 136, Telegramele oficiale destinata pentru localități unde nu
există oficiur! telegrafi:e se voră expedia prin telegraf la oficiulă celă
mai apropiată de loculă destinaţiunei lorii, care oficii o va da spre expediare la destinaţie, autorităţii administrative locale, sub luare de
chitanţă, coprindândă data şi ora la care a avută locă predarea telegramei acclel autorităţi.
:

Art, 127, Oră-ce depeze, ori-care "i arii fi conţinutul, trebuesce ro-

fusată de a fi priimită ca depeşe de Stati:
1. Decă nu emană de la ună funcţionarii anume designată

în regu-

lamentuli menţionată mai susii, să de la delegatulă săă, s6ă de la
locţiitorulă săi ânurae autorisati.

2, Dsca acel fancţionarii, arendă ună dreptă mărginită de a coros-

e
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„punde gratisă prin telegrafă, nu este antorisată a corespunde cu pers6na la care se adreseză,
. ,
-

3. Dica dreptul de a corespunde gratisii prin telegrafi a fostă măr„ ginitii pentru unii objectă speciali, şi dâcă conținatulii depeşei este cu

totulă altul,
|
4. Dâcă emană do la uni funcţionarii fără drepti de a corespunde

gratisii prin telegraf şi deca depeşea nn este răspunsul la uă depeşe
„ conţinendă ordinul sâă invitaţiunea către acelii funcţionarii de a răspunde prin telegrafiă.
,
Dirigentulii oficiului care va espedia asemenea depeşi gratis, va fi

supusă la plata costului acelorii depeşi.
Art. 138, Transmiterea unei depoşi oficiale conţine :
1,
2.
3.
4,
3.

Preambulală,
Adresa,
'Lextulă,
Semnătura şi
Număralii oficială,

Trausmiterea,

_
:

Art. 139, Preambululi conţine iîndicaţiunile următâre :
1, Menţiunea

de urgeutii aci forte urgentă;

2. Numele biaroalui de destinaţiune;
3. Nemele biuronlui de presentare precedaţii de particula din;
"4. Număruliă de ordine ali telegramei;
5, Timpulii presentării (prin trei numere : data, ora şi minntele ca
indicaţiunea, d. (dimincţa), s. (sâra);
6. Numnărulă curintelorii, şi cândă se întâmplă, numărulă grnpeloră
de cifre scă de litere.
Esemplu : Bucuresci, din Ploesci, No, 372, s. 1 6,c. 10, gr. 17,10

şi 20 d. (adresa şi textul),

i

-

Arte 140. Cândii depeşea priimită nn conţino exactă numărulii cuvinteloră anunţate în preambaulă, s6i cândă unele frase suntii fără înțelesă, oficiul priimitorii cere de la acelă care transmite rectificaţiunile necesaril; deca chiariă în urma acestei măsuri telegrama nu este
corectă, oficialii priimitoră cere îndată rectificare de la oficiul de origină, Gră telegrama o expediuză la destinaţiune cu adnotaţiunea: «s'a
cerută rectificaţiunea»,

care să

trămite

destinatorului

îndată

ce se

priimesce.
.
|
Arte î41, Amploiaţiă de servicii îndată ce audi chiămarea cu sem-

Circulare,

nulă circulării (—-—-— e ——) suntă dâtori a răspunde imediatii; ei vori sta la aparati, vorii deschide linia "nainte observândii şi

înlesnindă tâte chiămarile şi răspunsurile celoră-alte oficiuri, astiă-feli

ca la începerea transmiterii circulării, fie-care să fie la apuratulii stă.
Indată după terminarea circulării fără ună momentii zăbară, oficiurile voră da trasele oficiurilorii de origină, începândi de la cele mai de-

părtate.
Tâte oficiurile suntii detâre a încunosciinţa pe oficiulă de origină de
data şi ora predării circulării la destinaţie prin vă telegramă de servicii în modulii crmătoră :
.

Câciali ,.,......

la oficinli, ........

circulara No...

e.
priimităşi predatăla .,...... (dataşiora),
Oficiulă de origină nu pote câse In dosarii circularea, până ce nu ra
îi primită avisele de priimirea ei, pe care lo va păstra în dosare

speciale,

.

,

|

Pt, 142, Amploiatulii care nu va, răspunde la trei chiămări succesive cu semnal circularii, pe lingă pedepsele disciplinare, va fi supusă
la plata avisului ce "1 se va da prin ună telegramă taxată în comptulă

s5ă; taxa acestel telegrame, se va opri din salarială amploiatului de
servicii, trecându-se ca venită extraordinară în diarul casei, inaintândă

totii uă dată direcţinnei uă listă spre controlă şi a armări încasarea
taxei.

-

-

.

Art, 113, Ofciurile însărcinate prin circularea No. 8626, din 1 Iu-

li 1871, cu priimirea şi retransmiterea corespondinţeloră

suatii obli-

AmengI

pentru ' nerăs-

panăerea la

catăril.

semnul

cir-
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” gate a expedia, imediatii după priimire, circulările la
tâte oficiurile la-terale de sub jurisdicţiunea sa.
”
:
Art, 144. Oficiarile cari nu voră patea proba trans
miterea circulă"iloră, prin baxda Morsce, în care să fie reproduse colațio
narea
pream-bolnlai acel circulare şi semnulă dovedil de priimir
e, se voramenda cu
el.
Taxa, circulării se va împlini de la impiegatulii de servici
i culpeşă,
cră amenda de la dirigentulă oficiului care este îndeto
rată a observa înfie-care diminâță regulata transmitere a telegr
ameloră.
Art. 145, Fic-care dirigentă de oficiii este îndâtor
atii a trămite di-

Controlală pentru îneaBarca taxcloră de avise și
- amendi,
,

recţiunelJa finele fie-căreia luni uă listă exactă
de taxele cuvenite a
se încasa ]a fie-car

e staţiune pentru avisele şi amendi
Secţiunea comptabilităţei va recapitula într'uă le ce a anunţată.
ste sume după co ra, verifica înregistrarea şi încasaosebită condică acerea lori de către o--

ficiurile respective,

:
:
Art. 116, In casă de întreruperea, liniilor
ii, companiile drumurilorii
de feri, rorii putea expedia depeşile lorii prin telegra
folă Statului, ele
voriă fisupus

Intreruperea liniilor căiloriă ferate,

o însă la plata taxet ca şi cele private dâră se vori
bucura
de prioritate ca și depeşile de Stată; cândi va fi, chesti
ritatea voiagioriloră, depeşele loră vorii avea priorit unea de secu-.
atea chiară asupra depeşilorii de Statii,
i
Art, 147. Dirigentulă oficiului este responsabilii de
cxpediţiunea de-

Colaţionarea şi subsemnarea depeşiloră de către
dirigentulă oficiului.:

peșilor

i de Statii, cari privescă biuroulii să;
elă este:
detoriă a le colaţiona şi a le sub-semna pe tote, pe câtă se pâte,
:
Art. 148, Depeşile de Statii sosite fără excepţiune vorii i
fi plicuite şi
pecetluite cu câră.
Art, 149, Depeşile de Statii trebuesci predate -destinatorul
ui îndată

Pecetiuirea tolegramelor,

Predarea la destinaţie,
Netragerea depeșilor ne- .
expodiate,

2g

Art.
visii de
Art.
grame,

-

:
altă depeşă pen-.

servi gratisă de
şi numai în casă

152. Dapeşile do serriciă : amploiatulii care va suprima
ună aservicii va fi fârte aspru pedepsită,
153. Dirigenţii oficiurilorii voriă fi supuşi la plata acelorii |
telepe care direcţiunea le-ari găsi inoportune.

Art. 154, Depeşiie de servicii trebuescă redactate,
se pote de
scurtă, afară de casuri de absolută şi imperiră necesitacâtii
te, ele nu vor
conține în totă de câtii 20, până Ia 30 cuvinte,
.
„ Dirigentulă oficiului redacteză şi sub-semu€ză singurii
depeşele.
Art. 155. Adresele depeşiloră de servicii se formulsză în moduli

Adrese,

Accidentele căiloră
zate,

Arte 150, Expeditoruli unei depeşe de Statii are . dreptu
lă de a o.

retrage po câtii timpi n'a fostii âncă transm
isă,
Cândiă ea a fostii deja transmisă, atunci trebue
uă
tru a anula pe cea d'ântâii,
:
ÎI. Depeşile de servicii
tuArte 151, Fancționarii telegrafo-postali nu se poti
telegrafă de câtii pentru afacerile de servieiă urgente,

do necesitate abeolută,

Arisă de servicii.
Plata telegrameloră
serriciă.

după sosirea Joră, la ori-ce oră din di scă nâpte.

fo-

următorii +
:
„ Bucuresci do la Ploesci, serviciă. Dirigentulă oficiului
, directorului
generală.
.
:
Si în prescurtare :
Bucuresci de la Ploesci, serriciă, dirigentă direcțiunei general
e. -

Art. 156, Dirigenţii oficinrilorii voră comunica indată adminis

trațiunei accidentele ce se va întempla pe căile ferate, afară
numai cândă
accidentele de cari aă cunoscință aii fostă deja comunicată
prin varl-uă
depeşă cu destinaţiune Ducuresci sâă trecând prin Bucuresc
i,
II], Depeşile meteorologice
Art, 157, In fie-care di la amâgi dirigcnţii de oficii voră comunic
a
oficiului Bucuresci Stati schimbările atmosferice, tempera
tura
termometrulii Rhtaumur şi în genere oră-ce notițe meteorologice. după
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Art, 15$, Aceste depeşi vorfi redipiate întruni modă cu totulă
abreviată.
Ele se voriă trece în registrul depeşilorii de Statii şi Be vori taxa
intoema) ca cele-alte depeşi.
Afară do preambuli în care se va indica oficiul de presentare şi de
stinație, aceste depeşi nu voră purta nici nă adresă nici semnătură.

CAPITOLUL VI
Disposiţiuni

generale

Art, 159. Tâte reglementele, instrucţiunileși circulările, precumii:
şi ori-ce disposiţiuni contrarii reglementului de fașă, suntă şi rămânii.
desființate.
Arte 160, Acesti reglementiă se va pune în aplicare cu începere de
Ja 1hs Octombrie 1871.
Directorele generală alii telegrateloră şi posteloră A, T, Zisso,

DECISIUNEA
MISISTERULUI DE INTERNE PENTRU REGULAREA SERVICIULUI TELEGRAFO-POSTALU .(1871)
"Noi ministrn secretară de Stati la departa- 12 ore diminsța, şi de la 2 până Ia 6 ore sâra
'mentulă de interne;
ÎN
. pentru serviciulii mesageriiloră. De la Boredi|
Avendi în vedere legea pentra organisare
minâţa până la 6 oro sâra, pentru serviciul co- corpului telegrafo-postali promulgată prin în- respondențelorii,
'naltulă decretă cu No, 1248, dia 26 lunii exUlteniţa.
pirati;
Cu servicii limitată,
Avendi în vedere înaltul decretă cu numă"Biurourile atâtiă celii telepraficii câtă şi cel
Tali 1213, şi detisionea nâsttă înregistrată
Ja No. 11293, prin care se numesce şi confir- postaliă suntă deschise dela 8 până la 12 ore
mă personelulă telegrafo-postală ,
: diminâţa şi de la 2 până la 6 ore sâra.
Curtea-de-Argaşii, Filiposci, Găesci, MărgiDecidemii :
:
Art. 1. Cu începere de la 1/+s Iuliă, servi- neni, Mizilă, Predclii, Urziceni, Urlaţi şi Vă- .
“cinlă oficiiloră telegrafo-postale se regalză în leni-de-Munte,
Numai cn serviciulă postale de schimbă,
“modulă vrmătoră : |
_

Riă- Vadului,

Circumscripţiunea I-a,
Cu serviciii permanenti
Biuroulă telegraficii deschisi Qina şi noptea,
Biuroulă poatalii : do la 8 penă la, 12 ore di"min€ţa şi de la 2 peni la 6 ore Sera pentru ser-

viciulă mesageriiloră. Da la 8 ore diminâța

până la D ore sâra pentru serviciul corespon“dențeloră.

Bocnresci, Brăila, Bazăă, Călăraşi, Câmpu-

Jung, Câmpina, Giurgiii, Pitesci, Ploesci, R9mnicu-Săratii, Râmnicu-Vâlcea şi Târgu-Vestet,
Cu serziciii complectii.
Biuronlă telegrafică deschisă de la. 8 ore di-

minsţa până la 9 ore sâra, 6răde la 1 Apriliă

până la 30 Septembre de la 7 ore diminâţa
până la 9 ore sâra.
,

Circumseripţiunea II-a,
Cu serviciii permanentă

Biuronlă telograficii deschisă diua şi nâptea.
Biuroulii postală deschisă : de la 8 până la
12 ore diminâţa şi de la 2 până la 6 ore sâra
peatra serviciulă mesageriilorii. De la S oro
dimin6ţa până la 6 ore s6ra pentru serviciulă
corespondenţeloră.
.
3
Caracal, Crajova, Slatina, Tarnu-Măgurele,
Târgu-Jiu, Turnu-Severinii.
“Cu servicii complectii.
Biuroulă telegrafică deschisă de la 8 ore di-.
mintţa până la 9 ore sâra, ră dela 1 Aprilie

până Ja 90 Septembrio, de la 7 ore diminâţa până la 9 ore s6ra, .
”
i
Biuroulii postală deschisă: Dala 8 până la
Biuroulă postală deschisi : de la 8 până la

|
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12 ore dimintţa şi de la 2 până la 6 ora stra
pentru serviciulă mesageriilorii. De la & ore di-

-

Cu servicii limitată.

Biurourile atâtă telegrafic câtă şi postal
minâţa până la 6 ore sra pentru serviciul cosunti deschise do la 8 ptnă Ia 12 oro dimincţa
xespondenţelorii.
şi da la 2 până la Gore stra,

Beketi—Calafată,

Nilia, Alănesci, Reni și Târgu-Ocna.

Cu servicii limitatii.
Biarourile atâti telegrafică câtă şi postelii

Numai cu serfiicială postală de schimbi.
- Mărăşesci.
“

suntă deschise de la 8 până la 12 ore dimincţa
şi de la 2 până la 6 ore sâra.

Alesardria-Islasii.

Circumscripțiunca IV-a,

|

Cu serviciii permanenti.

Numai cu serviciul postală.

Filiaşii şi Zimnicea.

Circumseripţiunea ÎII-a
Cu serviciauli permanenti.

Biuroulii telegrafic deschisi diua
Biuroulii poatală deschisă : de la
12 ore dimin€ţa şi do la 2 până la 6
pentru serviciulă mesageriiloră. De
diminâţa până la G ore sera, pentru
corespondenţeloriă.

şi nâptea.
8 până la
ore sâra,
12 8 ora
serviciul

.

Biuroulii telegraficii deschisă giua și nâptea.
Biuroulii postalii deschisă : de la 3 penă la. Botoşani, Dorohoiii, Fălticeni, Hoşi, Iasi,
12 ore diminâţa şi de lu 2 până laG, pentra Mihăileni, Pstra, Romană, Vasluiă,

serviciulii mesageriiloră. De la 8 ore diminâța
şi până la G ore sâra, pentru serviciulii corespondenţelorii,
Bacăii, Berladii, Bolgradii,

Galaţi, Iemailă, Tecaciă,

Cubală, Focşant,

„ Cu servicii limitatii,
Biarourile atâti telegrafice câtii şi postale

suntii deschise de la 8 până la 12 ore Qimin6ţa
şi de la, 2 până la 6 ore stra.

Cu serviciii complect.
Fălciii, Leova, Târgu-Frumos, Târgu-Nemţu
Piuroulă telegrafic deschisii de la 8 ore di- | şi Păşcani.
Numui cu serviciulă postalii da schimbă
mincţa până la 9 ore sâra, da la 1 Aprilie pent
Sculeni şi Iţeant.
la 30 Septembrie.
Art. 2, Directoraliă nostra generală ali teBiurouiă postală deschisă : de la la 8—12
ore diminâţa şi do la 2 pent la 6 ore stra, pen- lagrafeloră şi postelari este însărcinată cu -atru serviciuli mesageriiloră. De la 3 ore dimi- ducerea Ja, îndeplinira a decisianii de facă, reneţa până la, 6 ore sâra pentrn serviciulii cores- gulândă personalul după exigenţele fie-cărui.
oficii.
pondenţeloră.
Ministru de interne, ÎL, Catargi.
Adjudii,

REGULANENTU POSTALU
"“(Decretii No. 2056 din Decembrie 1872] -

CAPITOLULU

1

„Mo nopolulii postalii
Art, 1. Administraţiunea posteloriă are dreptulii esclusivă de a transporta, prin midioceie

midlozii care pentru a se putea scote conținutulă lori, arii cere ca, îmnpachetarea

să fie sfă-

vâmată sei ruptă ori să se întrebuinţeze chei
scă alte instrumente,

Art, 2, Administraţiunca postelorii pata refusa de a transporta prin midlocele de cari

de car! dispune, tâte objectele închise, împa-

dispune:

lograme. Cu tâte acestea exploatarea, să se în-

chilograme.
V. Objectele prea fragile scii acelea a căroră manipulare le arii putea causa stricăciune
precum : liqnidele, sticlăriile şi în geueral tote

chetate şi sigilate penă la greutatea do 5 chitindă şi la objoctele de uă greutate mai mare,
„ Yuândo'şi sarcina de â le transporta în aceleaşi
condițiuni ca şi pe acele de 5 chilogiamo 'pen-

tru care aro singură monopolulii de a le traus,
A
aie
porta.
Se consideră ca închise, împachetate sâi

sigilate tote objectele inchise prin siziliui,
cue,

gomă,

buline, încuetori, s6ă ork-ce altă

a. Objectele de uă greutate mal mare de 50

obje-tele cari se potii lesne strica stă descom-

pune,

.

-

e. Objectele acelea a căroră proporţiane scă

volumii ară aduca dificultăţi la, încărcarea şi
transportul luă, să acelea pentu cari s'ară

,

TELEORAFO-POSTALE
cere vă îngrijire deosebită, precum: animalele |
vii, arborii, copacii, etc.
.
Administraţiunea posteloră nn garanteză nici
nu 'şi ia răspunderea dea despăgubi pentru
objectele de acâstă natură. cari s'arii putea,
admite, în casii cândiă ari suferi în transportul
lorii vre uă stricăciune s6ă perdereprin natura
chiarii a conţinutului Jorii sâă din causa ambalagiulul,
E
,
Art, 3. Este cu totul opriti de u se seri
de postă pentru transportarea objecteloriă cari
se poti lesn= aprinde prin frecare, prin contactii
ca aerulă, prin presiune ete., precum: prafolii
de puşcă, cartuşe, licuide corosive, falminante
și în generală ori-ce objecte cari ar fi expuse la
fermentaţiune, a se inflama scă aface explosie.
Persânele cari voră ascunde prin declariri
false natura unorii asemenra obiecte, precum

şi acelea, cari nu le-arii declara conţinutulă,

suntii responsabili de tâte stricăciunile causate

39
Arte 7, Afară de uă cutiă de serisori aşedată la intrarea fie-cărui oficii, undo să pâtă
publiculii să'şi arunce corespondințele în ori-ce
timpă, se vorii fixa cutii do scrisori în piecele
şi stradele principale cele mai frecuentate și în
depărtare câtă se pote de egali una de alta.

Cutiile se voră aşeda solidii
în locurile cele mai

expuse Ja vederea publicului, inprijindu-se ca

încuiătorela să fie în stare forte bună. Pe uşa

He-cârei cutii se vori indica orele cândii so rădică scrisorele dintr'Ensele.
Scâterea scrisorilorii din cutiise va face cel
multă cu duoă ore înainte de plecarea fio-cărei
curse, combinânda-se astă-felă ca distribnirea serisorilorii loco să se facă celii puţină de

3 ori pe (li în oraşele principali şi de donă ori

în cele secundari,
”
Art. 8, Ori-ca objectă se va preda postei spro expediare trebue să fie taxatii, conformă
iegii, afară de casurile de scutire, determinate

şi pasibili do amendile şi penalităţile preră- printr'Ensa.
dute do lege. .
Aceste pedepse se voră aplica chiarii cândii
s'arii descoperi natura obiectului mal 'nainte
de expediarea lui şi chiar dâca marii ficaasată

nică uă stricăciune sei pagubă,

CAPITOLUL! II
Disposiţiuni

generale

Art. 4. Oficiurile postal trebuesci aşedate
po câtă posibilă în centruli orașului şi în etagiulă de jos ală localulni. Ele trebue să aibă
uă tabelă aşedată în partea. cea, mar expusă la
vedere cu inscripţiunea: oficiulii postalii. «

A
Arte 9, Numai taxele corespondințeloră sunt
respresintute prin timbre postali cândii suntă
francate la presiutare; în tote celo-alte casuri
taxele se prelovâză în nnmerariă.
Art. 10. Pentru taxarea corespondințeloră
şi objecteloră de mesagerii se va întrobainţa
cern€lă stă creionii roşu oră albastru.

Ori-ce taxă a se percepe de la publicii tre-

bue să fie exprimată într'uă singură sumă pe
adresa objestului care motivâză perceperea.
Destinatorii voră refusa de a plăti uă sumă
mai mare de câtii acea înscrisă po objectulă
ce le este predatii.
.

Art. 1î, Este cu totuli interaisii persona-

lului postati de a libera recepiso în ori-care altii
timpii de cât în momentuliă chiarii cândit'ob-

Alt. 5. La .oficinrile postale principale! pe
unde serriciulă nu se pote ține de unii singură jectulă este depusă ia postă,

amploiată, interiorulă oficiului trebue îmărțită asti-felă în câtii fie-care servicii manipulată în parte trebue să porta pe uă tăbliță
inscripționea sea expusă la vederea pablicalu.
„
Guişeturile şi grilagiele cari despartă publiculă de amploiatulă manipulant trebuesciă aşedate astii-felă în câti publiculă să nu potă observa ce se petrece în întrvlă oficiului sâă să,
pâtă ajange cu mâna pe mâsa de manipulare,
Intrarea publicului în biurourile de manipulare este cu totulii oprită. .
|
Amploiatali postală care va tolera, cui-va
intrarea, va fi aspru pedepsită.
Arte 6. Pe la intrările localeloră postali se
rori afişa orele pentru închiderea şi deschiderea biurouriloră, pentru rădicareu serisoriloră
de prin cutii, pentru plecarea factoriloră
-eu

distribnirea, în oraşă, precum şi orele pornirii

diferiteloră curse şi până la ce oră trebuescă
” predate objectele la postă inainte de pornirea
fie-cărci curse, spre a putea fi expediate chiar
cu acea cursă,
BE

Art, 12, Pe recepisele liberate de postă,
suvți oprite ori-ce adausii, corecturi, răstturi

ssii îndreptări de gifre în plusă sâă în minusă;
cifrele voră fi bine pronunciate şi locurile gle

50 roră împlini cu indicaţiunile necesarii sâă în
lipsă prin trăsături grâse de condeiii. . .
Pentru recepisele falsificate, deosebiti că

nu se va ţino comptă de dânsele în casuri de
reclamaţiuni, dâră antorii loră vori fi nrmă-

riţi în conformitate cu axt. 89 din lege.

Art, 13, Recepisele de priimirea objecteloră
de la postă se voră iscăli de către destinatori
numai în presenţa personalului postalii; aceştia fiindă responsabili în casti da conte-

stare că objectulă nu s'a predată adevăratului

destinatorii.
Şi
Art, 14, Ori-cine "şi ară apropria vro-ună
ohbjectii de corespondinţe stide mesaperil care
nu "i esteadresatiăi, fie prin declaraţii fasle, fie.
prin asimilare de nume sâă în oră-ce altă modă,

va fi pasibilă de penalităţile

prevădute la.

art. 156 din codul penală.
:
Art, 15; Ori-ce objecte ssă valori se. vor

49
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găsi pase din orore prin cutiile de scriaori sâă
uitate po goişeturile oficiului, dâca după ună
întervaliă de 5 dile nu s'ară descoperi proprie-

tarulă lor, care urmeză să'şi probeze drep-

tulă într'uni moăii autentică, pentru asemenea objecte Be închee procesii-verbală în regulă şi sa înainteză direcţiunej generale spre

a se trata ca objectelo cădute în rebutii, con-

formii art. 53 din lege.

,

Art, 10. Condiţiunila de transportarea. corespondințeloră şi objecteloră de mesagerii din
şi pentru străinătate sunt determinate prin

convenţiuni speciale încheiate sii cari se vor
încheia cu Statele străine.

" Tarifa internă pentru corespondinţe nu are
nici uă înrîurire asupra taxelorii de cari suntă
posibile schimburile internaţionale a postei de
scrisori. D6ră pentru objectele de mesagerii

ce soseciă din străinătate şi seexpediază pentru
străinătate, deosebitii de taxate internaționale

cuvenite Stateloră prin cari trecă, trebune să
se taxeze după tarifa internă de mesagerii pe

distanţa co are do parcurată în ţâră.

Art, 17, Serviciulă corespondinţeloriă se îm-

şi cari urmeză a fi depuse în cutiile de seri„

luare de chitanţă si pentru care admiuistra-

țiunea, posteloră "şi ia respunderea către presentatoruliă ei de a "li despăgubi cu 50 loci în
casii de perdere (art. 73 din lege).
Art, 24, Publicaţiunile periodice, împrimatele de toti felulii şi probele de mărfuri se numescii acele objecte cari prin natura lori nu
potii avea, nici uă

valâre

renale;

ele nu

potă

conţine altă scriere de mână de câtii adresa şi
indicaţiunile necesari! pentru asigurarea romi-

terii la destinaţiune.

Art, 25, Recomandarea este facultativă pen-

postel de

parte în 4 clase:
.
1, Scrisorileordinare francate şi nefrancate,
adică cari nu dai locă la nică uă înregistrare
!

N

Art. 23, Scrisdre recomandată so numesca
acea care se priimesce şi se liberâză numa! sub

scrisori;

adăugându-se

la taxa de

trancarea şi taxa de înregistrare preridută la

Serviciulă corespondinţelorii

2. Scrisorile recomandate

catii.>

tru ori-cine şi pentru ori-ce felii de objecte ale

CAPITOLULĂ IL

sori.

-

numesce actea pe care se află timbre'de uă valSre mai mică de câtă se cuvine pentru taxa
de francare.
Asemenea scrisori se taxâză cu porto întoemaj ca scrisorile nefrancate, scădându-se însă:
val6rea timbreloră aplicate pe dânsele; ele trebue să pârte stampila «nesuficienti fran-

art. 34 din lege.
”
Po recepisa ca se libereză expeditorului sa va
însemna atatii taxa de francare şi de înregistrare câtă şi taxa pentru recepisa de înapoiare în casă dea se cere.

Art. 26, Ori-care ară

fi distanţa, taxa ce

unneză a se aplica corespondinţeloră în intsriorulii României este uniformă, ţinându-se

s6mă numai de greutate şi do clasa din care
supuse la înre- face parte objectuliă.
”

zistraro şi cari urmâză a fi depuse şi distribuite

sub luarea da chitanță,

Se excepteză însă scrisorile destinate a se
distribui în interioruli comuncă unde a fosti
a & depuse.

3. Publicaţiunile periodice cari urmăză
depuse la postă francate şi sub bend!.
Acâstă taxă excepţională se numesce <taxa
4, Probele de mărfuri şi smprimatele de totii locală.»
Țelulă,
Art, 29, Fio-cara objectă ală postel da zcriArt, 18, Francarea scrisorilor ordinare prin sori este taxată după grentatea sea, în care se
timbre este facultativă; însă taxa unei scrisori cuprinde şi greutatea timbrelorii postale ca sernefrancată este înduoită de câtii aceea a unei vescii pentru francarea lui
.
„ scrisori francată de aceeaşi greutate.
Art. 9$, Inchiderea, sâă sigilarea scrisoriArt. 19. Francarea scrisorilură recoman: lorii atâtă simple cati şi recomandate apar-.
date. a publicaţiuniloră periodice, a probeloră ţine trimiţătoriloră şi acâsta după cum voră
de mărfari şi a imprimateloră de totii felul crede mal nemerită. Administratiunea posteoste obligatorie la prezentare.
lori le lasă totă libertatea în acestă privinţă;
Art. 20, Scrisore francală sa numesce aceza dâră declină ori-ce responsabilitate a consecina căreia taxă, equiralentă cu greutatea sa, ţeloră ce arii putea, resuita din causa unel îneste representată prin timbre suficiente, şi care chidori sâă sigilări neindestulătâre.
s8 remite adresantului fără a se mai preleva
Art, 29. Orm-ce serisâre găsită nesigilată
taxă, afară de dreptulă factoriloră de 2 bany sâii desigilată s6i ale cărelsigile fiind stricate
prevădatii la art. 31 din lege.
ară atrage Gre-cara responsabilitate morală
Art, 21, Scrisăre cu porto s6ă nefrancată asupra serviciulai postali, se va lega crucişi
se numesce aceea pentru care urmâză a se per- cu duoă bengi de câhrtie sigilate cn sigiliulă
cepe taxa de la destinatorulii ei, care taxă ur- oficiului pe partea opusă adresel într'ună modă
m6ză a fi scrisă pe dânsa cn. creionă sâii cer- astă-felă în câtă să se potă vedea partea. cea,
n€lă colorată.
:
alterată 2 scrisorei,
"
Art. 32. Scrisdre nesuficientii francată se
Pe dosalii scrisore! se ra scrie pa scurtă de

«
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către amploitaulă manipulantă causa care a
provocatii acsstă bandare,
Art, 80, Adresele atâtă ale scrisoriloră recomandate câtă şi ale tutuloră trămiterilorii
trebue să fie scrise lisibile cu caractere latine

şi să pârte tote indicaţiunile necesarii, adică:

plicii numele oraşului de origină şi a taxa fiecaro scrisâre cu taxa scrisoriloră nefrancate depuse în cutia, da scrisori a oraşului de origină.
Imprimatele s6ă probele de mărfuri expediate în asemenea condiţiani nu se voră distri-

oraşul, strada și numărul casei, pentru asigurerea remiterii la destinaţiune.
.
In casă contrarii, ori-ce consecinţe privescii
pe trămiţetorulă care le-a negligiati.
Numai pentru scrisorile ordinare destinate
"poste-restante, adresele poti fi înlocuite şi numaj prin Gifre scă iniţiale.

bui adresanţilorii.
Art. 36, Când trămiţătoruli unei scrisori

Arte 34, Totii asemenea, se va proceda şi

Art. 39. Foile de. reclamaţii şi recepisele da
înapoiare se remitii presentatorilori în schimb

recomandata află sâii presupune că n'ară f
fostă priimită da destinatorulă oi, este în drept
a pretinde expediarea unei foi de reclamaţie,
pentru fraucarea căreia va plăti 10 bani,
Acestă reclamaţie dresată în regulă şi pe
Art, 31, Oficiul expeditorii sâii cel de des- deplinii francată în presenţa reclamantului va,
tinaţiune vorii şterge de pe scrisorile nefran- fi expediată la destinaţie cu cea Vântâiă cursă,
cate, astii-feli în câţi să nu se mai pâtă dis- înscriind'o în fatură ca uă scris6re recomanciira, ori-co inseripţiuni să notițe cari n'ară dată.
.
face parte din adresă,
Toti uă-dată so va însemna pa dosul receArt, 32, 'Trămiterile găsite prin cutii fără pisei de depunere data reclamaţiunei prin stam=
adresă s6i fără arătarea localuă de destinaţiu- pila, de di, spre a se putea constata la timpă .
ne, fio francate stii nefrancate, sa tratâză ca decă reclamaţiunea a fostii făcută în termeobjectele cădute în rebută, înaintânâu-se di- nulă prescrisă la art. 71 din lege,
recţiunti generale la finele lunei împreună cu „_Acâstă foe de reclamaţie urmeză a fi înapoiacompturile.
,
.
tă în aceleaşi condițiuni în celă mal scurtă
Art. 38. Impachetarea sub acelaşi plic a termeni posibilă da către oficinli de destinamal maltorii scrisori cu adrese diferite, consti- ţie, care va înscrie răspunsulă cavenită dâcă
tnindă nă contravenţiane monopolului postală, remiterea către celă în dreptă n'a putută f
în casă do bănuială, esta de dstoria tie-cărui âncă efectuată, gsii la casă contrariă urmeză
amploiatii postali de a semnala objectele ali să fia investită cu declaraţiunea destinatorului
căroră conținută arii părea că este în oposiţiu- că a priimit'o în bună regulă.
„
ne cu acestă disposiţiune.
"In acestă din armă cast, precum şi dâcă neDecă bănntla are loci la oficiuliă de expediare remiterea a provenită din nă causă străină sers6ii la acelă de schimbă, dirigentulă oficiulai viciului postală, reclamaţianea este remisă
sei locoţiitoruli stă va, înscrie cu creionă roșn presentatorului sub luare de chitanţă. In oripe adresa acelui objectă cavintelo «verificarea ce altii casă, ea va fi înaintată direcţiunii gereserrată.>
nerale a posteloriă şi francarea plătită se va
Dirigentuli oficiului de destinaţiune va în- restitui reclamantului din salarială amploiavita pe destinatoră a se presinta Ja oficiă pen- tului calpabilă.
:
tr a deschide în presenţa sa objectulă bă" Art, 37, Nici uă foia de reclamaţie nu pâte
nuită.
Pa
circula gratisă prin postă.
"Dscă delictală esto constatată, se va dresa
Cândă presentatorulă unoi scrisori recomanpe dată unii procesă-verbală, care se va expe- date a plătită şi taxa uneirecopise deinapoiare,
dia dimpreună cu piesele relative prin cea d'ân- atunci taxa foiei de reclamaţiune ra fi în sartâiă cursă direcţiunei generale aposteloriă pen- cina oficialul care a neglipiată a înapoia recetru urmărirea fraudei, conformă art, 83 şi 86 pisa de înapoiare la timpi.
:
din lege.
.
Arte 9S, Reclamaţiunile trebue să fie înseriÎn casulii contrarii destinatoruli va lua, s8 sub No. curentii, întruni registru ad-hoc,
fără altă formalitate, posesiunea, objectulat îndată ce ele aii fostă formulate, precum şi recare”i a fostă destinată.
.
sultatalii loră îndată ce se dobândesce,
pentru scrisorile cari ară da bănuială că conțină valori, armărindu-se calpabiluli în conformitate cu art. 36 din lege.
;
Art, 35. Este cu totulă oprită de a adresa
unul oficiă scă amploiată postală sub uni converti una s6ă mai multe scrisori cu adrese diferite.
E
-,
|
Cândii oficiul postalii va priimi asemenea
trămiteri, francate sâi nefrancate, este obligatii do a înacrie cu creionă roşu sâii albastru

cu racepisa do depunere, care so anulsză imediată.
După efectuarea acestui schimbi nu so mai.
pâte admite nici uă reclamaţiune; ork-ce contestare despre identitatea îscălitaroi urmândă
a se face numat în momentulă cândă se efectusză schimbulă.
”

Art, 40. Cândii perderea unei scrisori reco-

mandate

este constatată,

oficiul de origină

„Pe adresa, fie-cărei scrisori care s'a găsiti în raportâză imediat direcțiunei generale a posta-
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Joră,

înaintându'i fdia de reclamaţie

statările făcute.

cu cen-

:

Presentatoralii se adresfză dirccţiunii cu recepisa de depunere pentru a 'şi cera despăgubirea acordaţă de lege, care i se va plăti în
termeni de duoi luni, socotită din diua cândă

a făcută reclamațiunea.

"

Acestă despăgubire se va face în sarcina am-

ploiatalui care a perdut'o.

-

Art, 41|, Administraţiunea, posteloră nu ia
nici uă responsabilitate pentru perderea cores-

pondinţeloră nerecomandate; dsră ca u0te, în
înteresuli regularităţii şi pentru preatigiulă
serviciului,
să ordone uă anchetă aâministrativă, cândă i vară adresa reclamaţiuni, basate
pe declaraţia destinatorului că n'a priimită 0bJectuliă expediată.

Art. 42. împrimatelede totă felală și pro-

bele de mărfuri trebue să fie expediate sub bandă mobilă, în saci stă cutii înzhise, astiă-feliă
în câtă verificarea conţinutului să se potă face
cu cea maj mare înlesnire,
:
Cu tâte acestea, avisele, imprimatele de comerci, însciinţările de căsătoria scii de morte,

precum şicartola de visită, poti fi expediate
sub formă de bilete nasigilai». sâii dopuse în
plicuri deschise,
Art. 42, Esto cu totalii oprită a se puna sub
nă singură bandă mai multe objecte cu diferite adrese,
In asomenoa casii so voșii taxa fie-care în
parte dapă tarifa serisorilorii nefrancato săi
nesuficienti francate.
Arte 4t., Pablicaţiuile periodice ce se roră

Art. 4$. Imprimatele un potii avea alte
indicaţiuni manuscrise de câtă semnătura trămiţătorului locali, data expedierei şi adresa
destinatorului. Liniile verticale re mărgini, avendii de scopi a atrage atenţiunea lectorului .
asupra unui pasagiă ali imprimatulai, suntă
autorisate. Nici vă corectară sâii adnotaţiune,

care

ară da caracterulii unei corespondinţe,

nu este admisă în testuli imprimatelorii,
Impriwmatela carl ară purta alte scrieri, in-

dicaţiuni sâi notițe, afară de acele antorisate

mai susi, s6ă în generală acelea, cari n'arii în-

deplini condiţiunile cerute, se rorii trata întoc- .
mal ca și cele nefrancate si nesuficieutiă francate, adică se rorii taxa după tarifa scrisorilor
ordinare nefrancata. Arte 49, Probelo de mărfari, expediate în
condiţiunileprescrise Ja art. 42 de mai sus, nu

poteonţina nici ună valGre renală (de comereit).

- Indicaţiuuiie manuscrise. autorisate pentru
probele de mărfuri suntă : numele stă denumirea expeăitorului. marca fabrice. cit a comerciântulni, numerile şi adreca destinatorului.
Probale d: mărfuri cari varii purta alte
scrieri, îndicațiuni ss mărci afară de cele autorisate, sti în generali acelea cari Marii îndeplini condiţianile prescrise prin acestă regiementă, voră. fi tratate ca cele nefrancata sii
nesufizientii

francate,

alică taxate

into:mai .

ca şi serisorila nefrancate.
Art. 50. Imprimatele şi probaio de mărfuri
nefrancate se vorii trata în tote jrivinţele ca
şi serisorila nefrancata, adică. atâtă pentru
tază câtă şi pentra greutate și progresiunea
adresa directă de cătra editori la abonaţi şi din î5 în l5 grame.
Imprimatsle şi probele de mărfari neseficari urmeză a se depune în regulă oficielorii

postale, poti beneficia, numatele de taxa, excep-

cientă francate voră fi considerate în acelaşi

ţionale de 1 1/2 bană, prerădută în favoruli
editosilor, şi aplicată în condiţiunile stipulate
Ja art. -£5 şi 40 următore:
Arte 45. Sub nă bandă nu se va putea

chipă precum şi în toto pricințele întocmai ca
seriaorile nefrancate, fiindii că îndată ce ună
imprimată ssi proba de mărfuri na sant îrancate după regulă, perde dreptuli la greuțatea de 40 graine pautra ună portă simpiu. Probele de mărfuri şi imprimatele de totă
felul mai grele de 250 grasa nu poti fi expediate de câtă prin posta do mesagerii.
Asemenea, esta intergisă a se expedia prin
posta de scrisori cătra acelaşi destinatoră mal
multe trămiteri de uă dată cu greutatea, ma- :
ximam de 200—259 grame.
art. dl. Cândă sară găsi scrisori soripte

pune de câţii nă singură fois a jurnalului editată,
:
:
Uni suplimentii specială ală vublicațiucei
expediate ra putea fi almisă fără adăugire de
taxă; dâră greutatea totală nu pote să fie mai
mare de 40 șrrame.
Art, 46, Pablicaţiunile periodice, puse regulată sub bendi şi francate. nu potă îi depuse
în cutiile qa scrisori, ele trebuesciă remis di-

- recti ofiziuriloră postale, Acele depuse în ca-

tii, deca nu voră poseda timbre suficiente ca
pentru im primatole ordinare. sc voră taxa după
tarifa scrisorilorii nesuficiente.
Art, 47, Denumirea de imprimate se întinde
la tote reproducţiunile obţinute prin tipografie,
litografie, întografie, inetalografie şi alte piocedări mecanice.
,
,

Scriptele autografiate prin midloculă ma-

chineloră de copiatii na secnprind în acâstă de:

numire. Ele şor fitratate ca scrisorile orlinare,

scii ori-ca alte objecte ascanse cu inteuţiune

întra fpilo imprimateloră sâă probelor de mărfuri, nu numai că acestea sa taxeză cu porto
după tarifa de serisosi, deră expeditorul lori
este pasibilă de penalităţile previdute la articolulă S3 din lege.
.
:
:
Constataras se va faco prin încheere de
procesti-verhaliăi legalisată de autoritatea com- .
petintă.
Art. 52, Presentatorulii orl-cărui object depusii la postă spre transportare are dro,tulia
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dispune de densulti penă în momentulii remiteriă lui la adresă,
.

Arte 59. Ori-ce presentator pâte să retragă

objectalii ce a depusă la postă spro cxeciare,
plătind, la casii de nefrancare, taxa ce trebaia percesă de la destivatorii.
Pentru asemenea, retrageri so vorii păstra

armătorele formalităţă : 1. Dâca objectulii nu s'a expediată âncă, se
va putea libera printr'uă simplă declarare în
” scrisă, după ce mai ânteiă amploiatulii de servicii se va, convinge că este în adovării acela
ce a depusii objectulă pretinsă,
2-lea. Deca objectulă a fostă deja expediat,
se telegraficză, do oficiii printr'aă depeşă plătită de reclamantă, după ce se obține nai ântii declaraţia reclamantului că 'lă va privi

orl-ce reclamaţiane pentru intârdierea ss ne-

Ministerulai us chitanță ca şi pentru timbrele

telegrafice.
N
Arte 00, Perceptoruli postală înregistreză
îndată în jurnalulă generală ală timbrelor:
cuantitatea timbrelor priimite. Acest jurnal
parafată şi sigilată de Curtea de compturi este destinatii la înregistrarea operaţiuniloră
de intrare şi eşire cari se treci pe rândi fără
ştersături, răsătari sâă adăugiri întra rânduri.
Art. Gl, Trămiterea timbreloriă postale nu
se pote efectua de câtii în virtutea ordinelorii
spetiale data de direcţiunea generală,

:

Art, 62, Trămiterile so trecă din jurraluli
generali ali timbrelor în registrul de partidă.
Art, 63, La finele fiecărei luni perceptorul postali centrală va presinta direcţiuuii generale compt de priimirea şi întrebainţarea. timbreloriă în cursulă acele! luni,

anexând şi acte

remiterea acelui objectă.
.
! justificative numerotate, broşato şi şnuraite în
3-lea, Decă dirigentuli s6ă amploiatult de formă de dosară,
:
servicii se îndouesce de identitatea reclamau" Art, Gi. La finele anulat, perceptornlă centului, "i cere sigiliulă spre a'lă observa dâca se trală înaintsză direcţiunii generale comptii
potrivesco cu celi aplicatii pe objectii, sâii dâca, pentru gest:unea anrlui expirată, presentândii
este serisâre îlă întrebă ce semnătură pârtă, totalali operaţiuniloră în cursnlă anuiui, ară
o desface în prezența sea, ilă pune să facă a- tândă şi excedentulă aflată la 1 lanuarii.
ceeaşi semnătură şi dâca se potriresce în amAcesti compri stabilită în forma jurnalului
bele casuri îi înapoiază objectuli, In casii con- generală va reproduce totaluriie tutulor comptrariă, încheiă pe dată procesii-verbală pe care turilori după repistratii de partidi,
"lă înaintâză direcţiunei generale, raportândiă
Art, 65, Aprovisionarea oficiuriloră cu timcasulă întâmplată; 6ră objectulii îlă sigilsză bre postale se rogal6ză duvă importanţa vocu pecetea cfisiului, notândă pe dos : «i fost nitului, Fis-care dirigenti de ofiriă va ingniji
deschisi diu causă că D.X, cutare se decla- A se aprovisiona ca cuantitatea necesară pe
rase de posesorul săă şi voia săli retragă»,şi donă luni, adresândă cererea sa direcțiunei cu .
15 gile nai inainte de terminarea timbreloră
apoi se expeditză la destinaţie.
!
Arte Bt, Oficiele postale nu vorii lua în con- din depositiă,
i
i
Art. 66, Direcţiunea generală decide număsideraţie nici uă cerere prin telegraf sâii postă pentru recxpedierea, înapoierea ssă schim- ruli definitivă ce urmeză e ge expetia fie-cărui
barca destinațiane! objectelurii, âca aceste ce- oficiţi, dând ordine perceptorului centealii,
teti nu voră fi legitimute de către oficicle do
art, 67, Dirigenţii oficiuritorii certifică şi
origină stă dâca nu vori fi făcute prin înter- înapoâză perceptorului postată centrală chiar
mediulii lori.
.
în diua priimirei timbrelor adeverinţa da priiOfciele de origină în asemenea casuri suutii miro pe case aplică şi sigiliulă oficiului,

dâtâre a se încredința mai ântâiă de identita-

Acâstă adeverinţă li so trăite de către per-

tea reclamantului, după cumă sc prescrie la
articolală 53 precedentă.
|
Art, 55. Timbrele postali puse în circula
țiuna represintă valori de 1 şi jumătate, 3, 5,
10, 15, 25 şi 50 bani.
:

ceptorulă central uădată cu adresa de îusucire
a timbreloră,
ca

Art, 6, Nu se permite vindrea de timbre

Dirigenţii oficinrilorii îniată ce priimescii

timbrele, le trecă în comptalii îresgpectivii,
notândă No. şi data adresei cu care le-a șriimit,

Art, 65. Dirigenţii de oficiură suntii perso-

postate de câtă amploiatului însărcinată cu a- ali reaponsabili de timbrele postale cu cară
cestă serviciu, conform art. 38 din lege, .vai jucăreatii, chiari în ceasuri când viudarea
Art, 57, Pareeptorulă postată centrală este !oră se efectucză prin amploiaţă subalterni,
însărcinată cu priimirea de la Ministerulii de
Art, 69, Dăca la priimirea timbr-loră dirifinance a timbrelor postale, cu păstrarea şi geatalii oficiului găsesca veri-uă lipsă s6ă pridistribairea lori la oficiuri.
sosi de câti ce e notatii pe adresa pereeptoru-

Art, 53, Perceptoruli poatală nu se pâte

preseuta la Aliuisterulă de finange pentru priimirea timbrelor de câtii îa urma unui ordină
ali direcţiunal gseorale,
Art, 39, Pentru timbrele priimite, conform
ordinului direcţiunii, perceptorulă postali dă

lui centrali?,-încheiă îndată

unii procesi-ver=.!

bală pe care "li trămite percejtorului central,
cerândă diferința sâi înapoindu'i plusulă,

- Art, 70e Cândii uă trămitere de timbre se

înainteză din erore altui oficiă, €ră ua ceiui în .
drepti, oficiulă priimitoră şi pe care nw'l pri-
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„Yesca, le înainteză s6ă directii celui către care
a trebuiti
să

fi

adresate,

prin

încheere

de

procesii-verbalii sâii, dâcă nu înţelege cui trebue să le trămită,

le înaposză

cu aceleaşi for-

me perceptoraului centrală spre a regula înain-

tarea lorii cu! se cavine.

Arte 71, Ecuivalentuli
denţilorii de ori-ce natură
trebue să fie represintatiă
aplicate pefaca objactului

francării corespouplătită de expeditori
prin timbre postati
care conţine adresa,

Art. 22, Pentru francarea corespondenţelnră

se va întrebuința pe câtă posibilă mai puține

timbre, fiind cu totul interdisă de a se aplica

de exemplu, 5 timbre de câte 10 bani, în loci
de unulă de 50 bani; precumă asomenea şi pentra ori-ce combinațiuni car! potă fi represintate prin unuliă sâă celă multi două timbre.
„Arte 78. Aplicarea timbreloră postale pe ori
care objectă francată nerecomandat trebue
să so facă de expeditorii, care este asemenea
dâtoră a'lii depuna în cutia de scrisori, afară
numai dâca, volumulii săi marii motiva remiterea în mânele amploiatalui.
Este cu totulă interdisă amploiaţilorii postali a lipi sinuri timbrele pe objectele nerecomandate, In casii de abatere de la acâstă
îndtorire voriă fi aspra pedepsiţi.
Arte î4, Afară de împedicarea absolută tâte
timbre'e postale trebue să tie aplicate pa faga
adresei vbjeetului francată. Chiari şi acelea
„cari represintă valârea îaregistrărei pentru
scrisorile recomandate trebua să fie aplicate po
faca carea coaţina adresa serisorei,
Timbruli postală care reprasintă taxa unei
recepise de înapoere sa va aplica chiară po recepisa de înapoere,
.
In casă contrarii, sa va urmări ca sustragere de taxă, chiară deca taxa rocepis=i de înapoere arii fi aplicată pe scrisâre,
Art. 25, Ori câte recepise de înapoera s'ară
constata fără timbre sâă cu timbre spoliata se
voră considera ca sustrageri de taxa şi culpabilii voră îi pedepsiţi, conformii legii.
Esto de dtoria dirigenţilorii de oficiă a pri-

veghia şi înainta direcţiunii generate recepisele
de inapoere şi foilo de reclamaţii ce le vor sosi

fără timbre; în casă contrarii, vor fi de nă po-

trivă pedepsiţi ca şi awmploiatulă culpabilă.
Art, 76, Pentru trămiterile sub banâă, timbrele postale trebue să fie aplicate pe bandă
s6ă po objecţă chiară; este interdisă a se lipi

timbrulă între bandă şi objectă.

Art. 27, Pentru francarea tatuloră corespondenţeloră depusela oficiele postalo sţă prin
cutii nu so admite de câtă timbre postale emise şi date în circulaţinne do către Statul
români,
:

Timbrele fiscale, timbrele emise de Statele

străine, precumă si în generală veri-ce timbre străine serviciului, cândii so voră găsi

sidera ca neexistenteşi objectele so vori trata
ca nefrancate,

,

Arte 28. Aplicarea, de timbre telegrafice po |

trămetere postale şi de timbre postale pe telegrame este cu totulă oprită. Cândă s'ară găsi
asemenea timbre se vor anula prin staapila

de di şi nu so.va ţine nici ună comptă de dân-

sele, considerându-se întocmai ca şi cumii n'ar
:
,
exista,
Art 79, Timbrele a căroră margini albe sâii
punctate voră fi tăiate precumă şi jumătăţile
do timbre nu se pot considera ca valabile pentru fcansare.
Asemenea timbre se voră anula prin stampila de gi şi nu se va ţine nici ună compti de
dânsele, tratându-se objectele în consecință,

Art, 80, Indată ce so trage din circulațiune

veri uă emisiune do timbre postale, spre a se
întocui cu alta, din diua annnciată prin Jfonitorul oficială, timbrele retrase

nu

mai

potă

.
servi pentru francare.
- Cândiă s'arii găsi aplicate pe corespondințe a-

semenea timbre se vori trata ca în neființă.
Arts SI, Ori-ca scris6re,s'arii găsi că [portă

p3 dânsa timbre române obliterate cu stampile
străine serviciului se va considera, ca nefrancată.

Art, 82, Tote objectelo postei de scrisor! trebuc, îu momentulă chiar ală depunerii loră
s6i atunci câudă sunt luate din cutiile de scri-

sori să fie stampilate cu stampila de Qi.

Stampilele se voră aplica cn data din momentulă presentării s6ă aducerii de Ja cutie,
6ră nu cu aceea cândi urmeză a se expedia.

Toti asti-felă sa va urma şi la sosirea objectelorii la destinaţiune.
Pe objectele depuse
rea cursei, se va aplica
ţiunea <după plecare.»
Art, S3, Str'carea
lori postale se va face

şi adunate după plecaşi stampila cu inscripsă depretiarea timbreîn acelaşi timpi numai

prin stampila de qi, cu care se va deprecia fie-

care timbru în parte
Pentru depreciarea timbrelorii este cu totul
interdisă a, se întrebuința stampile cu inscripțiunea : franco, după plecare P. D. cu cruci
s6 altele asemenea; acestă dopreciare so va
face numal prin stampila de di, care trebue să
fie forte bine pronunciată pe fic-care timbru.
Amploiatulă care va contraveni acestei pre|
scripţiuni va fi aspru pedepsiti.

Art, St. Intreboinţarea unni timbra postal

care a maj servit deja la fraucare, se consideră
ca sustragere de taxă stă contravenţiuna mo-

nopolului postală şi sa po lepsesce feonforzză
art. 89 din legea telegrafo-postale,
Se punc sereră îndstorire personalnlui postală ca de îndată ce arii observa ună casii de

asemenea, natură, să se abţină de a strica ss

deprecia timbrulă postali presupusă că arii fi

aplicate pe aceste corespondinţe, so vorii con- | fostă deja întrebuințată; de a dresa imediată
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ună procesi-verbală şi de a'lă expedia însoţită
de piesa relativă sub ună plică sigilatii şi 1ecomandatii oficială către dirigentulă oficiului
postată de dostinațiune, Acesta va învita oficiaimente pe destinatorulă objectului bănuitii
ca să se presinte Ja oficii spre a se constata
numele, prenumele şi domiciliul expeditoruiIi, cari voriă fi transmise în proces verbală
şi apoi se vor înainta direcţiunii generale împreună cu corpul delictului sub plică recomandat şi sigilat de către dirigentuli ofiE
ciului.
Art. Să, Iu privinţa celorii adresato pentru
străinătate se procede la deschiderea une! ascmenea scrisori cu timbre deja întrebuințate
în unire ca parchetaliă locali, care trebue să
constate şi să urmărâscă pe făptuitori.

"Art, SG, Beexpediarea la noua destinaţiune
în interiorulă ţărei pote fi reclamată şi repe-

tată pentru corespondentulă de orl-ce natură.
Cererea de reexpediare trebue să fie formulată înserisii să transcrisă, în presenţa reclamantului, întruni registru ad-loc.

Reexpediarea nu dă locii la, aplicarea unei
taxe noui, de câtă numaă atunci cândă acele
scrisori ai fosti francate sâii taxate cu taxa,
locală, pe cândii noa destinaţinne la care urmâză să fie expediate este afară din circum=
scripţiunea comunală.

In asemenea casă se ra adăuga diferiaţa între taxa locală şi taxa generală.
Art. S7. 'Tote oficiurile postale suntiă obligate a priimi şi efectua abonamente

atâtii la

-

|

45r

Pentru abonamentele la diarele din străinătate se va publica în fie-care anii termenile în
cari aii a se face abonamentele.
Art, 92, Reclamele pentru lipsăjde foi trebuescii făcute la oficiul respectivi în termenulii prescris la articol.93 următori. In cas
contrariii. foile lipsă na se poti procura de
câtii cu plata taxei cuvenite.

Arte 93. Foile lipsă trebue să fie reclamate: '
1. Pentru jurnalele care apară regulată în
termende 24 ore socotitii de la, sosirea, cursei.
2. Pentru jurnalele cari apară la epoci ne-.
determinate, îndată dapă priimirea numărului
următorii.

Art. 93, Cândă anii abonatii "şi va schimba

domiciliulă trebue să comunice înscrisă oficiului respectivi spre a dispune trăimiterea diarelorii acolo uude se cere.
|
Art, 95, Cererile de abonamente şi taxele
încasate se înregistreză după ordinea presen-.

tării în diarulă casei de abonamente; cră pen-

tru taxele percepute se liberâză aboratalui nă
chitanţă tăiată din condica cu suşe, care chitanţă urmeză să fie investită cu stampila de
di şi cu iscălitura perceptoraulul postal.

Arte 96. Ori-cine pote să'şi retragă coman-

da sa, adică să câră restituirea taxe! plătită,
Accă comanda nu s'a efectuată âncă, scă decă
aduce pe uă altă persână spre a îi înscrisă în
locali săi. -

In nici ună casă însă, bonificaţia de 12!/2 la

sată nu

se restitue, acesta

constituindă

ună

beneficii ali Statului.
jurnalele din ţeră câtii şi la cele din străinăArt, 97, Pentru diarele cari ară înceta întate, dupt tarifele date de direcțiunea, generală. ainte de expirarea abonamentelorii efectuate,
- Arte SS, Plata abonamenteloră se face de scă pentru acelea cari nu arii fi apărutii nică
uă dată cu cererea,în monete de aură stă de de cumii, taxele de abonare fiindă plătite re
argintă.
,
! dactorilorii, serviciulii postalii nu pote restitui
Serviciulii postali 'I reservă dreptulii de a acele taxe.
|
reclama de la abonaţi prisosulă ce'i sară cuArt, 95, Ori-care persână ară dori să vină
veni prin sporirea preţului abonamentului.
să'şi priimâscă singură corespondințele de la
Aemenea se obligă a înapoia abonaţiloriă oficiile postale, pâte cere ca uă căsață speciaprisosulă, în casă cândiă ară scădea preţulă a- lă să'i fie pusă la disposiţiunea sea pentru a-,
.
bonamentulul.
cesti sfirgiti,
!
,

+

Art, 39. Abonamentelo se facă,

a.
tate
V,
c.

La
arii
La
La

1 Ianuariii pentru trei luni,
şi pentru onă ară;
1 Aprilii numai pentru trei
1 Iulii pentru trei luni și

jumătate ani;

d. La î Octombre numa! pe
Art. 90. Pentru efectuarea,
serviciulă postali nn'şi asumă
dere pentru regulata trămitere

uă jumă,
luni;
pentru uă

tret luni.
abonamentelor,
nici uă respuna foilor de că-

Obţinerea unei căsuțe are de consecinţă în-

cetarea, ori-cărel distribuiri de corespondințo
la domiciliulă acelei persâne. Cererea urmeză
să fie făcută în scrisă, şi ea rămâne în depositul oficiului postală totă timpulă câtă titu-

Jarulii nu va manifesta dorinţa de a renuncia
la detoriile şi avantagele căsuţei care "i a fostă

pusi la disposiţie.
»
Art, 99. Taxa ce trebue a se plăti pentru.
uă căsuță este fixată

la duoi lei pe lună; dâră,

tre editori şi nici nu este ţinutii a restitui ta- ună căsuță nu pâte fi acordată mai puţină de
“
xele încasate.
câtă pentru ună trimestru, şi urmeză a fi plăArt, 91, Persânele cari nu so vori abona la tită înainte la inceputii pentru fie-care tre luni.
timpulii cuvenitii, adică cu 10 ile mat "nainte
“Art. 100. Dreptulii de a avea nă căsuță nu
de începerea abonamentului pentru diarele în- scutesce pe niineni de la plata imediată a taxeterne, pu potă“fi asigurate
uă lipsă de numere.

că nu voră îndura

loră cu cari

suntă

încărcate

corespondinţele;.

scutesce însă de dreptulă cnvenitii factorilorii.

46,
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Art, 101, Posesiunea unei căsuțe dă dreptulă de a reclama corespondințele sâle nomai

în timpuli cândă oficiulă este deschisă pentru

"publici,

|

o

Arte 102, Esto oprită a so pune întrnă căsuţă corespondințe pentru duci stă mai malţi
abonaţi.
„a

Fie-care căsuţă va purta d'asupra uă etichetă

cu numele abonatului.

.

A

Art, 103. Corespondinţele depuse în căsuțe
nu 5 rorii înmâna de câtii persâneloră îndrituite, ss acelora cari vorii poseda autorisare
formală; Art. 104, Ofciile postale suntii dâtore a

face în fie-care lună nă listă de abonaţi la căsuţe şi a trece în jurnalulă caseide veniti pro-

dusulii abonamenteloră chiară în dina cândă

S'aă încasat, liberând pentru taxele percese chitanțe din ui, condică cu suşe pe care chitanţă
sa va aplica stampila de di şi iscălitnra perceptorului postală.
.

Art, 105. Se scutesce de plată de căsuțe

numai corespondinţele acelea, cari, findii desti-

ate pentru călători sâă persdue cu domiciliul
„ mecunoscatii, suntă adresate poste-restante.
„Aceste coresponâinţe se -păstriză: în căsuțe
anume destinate pentru poste-restante.

Art, 100. Scrisorile recomandate adresate

poste-restante se libereză destinatoriloră numai după ce'şi legitimeză identitatea,
Arte 107, Corespondinţele adresate poste:
restante se ţină la disposiţia destinatoriloră în
timpă de duoă luni; dâcă nu voră fi reclamate

în acestă termeniă, ele se înapoiază oficinlui de
origină şi cadă în rebuţă,

Arte 108.

a. Da a stampila îndată după verificarea
esactei treceri în comptă, corespondențele cădute în rebută printr'aă stampilă ca inscrip-

ţiunea rebutii,

a

b. De a prucede la verificarea motiveloră de

nepredare şi de a face fără intârgiere tâte de-

Ibarşele spre a asigura remiterea la, destinaţie
a acelori scrisori aliă cărorit motiv de nepredare nu'i arii părea destulii de basată să că

arii fi fostii resuitatalii unei îusciinţări gre=”
şite.

.

c. Dea păstra închise peacele cari ai rămas

în timpii de ună ani.
d. După acestă termeni, în fie-care aniă, se
va procedala deschidereaşi arderea acestoră
scrisori printr'uă comisiune compusă de cinci
ainploiaţi cu grade superisre.
e, Acestă comisiune va arde scrisorile fără
să le citâscă; 6ră pe acelea în cari sa vorii găsi

banknote stii alte valori, se voră păstra şi se
vorii cuprinde în prescriptulii-cerbală, specifi-

cându-32 conţinutulii loră.

f. Pentru scrisorile
urmări expeditorul
art. 36 din lege; €ră
găsi posesoralii lori,
valorile se voră vinde

|

găsite cu valori se va
loră în conformitate cn
în casă de a nu se putea
scrisorile so voriă arde şi
în vrofitulă Statuloi,

CAPITOLULU IV
Mandatele

p ostulie

Art, 111, Priimirea 'banilori şi emiterea

mandatelori postale se efectuâză- în orele de

serviciă numai de către perceptorii sâă diri-

Nici nă corespondință scă object
ală postei de scrisori nu se pâte anula de ofi- genţii oficiiloră postale,
Mandatela postale se taie dintr'uă condică
cii. Atâtii scrisorile recomandate, francate, cu ca matcă
sigilată şi parafată de Curtea de
porto, precum şi ori-ce alte objecte, dâcă nu se compturi
.
.
vorii putea remite nică destinatorului nici exArt. 112, Mandatele postale trebue să fie
peditorului în termenii de duoă luni, socotită investite
cu formalităţile următore:
de la data depunerei la postă, se voră înainta
1. Voră purta numărulii curentă de ordine,
direcţiune generale, după cum se prescrie la numele
casieriei la care urmâză a se plăti şi
art. 109 următorii,
.
numele persânel către care este a so efectua
art. 109, 'Tâte corespondințele cari pentru plata. precum
şi numele aceluia care a depusii
diferite motive n'aii putută fi xemise destina- banii; tOto
acestea cu caractere lisibile şi cutoriloră s6ă ai fostii refasate de acestia, cu
ratii scrise;
alte cuvinte tâte objectele. cădate în rebutii

după ce se vorii afişa la oficiul de orgină în
timpă do uă lună, trebue să se înainteze în fie-

care lună de nă-dată cu compturile direcțiunii

generale sub plici sigilatii şi însoţite de uă

jistă detailată a adreselorii, taxelor şi cause-

2. Suma baniloră se va înscrie în gifre şi în

litere fără corecturi sâi ştersături,
.
3. Ele voră mat purta asemenea iscălitura
complectă şi lisibilă a perceptorului sâii diri-

gentului împreună cu stampila de i a oficiu-

lui, care se va aplica toti ut-dată și pe sugea,
lorii cari aă împedicată remiterea lorii la desmandatului,
|
tinaţiune.
Art, 113,
Suma taxeloriă acestoră scrisori se va scădea tâta formalităMandatul investiti astii-felă cu
din totalulă venitului scrisorilorii pe acea lună, rea persânci ţile cerute, se liberezăîn priimidepusă banii, care singură Dirigenţii suntii responsabili de declaraţiu- esta în dreptă cea
a'lă expedia destinatorului sâă
nile inexacte,
!
.
| a dispune de dânsulii în ori-ce modă ară voi.
Art, 110, Secţiunea comptabilităţii geneArte 114, Mandatele postale pe cari s'ară arale are de dâtorie:
,
fa vre-uă răsătură, stersătură s6ă ori-ce altă-

4
N

|
_
47
caro di în jurnalul casei de venită şi do de-

- TELEGRATO-POSTALE

fel de coracturi, se voră considera ca falsificate şi autorii loră vorii fi urmăriţi conformi
art. S9 din lege,
In casă de erdre, mandatulă în neregulă se
va anula printr'uă croce pe tâtă suprafaga lui,
lăsându-se lipiti ja matcă şi se va da numărul
curentii mandatului ermătoră,
Art, 115. In dosul mandatului subscrie
pzihnitorulă bunitorii în presenţa casierulul la
care se presinteză sivgară pentru achitarea
" maudatunut,
,
Art. 116. Pentru a se înlesni grabnica a-

taliă,
:
:
art, 120. Ort-cine pâte înapoia biroului
da origină mandatul postală şi a cero restituirea baniloră depuşi, d&ca vtrsarea lori la,

casierie nu s'a efectuaţi âncă, perdendă însă

dreptulă taxei de vă jumătate la sută cnvenitii .ostel. In asemenea casă se anulâză mandatul după cum se preserie la art. 101 precedentă,
” În nici unii cas oficiile postale nu potă face
acestă restituire dâcă, banil s'aii virsată deja
chitare a mandateloră, dirigenţii oficiitoră , la casieria generală; însă potii preschimba
mandupă cererea. presentatorului şi în comptulă datul pe ork-ce nume ară pretinie în
condi
acestora, voră putea avisa prin telegrală pe ţiunile vrevEdute la art. 101 precedenti,
casieria asepra căreia s'a emisă mandatele.
In totăcasuli dirigenţii sunuii dâtoria, atisa
imediată prin postă po casieri) asupra cărora
a emisă mandate mai mare de 300 lei.

CAPITOLULU V.

Art, 117, Mandatele postale cară nu s'aia-

chitată în cursă de uă lună voră putea fi pre„Behimbate nuinal la oticiile de origină unde
Sai depusă banii.
.
Cândi se vapresinta ună asemenea mandatii,
dirigentuliă oticiului va emite uni nucă mandati prelevândă din nuoii taxa leginită şi în
- loculă acestuia va lipi la matcă mandatulă cel
vechii anulată, în dosulă căruia se voră certi-

fica de presintatoră causele cari aii provocatii
neachitarea lul la timpă.
Numai în casii cându neachitarea mandatului în termenă de uă lună a proveniti din lipsa
„ de fonduri, ceea ce trebue să fio cerțificată de
„ casierulă respectivăpe dosul nandatalui chiar,
numai în acestă casă preschinbarea mandatului
se va face țără a, so mai rcînoui taxa, de uă ju„mitate la sută. Atâtiă pe sugea câtă şi pe mandatală celă nuoă se va fzce adnotaţiunea următore: <mandatală No., .. din luna... . a«nulă... .. preschimbatii cu celă de “facă în

«conformitate cu art. 46 din legea telegrafo-

- «postale.»

Serviciulii mesageriilorii

Art, 121, Objectele de mesagerii nu vorii
putea fi admise spre expediăre dâcă nu voră fi
solidii împachetate şi dica nu vorii îndeplini
condițiunilo prescrise printr'acestii regulamentii.
Arte 122. Ca câtă distanța do parearată
este mai mare, greutatea şi dimensiunea con-

siderabilă şi valorea importantă, cu atâtă îm-

pachetarea trebue să fe solidă, practică şi îm:
permeabile.
Valorile în numerari şi în chârtil, bijuteriile şi în generalii objectele puţinii voluminâse
deră de mare valâre trebue se fie bine împachetate în chârtie grâsă, în pânză, în pele sâă
|
mai bine în cutii învelite cu muşama.
Impachetările cu chârtie sâii cu pânză trebue se fie legate cu sforă,
Acele cu pâuză sâi cu pela trebre să fie fără
cusături..
Art. 129, Cândi din causa unei împache-

tări nesuficiente scă viţiâse ună

objectii va

trebui să fie pusii sub vă nouă impachetare,
La însumarea măteilori nuse va ţine compt cheltuelile cari resultă se xorii pune în sarcina
- de sumele mandatelorii preschimbate,
, destinatoralui. încărcându-se prin fatură,

Art. 118. Bani priimiţi pentru mandatele

postale se vorii vărsa deosebiti de venitulă postali la casieriile generale din10 în 10 dile, şi
se va înainta Ministerului financelorii, îme-

„ diată după fie-care vărsare,că situaţiune exactă

de mandatele emise împreună ca recepisa casierie! do vărsarea, baniloră.

Art, 124, Trămiterile de orl-ce natură tre-

bue să fio pecetluite să plumbuite.

Pentru trămiterile expediate sub formă de
gropă, pachetă,

coletă,

ladă ete,, sigiliurilo

trebue să fie agedate pe tâte înduoiturile astiifelă în câti deschiderea să fie imposibile fără
a se strica veri-unii sigilii.

Uă copie certificată după acâstă situaţiune
Trebuc să se observe ca aceleaşi sigiliură să
- trebue să se înaintezo direcțiunii posteloriă în fie şi pe pacheturile ce însogescii aceste trămicaro se va nota şi numtruli recepisei de văr- tori po cari se va nota toti nă-dată caractesarea baniloră.
Art, 119, La finitulii fio-cărut ană se înainteză direcţiunii generala condicile cu măteile
mandatelorii emise, adunaţe şi certificate în regulă de dirgenţii ofcielorii.
Taxele încasate pentru mandatele postale,
conformă art, 47 din lege, se tracii în fie-

ristica, sâă literile sigiliului.
Art, 125. Esto cu totulii opriti a se întrebuinţa pentru sigilarea objecteloră de mesagerii, nasturi, degetare, monede antice, chei
şi altele asemenea, cari, după

natura lori,

ru

poti fi considerate ca sigiliuri.
Art. 126, Adresaori-cărui objoctă de mesa=-
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gerie trebue să conţină lămnriti nuraele desti- jectela vorii fi secuestrate penă cândă admininatorului şi loculi de destinaţiune complectat straţiunca posteloră va urmări şi snpune la
prin tâte indicaţiunile utile pentru a "I asigura
regulata remitere.
Art. 197. Pentru interiorală României Snsoșirea unui objectii de mesagerie printr'ună
fractă stă avisă de însoţire este obligatorii; acesta însă nu pote nic! într'ună casă să dispenseze pe expeâitoră d'a nu scrie adresa compleetă chiariă pe -objectulii de mesagerie precum se prescrie Ja articolalii precedentă.
Singurele indicaţiuni admise pe adresa ob- jectelorii şi aviselorii de însoţire suntă numay
acelea, cari vorii tinde a'i facilita s6ă ai asigura remiterea la destinaţiune, natura, conţinatului, val6rea și greutatea luj, precumă şi

numele sâă iscălitura şi locuința trămiţetoralai şi caracteristica sigiliu!ni; ori-ce alte adnotaţiuni cari voră avea, caracternlă unei comu-

plată pe expeditorulă lori.
Art. 192, Este cu totulă oprită ase ascunda

scrisori sâii ori-ce felii de corespondențe în pachetela sei objectele de mesagerii. In casii de
bănuială, se procede la verificarea şi la aplicarea amendiloră, după cumi sa prescrie la articolulii precedenti.
Arte 133, Orl-co objectii de mesageriea căraia adresă, ambalagiă sii sigilare nu este
conformă prescripţiuniloră art, 122, 124,.195,
126, 121, 128 şi 129 de mai susă, pâte fi înapoiati expeditorului spre a'i face modificaţiu=
nile necesarii; deca cu tâte

acestea

presenta-

torulă cere ca trămiterea sea să fie expediată
îu starea în care o presintă, sc va putea priimi
ramai atunci cândi ară fievidentă că din acea
trămitere nu ară putea resulta defectuosităţi
constatate, cari să strice cele-alte trămiteri
postale sâă să producă veri-uă perturbaţiune
serviciului; în totă casulii, presentatorali va
trebui să declare în scrisă că renunţă la ori-ce
despăgubire şi că cere ca trămiterea să se facă
po riscalii şi pericolulă săi. Acsstă declararea
trebua să fie scrisă şi subacrisă cn mâna sa

nicări sci corespondențe vorii trebui să fie sterse ast-feli în câtii să nu se mai potă descifra.
Art. 128. Adresele se voră serie chiară po
ambalagii, fiind cu totulii opriti a se lipi pe
objecte, pentru a so scrie adresele, bucăţi de
" chârtiă, de cârpă scii ort-ce alte adăugiri cari
mari face parte inherentă din ambalugii.
Art, 129. Atâtă pe fractulii de însoşire cât chiară pe adresa trămiterii, şi se va reproduce
şi pe adresa objectului se va arăta greutatea, şi pe recepisa ce i sa va libera.
Arte 131. Nici ună objectă de mesagerienu
valOrea şi natura conţinutului,
Pentru trămiterile car! rorii conţine chârtii va putea fi predată adresantului mai "nainte
de val6re, precumii mandate, poliţe, obligaţii, ca acesta să fi achitati taxa respectivă şi iscăcupone etc., presintatorii urmeză să păstreze liti chitanța de priimire în regulă,
Cândă destinatorulă nu este cunoscută de
însemnarea exactă despre tote semnela numerilorit şi seriile loră, pentru că în casă de per- către personalulă postală mai cu s6mă cândii
este.adresati poste-restante, predarea nu se
dere să se pâtă urmări descoperirea loriă.
Art 130, Cândii mal multe objecte de mesa- va putea face de câtii numai atunci cândi regerie se raporteză la ună singurii fracti, acest clamantuli ra dovedi idenditatea sa. Consta-.
tractii trebue să arcte valorea şi greutatea spe- tarea identităţii destinatorului în acestă casă
cială a fie-căruia din ele în parte, 6ră nu în so va pntea demonstra prin înfăcişarea de documente autentice sâii printr'uă declaraţiune
blocă pentru tâte.
Art. 131, Este cu totulii interdisii a se aşe- înscrisă a. persneloră recunoscute mosale sâii
da sab uni singurii ambalagiă mai multe ob- solvabile cari ormâză să atesteze că în adeverii reclamantuliă este celă în drepti.
Jecte închise cu diferite adresa,
Art, 195. Plata.tască şi mai cu sGmă iscăAcâsta fiind ună prejudicii adusi monopolulni postal, personalulă postal are dătoria, lirea chitanţei de către detinatorul nui obcândă presupune veri uă contravențiune de a- jectii de mesagerie aii ralGrea unci declarațiuni
semenca natură, de a semnala faptul oficiului din parte'ă deapre priimirea în bună stara şi
postală de destinaţie, care Ja rândul săi in- fără reserră a acelui objectă.

Art, 186, Nici uă reclamaţiune nu este advită pe destinatoră şi procede în presența sa
misă pentru lipsă sâii stricăcicnea objectului,
2a verificarea conținutului.
|

Decă contravenţiunea este constatată, so va
dresa pe dată unii procesii-verbali adaverit de
autoritatea locală, 6ră objectele nu se vorpre-

da destinatorului de câtă după ceva plăti atât
taxele cuvenite pentru fie-care objectii taxată
în parte câtă şi amenda de 50 lei deo fie-care
bucată în conformitate cu art. 85 din lege, ră
banii sc voră trece în diarulă casei ca venită
extraordinară.
”
Deca destiuatoruli arii refusa achitarea, ob-

dică nu este fâcată chiari în momentul când
destinatorală "Ii priimesce do la postă.

Dâcă reclamaţiunea esta făcută la timpă, se

urmeză prescripţiunile art, 147 de mai josi.
Art, 137, Cândă destinatorulii unui objectii
de mesaperii este necunoscutii, cândă na se

pote găsi sâă că a plecati fără a'şi lăsa adresa, asemenea şi dâcă objectulii este refusatii,
oficialii de destinaţiune va da pe dată de sciro

celui de origină, acesta din armă sa invita po
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expeditoruli objectului să facă direcții

=

prin

nu va provoca nici uă protestare şi nu va rsscris6re francată comunicaţiunile e6le cficiu- sulta nică ună inconven
ienții pentru servicială
luY de destinaţiune.
|
.
postali.
Dâca după ună termină de 15 dile, acesta
Dâcă objectulii va fi francată, remiterea se
ma priimiti nici ună răspunsă, va înapoia ob- va efectua, fără alte
pese şi fără restitairea,
jectală de unde a venită şi se va, descărca cu veri-unei părți a taxei
plătite. Dâcă va, îi unii
taxa, care arii fi urmati să percâpă de la desti- objectii nefrancatii,
liberarea so va, face după
patori, taxându'li din nuot după distanţa res- încasarea taxci cu care
este încărcată. In fine
pectivă.
dscă objectuli ară
pentru sâi din străinăArte 19S, Expeditorulă este dstorii a reprii- tate, şi dâcă nui se fiaplicase
nici uă taxă, aini objectuli stii, plătindi taxele cu cari a fost câstă taxă so va
stabili după distanţa parîncărcată,
curată.
Dica este nesolvabili, objectulii va fi consiArt, 144, Destinatorală
deratii ca cădută în rebutii şi înaintată direc- po care nu "li-ară fi priimitii oricărui objectii
acolo unde'i este
țianii generale spre a dispune vinderea lui, în adzesatiă, pâto cere
ca sâ'i fie reexpediati la
conformitate cu art. 53 din lege,
,
ori-ce destinațiă.
Art. 139, Deca, vorii fi venaturi sâă ori-ce
Uă cerere de reexpediare
alte objecta supusa la descompunere, cari n'ar mana şi din partea trămiță pote asemenea etoruiui; dâră nu
putea suferi terimenulii de așteptare prevădut trebue să fio luată
în considerare dc oficială
la art. 187 şi 198 precedinte, oficiulii de desti- de reexpodiare de câtii
numai dâcă "Mi-ară piarnaţiune ya avisa Ja midlocele de a efectua vin- veni prin intermediul oficiului
la care consiggrea prin licitaţie în profitulă trămiţiătorului, națiunea a fostă făcută.
e va încheea procesii-rerbalii asupra aceCererile de accată natură su voră face totăstei operaţiuni şi se va trămite oficiului da 0- dâ-una în scrisă
şi voră trebui să fie subscrise
rigină, împreună cu suma prodasă din vindsre, de antoralii lori.
Cândii unii ofeii postalii cudupă ce sc voră scădea, taxele cu cari a fostă nâsce positivă
noua, reşedinţă a unui destinaîncăreatii objectuli şi cheltuelile sîndării,
toră, objectele co "1 suntă adresate i se voră
Art, 140, Taxa francării s6ă portulă unui expedia la nouiă
domiciliii, încărcându-se cu
object de mesagerii trebue să fie tosomnată taxele legali
pentru noua distanţă de parcu=
prin fractulă însogitoră cn cernelă roşiă, sei rată,
|
albastră,
- AFbe 140. Francarea este obligatorie la pre=
In casulă cândă mai multe objecte aparţinii sentare :
aceluiaşi fraetii, franco sâii porto, privitoră
a. Pentru objectel
pe fie-care din aceste objecte, se va nota-sc- cară ai tă greutat o fără valâro declarată,
e mal mică de 5 kilograme;
paratii, ținendu-se corupti de art, 52 din lege
b. Pentru objectele sapuse stricăciunei ssă
în privinţa, taxei de înregistrare, care este uaa descomp
i
unerii; .
pentru tote,
c. Pentru bilete de loterii,
i particuArte 141, Objectele de mesagerii potii fi re- lare fără cursă, poliţe şi în obligaţi
generali ori-ce
trase de trămiţătorii lori, păzindu-se formali- châztil fără val6re reale, precumă
pachete cu
tăţile prescrise la art. 52, 53 şi 54 do mat susi, noto de musică, cu imprima
te, cu foi periocu deosebire

că, dscă objectulii pretinsii a se

retrage m'a fostă âncă expediată, Ja casă d'a
fi fostii francatiă, va perde taxa deja plătită,
şi ia casă de nefraneare, va plăti numai dreptulă de înregistrare, Eră dccă objectulă este
deja expediată, în casit do nefrancare, „va plăți
taxa pentru dusi şi întorsii, calculată, după

distanţa parourată, și dâcă 2fostă francată

dice ete.;

a

"d. Pentru tâte trămiterile adresate de particulari către antorităţi scutite de taxe, precum
şi cele presintate de autoritaţile supuse la, pla.
.
ta taxelorii.

Art, 146, Pentru foile de reclamaţie mesageriiloră, so voră “păstra prescripţianile pre-

vidute pentru scrişorile recomandate la art.96,
37, 39, 39 şi 40 din acestă reglementă.
Art, 147, Este interdis personalului postal
însoite de ună singură fractii, primirea să să asiste, după corerea destinat
oriloră, Ia desrefusulă nu se pâto faco de câtă pentru tâte chiderea şi numerar
conținutului trămiteriea
trămiterile; în nici ună casă na se pote libera lorii; afară numai dâcă adresantală arii obser= :
numai parte dintr'ensele.
_
va chiară în momentuli cândă i so predă de
Art, 143, Destinatorulă unui objectă de postă că ambala
este
giulii
” stricati sâii sigi-- mesagerie va putca, după co va, constata pe
liile alterate, fiindă că administraţiunea postedeplină identitatea, sea, să obțină în ori car 0- loră nu respund de câtă pentru predare
a obe
ficiă intermediar de schimbi (reexpediare) libe- jeztelori cu ambalag
iulă nestricat pe dinafară,
i
Tarea disuluy object; dsră această liberare nu se cu sigiliiio
întregi şi cu greutatea, deplină, fără
numai taxa pentru înapoiere,

Arte 142, Cândii mai multe trămitezi sunt

va efectua de când numai atunci cândă îm- să garanteze pentru exactitatea valorii de- .
piegatuli postală va, fi pe deplină asiguratii că clarate.
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In casă însă, cândă sigiliile sei ambalagială
pe dinafară suntă în adevării stricate, adre-

+

€. Orbilorii cândă nu vorii fi însoţiţi de uă:
slugă s6ă companioni.

co "i libereză

Art. 158, Pentru copil maj mici de 4 ani,

objectulii să'lă cântărâscă, să'lii deschidă şi să
numere conţinutul.
.

cândi vorii fi ţinuţi în brage, nu se plătesc
nici ui tasă.
|
- Pentru copii mai mari de
ani, se plătesca
taxa întregă ca pentru ori-care persână.
Art, 154. Transportuli găineloră prin diligenţe este cu totuli oprită,
Fumatuli se permite numai atunci cândă
este cu învoirea tutuloră călătoriloră din acolaşi compartimentă.
Art, 155, Dâcă ună călători se bolnăvesce
pe drumă astă-felă în câtă causeză nemulţumiri celori-alți, precumii şi dâca veri-uni călătorii este supirătoră sii imorale, dirigentală
oficiului poatalii către care s'ară aduce recla-

santulă pote cere do la oficiulii

Deschiderea se va face tăindi ambalagiulă,
fără a altera sigiliila sâii partea stricată.

În casii de a se găsi lipsă, se va încheea procesă-verbală în regulă şi se va înainta direcţinnii generale împreună cu corpul delictuluj.

Art, 14S, In acestii casti, direcţiunea gene-

rală
tali
care
catii

urmăresce pentru despăgubire pe amploiacare a causatii stricăciunea sâii pe acela
a priimitii objectulă cu ambalagiulă striscii sigiliile alterate fără a dresa procesă-

verbală subsemnatişi de conductornlă s6ă amploiatulă care "1 predă objzetulii stricată.

Art. 149, Objectele înapoiate oficiului de
origină sorestitue imediati presintatoralui sub

luare de chitanţă.

Acelea însă ai cărorii adresanți sâii jresintatori suntii necunoscuţi so trateză ca cădute
în rebuţii după formalităţile prevădute pentru
corespondențe la art, 109 şi 110 de mai sasi,
înaintândau-se direcţiunii generale; care institue comisiunea pentru verificarea conţinutului

mără de asemenea natură atestate şi de con-

ductoră este în dreptă a opri continuarea, călătoriei pasagcrului supsrătorii, fără ca acesta
să aibă drepti a cere restituirea taxei plătită,
Art, 156, Plata locului se respunde înainte
la abonare, cândii se libereză uuă biletă tăiată
dintr'uă condică cu souche, care are valâre nu- :
maj pentru dina şi cursa înscrisă pa biletă şi
pentru persona pa ali căreea nume s'a scosi,

loră şi procedăză în conformitate cu art.53 din Acestii bilet trebuesă se înfăşişeze la ori-ce celege.

CAPITOLULU VI
Serviciulii transporiului călttorilorii
priu diligențo
Art. 150, Pantru transportul călătoriloră,
trăsurile postale ai două clase:

a. Clasa 1-iă, adică aceea pentru cari se pre-

leveză 20 bani de fie-care kilometru parcurat,
se consideră + l-iii locurile din cupoii sc partea de d'inainte a trăsurei numal cândă este
închisă cu ferestre; alii 2-lea locurilo din inte-

rioriă s6i partea care formeză centrulă trăsu-

xere a conductorului sâii amploiaţiloră postali.
Art, 157, Pasagerii sută detori a veni cu
15 minute înainte de ora fixată pentru pornirea diligenţei; acet cari voriă veni după plecarea diligenţei, nu ait dreptulă a reclama iînapoiarea taxei, biletulă nefiindi valabile de câtă
pentru acea cursă,
Arte 15$, Bagagele se consideră numai din
efectele mecesarii pasagerului pentru dramii,
pentra care "i se acordă gratisă 20 kilograme;
prisosulii ce ară trece peste 20 kilograme se
taxeză după tarifa de mesagerii, care taxă ur-

meză a o plăti d'aă-dată ca înregistrarea ba-

gagiului.
ii
Nu se poti priimi de postă bagagele în cu-

rei; şi alii 3-lea, acelea din rotondă ssii partea

fere ss lădi- voluminâse ca ună rolumii mai

de d'inapoi a trăsurei;

mare de 9 decimetri (90 de centimetri) langime, şi 6 decimetri (60 de centimetri) lăţime,
sâi de greutate mai mare de 50 kilograme.

b. Clasa, 2-a, adică aceea, pentru care so ta-

x6ză 15 bani de kilometru parcurată,

se con-

sideră numai locurile din cabrioletă, adică parArt, 159, Administraţiunea posteloră nu
tea de dinainte a trăsurel, cândă nu este în- respunde de câtii pentru bagagiolă care s'a
chisă cu ferestre, ci numal cu perdele de pele.
Art. 151. Tarifele pentru călători sunt formate, ca şi acelea ale corespondințelorii şi ob-

jectelorii de mesagerii, de direcţiunea generală,
a postelorii şi sunt la disposiţiunea publicului,

"Art.

152, Se interdice merserea

cu deli-

genţa :
a. Persânelor bolnave a cărori starea sănatăţii ară fi suptrătâre coloră-alţi călătoti, mai
cu s6mă aceloră pătimaşi de epilepsie, de a-

predată oficiilor postali în regulă. adică pentru
acela, care este înscrisii în biletul de drumi.
Fie-care călutoră este ditorii să încuiă ss
se sigileza bine bagagiuli predati postei, scriindă pe fie-care bucată numele stă şi loculă
unde merge,
o
Art, 160, Bagagiulă trebue să se aducă celii

puşină cu uă oră înainte de pornirea diligenței; Gră în localităţile de unde diligenţa por-

nesce nâptea s6ă diminâţa, bagagele se voră

aduce de-cu-stră înainte de închiderea ofisiului.
beraţiune mintale şi do bâle coutagi6se.
d, Copiilorii mal mică de patru anl când nu Cu excepţiane numai pentru localităţile unde
voriă fi însoţiţi de persone cari să'i îngrijscă; diligenţele sunti în coincidență cu căile fe-
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rate scă cu vaporele, sa poti priimi bagagele

şi cu 15 minate înainte de pornirea diligen
ței.
Arte 161. Pentru objectele mici cari
na
suntă înscrise în bilet, administraţia postelocii nu ia nici uă răspundere, de Gre-co
ele
suntii lăsate în săria şi îngrijirea pasageriloră
chiară în trăsură,

Călătorii suntă opriţi a lua cu sine în trăsu-
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Fic-care pasageri este liberă a opri unoră
asemenea persâne suirea în trăsură şi a încunosciînţa casulii la celii Wântâiă oficii postaliă.
„ Art,169, Conductorii, surugiii şi toţi împie-

Baţii postali suntii dâtora ise parta cnviinciosăi

cu pasagerii. Se cere însă şi de la pasageri a
păzi bana cusiință, nefiindu-le permisă în nici
ună casii a se satisface singuri, ci a aştepta,
până la celă Wântâiii oficiă postalii unde va, re-

ră ohjecte mari sâă voluminâse cari ari putea
incomoda pe cei-alţi călători.
clama dirigentului respectivă, care este ţinută
Asemenea este oprită călătoriloră a avea cu
a cerceta casulă şi a face satisfacţiunea, cu= :
denşii arme de focă încărcate.
venită,
Arte 102, Iu casă de perderea veri-unui bagagiă înscrisă în biletul de drum, administraţiunza pusteloră despipubesce pe posesorii :
pentru cele fără valâra declarată, cu 2 le! de
Corespondinţele scutite de taze
fie-care kilogramă, 6râ pentru cele cu valore,
după val6rea, declarată.
Art, 120, Afară de corespondinţele oficiale
Bagagele cu valdrea, declarată sa voră trata
ale autorităţiloră constituite și acelora cari
întocmai ca obiectele de mesagerii, atâtă în
sunt prevădutela art.57 şi 5S din lege, nici uă
privinţa înipachetări şi sigilării câtă gi în pricorespondinţă nu pâte circula gratis prin postă,
vinţa taxării trecendu-so prin faturi ca oră-ce
Prin autorităţi constituito se înțelege nuobject de mesageriă.
mai acele ale cărorii cheltueli sunţă prertdute
Art, 163. Predarea bagapieloră nu so pote
în bndgetulii generalii ală Statului votati do
efectua de câţi în schimbi cu biletul de drum
legiuitâre,
la oficială de destinaţie, care esto dâtoră a le Camera
* Art. Vl, Autorităţile prevădute la art: 53
cântări Grăşi și a controla dâca suntii taxate
din lege, adică consalatele, agenţiile diplomaconformii legii. In casii de a se constata că s'a
tice, primăriile, consiliile judeţiane şi stabiliprelevatii nă taxă mal mică, se va dresa pe damentele de bine-facere nu aii dreptulă de scută proces-verbal şi nu sa va libera ba sagole
tire do câtii numai pentru corespondințe proposesorului, de câtă după achitarea diferenței;
prii dise. Objectele de mesagerii emanate do
€ră procesul-verbal se ra înainta, direcţiunii gzla dânsele scii udresate lori voră fi supuse la
nerale,
.
taselorii ca şi cele particulare.
Biletele de dramă sa înainţeză direcţiunii la plata
Art, 192, Tâte corespondinţela oficiale ur- finele fia-căre! luni imprennă cu compturile
meză să porte numărulă şi sigilială autorităspre a controla cu matcele respective. |,
ei de la care emană; în casă contrariă voră
fi
Art, 164, Posta nu se obligă a transporta refusat
e a se expedia gratisii prin postă,
bagagale la locuinţa pasageriloră, rimânândă
Art,
173,
Afară
de
coresp
ondințele provăîn îngrijirea, lorii a şi le priimi de la oficiată de dute
Ia aliniatele a şi b

CAPITOLULĂI
VII

ale art. 57 din lege,
destinațiune.
ori-ce
Arte 165, Călătorii voră înserie într'aă coa- persne corespondințe de la autorităţi către
dică Ia fie-care oficiă poatalii reclamaţiunile lor xeloră. partiralare voriă fi supuse la plata ta”
:
de ori-ca natură; oriace reclamațiune nepreceArt, 174, Pentru expedierea fără plată a vadată de reclamaţiunea din condică rămâne fără lorilori
ă scă objecteloriă de mesagerii de către
N
efectiă,
autorităţile îndrituite, se va observa, aceleaşi -:
Art. 166, Conductor
şi servito
ii
rii posteisunt
pţiuni ca şi pentrn particulari.
i
opriţi a priimi mulţumiri în bani dela pasageri. prescri
Art, 155, La sosirea de valori sâăi objecte
Conductorii suntă dâtori a priveghia pentru de
mesagerii, dirigentalii oficiului de destinâpăzirea, bunei ordine în cnrsală călătoriei, în
țiune trămite îndată avisă autorităţiloră căcare casă pasagerii suntii dâtori să asculte p2
rora cuntă adresate, Acestea sunti dâtâra ale
conductori |
rădica sub observarea formalităţiloră prescrise
Art. 167, Conductorului nu"i este permisă a de
acestă reglementii, în termenii de 24 ore
şedea în interiocul trăsurei sub nici un pretext, după
priimirea, avisului.
loculii sti fiindă pe capră sâă în cabrioletă,
Autoritatea care arii voi să însărcineze pe
Art. 168,

Oşrirea trăsarcă şi priimirea padelegată cu priimirea do bani s&ă objecte
sageriloriă pe dramă, afară din staţiunile po- uni
de mesagerii de la, postă trebue să comunica
stale, nu este permisă.
:
Conductorii roră fi aspru pedepsiți dâcăse oficialii dirigentului postală numărulă procurei
voră opri pe la hoteluri ss cârcîme fără nece- ce este dată delegatului, numele şi cualitatea
sea, Delegatuli esto dâtoră a infăţişa, oficiului
sitate absolut
ă, eii dâcă voră priimi persâne
s6ii objecte afară decele însemnate în marşra
t,

postală procura sea în originali,
In ori-ce casii, recepisele de predarea mesa=
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ger iilorii. pe lingă iscălitura priimitoului,
ire- derea pentru objectele încredințate serviciului
buc să pârte şi sigiliulă autorităţii către care postală spre transportare, nu 'prelevâz
ă nici
a fostă adresate,
vă taxă pentru asigurare şi nic! nu acordă alte
art, 36, Tote avtorităţile "ei voră primi drepturi publicului de cât de a'lii despăgubi în
corespondinţele la cficiile postale în crele de conformitate cu art, 73 din lege, în
casti de
servicii, delegârdi. ună emploiată destinată perderi totale, lipsuri parţiale seii stricăciunt
pentru acesti sfârşită,
totale la cari ară fi expuse trăniiterile în în-

“Asemenea delegaţiunise voii comunica 0- tervalulă de la depunere de către presentatori
fi cialii dirigenţilorii postâli,
.
și penă la remitere în mânele adresantului, fio
Art. 172, Dirigenţii de «ficivră voră trămite
nu ă avisii autorităţiloziă cari no'şi ari rccla-

ma corespondinţeie ce le sunti adreeate coli

multii în 24 ore după sosirea curselorii,

Dâcă în termeni de dece dile autoritatea

deca, acestea arii proreni din sustragerea sc
crorca împiegaţiloră postali, fie din casuri de

forţă-majoră că din ort-ce alte eventualităţi,
Art, 182, In casii do resbele, se roră afişa
şi publica prin Jfonitorulii oficialii, ţărila și te-

respectivă n'a rădicatii de la bivroii objectele ritoriele ocupate de inimici pentru care nu
sa
şi corespondinţa despre caro i s'a dati avisă, pâte admite nimiciă spre transportare,
„dirigentalii oficiului va urma cu ele ca şi cu
Asemenea în casă do revoluţiani sc nelicele-alte objecte particulare cădate în rebuti, nisce publică nu se pote admite nici unii obînapoindu-le biurouriloră de-origină.
jectiă pre transportare în interiorelă ţărei penă
Art, 198. Pachetele şi plicurile oficiale nu pot la vestabilirea ordinei.
conţine nică scrisori nici bilete, nici chiară în-'
in ambele casuri, respundezrea Statului însemnări, objecte s6ă hârtii străine seiviciului. ccîcză din mementulii cândă s'a făcutii pabli-

Ori-ce urmare contrariă Gisposiţiuniide facă

va îi considerată ca uă contravențiune mono“polului postală şi pedepsită ca ast-feli,

cațiuuile cuvcrite.
Art, 153. In următârele casuri Statulii na

acordă tici uă despăgubire :
Arte 129, Toţi amploiaţii postali voră exera, Când lipsa scă stricăciunea totală provine
cita cca mai serupulosă upraveghiăre spre a Gin reua ambalare sâii din negligcrea prescripopri transmisiunea în pachetele s&i plicurile țiuriloră prevădute pin acestii regulament.
oficiale ale serisorilor sf objecteloră nescutite
V. Cânâiă s'ară constata declarațiuni fictive,
de taxe.
|
adică cândă s'ar declara valori însemnate penIn casă de. bănuială fondată, asupra coxţi- tru cbjcete cant, prin sino însăşi, nu ară con=
nutului, oficinlii do destiniţiune va invita pe stitni pici uă valore sc numai ră valâre nedestinatorii a se presintala oficiă pentru a des- înscmnăt6re :
|
chide pliculă sei pachetulă Lăxuită în. preec. Cândi reclamaţiunea pentru objectul persinţa sea. Dâca, delictulă este constatată, se dutii
nu arii fi fostă făcută în termeni de dovă
va Cresa pe dată ună procesii-verbali, care se leni socotiti din gina cândă s'a predatii objecva expedia d'impreună cu piesele relative cu tulă la pestă;
prima cursă direcţiunii generale spre 2 lua disd. Pentru chârtiile de valâre, când expediposițiunile necesare pentru urmărirea culpabi- torulă îorii arii neglige preseripţiunile alioiatalulni în conformitate cu art. 83 din lege,
lui axt, 129 din acesti regnlumentă,
Cândii destinatotrlă va refusa de a ee preArte 1S4. Cândă sarii găsi veri-ună object
senta la, oficiii sc va întârdia nai mult de 24 o- perdută după ce s'a plătită despăgubirea, exre, se va proceda Ja deschiderea plicului s€ă pa- pcâitorulă lui este obligatii a'lă priimi şi a re-

chetului bănuit în presența procurorului local.
Art. 150, Ori-ce negligenţă din partea împiegaţilorii postali la priimirea unei corespon-

dinţe oficiale neinvestită de formele prescrise
scii în neconformitate ca prescripţiunile prevădute prin acestii reglementi, se pedepscsce
cu plata taxelorii cuvenite, deosebiti de peralităţile disciplinare ce Ji se potă aplica de di-

xecţiunea gencrală.

CAPITOLULU VIII

stitoi suma co "1 s'a dată ca despăgubire, dâcă
objeetelă nu este nici avariată, nici a perdutii
din val6rea, lui prin trecerea de timpii inaă îndelungatii.
Arte 1S5, Statolă 'și reserră dreptolă

fără:

prescripţiune de a se despăgubi de la anaploia-

ţii postali cari ară perde sc ară causa per-

derea cri stricăciunea veri-unui objectă, atât
din garanţia sea câtii şi din ori-ce avere mişcătâre sâă ncmișcătore, precumă şi din ori-ce

avere ară mai dobândi în cursulii vieței adle,

art. 186, Regelamentulă de facă se va pnDespăgubi ră în casă de perderi
ne în aplicare cu începere de la 1/1s TanuaArt. 181, Statulă, Inânai asupră-și respun- rie 1813,
”
'
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PENTRU RETINEREA MENSUALA DE 5 90 DIN SALARIILE IMPIEGATILOR „ TELEGRAFO-POSTALI

(Decretii No. 604, din 16 Martie 1874)
Art. 1. Sevareţinecu începeredela1 (13) A-]
Aceste reţineri s6ă valOrea loriiîn efecte ale
prilie 1874, mensnali 5 %/o de Ja tâte gradele | Statului se vorii depune la casa da depuneri şi

de elevi, oficianțţi și impiegaţi din direcţiunea | consemnaţiuni. Ele încetsză cândii împie gatul .

generală,

ale

căroriă

posturi corespundă

cu | va avea garanţie legiuită complectă,

gradele de elevi şi oficianții inferiori, pentru]

"

Art. 2, Impiegaţiloră retraşi din corpi şi

a putea veni în adjutorulii lori în formarea | asupra cărora nu va exista nici vă împregiugaranţiei prevădată la, art. 22 din legaa orga | rare popritâre, se voră înupoia aceste roţineri
nisării corpului telegrafo-postali,
îmoreuuă cu procentele eventuale,
!

REGULA MENTULU
SI DESCRIEREA

UNIFORMEI

CORPULUI

TELEGRAFO-POSTALU

(Decretii No,1550, din 12 Augustii 1871)
_Basele

-

Căptuşâla de lustrină da lână negru, 12 mâe
necă chembrică albă.

Postavulă fondului civitiă închisă.
Postarulii de distincţie amaranţiă.

Blusa

Catifea distinctivă amarantiă,
Fireturile galbene ca lustru.,
Tunica

De postarii civiţă, gulerulii dreptă de 45 milimetre, tăiată la partea din "nainte piegdişă,
de catifea pentru tote gradele, 6ră pentru ele. Se încheie crepti pe peptă prin 9 nasturi

de mctali auriţi și bombaţi în diametru de 18
milimetre,
:
E
a
Nasturii portă stampatii în reliefii emblema,
corpului, adică unii corni, avânâă în centru
-bocatulă din care ese 4 săgeți. Partea, visibilă
a peptului este paspoalată cu postavă distinetiră. Polele cadă 140 milimetre de la talie

în josă,
o
“
,
Manchetele drepte, de catifea distinctivă la
tâte gradele, 6ră la, elevii de ori-co clasă de

distinctiv,

lăţimea

loră 55

mili-|:

4

Pentru dilele de lucra şi servicii, blusă de
postavii civitii sâă satin de lână, croiala adoptată la armată, lungimea de la gaulerii la bordulii inferioră ală poleloră 559 m.m., gulerul
ca celii de la tunică, manchetele asemenea,
Pantalonulii

vii de ori-ce clasă de postari distinctivă.

postavii

.

De postavii civitii, croi6la semi-largi, având
bande duble de postari distinctirii, fie-care.
bată del4mm,
..-..
În ţinuta de tota dilele şi servicii, pantalonulii va avea namni ună paspoală distinctivă,
Elevii de ori-ce clasă șoră purta numai
pantalonută adoptați pentra servicii în ori-

ce ţinută,

a

Chepiu

Forma şi dimensiile celorii adoptate în ar-

metre. E
! mată, adică: banda 30 m.m, visiera lăţime la
-.
a
a
La spate, pâlele suntă despicate ptnă Ja ta- midlocă 3 m.m.
Calota de postarii ciritii,. banda de catifea
lie, -petrecânda-se pulpanele ura peste alta -pe
ambele părţi, la spate suntă câte vă petliță distinctivă,la elovi do ori-ce clasă de postavă
o
"
paspealată, lungime 150 m.m. şi avendpe âân- distinctivă.

sele trei nasturi de formă, petlițele formezii
colță'la midlocii şi jos şi serv a ascunde busunarele,
|

|

„Armătura

|

|

Spada drâptă cu tâca de oțelă, lungimea
,7

Si:
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"800 m.m,. mârerulă cu ună singurii grifă şi
de mătase galbenă, lati 3 mM.I0., pusiă orizon=
placa resfrântă, pe care este stampată embletală
bordulă superioră alti manchetej.
ma corpului în reliefă ca pe nasturi, gâtulii „Da pechepii
lingă visieră, nă sub-bărbie falsă
mânerului de osă negru împletitii cu sârmă de
aurii, lată 5 m.m., W'asupra bandei pe borgalberă, garda tâtă de alamă,
. dulii inferiori ală calotei unii sutași de mătase galbenă, lati 3 m.m., în fundă împreDragona
giurulă cirumferinței un sutaşii de mătase gal" Directorulii generală, ciucari tari şi panglică benă,
lată 20 m.m. de aură,
Cocarda la chepiii prinsă cu unii nasture mic:
Inspcetorii şi şefii de servicii, ciucori tari, de uniformă, diametrul lui 9 m.m, gansa la
panglica de poil-de-chevre, lată 20 MTA, a- chepiii din patru torsade de mătase galbenă,
vendiă în țesătură duoălinii de aurii, late 5 m.m., în josulă cocardel emblema corpului de metală
în lungimea, panglicei,
auritii lungimea 55 m.m.
|

Cei-alţi împiegaţi, acceaşi panglică ca la
Pe gulerul tunicei şi bluset emblema corşefii de serviciii, însă ciucuri flotanți.
pulai, lungime 55 m.r., lăţime 35 m.in,, bro-

Elevii de ori-ce clasă, drugona, de pele în dată cu mătase galbenă,
dimensiile şi formele de susii,
|
:
Elevii clasaL .
Centuronulă,

In mare ţinută, de aurii la 40 m.m, belierile

late 25 m.m., încheindu-se peste tunică cu
duoă paftale, pe cari suntă represintate emblemele corpului în reliefă ca pe nasturi.
Elevii, ună centuronii de pele de lazi, după

forma şi dimensiile celui de susă.
În mică ţinută, centironalii scurti de pele

negru, de Jaci, ce se pârtă sub blusă.
Mantaua

Cabană de postavii civitii cu başiiciă, căptuşită negru, cu ciucuri de poil-de-chevre şi pe
peptii cu găitană negru şi nasturi forma
olivy.

Crevata

„De pele disă castorii, de cele ce se spală,
albe. -

- Incălţăminte
Cisme de vază, croite d'ântregu fără be-

seţuri.

Botfori de vaz sfii iuftă, erețe din josă de

.

ca

Mancliete

La cămăși nu potă eşi din mânica hainei
mai multă de 5 m.m.
Somne

Oficianţii clasa III o
Manchetele şi chepială, deserisii la elevii
clasa II, însă tresele voră fi de firă, asemenea,
şi gansa.
Ă
.
i

Pe gulerulii tunicei şi ali blusci va fi bro- .
dată emblema cu frnnge dapă modelulti No. 1,

însă cu vă singură săgâtă, broderia vafi deaur.

Ofictanții clasa II
Manchetele

"De şaJonă, n&gră, încheindu-se cu nasturila
spate, lățime 45 m.m., pe bordulă de susi ta
fi ună paspoali albă de batistă, grosi de
1
mn.
o
Mănuşi

genuche, cari se portii peste pantalonulă
paspoală.

Acelaşi semni distinctivă de mătase gal-

benă, însăla manchete, la chepiă şi la circumferinţa fondului câte ducă trese desutaşă egale
în dimensii, arândă distanţa între dânsele
:
4 m.m.

distinctive

„Elevii clasa II

La mancheta tunicei şi a blusci, ună sutaşă

şi chepiulii, descrisă

la elevii

clasa 1, însă treselede firii; asemeneaşi gansa,

Broderiile la tunică și blusă, descrisă la ofi-

cianţii inferiori clasa III, însă ca ducă săgeți.
Oficianţii clasa I

Manchetele şi chepialii, descrisă la oficianții

clasa I[, însă cu trei treze,

Broderiile la tunică şi blusă cele descrise la
oficianţii clasa II, însă cu treă săgeți.

“ Oficiantii superiori clasa IUL
Perceptoră postalii clasa III
La manchetele blusel şi tunicei pe bordulii
superiori, unii galonă de aură lati 20 m.m,,

aşedatii orizontală, îmyregiură d'asupralai, la

distanţa de 4 m.m.

uă tresă lată 3 m.m p AŞe=

dată în acelaşi sensii.
”
,
La chepiti, între bandă şi calotă, galonulă

şi tresa ca la manchetă, împregiurulii circum=

| ferinţei funduluY duoă trese depărtate una de
alta de 4 m.m.

,

La blesă, ambele părti ale guleralui, flârea

„ DELEGRAFO-POSTALE

cu emblema corpului după modelulă. No. 2
însă ca uă singură săgetă.
!
La tunică, broderia ca la blusă, avândii deosebitii împregiuruli gulerului uă bagetă brodată cu canetilă, modelă No. 3.

Ofciautii superioră clasa II
Perceptorit postali

clasa II

|,

-
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La galerii, broderia oficianţiloră superiori
însă cu patru săgeți.
La tunică broderia ca la blusă, pentru gue

leră. avendă deosebită împregiuruli gulerului
uă baghetă brodată cu canctili şi fluturi,
după modelulii No. 4, lăţimea 20 m.m,
Aceeaşi broderie şi baghetă repetate la

manchete, broderia, vine pe partea ante-braţeloră,
,

La manchetele blusei ca la oficianţii supe-

Inspectoră generalii

riori clasa III, însă cu duoi trese despărțite

La blusă, distincţiunea dată inspectorilorii
de 4 m.m., asemenea la tunică,
La chepiă, între bandă şi calotă galonulii şi de circumscripție, însă cu duoă trese la manducă trese ca la manchete, în fundă duoă trese
împregiură,
La gulerii, broderia, ca la oficianţii superiori
clasa ]II, însă cu trei săgeți.
Onciantă

snperiorii

clasa i

Perceptori postal clasa I

La, manchetele blusoi şi tunicei, galonuli
lată de 20 m.m,, &'asnpra căruia se pune trel
trese de aurii.
:
La chepiii, asemenea galonuli şi cele trei
trese de la manchetă, împregiuruli fandului

ducă trese,

i

Broderia gulerului, cea adoptată pentru oficianţii superiori, însă cu trei săgeți,
Inspectorii de circumscripţiune
La blusă, d'asuprabordului superior, aședatit
orisontală an galonălată 35 m.ro., în ţesătara
căruia se află alese emblema corpului, atârnând
ca unii snopii de dece săgeți legate prin bocale, d'asupra acestui galoniă uă tresă lată
3 m.m. şi depărtată de galonă. 4 m.m.
La chepii, galonulii şi tresa do la mancheta
blusei, coprindândă parte din bandă şi parte
din calotă, împreginrulii fondului trei trese
desparite fie-care 2 m.m. :

|

chetă şi cinci săgeți la broderia gulerului,
La chepiii, galonuli şi ducă trese peste calotă şi bantă. 6ră la, fundii trei trese.
La tunică, broderia ca la biasă, avendi deosebitii brodată bagheta descrisă la inspectorii
de circumscripţiă împregiurulă galerului,
Aceeaşi baghetă şi broderierepetatii la manchete pe ante-braţe, pentru broderie, âră ba-

gheta împregiură.

Directorul generali,
La blusă, d'asupra manchetel, galonuliă lati
de 35 m.m avendi asupra tre! trese.

Broderia la gulerii, cea de la ivspectorii de

circumscripție, însă cu șâse săgeți.
La chepiă, gatonulă şi cele trei trese de la
manchete puse peste bantă şi calotă, împregiu-

rulă fondului tre! trese.

La tunică, broderia cala blusă, la guler

avândiă deosebiti
baghetă

împregiurulă gulernlui uă

ca cea de

la inspectori, sub

care

se

brodeză vă dantelură cu canetilă. după modelulii No. 5,
.

- Aceeaşi broderie şi la baghetă repetată pe

manchetă,

.

In ţinută de gală, pălăria bicornă cu pene
negre frisate împregiuruiii borduriloră cu cocardă, gansă şi ciucuri adoptați pentru oficiării generali.
!
E

REGULA MENTU
PEATRU

UNIFORMAREA

PERSONALULUI

TELEGRAFO-FOSTALU

INFERIORU

(Decretii No. 1812 din 31 Octombrie 1872)

Ezpeditorii rurală

3. Pantalon! (facultatișI) seri, cu vipuşcă

Î. Şâpea în forma celei actuale a corpului,
de postavă civitii închisă, banda vişiniă, (amarante) cozoroculi dreptă în frunte, marca corpului de alamă fără falgere;
"2. Bluza de postaviă seri, gulerul întorsă de
postav vişiniăi (amarante), de ambele extremi-

vişiniă;
:
.
PE
,
4. Mantaua (facultativă) de postav serii cu
gulerulă întorsă de postarii vişiniă,

tăță ale galernlui marca corpului de alamă fără
fulgere;
a
”

Conductorii

1. Şâpea de postarii cirită închisă sc de muşama. ngră, cozoroculi dreptii., marea: corpului de alamă şi cocarda tricoloră; -
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2, Tunica de postavă civită închisă, cu două
- rânduri do nasturi, gulerulă întorsi, pe ambele
extremităţi ale gulerulni stele de alamă, corespungătâre după grade, adică clasa ], trei stele,
clasa II, două, și clasa III, una.

„3. Pantaloni (facultativ) seri cu vipuşcă viiniă ;

? 4. Mantaua (facaltativiă) seră cu două rânduri de nasturi galbeni, guleruli întors
şi
Slugă,

_ Şefă de cantonieri

4, Mantaua (facultativă) seră cu gulerul întorsă vişiniii şi glugă,
a
Cantonierii
Vorii purta numai inseripţinnua cantonieră=
telegrafic de alamă pe pilărie sâă căcinlă,
Factorii

1. Sepca forma corpului de postavă albastru
închisă cu inseripțiune teiegrafit sâă posta;
2. Bluza de postavii seră cu gulerulă întors,
la nă extremitate a gulerului inscripţiuno telegrafă s6ă posta şi la cea-altă numărali de ordine ală factorului.

1. Ş&pca forma celei actuale a corpului, de
„ postavii vişiniă, cu banda, civită închisă, în
irunte emblema, corpului şi cocarda tricoloră.
Pentru oraşele principali numărulii va înce2. Tunica (facultativă) scurtă de postari cipe cu ccă de la telegraf şi va continua cu cei
vită, cu două rânduri de nasturi galbeni, cn
gulerulă întorsă de postavă viziniă, la ambele de la postă;
3. Pantaloni seri cu vipuşcă vişiniă;
extremităţi ale gulexulut embiema, corpului de
4. Mantaua seră cu guleră întorsi cu inscripalamă;

țiunea şi număru

”

l ca şi la bluză.
3. Pantaloni (facultativă) seri cu vipuşcă vi- |. Pentru
conductori şi factori este obligatoră
şiniă;
câsornică.

L E GE
PENTRA

FIXAREA

TAXELORU

TELEGRAFO-POSTALI

(Decretii No. 204 din 4 I7ebruavie 1871)
CAPITOLULU 1
Serviciulii telegrafică
Art, 1, Serviciuli telegrafică în intoriorulă
României se va regula dapi stipulațiunile convenţiunii şi regulamentului scrvicivlui telegraficii internaționali.
„Art. 2, Tasa unei telegrama de 20 cuvinte,
în interiorulă ţărei, se fizâză la 1 leii 50 bani,
şi îo-interiorulă aceluiaşi județii scă comune,
=
1 leă.

CAPITOLULU II
Serriciulă
,

ŞI

postaliă

Art, 6. Diarele, foile periodice, cărţile, notele de musică, planurile, chârtiile, fotografiile, cărțile de visită, prospectele, circulările,
anunciurile şi orl-co avis6 imprimate, gravate,
litografate şi autografiate, precamiă şi probale'
de mărfuri, tâte acestea puse sub bandă sâii
împachetate astii-felă în câtă să se pâtă' veri-

fica conținatulă loră; se poti expedia 'numat

francate cu bani 3 de fie-care 40 grame sâi

fracțiune de 40 grame. In casă de nefraneare:

se voră considera şi taxa ca, şi scrisorild,
arte 7. Objectele postei uşâre se rorii franca
pri timbre postale. Timbrele postale se oră
libera de către Ministerulă financelor tutuloră
biurouriloră postale, cari le roră vinde particulariloriă; precum şi detailiştiloră cari se voră
însărc
'cu- acestă
ina
'vindere;
Aceşti detailişti, enmpărători în cuantităţi

Art, 9. Posta uşâră transportă objacte fără
val6re venale în greutate maximumă de
dont
sute grame,
“
de 500 bricăţi, se vâri bucura de ună benefiArte de Scrisorile se poti expedia francate,
adică plătito de presintatoriă, şi nefrancate, a- ciă de 10 la sută.
dică să se plătâscă de priimitoră,
ŞII
Arte 5, Taxa unei scrisori pentru greutata
de 15 grame se fisâză:
Posta grea (mesageri) .
-_Q. Din şi pentru aceeaşi comună 3 bani, în
Arte $. Posta grea transportă objecte de va=
cas de francare, şi 5 b. în casii de nefrancare;
lSre, de ori-ce greutate, şi fĂră valore cu greub, Din şi pentru interiorulă ţărei 15 bani, tate
în casă de francare, şi 25 bani în casă de ne. sâne decu ia 200 grame în susă, precumi şi perdiligențe.
,
francare.
Art, 9, Obiectele de mesagerii, bani, scule,

TELEGRAFO-POSTALE

bancnote, bonuri, obligaţii, poliţe, cupâne,
mandate şi ori-ce alte objacte de valore, sepot
expedia francate sâă nefrancate, acela însă fără valdre se potă expedia numai francate.
Art, 10, Taxa objecteloră de mesagerii se
fiseză pentru distanta de 150 kilometre sâi
francțiane din 150 kilometre:
:
a. 15 bani po valdre de fie-care 500 lei, -

:

cati are facultatea ali recomanda,
20 bani.

57

plătindi

Recomaniaţia este obligatorie pentru orl-ce

objectiă ali postei de mesagerif,
Objectele recomandate se vorii priimi

sub

liberara de recepisă şi se vorii remite sub priimire de recepisă.
|
Duplicat de pe recepisa de predare pâte cere

expeditorul plătind 15 bani.
|
V. 15 bani pe greutate de fie-care 500 gr.
Art, 13, Objectele francate retrase sâă înaArte 11. Taxa unui loci la deligenţă şi a
15 kilograme bagagiii se fixeză la 15 bani. pe poiate se remiti presentatorilorii fără a se îna-

kilometru sâi fracțiune do kilometru.

Militarii voră plăti locurile la âiligență cu

uă scădere de uă treime.

.

poia taxa; €ră acele nefrancate nu se rorii re- mite de câtii după ce se va plăti taxa co vrma

să pereâpă de la priimitorii dâca “i sară fi remisi,

Ş III -

-

-

.

Art, 14, Pentru remiterea la domiciliii a oră

Disposițiuni generale
cărui objectii afară de diare, se va plăti 2 bani
"Art, 12, Expeditorală ori-cărui object fran. | în profitulă factorului,

LE

GE.

PENTRU CARTILE DE POSTA

(Decretii No, 769, din 31 Dlartie 1873)
„Arte 1, Serricială corespondinţeloră,pe lingă objectele coprinse în art. 30 din legea telegrato-postale, va cuprinde și cărțile de postă.
Arte 2, Taxa postală a cărțilori de postă
pentru totă interiorulă României, ori-care ar

î distanţa, so âx6ză la :
|
a. Cinci bani pentru uă cartă simplă,

| "|
D. Deca bani pentru uă cartă de postă înduoită (adică respunsă plătiţi). ,
Art, 9. Taxele sunțiă aceleaşi pentru cărţile

de postă ce ară circula în interiorulii unei co-

mune.

a

timbru incrustată este exclusivă reserrată guvernului; contrafacerea se va urmări şi pedepsi.
conformii disposiţiiloră codului penalii în asemenea materii.
Art, 6, Guvernul esto autorisati a fabrica
cărți de postă, cari se vor vinde particulariloră
da către binrourile telegrafo-postale şi numai
pe val6rea, lorii nominală.
Art. 2. Uni regulamentă speciali, co se va
publica uă dată cu promulgarea aceste! legi,
va fixa forma, dimensiile cărţilori de postă şi
moduli întrebuinţării şi manipulării lori.

Art, S. Fiiudii a se întinde întrebuinţarea ”
pentru distribuirea Ia locuința adresantulai a cărțilorii de postă şi în serviciulă internațioArt, & Factorii nu vor percepe nici uă taxă

cărtilorii de postă.

Art, 5, Confecţionarea cărțiloră de poslă cu

-

nalii, acâsta va face objectulii de convenţiuni
speciale supuse ratificării corpurilor legiuitâre.

REGULA MENTU
LA LEGEA

ASUPRA

CARTILORU

DE POSTA:

(Decretii Do. 915, dinu 27 Aprilie 1873)
Art, 1, Serviciulă postală pe lîngă objectele cuprinse la art. 80 din legea telegrafo-postală, din 1 ulii 1871, coprinde şi cărţile de

corespondinţă sub denumirea technică de cărţi
de postă, .

”

Po fașă, cărţile porti armele ţărel, timbrulă
incrustată de 5 bani şi loculă reservatii pentru adresă, dosulii cărței este singuri desti-.
nată pentru corespondință.
|
Modelulă alăturată este aprobatii.

Art, 3. Cărţile de postă se vândii publicaarte 2, Formatulă şi dimensiile. cărților de
postă este de 140 m. m. lungime, pe 90 m.m, | lui cu preţii de 5 ban! bucata şi se găsescă în
lăţime.
tâte biurourile telegrafo-postale din ţâră;
,
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Taxa de 5 bani este unică atâtă pentru
în- | presii injuri6se şi indecente sâă
teriorulă unei comune câtii şi pentru
câri ară fi
tâtă în- contrarii legil

“tinderea României şi cuprinde transportu
lă şi
distr

ibuţia la domiciliii.

Nu se plătesce nimică aducătoralui,
Cărţile de postă îndouite (cu respunsii plătiti), se consideră ca două cărţi şi se plăte
scă

oră țărei, ordinei publi
nelori moravuri, nu se roră exped ce sc buia.
Dirigenţil suntă dâtori a înainta
sub plicit
asem

enea cărţi direcţiei generale care
le va
RE
|
Arte 11, Cărţile postale cădute în rebut
se
voză trata, ca şi cele-alte scrisori,
”
Art, 12. Cărţile postale cu respunsă
plădesființa.

10 bani.
|
Art, 4, Cărţile de postă se poti recomanda
ca şi scrisorile. In asemenea cusii taxa do
în- tită sunt duble, Trămițătoral
registrare se plătesce deosebiti şi so
ă urrasză a seri
aplică pe adresă cuxintele:
respunsit plătitii şi permărcl postale pe faşa cărței în colţul stâng
ă

ceptoruli postal, cândă le priim
esce, aplică stampila de gi po timbru încrustată
şi sub armele ţărei pe ambele cărţi stampila
E.P, (responsiă plătită.)
.
La sosire, stampila, de di so aplic
ă toti pe
faga, cărţei ande este adresa.

"de josii, lăsatii liberă pentru acestă
sfirşi
asemenea urmeză a se pune pe facă stamp ti,
ila

recomandati,

Art. 5, Administraţia, posteloră are, în
privinţa cărţiloră de postă, aceeaşi respu
ndere ca

şi pentru cele-alțe corespondiuțe.
Agenţii direcţiel postelorii voră area a observa

Art, 13, Cărţile de postă, urmând a

cirîn ceea ce privesce cărțile da postă, se- cula deschisă, trebuescă predate deschisă,
Ele pot fi aruncate în cutiile de scris
cretulă prescris prin arţ,... din Const
ori s6ă
ituţiune predate oficielorii posta
li cânâă Sunt recopentru tâtă corespondinţa în genere.
mand
ate.
Ă
Art. 6, Comptabilitatea de ținută ca
MiniDistribuirea la destinație a cărţiloră: de
steruli de finance pentru cărţile do
popostă şi stă simple sâii recomand
ate se face ca şi pendistribuţia loră da către direcţia gener
ală Ia, tru scrisorile cele-alte,
„ biurourile telegrafo-postale, este aceeaşi ca
|
pen- "Art, 14, Factoriloră, când le
tru cele-alte timbre postale şi telegrafice,
rădică din cutii
spre
a le aduce Ia biuroulii postal să când
Art, 7, Dirigenţii suntă dâtori a trece atât
le pârtă spre distribuire la adresanţi,
în sitnaţia dilnică a timbreloră posta
le este
le şi te- ca totulii interdisă a
arăta aceste cărţi la alte
legrafice (form, No. 148) în rabrica
No, 25 cât persâne străine.
şi în comptuli lunară (form. No, 152)
în ruLa cea d'ântâiă abatere factoralii culpa
brica No. 10, debitulă dilnică şi mensu
bilă
ali ală va fi destitoaită,
„ cărţilorii de postă.
|
:
Mi
Art. 8. Pa cărţile de postă sa pâte
cun
cernelă de ori-ce culre, cu plumb şi cuserie
plumburi colorate.
Adresa nrmâză a fi scrisă exactă și lămur
ită

Art, 15, Cărţile de postă cari ară lăsa bă-

nuială că aă servită deja eâă că suntă contr
afăcute, vori fi transmise de vficiurile
respectivo directorului generali cara va lua
măsură

| pentru urmărirea şi pedepsirea, falsif
şi po câtă se pâto de complectă,
icatoriloră. .
"Pe faca cărţii nu este permisă a se
,
scri de
art.
16.
Cărţil
e
de
postă nu voră cirenla do
câtă numai adresa şi adnotaţii, cum, de exemuă camiă dată de câtă în interiorul Român
plu : recomandată, respunsit plătită etc.
iei;
fiindii
a
se
introd
uca acestă sistemă de cores- Asemenea adnotaţiuni trebue scrise
lămuponde
nţă
şi în serviciul internaţionali, atunci
ritii şi mare în partea stângă pe
faca cărții.
so vorii da la timpi instrucţiile necesare.
Art. 9. Partea adresei a unt cărţi
nu
se
art, 17, Manipularea, expedi
pote întrebuința pentra corespondință
şi căr- cărţiloră de postă este aceeas area, cartarea
țile postale car: ară contraveni
i ca pentru cele-

la aceste dis- alte scrisori, şi regalament
posiţiuni nu se voră expedia. Semnătur
postul din 2 Dea tri- combre 1872 se aplică şi laaidânsel
mițătorulai este facultatiră,
e.
Art.
1$,
Regul
amantalii de facă
Art, 10. Cărţile postale cari ară conţina
ex- În aplicaţinne cu începere de la 1 se va pune
Iuniă 1873.

————————

LEGE
PENTRU

INTRODUCEREA

DEPESILORU

URGENTE

IN SERVICIULU

TELEGRAFICU

(Decretii A0, 7 72, din 30 Jlartiti
1873), |

“Art. 1 Se va întroduce îh serviciulii teledepeșile de Stată şi după depeşe urgente
de
serviciii asupra

grafică int eriorii depeşile urgente.

Art, 2, Depeşile urgente aă prioritate după

tutuloră depeşiloră
ordiuare de servicii,

private şi

TELEGRAFO-POSTALE

-

-
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Art. 3, Depeşile urgente sant supuse la vă se pereepo Ta presentare uă dată cu taxa desuprataxă fixă de 50 bani de fie-care depeşă peşel.
pentru totii interiorul țărei şi ori-care ară fi
Arte 5. In tâte cele-alte privinţe depeşile
numărul cuvintelorii.
urgente suntii supuse acelori prescripţiuni şi
Art, $, Acâstă supra-tază fiză de 50 bani regulă de manipulare ca şi depeşele ordinare,

LEGE
PENTRU

INFIINTIAREA

UNUI SERVICIU

DE POSTE

RURALE

(Decretii No. 734, din 3 Jlartie 1872)
- Art. 1, Conformii art. 52 din legea Consiliiloră judeţiane, aceste autorităţi voră înfiinţa
cu cheltusla case! judeţiane câte un oficiă postaliă la, reşedinţa, fie-cărei Sab-prefecteri pentru expediţiucea corespondinţelorii prin tâto
comunele rural! ala plăşei;

fie-care din

aceste

oficiuri trebue să albă uni expeditoră cu uă

garanţie ecuală cu salariul pe ună ană,

Aceşti expeditori se nnmescii de dirocţiunea
generală a telegrafelorii şi posteloră, după re-

comandarea Consiliului judeţianiă ss Comite-

mi şi trămite corespondința sa, celă pugină de
două ori pa săptămână.
.
-

Art. 0, Pachetele corespondințelori de la

ună biuroă rurală la biuroulă postalii de reșe-

dinţă sâi la unii altă biuroii ali Statului mai

apropiati se vorii transporta de către unii dorobanţiă ; transportulii pachetelorii pentru comune!o rurale se va efectua prin vătăşei, după
marşrusulă formată de direcţiunea generală a
telegrafelori şi postelori. Art, 7. Notarii din comunele rurale sunt o-

talni permanentă, şi santă subordonați admi- bligaţi a îndeplini funcțiunile de expeditori în,
nistrațiunil telegrafo-postale, de ln care roră comunela lori respective, în conformitate cu
priimi tâte instrucțiunileprivitâre Ja serviciii. instrucțiunile ce voră priimi de la direcţienea
Ori-ce expeditorii, mai "nainte de a fi numit generală a telegrafelorii şi posteloriă.
.
defiaitivă, va practica în timpi de nă lună înArt, 8, Expeditorii rurali roră fi supuşi la
trună biaroii postală, a lua cunoscinţă de ser- uă amendă dela 5 până la 20 lei de către diviciii, şi după accea, cunoscându-se aptă, se va recţia generală a telegrafelorii şi posteloră
admite între erpeditori.
cândii nu se vor conforma instrucțianilor sâle;
La reședințele de Sub-prefecturi unde se a- în casari grave, el voră fi destituiți.
flă oficiuri postale ale Statului nu se voriă înAsemenea, şi notarii şi vătăşeil voră fi sufiinţa oficiuri judeţiane. Oficialii postati în în- puşi la uă amendă de la unulă până la cinci lei,
ţelegere cu Sub-prefectura va transmita co- în urnfa unui raportii ali expeditorului rurală,
respondința.
în cas de a se abate de la îndctoririle puse de

Art, 2, In casă cândii vre-unii consilii sei

comitetă permanentă, 15 dilecelă multă după
cererea, direcţiunii generale a telegrafeloră şi
posteloriă, nu i-arii supune spre confismars ex-

peditorii necesarii, direcţiunea "i va numi d'a

acâstă lege şi instrucţiunile direcţiunii.
Aceste amende se vor vărsa în casajudețiană.

Art. 9, Biurourile postale rurale nu vor pu-.

tea efectua, da câtii serviciulă corespondinţe= -

lorii cara conţine :
,
,
- „_.G Scrisorile ordinare francate şi nefrancate;
Art, 3. Consiliile judeţiane vorii fi dâtâre a "b, Serisorile recomandate francate;
treco în fie-care ani, în badgetele loră, sumele
c. Scrisorile ordinare recomandate oficiale ; |
necesarii pentru plata expeditorului, a mobid. Diarele şi imprimatele ds toti felulă prelierului şi a celui-altii materială recnnoscută cumii şi depeşele telegrafice private ; |
necesariii biuroului de expediţiune de către die Probale de mărfuri.
recţia generală n telegrateloră şi posteloră, în
Art, 10, Taxele încasate de biurourile pocasi contrarii Ministerulă de interne le va în- stale rurale suntiă în profitul Statului şi se vor
scri ex-oficio.
,
vărsa regulatii la finele fie-cărei luni la casieArt, 4, Salariul expeditorului se fixsză la ria judeţului, exceptându-se taxele pentru co100 lei pe lană.
respondinţele adresate din uă comună unei alte
Art. d. Marzrutulă carseloră sa reguleză do comune din acelaşi judeţii, cari suntii în folo„ direcţinnea generală a telagrafeloră şi poste- suli judeţulul şi cari se voră vărsa asemenea
loriă, astii-felă ca fie-care comună să pâtă prii- regulat la finele fie-cărei luni în!casa judeţului.
dreptulă.

.
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REGULAMENTU
SI INSTRUCTII DE MANIPULARE PENTR
U POSTELE RURALE

(Decretii din G Aprilie 1872)
Biurouri rurale
Art, 1, Pe ba sa art. 52 din legea Consiliilo
r
judeţiane, făcându-se legea posteloriă
rurale votată

Pedepsele
Arte Be Atât expeditorii riirali cât şi notarii
comunali pentru ori-co abatere vor
de Adunarea deputaţiloriă la 2 Talie
fi supuşi de
1871. direcţiunea generală a telegrafelor
adoptată de Se nată la 9 Noem
ii şi postelor
brie
1871,
şi la amondile şi pedepsele prevădute la
promulgată prin înaltul decretii
art.8 din
734,
_Țlege, după raporturile ce se rorpriimi
S'a regulată a se în fiinţa cu cheltNo.
la direcniala
casey
țiune
prin
oficiu
lă
posta
judeţiane câto unii biuroiă postală rural
lă de reşedinţă, că s'a
ă
la
fiecontr
aveni
tă
art.
- care reşedinţă d e Sub-prafectură,
S0 şi 82 din legea telegrafoxistă deja vr'ană biuroii postalii altiunde na e- postală, ..
Ş
Statului,
Amenţlile
Expeditori rurali
Arte 2, In capulă fe-cărui biuroă
postală

se vorii vărsa, în casa jadeţ
6ră recepisele se tori înainta la direcţ iană,
ia generală care a aplicată amenda, la fie-ca
re tiniţă
de lună, prin dirigentuliă oficiului
telegrafopostal din reşedinţa judeţului,
uă-dată cu
compturile lunare, spro a se contro
la, dâca, aă

raralii este ună expeditoră 'cu uă
cuale cu salarulă săi pe unii anii, garanţie ecare se fizeză executatii ordinele
prin art.4 dia le ge, la 100 lei
de amengi.
pa lună. |
,
Acestă expedi toră se confirmă confozină
az:
Upjectele expediţinuli rurale
ticolului 1 şi 2 din lege.
|
Dirigenţii biurouriloră postale ale
Statu
lui,
Art
6. Birourile postale
ce există astădi pe la unele reşedințe
, conformă
de Sub- art. 9 din lege, nu roră putea rurale
efectua de câtă
prefecturi, roră îndeplini toti uă-dată şi

ţiunile de expeditori rurali.

func-

Expeditori comunală
Art, 3, Prin tâte comunela rutalo din
țeră,
serviciulă

postală se îndeplinesce de către
no-

tari, conformă

art. 7 din lege.

Aceştia vorii expedia de două ori
p> săptămână şi anume Juoia şi Dumineca
tâte 'serisorile şi corespondința loră prin
vătăşei călări
la biuroală

serviciul corespondinţelori care constă
în î.
a. Scrisori ordinare francate şi nefra
ucate,
(plătite şi neplătite) ;
crisori recomandate;
c. Converte oficiale simple şi recomandat
d. Diarele şi imprimatela do totii felul, e;,
probele de mărfari şi depeşile private.
Taxele scrisoriloră

Art, 7, Taxele suntă prevădute la art. 3],
rurale de reşedinţă, de unde prii32, 33, 34, 35, 37 şi 98 din legea telegrafomindă expediţia sosită o voră aduce
la nota- poatală.
Tulii comunei respectiva spre distr
,
ibuire după
Adică 10 bani,
adresă, atâti în acea comună
câtă şi în cătu- în greutate până lapentru.uă scrisâre francată
15 grame pentru tâtă ţera;
nele dependinte da comună prin
aceiaşi vă: 20 ban! pentru nă scrisâre nefran
tăzei.
cată de
Dorobauţ ii biaronrilorii rurale
„Art, 4 Toti do două ori pe etptămână
p

şi
anums Vinerea şi Lunea biurourile
postale ru-.
xale, după sosirea tutaloră
trămişilorii comunali, roră înaint a tâtă corespondi
nţa Ja staţiatelegrafo-postal ă cea mal aprop
iată din acelaşi judeţ prin dorobanţi călări
cari, pyedân0, voriă lua pe cea, sosită şi se voră
dânsa la biurour ile rurale respective, înapoia ca
cea-ce ra
avea loci Marţe a şi Sâmbăta,

aceeaşi greutate,
.
„ Pentru fe-caro 15 grame s6ă fracțiune de
15 grame mai multă pentru uă scrisGre frane

cată, 10 bani şi peutra nă scrisâre nefrancată

20 bani.

Scrisorile nesuficientă francate suntii
taxate

ca, scrisori nefrancate, ținendu-se însă comptă

de valea timbrelorii postale aplicate pe ele.
5 bani pentru uă scrisâre fraucată de grow
tate până la 15 grame şi 10 bani pentru uă
scrisOre cu porto de grentate menționată, când
esta a se distribui în interiorulă aceleeaşi comune.

„-

“

TELEGRAFO-POSTALE -

Interdicerea mai multorii scrisori
întrunii conrertii

nefrancate sti nesuficienti francate
| mărfuri
so voriă taxa ca, scrisorile cele nefrancaţe.

Art, S, Este oprită a so adresa anui biuroii
postal rurală s6ă comunalii, sub uni converti
mai multe scrisori cu adrese diferite; în ase-

menea casii fie-care din aceste scrisori se va
taxa, ea nefrancată,.
i
Recomandarea

Arte 9. Cânâii uni trămiţătoră voesce alna
uă recepisă pentru nă scrisoze ce a predatii la
postă, va plăti peste taza cuvenită scrisârci,
după greutatea ci, âncă 30 bani ca dreptă de
înregistrare şi dâca va voi a căpita adeverinţă
de predarea ei la destinație, va maiplăti peste
taxele do mai susii âncă 10 bani pentru rccepisa do înapoiare, asti-felii că uă, scrisâro recomandată cu recepisa de înapoiare costă pentru

tâtă, ţsra 50 de bani, şi fără recepisa de înapoiare 40 de bani.

ua

Timbre
Art, 15. Francarea, recomandarea, plata recepiseloră de înapoiare ete., pentru tâto objectelo poste! de scrisori, se ra face prin timbre
postate cari se voră lipi pe partea ce conţine adresa,
Aceste timbre se vor procura espeditorilorii
rurală de la oticiurilo t-legrafo-postale, din re-

şedinţa județului.

La, taxare pe lingă greutatea objectelorii so
va adăuga si grentatea, timbrelorii postale,
Objectele francate sâii nefrancate reexpediate
dintraă comună în alta din causa schimbărei
de roşedinţă a adresanţiloriă nu suntii supuse
la nici uă altă taxă, afară numa! dâca, franearea era valabilă numai pentru interiorală anei .
comune.
-

Jiesageriile

Dreptulii de reclamaţiune

"Art, 16. Manipularea mesageriilorii, adică a

Art, 10, Dâca nă serisra recomandată sa pacheteloră şi a groparilorii de bani, nefiindă
reclamă că nn s'a predatii la destinaţie, presentatorulii aro drepti a, cero urmărirea ci în
termenii do două luni printr'aă foie de recla-

maţiune pentru care so va plăti 10 bani, Ac6stă fâie de reclamaţiune se va face firă nici
uă taxă cândă reclamantulă 2 avutii plătită şi
ună recepisă de înapoiare, Qâră care resepisănu
Sa înapoiatii în timpulă cuvenitii.

_

Taxa foilorii periodice sâii gazete
Art, 11. Taxa diarelorii (fot periodice) se î-

xâză la 1 bană şi jumttate pentru fiz-care numări simplu s6ă însoțită de ună snplimentă
cara nu trece pesto 40 grame.

permisă biuroariloră postala rurule, nici nu se
vorii priimi la aceste biurouri, !

"Comptabilitate în genere
Art, 47. Conformii-art.10 din lege, taxele
încasate de biurourile postale rurale sunati în
profituli Statului şi se vorii vărsa regulatii la
Be-caro finiţii de lună la casieria gencrală a judeţnlui, 'esceptându-se taxele corespondințe-

lori adresate dintr'uă comună într'aita din acelaşi judeţ, cari suntii în folosuli județului

şi cari asemenea se vorii vărsa regulatii la fi- *
nele fie-căria luni la casa judeţului.
Imprimatele

Tasa imprimatelorii şi probelorit de
mărfuri
Art, 12. Taxa imprimateloriă de totă felul
şi o, probelorii de mărfuri, puse sub bandă ast-

felii ca să se pâtă vedea conţinutul loră, este
de 3 bani pentru fie-care 40 grame
să fracţiu-

ne de 40 grama.

o

Haximum greatății imprimatelorii și

probelori de mărfuri

Art, 13, Cea mai maro greutate a unui im-

primată sâii probe de măriuri se Sx6zii Ia 250
de grame.

Imprimate nesaficientii francate
Art, 14, Diarele, imprimatele şi probele de

Art. 13, Pentru schimbulii coresponâințelor
atât între comune cu biurourile ra:ale de plăşi,
câtii şi între acestea cu cele telegrafo-postale,
câtă şi pentra încheearea compturiloriă, se voriă

întrebuința tipărituri şi condici însemnate nai
osii cu explicaţinni anume :
No. 109, 110, 111, 124, 15, 74, 40, 69, 71
81, 8, 10. 37, 11, 188, 192, 123; condici No.
191,46,75,76,93, 99,12,

Cum se procură timbrele
Art, 19, Expeditorii rural 'şi procură timbra de la dirigentuli oficiului telegrafo-postalii

din reşedinţa judeţalui. Uă-dată cu cererea
suntii dâtori să anexeze şi recepisa de predaro

şi de priimire formularuli No, 109 şi 110, însă
cândă facă uă cerere de mărci trebuo să cal-
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culeze suma ca le-ară fi necesari
care le-o și trămite dirigent ă în 2 Juni pe | după care se copiâză convertele
şi data sosirej,
ulă telegrafo-po- 6ră în
stală înapoind
drâpta se

u-le şi recepisa de predare,
Indată după priimirea
timbreloriă expeditoril.rarali le trecă în comp
tul mărciloră formalaralii No, 111.
Dirigentuli care le-a trăm
isă trece în reptuliă colner de întrebuințar
e tâto timbrele trămise
biurourilori rurale din

aceli

judeţii,

notândă namele biarourilori
i rurale cărora le-a
trămisii şi anexândă de
dânsulă şi reccpisele
de priimire cumă se anex
6ză acum cele de predarea mărciloră ce prii
mesce de la direcţinne
prin perceptorulă centrali
,
Expeditorulă rarală scădend
din acest compt
. mărcile tindute în curs
ulă
în comptală laney viitâre, luney, restulă trace
anexândii la compturile lunare copie după
aces
cepisa de predarea timbrelo tă comptii și reră de către oficiulă
postală de reşedinţă,

Reguli priritore pe comune
Art. 20, Formaularuli No.

tre cei în dreptă,

sub-semnă de priimire de
că-

Matearea serisoriloriă de cătr
e notari

Art, 21, Notarii neașâidă mărc

plica pe scrisorile francate, cari i spre a anu întră în catigoria coloră din art. 10 din
lege, voră însemna pe fie-care scrisâre
ce expedicză semnele următâre:
a. Pe scrisorile plătite (francat
e) vorii aplica

stampila P. D,, care va să dică plăt
ită pânăla

destinaţie 3

,

d. Pe scrisorile neplătite (nef
rancate) voră
aplica stampila Borto;
c. Pe scrisorile ri comandate,
stampila recomandată;
.
.
d. Pe scrisorile cu recepisa de înap
oiare E. R,

Inaintarea bhanilorii dapă scrisori
le
cate și cu porto de către notari frane
art, 22, In fie-care di destinati pent
ru ex-

121, care este
condica scrisoriloră expe
diate şi sosite la copediţie notarii uă-dată ea trăm
mune de la biurourile
rarale din reşeditnța
iter
loră la biuroulă expediţiunii rnral ea scrisoriplăşci, servă notarilor com
e
unali d3 a înscrie înformularul No, 192 în care face prin fatura
tr'ensa în-partea de susă
la expediare nume. scrip
aceleaşi inrul în totală ali scri
ţii ca în condica No. 121,
soriloră plătite, nepl
în partea de
ăexped
tite (francate, nefrancata)
iare, voră trămite şi banii
priim
şi recomandate, no- cele
tândă şi costulă loră în
francate conformă sumei copri iţi după
rubricele Tespectire,
nsă în fatură, De priimirea acestei suma
Sră în partea de josă a acel
expe
pe rândiă fie-care scrisâre ecaşi fege, va, trece ruralii liboreză uă adeverinţă, form ditorelă
alaruli nurecomandată notân- măru
du-se numele predătorului
123, pe care o predă rătăşelulu
, numele adresantui ce a
adusă expediţia spre a o preda
lui, localulă unde merge
notarului res
şi plata priimită, în pecti
> col6nele respective,
vă spre păstrare şi justificare,
|
în 8 dile, notarii trimite expeditoru âră din 8
Aceeaşi regulă sa va păst
lui rurală
ra
și
în
part
ea
de
şi banii adunaţi din taxa scris
Ja sosire, notându-se susi
orilor sosite cu
numărulăîn blocă al
scrisorilori plătite şi nepl
porto, trămițendă dreptă bani şi
ătite sosi do la biuscrisorile cu
porto cari nu sai pututii preda
roul
. rura
ilă cumiă şi taxa ce are ta
la destinaţie
a percepe şi cu cari sunt
de la cele ncfrancate; 6ră
îucăr
eați, cu uotița
ce scrisorile recomantate în paitea de josă tre- în partea opusă adresei, de cause pe conrert,
le cari ai îmsosite în aceeaşi reBulă ca şi pe cele expediate.
pedicată înmânarea, loră.
:
Pentru plicurile oficiale
Regularea şi taxarea scrisoriloră
pediare formalarulii No. 40 întrebuințeză la exce are oficială de expediat în caro trece totă
ă notândă numirii
judeţiane
pliculul, locul de unde
ucză, numele auArt, 22, Scrisorile presintate
torităţiloră trămițătâre ema
şi destinătăre şi locul pentru
la uă comună
destinaţiei în colânele resp
a se expedia la uă altă comu
ecti
nă din acelaşi jndeții, numai prin intermed
Acâstă fatură se înapoiaz ve.
iulă biurou=
oxpeditorulii rurală cu, primă sabsemnată, de lut rurală, fără a fi nevoie de a trece
a cursă comunei biuro
printr'un
"respective care formâză
pe fie-care lună ună fatur ă telegrafo-postală, se trecă într'uă altă
dosarii de asemenea fatu
ă No, 122, aplicândă pe
ri
francate
to justiâcative de predareapăstrându-le ca ac- stampila franco şi sub stampilă cele
suma percesă
conv
erte
lori
i
ofiîn cifre şi cele cu porto
ciale expediate, Conrerte
stampila de porta
le oficiale sosite la scă
comune de la biurourile
numaicu mâna cu creion alba
rura
se trecă îndată în condica, le în fatara No.40 bani, fără a se înainta biuroalu stru porto, ..
condica de predare la dest No. 76, care este cele-alte banii uă-dată cu fatari rurală ca Ia
ci trecândă
oficiale, şi care are aceleaşiinaţie a plicuriloră numai suma, de francoși porto îna;rubr
"ra No, 40. In acestă condică rubrice ca şi fatu- pectire ale faturei pe care le reproducicele resse trece în rabri- nalulă No.
e în
cele respective din stânga
8, în partea de expediare, Scris jardata ce are fatura de
orile. |
aceeaşi categorie ce se expo
diază către bin-

93

TELEGRAFO-POSTAT,E

rourile raraleJa, comune se treciîn același felii
în jurnalulii No. 8, la rubrica sosite, şi la fiocare finită de lună notarii sunt dâtori a înainta,

biuroului rurală de reşedinţă acestii jurnală

lipi pe fie-care serisGremărcile cuvenite pacari
le voră strica, cu stampila de di. Totii asemenea şi pe cele recomandate ale căroră mărci

le strică cu stampila recom,, aplicând totii-

impreună cu suma adunată din franco şi porto d$-una pe scrisâre și stampila de di.
,
judeţiani, pe care, după sosirea tutulori aTia cele recomandate notate cu PF. R., adică
cestorii compturi de la tâte cele-alte comune, cu recepisa de înapoiare, le anexeză îndată şi
expeditorul rarală, trecâodu-le întrunit compt recepisa form, No. 71, pe care. după ce înscrie
separati, vârsă suma totală la casa judeţului, adresa şi destinaţia, aplicânăii uă narcă de
conformii art. 10 din lega, ră comptulii rela- 10 bani pe colţulă de suzi din drepta,stricântivă, regulată pe comune anume, "jă trece în d'o cu stampila de qi,

jurnalală casei, tip. No. 10, pe care 'lă. înaint6ză la fie-care finită de lună împreună cu recepisa de virsarea banilor la Comitetulă per-

Regularea serisorilorii recomandate

Neguli priritore la biurourilo ruralo

Art, 27, Toto aceste scrisori recomandate
sosite de la comune câtii şi cole prosintate la
biuruulă rurală se trecă în condica formulară

manenti.

presinfate

:

Art, 24. Tâte regulele prevădute mal susii
la art. 20, relative la form. No. 40 şi 75, pri-

vesce şi pe biurourile rurale.
Regularea

expediţiunilori

.

priimite

şi pornite de la comune

No. 45. pare că tâte s'arii fi presintatii chiar

la acelii biuroi; la cele sosite de la comune,
însă, notsză în rubrica observaţiei numele co-

munci care le-a trămisii, spre a le găsi mal
lesne ]a casti de înapoiare sii la înapoiarea,
recepiselorii de înapoiare.
j
Atâtă pentru cele sosite de la comune câtii
şi pentru cela presintate la casă, liber6ză recepisa formnlari No. 63. în care, după ce aplică

Art, 25, Biurourile rurale suntă dâtâre a
observa la priimirea scrisoriloră de la trămiş i
comunală:
”
stampila de di, înscrie No.,
a. Dâca namirulă şi grentatea,lorii este întocmai după fatura care lo fasogescii;
.

D..Dăca fie-care are semnul prevădutii la

art. 2];
c. A înregistra îndată întrunii jurnal
îorm. No. 8, (în care se va trece venitul Statului), la sosire totii ce priimesce pentru expediată la uni oficii postală ali Statului, notândă numărulă totală ali bucățiloră; taxa de
porto şi porto-transită ali celorii nefraneata;

adresa scriso-

reă şi taxa câtă a priimităi şi expediază pe cele
de la comune cu acelaşi vătăşeli, spre a le
preda notarulă presintatorilorii, cari, până la
priimirea recepiseă definitive, potii cere uă dovâdă de la notari că a predată uă asemenea,
scrisore.
|
Inchiderea faturei de scrisori
Art, 25. In diua de pornirea expediției, a-

Gră întrană altă jurnal No. 8, (în care se ra tâtă pentru oficială telegrafo-postalii, cu care
trece venitul județului), taxa de franco a celor este în directă corespondinţă câtă şi la comu-

francate destinate dintr'uă comună la alta aacelaiași judeţii şi care taxă, conformii articolului 10 din lege, rămâna în profitul judeţului.
Asemenea scrisori nu se franchâză cu mărci ci
numai cu stampila franco (vedi art. 23 de
mai susă),
,
Toţi asemenea şi la expediaro pentru comunele ssii biurourile rurale ale aceluiaşi ju-

deţi, dâcă na ai de intermediarii ună oficii

telegrafo-postali, scrisorile ce sa adresâză dintr'uă comună la alta se expediazi printraă, fatură separată, form. No, 74,pa cara notarii o

treci în jurnalulă form. No. 8 (ală judeţului),

la sosire în modulă descrisă la art, 23,

Aplicarea mărcilorii pe scrisorile
sosite de la comune
Art, 26, Expeditorii ruzali priimindă de la

Comune uă-daţă cu scrisorile şi banii pentra
cele francate destinate pentru alto judeţe, vor

ne, expeditorul rurală trece în fatura de scrisori, form. No. 74, numărulă în blocii ali scrisorilorii franco-porto, porto transită, recoman-

date şi oficialeîn rabricele respective, împreună,
cu suma de porto aceloră cu porto-destinate

chiar pentru staţia s6ii comunele căreea este
adresată.
SE
„In partea din stânga a faturei, aplică stam-

pila de di, scriindă şi numele staţiei sâii co-

munel căreia se adresâză îndată după vorba
la; 6ră pe partea opusă înregistreză scrisorile
recomandate în regulă cu care se trecăîn form.
No. 122, de către notarii comunali (vedi art. 20

şi 22).

Scăderea scrisoriloriă înapoiate
Arte 29. Dâca dintro scrisorile cu porto sosite la un biuroă ruralii spre a se preda la de-

stinațierămâni unele la cari nu s'a găsită a- :
dresantulă să le-a refusatii priimirea, expodi-

61
LEGIURI

torulii rurală scrio în dosulii loră causa ce se explică
şi prin art. 20, ele trebuescă înapoiate
opune la îrmânarea loră, se scade cu portuli

lori din ori-ce fatură în colâna din drâpta
a
scăderii, scriind în dreptulă rubricei încărcate la stația sâii comuna căreea aro să le tră-

cu prima cursă, adererinda-se priimirea de către oficiurile telegrafo-postala sâi biuroar
ila
rurale, cu aplicarea stampilei de di şi a semnăturo! amploiatulul sâă expeditoruiai griimitorii.
i

Aceste scrisori scădute şi care se chiamă
scrisori de înapoiată se trecă în fatura biurouluă pentru cari suntă a se înapoia, adică în fatura oficiulni telegrafo-postalii sfă biuroului
raralii cu care este în directă comunicaţie în

Trecerea faturelorii în jurnalulii

miţă şi după fatura din. ..; data co ara să
- porto fatura în care le va trece,

robrica din drâpta faturei, îndată după ver-

“ba înapoiate complectândii restuli cu numele
biuroului și ali datei faturei din care le-a scădută. »
|
Duvă complectarea tutulorii inseripţiuniloră
în rubricele faturci pentru cari sunti scrisori
do expediatii, so adună suma de porto descrisă
"prin art. 98 la care se adaugă şi suma portului
scrisorilorii înopoiate, apoi sumându-se şi numărulii totală alii scrisoriloră expediate diu
suma totală, în dreptulă rubricel sciiderile,
se
trece suma totală din colâna, din drâpta a scăderiloră şi diferința, se trece în jurnalulă casei
tip. No. 8, în partea de expediare, în dreptulă

parţialii

- Art,32, Expeditorii ruralila priimirea expediţioniloră, atâţii de la, comune şi Diurouri rurale câtă şi do la oficiulii tele grafo-postalii, cu
cari stai în directă comanicațiune, îndată după
deschiderea pachetnlui și verificarea conţinutului eu faturele respnetire, aplică stampila
de
di po faturi în partea dreptă a sosirii şi pe dosulă tutulori serisoriloră şi convertelorit of-

ciale' sosite, şi a6ea nu are nimici da scăgdută,

coriformii art. 29 de mai susii, trece în jurna=
Juli cas2t No.8, partea unde e inscripţia «seri-

soră sosite» în coi6na și rubrica corespundătâre

cu data şistaţia de la care ptiimescepachetulă,

numerulii totală ali scrisoriloră şi porto no-

tată în fatura de scrisori form. No.74

datei şi staţiei corespundătâre cu data şi staţia
=
Jurnaliăde veniti
căreea se adresâză fatura.
,
Art, 33, Formularulit No. 10 care este jurRegularea marşerutului (fdie de
nalulu casei de venită sersă expeditorului ruîncărcare)
rală de a trece într'ensulă venitulii încasat
în fie-care di şi caro trebue să corespundă cu
Art, 20. Expedit

orii rural după terminarea
înscrierii tutulor scrisorilor în fatura o. 74 şi
a plicarilorii cficiale în fatara No. 40, la împachetăză într'ană singurii pacheţii, scriindă a-

dresa staţiei căreea esto destinatii pachetoli.

numerarulă aflaţi în casă.

Jurnală de detalii

Art, 84, Formularulă No.97 este jurnalulă

Aceste pachete lo tracii în partea din stânza, de partigi
în care so trece pe categorii tâte rea foiei da încărcare (marş-rut) form, No, 124, nitarile
încasat
e după fatuzele scrisorilor so- .
predându-lo dorobanţului care sub-sâmnă de a sito
sâii jurnalul No. $.
loră priimire şi pentru care sub-serie expeditorulii rurală, în casă cândiă dorobanțulă m'ară
Regnlarea serisorilorii recomandate
sci carte, în condica No. 16; dorobanțulă înapoiându-se, este dâtoră să justifice predarea
Arte 55. Formalarul No, 75 este condica în
lori la staţia căreea ai fostii adresate, prin cate so
treci scrisorile recomandate sosite,
semnătură în fâia de încărcare (marş-rut) a
In acâstă condică după ce se trecă pe rândă
amploiatulat respectivi.
:
tote scrisorile recomandate în ordinea în care
In aceeaşi fâie de încărcare (marş-rut), trece suutii trecute
în fatura, de scrisori, după ce se
şi oficinlă telegrafo-postaliă pachetele ce aro de pune
data, atâtă a expedierit câtă şi a sosirii
expediată biuronriloră rurale, în partea din şi cele-al
te iuscripțiuni în rubricele respective,
drepta, complectândii inscripţiunile necesariy şi după
co li se dă numărul curentii şi caro se
aplicându-se stampila de di pe foia de încăr. punii
şi po rocepisele de predare form, No.81,
care (marș-rut), atâtii la pornira din ambele în care
se înscrii, după cese aplicăstampila, de
părţi câtă şi la sosire,
Qi, staţia do unde xino Scris6rea, număralii ce

Păstrarea

faturilorii de conrerte
oficiale

pârtă scrisGrea, adresa și loculă destinaţiei, so
ataşăză fie-cara recepisă la scrisrea eă respec-

tivă spre a subsemna adresantaliă pe densa de

ea, scrisorii.
Art, 31. Paturelo converteloră oficiale ur. priimir
Se va îngriji a senota în rubrica observaţiei
mândi a so păstra, atâtii do către biurourile în dreptulă
rurale câtă şi de către comune după cumii se poiare form. scrisoriloră, în recepisa de: îcaNo. 71, data cândă s'a înapoiatii
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şi unde R. R.. și în dreptulă celorii cart suntă

a se reespedia po la alto comune, data cândii
s'a expediată şi la ce comună; 6ră comuna,
îndată ce priimesce uă, asemenea. SCris6ro , predând'o destinatorulai, înapoiază recepisa
de
predare form. 81, cu prima cursă biuroaluj
rurală, trecend'o în fatura No. 192,
.
.
Exp: ditorulă raralii va iugriji să nu lipsâscă
nici că recepisă de predare, căcă, la casi da
re-

„Clamaţiune că nu s'a predatii uă scrisâra recomandat

ă şi a cărei predare nu va putea-o justifica din lipsa, recepisei, șa plăti 50 laă dreptulă de despăgubire, conformă arţ, 13, alin,
6,
din legea telegrafo-postală,

Scrisori

înapoiate

din nepatința

se înmâna (cădute în rebut)

...2

o

după co so face urmărirea menţionată la arti-

colulă 37,

.

-

Statistica

Art. 39, Formularuli No. 138 esto statistia postală în caro se înscrie în madii exacţii
totii ceea ca sa expediâză ca franeo şi ceea ce

se priimesce ca porto, adică venituli reali
ali

unui biuroi într'nă lună, care trebua să corespungă cu .venitulii totală din coadica, de par-

tidli No. 37, 6ră în rubrica părții ofcialo se
de a trecă couvertele oficiale presintate, calcuiân=,

Arte 36. Dsca. din scrisorile expediate
în
carsuli unei luni se înapâiază unele din
causa,
- adresei necomplecte s6ii 'a.refusului
do a se
priimi fiindă cu porto, expeditorelă dâcă
nu va,
sci da cine este predată Spre a o înapoi
a, o
irzce într'nă listă form. No. 11, pe caro
o
punela, vederea pablicnluy în timpii de trei exluni
şi dâcă în acestă timpii nu vine presintatora
lă
spre a 0 reclama înapoi, o trece în
condica,
form. No. 93, şi uă-dată cu comptaurils
înaintâză direcţiei şi scrisorile de asemenea
natură,
trecendu-le într'uă listă form. No. 11;
pe cele
cari suntii cu porto lo scade din orl-ee
fatură
do scrisori form. No, 14, totă în chipulă
scăderilorii descrise Ja art, 29, cn deosebire
că în
loziă dea se dice încăreatii la biurouli,
comuna
s6ii oficială cutare, se dica «înapoiate direcţ
iuneips
luna,

5

dică în care se trecă foile de recJlamaţiune
sosite de Ja alte staţiuni pentru urmărirea, de
scrisori recomandate şi acelea carise înapoiază

„-

.

* Foile de reelamaţinne expediate

du-se taxa, lori dâcă sari îi plătită si tracându-se în rubrică taxele cuvenite,
a
Spre a sa putea ţine exact; acsstă statistică,

trebue să se ţină ună maculatorii de statistică, .

dilnică, după care să se trecă precisii la finele
lunei în form. No. 138, adevăratulii nomării

ali bucăţilori şi fotala sumă a taxeloră, a-tâtiă private câtă şi oficiale.
ÎN

Inventariulii .

Arte 40, Tâte ustensiliile, mobilierală şi celoalto objecta postale ca suntii destinate biurourilorii rurale, afară de imprimate şi condici,
so
trec într'uniă inventâriii form. No, 15, po care
expeditorii rural suntă dâtori a'lă ţine forte

regulată şi a înainta copiă după dânsal la, fis-

care trimestru Comitetului permaneată, care,
pentra a putea controla po toţi expeditorii ruTali decă, țină regulată acesto înventarii, trebne să aibă câte uă condică de partigi făcută
din acelașii formular şi în care trebuz să trâcă
orice objectă postalii sii mmobilierii trimisa
binrourilorii rurale. ca ast-felă condica de par-

Art. 52 Formolaralii No. 12 este nă
dică ă sonche din cara se taie foile de rela conţie alo scrisorilor recomandate cărora |i ma-se tidi a inrentariiloră Comitetulul permanenti,
să corespundă intocmai cu inventaziile birou
contestă priimi
rea, conformart: 10 de maisusii,

Acestă fâie de rcclamaţiune, după ce se com-

pleteză cu inseripţiunile nccesarii, so înainteză

spre'urmărirea, serisârei reclamate, trecâdu-seîn fatura de scrisori a staţiei căroea
trebno să se trimită în același chipii ca și
serisozile recomandate, şi stația căreea se adrese
ză
foia de reclamaţie, este dstâre a urmiri îndată,
scriszea în cestiune,

observând

vecepisa

de

predare form. No. 81, spre a vedea de cine
e
sub-se

mnată şi trămiţendă şi fOia do reclama-

ţie a so sub-serina de către adresantalii scritOret, ca, asti-felă să se înapoieze cu
prima
carsă biurouiui de la care emaneză, spre satisfacerea reclamantului.
!

Condica feilorii de reelimaţiune sosite
Art. 98, Formularulă No. 99 esto uă
coze

riloră rurale,

inniutarea:comptarilorii

>

către notari

lunaze de

- Arte 41, La Grele fiă-căzet luni, notarii înnpteună cu copie după cordica, scrisorilor form,
-

Neo, 121, trămită la binroulti rurală de roze
dință şi tote faturele în cursolii lunci,

Biurourila rarele suntă dâtore a verifica, fa.
turile priimite de la comuna en copia condice
i
şi atrecein coriptuii loră generală resnitatnlă,

inaintarea compturilorii de cătro
expeditorii rurală

Art, 49, Bicrourile rurale în trei diie după

fiuitută Junei, st, n., adenândă

tâte faturele
5
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priimite de la staţiile telegrafo-postale, închea
jrurnalală cu No. 8, cumiă şi jurnalulă casei cu
No. 10 şi comptulă generalii, jurnalulă de par-

tidi şi inainteză imediată tâte comptarile ofi-

ciului telegrafo-postaliă din reşedinţa judeţulaj,

„broşândule în chipuli următoră ;

1. Dosarulii faturelorii de scrisori şnuruiti,
sigilati şi parafată;
2, Dosaruli venituriloră parţiale compuse de:

Dreptulii factoriloră
Art, 46, Pentru predarea scrisoriloră la 'adresanți, trămişi comunali să rurală aă dreptulă a lua câte 2 bani pentra fiă-care scrisre
de la adresanti în profitulă lori,

Secretuli corespondiuţelori

a. Jurnalul cu No. 8;
.
Art. 47, Este oprită cu desăvârşire a e da
5. Comptulă mărciloră Ia cari se anexză re- veri uă scrisore unei persâne
străine s6ii a sa
copisa de priimirea mărciloră ;
desigila sâui citi verk-uă scriadre de altă perc. Lista, scrisorilorii înapoiate,
s6nă de câtii celă în dreptă. +
3. Jarnalulă de venită cu No. 10, cu anexele
Ori-cine ară comite uă asemenea, faptă va fi
relative, la casă de încasări de mancuri sâă ve- predat justiţieisi pedepait
ii după tâtă asprinituri extraordinare, şnuraiti, sigilat şi pa- mea legiioră (vedi art. 5),

rafată.

”

4. Comptuli generali sii registrulă de par-

„ tigi de care se anexăză şi recepisa de vărsarea
barilorii la casierie,
5. Pachetulii de scrisori înapoiate cu vă copie
după lista loră,

„Regularea compturiloră rurale de către
-ofciulii telesrato-postalii din reşedința judeţului,
Art. 43, Oficiurile telegrafo-postale sontii

dâtârea controla imediată acele compturi și
corectândii erorile, la casă de a găsi verl-una,
Bă lo trâcă în modă exactii, în registrulă lori
de partigi şi în jurnalală casei No. 10, şi uădată cu compturile loră să le înainteze direcţiunii generale spre verificare,
-

DISPOSIŢII GENERALE
Trămiterea obligatorie a faturelorii în

diua de cursă
Art, 44. Comunele, în casă când nu ară
avea scrisori de expediat la diua hotărâtă. trămiti pe vătăşei la biuronlă rarali spre a aduce
pe cele sosite şi toti-d'uă-dată trămite uă fatură de serisori albă , notândii îatrâosa că în
acea, Qi n'ai avută nimică de expediată, şi acâsta ramâne şi se păstrâză de biurouli rurală,
cusâudu-o la rând ca,şi pe cele cu scrisori.

Reporturile expeditorilorii şi notariloriăi
relative la corospondinţa oficială

“Subordonarea şi inspecţiile
- Arte 48, In casă de bănnială că ună notari

nu "şi ține compturile în regulă ss se abate
de la dâtoriile scle, expeditorulă rurală respectivă este dâtoră a'lă revisui, şi ori-ce va constata că merită pedâpsă, să refere direcţiei prin
oficialii postală căraia trămite comypturiie; totă
asemenea şi perceptorulii postaliă din reşedinţa
judeţului este dâtoră să inspecteze în asemenea
casuri pe expeditorii rarali şi abaterile con-

statate să le refere direcţiunii.

Mobilierulii şi objectele postale co sant
a se procura de Comitetele permanente,

Art, 49. Cumpene, sigiliuri, stampile, imprimate, condici, gente, cutii do scrisori, mobilieri şi ori-ce altă ară ma! trebui se oră face,
“| conformă legii, cu cheltusla Consiliiloră jude-

ţiane, după modelurile ce se voră da de direc-

ţia telegrafelori şi posteloră , care numa! ca
pâte aprecia necesitatea loră (vedi tabloul de
la finele acestul regulamenti),
Jurământă

Art. 50, Toţi notarii comuneloră şi exeditorii rurali vorii depune înainta de a începe să

fancţioneze următorulii jurământă:

<Jură credinţă Domnului şi ţărei; jură de a

păzi şi respecta secretulă scrisoriloră, aşa să'mi

ajato Domnedei.»

Acestui jurământă se va depune de cătra no-

tarii comuneloră înaintea sub-prefecţiloră şi a
expeditoriloră rarali asistați de ună preoti; şi
„Art, 45. Tâte binrourile rarale sunt în di- de către expeditori!
rurali înaintea dirigenrectă coresponâinţă pentru ce se atinge de ser- tului oficiului telegra
fo-postală din reşedinţa
vicii cu oficiurile telegrafo-pastale de reşedinţă, județele, şi a
preotului respectivă îndată du&ră comunele, cu biaroslă rarală din plasa res- pă admiterea lori
ca practicanți în oficială
pectivă.
postali, conforină art, 1 din lege.
a
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GE

DE POSTA»

IN SERVICIUL POSTALU INTERNATIONALU

(Decretii Do. 351, din 16 Februarie 1874).

Art, 1. Gavernulă este autorisatii a întroduce treptatii cărţile de postă cu preţuri reduse
în serricialii postală internațională.

LE
„ASUPRA

Art. 2, Taxa cuvenită României române de
5 bani pentru uă carte de postă simplă, şi de

10 bani pentra uă carta de poată înduoită (cu

respunsă plătit),

GE

TIMBRELORU

TELEGRAFICE.

(Decretă din 16 Fi ebruarie, 1874).

Art, 1, Iatrebuinţarea timbreloră telegra-

fice, prevEduto prin art. 27, 28 gi 29 din legea

telegrafo-postală, se suprimă.

grafice se va, face numat în numerară, şi pentru controlă seva întrebuința registre cu matcă.

Art. 3. Acestă lege se va pune în aplicaţie
Art, 2. Perceperea tuturoră taxeloră tele- | cu începere de
a 1 (13) Ianuarie 1874,

„LEGE ŞI CONVENŢIUNE
"INTRE ROMANIA

SI AUSTRO-UNGARIA

PENTRU

SERVICIUL

TELEGRAFICU

(Decretii No. 812, din 22 Aprilie 1872).

LEGE:
Art. unic. So aprobă convenţianea încheiată
la 8 Augustii 1871 între administraţiunea te-

legrafică austro-ungară şi aceea a României
pentru regulamentuli serviciului telegraficii,

CONVENTIUNE
Corespondinţa telegrafică între Austro-Un-

garia, de uă parte, şi România, de altă parte,
fiind regulată prin convenţiunea internațională
de la Paris, revisaităla Vienaîn 21 Iuniă 18683,
administraţiile respective, în basa art, 64 din
sus-disa convenţiune, aă stipulat următorulă
arangiamentă particulară :
Art, 1, Biurourilo române din Bucuresel,
Iaşi şi Turnu-Severinii şi biurourile Austro-Ungariei din Kronstadt, Sucâva şi Temegvar, sunt

însărcinate esclusivă cu serviciulii de depositii

internaţională. Administraţiile telegrafice res"pective, prin îuțelegere reciprocă, voră fixa

depeşile ce trebue să se priimăscă

şi să se:

posită.

Da

reexpedieze de către diferitele staţinni de deĂ

Cele-alte biurouri situate pe firele internaționale între stațiunile de deposită potii preschimba corespondinţa a cărei origină şi de-

stinaţie nu trece peste biurourile de depositi
cale mai apropiate, şi în tâte serile, la închiderea serviciului, sunti obligate a anuucia, pe
biurourile de depositii ale administraţianii
loră proprie din care facă parte de numărulă

depeşilori transmise ast-felă.
Art, 2, Pentru facilitatea corespondinţoi în-

tre ambele Stato, taxele terminali se âx6ză
după cura urmeză :

A Austro-Ungaria
1, Taxa terminală a staţiuniloră cari nu sunţă

depărtate mai multă de 12 mile geografice de :
la frontiera comună ă ambeloră State:
a. Pentra corespondințele preschimbate cu
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staținnile României cari nu suntii depărtate
mai multă de 12 mile geografice de la fontiera
comună. 50 centime;
b. Pentru corespondințele preschimbate cu

t6to cele-alte staţii ale României, 1 francă.
2. Taxele staţiunilori din Galiţia şi Ducovina şi staţiunile aparţinendii corânei Upga-

xiei (esceptându-se staţiile indicate la No. 1),
"2 franci.
|
“
3. Taxa terminală a tutulor celori-alte sta-

ţiuni, 3 franci.

”

B. România

riului României, d6că corespondinţele suntii destinate pentru Româria sei pentru Turcia, ssă
mai departe de Turcia;
.
2. Taxele fixate pentru parcursi de la fron-

tiera comună până la destinaţiă. decă cores-

pondințele sunţă destinate pentru Serbia, pentra Rusia sc mai departe de Rusia.
România va bonifica Austro-Ungariei pentru tote depeşile prorenindi din România şi
destinate pentru Aastro-Ungaria stă pentru

orl-care altă țeră mat departe de Austr6-Un-

garia taxele pentru parcu:sulă loră de la fron-

tiera României până la destinaţia lori.

Taxele pentru depeşile provenindă din Turde Turcia
1. Taxa terminată a staţiilor cari nu sunti cia sâă mal departe, fiindă plătite
depărtate de mai multă de 12 mile geografice Austre-Ungariei. aceste depeşi nu voră figura
în decompturile României.
|
de la frontiera comună a ambelorii State :
Art. 7. Comptuliă reciprocă se va face la exa. Pentru corespondinţele preschimbate cu
stațiunile Austro-Ungariei cari nu sunt de- pirarea fie-cărei luni.
|
Plata banilorii ce voră resuita din licuidarea,
părtate mai multă de 12 mile geografice de ji
trimestrială se va face Statului creditori în
frontiera comrnă, 50 centime;
V; Taxa terminală a staţiuniloră menţionate franci efectiri la Bucuresci, prinintermidiulă
sub lit. a şi a tuturoră celoră-alte staţiuniale consulatului generală imperială şi regali.
Românie! pentru corespondinţele preschimbate |- Art, S, Presenta convenţiune sc va pune în
cu începere de da 2/15 Maiii 1872 şi
cu cele-alte staţiuni Austro-Ungare, 1 francă. efectuare

Arte 3. Taxa de uni francii este fizată pen-

va avea aceeaşi durată cât şi convenţiunea
in-

>

tru transitulă, fie alii Austro-Unuariel fie alii ternaţională rerisnită în Viena.
Indată ce acestă arangiamenti va intra în
Românie, în casuri cândă, din circumstanţe
neprevădute, arii deviu ună depeşă, traversând vigâre, convenţiunea specială încheiată ja Viena
pe teritoriulii celei-alte administrații pentru în 22 Maiă, şi la Ducuresci, în 2: lunii 1865,
se va, desființa.
o
a reintra pe teritoriulă de origină.
Fâcută la Buctresci. în S Augustii 1871,
Coutrolulii acestorii depeşe nu so ra face de
Engelmuller, A. T. Zisu,
câtii de către staţiunea, de depositii care le ra
reexpedia pa teritoriulă de origină.
Dapă ordinile M. Selo. Imperiale şi regale
Art, 4. Depeşile meteorologice şi acele privitore la objecte de interesă publică sant ex- apostolice, sub-semnatuli, ministru ală casei
pediate fără taxă,ca depeşe de servicii, Ad- imperiale şi alii afaceriloră străine. ratificii
ministraţiunile respective su vorii înţelege a- conţinutul presentai convenţia! telegrafice
supra admiterii şi modului de expediare a ace- închuiată la Bucuresci, la 8 Augustii 1871,
între plenipotenciarulă guvernalui Majestății
storiă depeşi.
-.
- Art, 6. Diurourile de depositii, după uă în- Sile imperiale și regale avostolice şi acela ali
strucţiune făcută în comuvă înţelegere între Aăviei Sela princijelut României și declară
administraţiurile telegrafice respective, vorii că stipulaţinnile acestui cunrenţiuni vori Â fiverifica numărnlă depeşiloră transmise clasi- delă obscrrato şi executate în totă coprinderea lor. Sire încredințare, sob-scrisulă ami
ficate după Statele de destinaţiune.
In numeralii depeşilori transmise se vorii semnată presentulă Qocumentă cu propria mea
cuprinde şi acelea de cari se menţioneză Ja $2 mână, punându-i sigilinlă Ministerului inaperialit şi regală ali afaceriloră străine.
al art. 3,
A
Păcuti la Viena, la 26 Apriliă 1872.
Acsste inserări, înregistrate cu îngrijixe,
ror
servi de basă pentru redigiarea compturilurii
A ndrassy.
internaţionale. cari se vorii regula după stipu-,
In virtutea, decretului Măriei Scle Domnalui
laţiunile_ convenţiunii din Paris, revizuită Ja
Viena, cu modificările. prevădute la articolulii României, seb-semnatulă, ministru secretari
următori.
de Stati Ia departamentul afaceriloră străine
Art. 6. Bonificarea taxelor pentru depeşile şi ad-interimă la acelii ali jastiţiel, ratifici
pres+himbate intre an;bele ţări se va cfectua conţinutulii presentcă conrenţiuni telagrafice
în modulii următorii:
,
încheiată. la Rucuresci, la S Augustii 187].
Acstro-Ungaria va bonifica României pen- între plenipotenciarulii guvernului Majestăţai
tru tote depeşile provenindii din monarchia Sclo Imperiale şi Regale apostolice, şi acela
Austro-Ungară scii de mai dejarte:
ală gavernului Măriei Scle Domnului Româ1. Taxele fxate pentru yarcursulit terito- nică şi declară că stipulaţiunile acestel con-

-
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afacerilorii străina pentru a, procede la pre=
schimbarea ratificărilorii convenţiunii telegrafice, încheiată la S August 1971, aă produsi
instrumente acestei convenţiuni, cari ai fostă
citite de nă parte şi de alta şi păsito exacte şi
în concordanță.
În consecinţă, preschimbarea lori s'a operatii şi acestă. exemplară a, fostă semnată în
înduoită expediţiune.
„Bucuresci, 23 Apriliii, 10 Maiit 1872,
Schlechta, G. Costa-Ioru.

vențiuni vori fi observate şi cfactuate fidelă

în t6tă coprinderea, lorii. -.
reptă încredințare, sab-serisali am subsemnat presentulii documentii cu propria mea
mână, punându-i sigiliali Ministeraluă primar
ală afacerilorii străine,
Făcutiă la Rucurescl, 1423 Apriliă (10 Maiă)

1872,

G. Costa-Foru.

PROCES-VERBALU
Sab:semnaţii întruninda-so fa Ministesulă

No. 3609.

_

LEG: ȘI COXVEN ȚIUNE POSTALĂ
»

INTRE RUSIA SI ROMANIA
,

(Decretu No. 575, din 12 „Aprilie 1873).

Art, unic, Sa aur9Vă convenținnea postală
încheiată la 17 Pebruariă (i Mactii) între re-

intre Iaşi şi Souleni (rusesci) şi între Bolgrad
şi Cubey (rusescă), va, îi regulată de gurernulii
Românici, în a cărni sarcină vorii rămânea,
chzltuciile acestni servicii.
|
Dică transportaliipe apă arii putea înle si
sii accelira servicinlii postală, acâsta se va
organisa şi etectaa de gaveruulii ruscseă şi cu
ale sale cheltnali,

presentantulă guvariului Rusii şi acelă alii
guvernului României,

CONVENTIUNEA POSTALA ÎNTRE
RUSIA ŞI ROMÂNIA
Gurernul Majastăţei Sete Imperatosală
Dasiel şi acela ati nălţiimeă S3le Sorenisi:me Principele Români:î. animați de comana dorință
de a organisa ună schimbă siear, repede şi regulatii de coressendiuţă intr» ambele State,
ai decisă a încheia uă couvențiue postală şi
ai umiti pentru acesti sfârşită ca vlenipotenţiari anume: envernuiii Majostăţei See Im-

Intincerea și aplicaţinuea convențiunci
Arte £ Stipnlaţiunile convenţinnei de facă -

se tori aplica tutulor părţiloră integranto
ale imperiului rusesci, între cari întră şi Ma-

rele Ducată ali Finlandai.

peratorulă Basiei, pe d. Conailieri de Stati

Intinderea serviciului

J. Zinoview, agenti diplomaticii şi consuli generalii în România, şi gavernulii Inălţimei Săle

Screnisime

Principele

ftomâbiei,

Arte 5, Servicinlă postei de scrisori conține : scrisorile, im primatele de ori-ce felă, bani

po d. Geoz-

ge L. Lachorari, dircetorulii generală ală telegrafeloră şi postelorii, cari ai convenită deSpre ceca co urmsză
Intrebuințarea schimbului corespondin-

- ţelorii. Pancturile de schizubii

Art, 1. Intro rdministratiunaa poateloră Ru„Sică şi administraţia poatelarii României, va fi
ună schimbi periodicul şi regulată de objecte

ale postei de scrisori şi mur sagerii.

Arte 2iAcestii schimbă se va jutea efectua

pe uscati seă pe apă, se va

face

d'a dreptul

„Prin frontierele Stateloră contractante să în
trausitii, fis deschisă fie prin depeşi închise
Dia intermediulă aitoră State,

ziiglocele de trausportii
Art, 3, Serviciulă de curizul astădi existentă

-

şi objecte de valro pent în greutatea de 25 chilograme.

”

“

:

Dasa taxelorii*
Art, 6. Taxa objecteloriă postei da scrisori
se va calcula pe porturi simple, ună portii simplu ecuivalândă :
,
,
a. Pentru scrisori la uă greutate da 15 grame s6ă frucţiane de 15 grame;

:

V. Pentra imprimate de ori-ce natură şi
probele da mărfuri la uă greatato de 50 grame s6ă fratțiune de 50 grame.
„Scrisorile ordinare

arte 7. Taxa unei acrisori ordinare expediată din Rusia pentru România şi vice-versa din
homânia pentru Rusia este fixată :
a

La 40 banul pentru nă serisâre simplă deea,
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va fi francată şi la 60 bani pentru uă scris6re
simplă decă nu a fi francată.

Scrisorile teritoriului limitrof

Art. 8. Ca scopulii de a facilita relaţianile
între locuitorii de pe frontieră, preţul scrisoriloră ordinare schimbate între biuroarile de

postă opuse unulă altuia se va fixa la 15 bani

de fie-care portă simplu, dâca scris6rea -este
îrancată; la 90 bani de fie-care portii simpla
dea scrisârea nu va fi francată.
|
Nomenclatura acestori biurouri se va coprinde în reglementoli de execuţie:
Scrisori nesuficientii francate
Art, 9. Scrisorile nesuficienti francate se

vorii privi şi taxa ca cele nefrancate, scădân-

du-so însă valrea ţimbrelorii aplicate s6ă a
conrertelorii timbrate, cari le-arii acoperi,

Imprimate şi probe de mărfari
Arts: 10. Imprimatele

de ork-ce natură şi

probele de mărfuri expediate dintr'uă țeră în-

tr'alta voră f supusela nă francare obligatorie
de cincă bani pentra portii simplu.

Sub denumirea, de imprimate se va înţelege

ori-ce reproducere obţinută prin tipografie,
litografie, metalografie sâii alte midloce mecanice; sunti însă exceptate reproducerile dobân- dite prin ajutoruli machineloră de copiati ss
de decale,

Imprimatele şi probele de mărfuri trebuiesc

România şi vice-versa din România pentru Ra-

sia este admisă a fi recomandată şi trămițăto-

rulă pâte chiară cere şi uă retour-recepisă,

Recomandaţia obligă pe trămiţătoră de a-

plăti, po lingă taxa unet scrisori francate de uă
greutate ecuivalentă, uă taxă fixată de 95 bani

pentru fie-care scrisâre,
Decă scris6rea recomandată este însoţită de

uă retour-recepisă. pe lingă taxa susă notată,
se va percepe de la trămițătoriă uă taxă fixă

de 25 bani.

Retour-recepisa se va înapoia franco cât mat

neîntârdiatii,

Serisori de distribuitii cu expresă
“Arte

12, Ori-ce scrisore pe pliculă cărui va

fi indicaţiunea trămițătorului a se remite cu

un expresii scă cu expresă, treboo să fiă transmisă cu unii omi expresii Ia locuinţa dastinatorului, îndată după sosirea ei la oficiulii de

destinaţiune,
Cererea unui expresă obligă pe trămițătoră.

a plăti uă taxă fixă de 50 bani pe lingă taxa

ordinară,

|

Reexpediarea din causa schimpării
”

de adresă

Art. 19, Objectele postel de scrisori originarii din Rusia pentru România şi din Româ-.
nia pentru Rusia, reexpediate la uă nonă destinaţiune, din causă de schimbare de domiciliă |
ali destinatoriloră, nu se voră încărca cu vă
nouă taxă în folosulă unuia, sâii altuia din Sta
tele contractante de câtă în casuliă când va f
vorba de scrisorile biurouriloră de frontieră,

a fi expediate ast-telă ca conţinutul objecteloră conţinute să se pstă în ori-ce timpii verifica cu cea mai mare facilitate. — Nu se ad- mite pe imprimate nic! uă altă jndicaţinne manuscrisă de câtii adresa destinatorului, sem-

despre care se face menţiune la art, $, şi când

destinatorului, marea de fabrică sc firma adresantului, numerile de ordine şi preţurile.

stradare

nei trebue să fiă conformii cu prescripţiunile

Art, 14, Objectele postei de scrisori răi instradate trebcescii a fi reexpediate la destinație, fără nicl uă întârdicre pe calea cen may

ela rori trebuia fi reexepediate dincolo de aceste biurouri.
nătura trămiţătorului, însemnarea, loculai şi
In acestă din urmă casă taxa complimentară
a datei de expediţiune şi corecturele relative co se va percepe pentru
fie-care serisâre simplă
3a composiţiune, făcute pe probele ce tipogra- va fi de 25 bani
pentru
fio. Probele de mărfuri nu voriă putea avea nici 30 bani pentru scrisorile scrisorile francate,
nefraneate.
uă valore venale și nu vorii purta nici uă însemnare manustrisă, afară numai de adresa
Reexpedierea din causă do rea
Maximul - greutăţii precum şi ali dimensiu-

vamale,
Imprimatele şi probele do mărfuri purtând
“însemnări manuscrise neautorizate şi acele nefrancate sâă nesaficientă francate, şi în genere acelea cari nu vor indeplini condiţiunile
cerute, se vorii privi şi expedia ca scrisori ne-

francate sâiă nesuficientii francate,

scrisâre din Rusia

răpede şi nu so vor supune la nici uă altă taxă
pentru acestă reexpediare,

Scrisori îu rebutii

Arte 15, Objectele poster do scrisori de ortce natură cidute în rebutii so vor înapoia reciprocăi şi de îndată, prin ajutorulă o ficiuriloră

Recomandaţia
Arte 11. Ort-ce

îns

pentru

de schimhii pentra breţulii cu care aă fosti

transmise de către oficială corespondenţă.

|

,

îi
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| Repartiţiunea produsului

Art, 16, Guvernele contractante "şi vor
împărţi produsulă

taxelorii percepute

din ob-

jectele postei de scrisori după com urmză :

a. Din produsulă provenită din scrisori, imprimate şi probe de mărfuri, două treimi pen-

„tra Rusia şi uă treime pentru România,

b, Taxele de expresii voră râmânea în totală

administraţiuni! de care depinde oficiul distri-

bnitoriă ;

e. Tote cele-alte taxe roră rămânea în folo-

sulii administraţiunii care lo-arii fi percepuți.

lori regulamentalai vamală voră privi numai
“[pe presentatoră,
Dâcă expediţinnea poprită Ja intrare esto
îmsogită de uă- declaraţiune conformă ca con-—
ţinutulă ei, acâtă expediţiune nu se va confisca,
d6ră se va înapoia de la frontieră. — In casulăcândi pentru uă causă 6re-care uă asemenea.
expediţiune ară fi parvenitii la distinaţie şi reexpedierea prin postă a totalului să a unei!
părţi din conţinutulă cei arii fi poprită, acelă
totală sâii acea parte se ra vinde prin licitaţie:
şi trămiţătorulă se va despăgubi din produsulă.

preţului neto alii vîndării, cândii acea vindare

pâte fi autorisată,
Transitii

„Art. 17, Intre ambele ţări. coraspondinţele

Fracturi

se vori putea, expedia şi în transită prin teritorială Statelori contractante :
a. Cândiă vori fi deschise, preţală totalii ali
percursului ps teritoriulă ambeloră State nu
va putea covârşi taxa ruso-română fixată, prin

servă de adrese şi car! însocescă objectele de

Art, 20, Fracturile, adică foile acelea cari

mesagerio fără să fiă lipite
do ele, nu se

vori

încărca cu nică uă taxă dâcă nu sunt pecetluite şi decă greutatea lori nu trece preste
ant. 7, 10 şi 18 din presenta convenţinne.
b. Cândă voti fi închise fără deosebire de "115 grame,
destinaţie să de origină cu preţurile următore :
Responsabilitatea
40 bani pe 30 grame de serisâre şi 1 lei pe
ună chilogramit de imprimate şi probe de măr„Art, 21, Perderea constatată întruni modii
furi pentru percursulă în t6tă întinderea im- regulată a unei scrisori recomandate să a uperiului rusesc.
.
nul objecti de mesagerii impune administra"20 bani pe 30 grame de scrisori,
tiunei postelorii, căreea trămiterea, a fostă în50 bani pe unii chilogrami de imprimate şi credinţată, obligaţiunea de a despăgubi je trăprobe de mărfuri pentru percursală în tâtă în- miţătoră, arendă drepti recursă contra admitinderea Roinâniei,
nistraţiunii de care depinde, amploiatulă în alo
aceste preţuri saii calculati după greutate căruia îngrijiri a fostă ineredinţată trămite-!
neto, scădendu-se corespondinţele de servicii, rea în momentaulii cândă perderea a avut loci,
piesele de comptabilitate şi objectele postei de
Ac6stă indemnitate este fisată cumii urmeză:
scrisori r&i dirigeate şi cădute în rebutii.
a. La 50 lei noni pentra orice scrisâre reObservare. Corespondinţele prin transitiă
în- comandată;
|

tro ambele State, atâtii deschise câtă şi închise, trebue să îndeplinâscă tote condiţiunile
specificate pentru coresponinţeleruso-române.

Ohjceteledo mesagerie

D. Da valârea totală declarată de trămiţă=:
torii cândii a predată objectuli de mesagariă ; .
€. În casulă cândă objectulă trămisă n'ariă
fi de câtă stricată, despăgubirea va fi plătită
trămiţătorului conformi cu regulele existente
în acâstă privinţă pentruexpediţiunile intericre .

Art. 18, Objectele de mesagerie roră fi su- ale fie-cărei ţări. .
.
|
puse taxelori interne ale ambelorii State conIndemnitatea se va plăti trămițătorului sâii
tractante, calculate de Ja puncturile de fron- în absenţa, lui destinatorului întruni timpii
tieră de intrare şi de egire.
masimam do trei luni de la diua, în care per-

Aceste objecte se vorii putea expedia nefrancate sâii francate până la frontieră.
Trămiterile reexpediate sii înapoiate voră
fi supuse taxeloră legale pentru nouile porcursuri de efectuaţi, .

Formaiităţile do vamă
Art, 19. Expediţinnile supuse taxelorii vamale trebue să fiă conformă prescripţiunilorii
vamale,

Tre consecințele neobservări! formalități-

derea, sei stricăciunea a fostii constatată legalmente.
Obligaţiunea de despăgubire înceteză :

«. Cândă declarația perderii sâii stricăciunii
va fustii formulată în timpii de 12 luni de la
diua predărei,

:

V. Cândă perderea să stricăciunea are drepti
causă însăşi natura objectului expediată sâii
negligența trămiţătorului;

-

,

€. Când perderea s6ă stricăciunea s'a făcutii afară din teritoriuli ambelorii părţi con-

tractante. Administraţiunile postelorii însă, se
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însărcintză de a face gratisăi
tOte
" Tâte compturile se vorii face
lositâre în favârea reclamantaluy, demarşele foşi plăţile so voriă
” efectua în franci şi cenți
d, Cândii destinatorulă va, fi. priimitii
rae (joy şi bani). Taxele
în
rese
voră percepe
gulă objectulii fără să fi făcuţi
*r'uă obserra- Stati contract în monetele legali ale fiă-cărui
ţiune scă reservă,
antă, francală scă leulii noă
.
so,
cotindu-se eqnivalentiă cu 25
„e. Cândă ună objectii de
copeici argintă,
mesagerie a, fosti şi cent
imele sâă banulă cu 1[a copei
predată fără valorea delarată,
Fracţiunile de copeică se roră că, |
privi ca uă
copeică întrâgă.
Comunicăr

i reciproce
Art, 92, Administraţiunile postelori
State„ loră contractante "Şi voră comu
nica
şi câtă mai neîntârdiată pent , reciprocă
ru
respectivă regulamentele îa vigâr regula loră
e şi tâte instrucţiunile prizitâro Ja servi
ciulă postală înternă precumi : legile, decisiunil
a şi decretele
cari regulză intrarea și circu
larea imprima-

teloră de

“Limba
Art, 26, S'a converitii ca limba fran
cesă să
se întrebuințeze în t6te raporturile
şi în tâte
relațiunile privi

vențiuni,

târe la aplicarra presentej con!

,

T6te adresele și scrierile pe dinafară

ale corespondenţiloră sii celi puţină
partea eseuțiale a textului lorii, precumă şi
ala pacheteloră,

ori-ce natură, lista localitățiloră
autorisate a libera scrisori cu expre
saciloră Şi gentelorii, sa voră
formalităţile priimiroi şi predăroisii, taxele şi
seri în limba
objecteloră francesă. Ca escep
de mesagerie, ete., ete,
ţie, întrebuințarea esclusivă, .
a limbei naţionale respectiva a fiă-c
.
ambele State contractante este aini ăreia din
Regulamentii de executare
să pentru
timbrele postale, convertela timbr
ate, peceţile
şi
stamp
ilele
.
,
Art, 23, Punctele de schirabi,
Acecaşi întrebuințare a limbei naţi
. frontieră şi midi6cele de trans;orti biurouri!e de
onale a
i, condiţiu- țărilori
respective se va admite şi pentru înnile special: ale transportului, atâtă
câtă şi intermediari, şi fixarea supra rautuală seninărilo puse pe objectele da materială ce
-taxei co- servescă la
respondințeloriă ruso-române,
transrortulă corespondințelcrii,
despr
transitii, precumi şi tâte amănunte e acestă
le sarviciului,

Iustrdarea corespondinţei

ale comptabilității şi transmiterci

corespondineloriă oficiale, timpalii după
care trebuiescă iînapoiata scrisorile peste
restante cădute în rebuti, măsurile de luată
în casă de
forţă majoră sa voră determina, print
r'ană regulamontă specială elaborată în comu
nă înțelegere prin îugrijirile administrațiuni
loră, postelorii
din Statele contractante, cari voră

putea
în orl-ce timpă cândii vară găsi cu
cale să mărescă

midlcele de schimbă si să modifice formalităţile do servicii,
:egulamentele speciale
Art, 24, Administraţiunile Stuteloră
contractante vorii avea dreptulii, cândă
vori crede
de

cua vi
întroducos
iuervic
ţă
ială de abonamen
a le determina, condiţiunile prin regulament

te
la diar», inandate de postă şi da plăți,
ete., şi
e

speciale.

Arte 27, Ori-ce objectii predată la
postă sa
va expedia la destinaţie prin calea,
pe care se
va crede că va ajunge câtii mai reped
e la des-

tinaţie. Cândii conâițiunile do vitesă vară

fi egali, objectulă se va expedia prin calea
cea mai
pugină oner6să pentru corespondenții.
In casulii
cândă trămiţătorulă va, arăta, calea prin
care

doresca a se instrada, corespondința sea, acea

corespondință trebue să fiă expediată
precumiă
se va pretinde pe câtă va fi posibile,

Durata conveuţiunii
Art, 28. Presenta convenţivne după ce
va fi
aprobată în regulă sa va pune în lucrar
e peste
trei luni după snb-semnzrea reglementu
lui de
execuţie de către delegaţii 2dministra
țiiloră

respective,

Ea va remânea obligatoriă până atanci
când
“unul din szavernele contractante ra
anuncia,
rezilierea ei cu ună ani mai înainte,
Art, 95, Compturile între administ:a
țiuniie
Făcut
ă
în
Bucur
escă
în
duoă
Rusiei şi Românie! sc vori face pe
ex«mplare la
fiâ-care tri- 17 Februariă (1 Marti) 1873
mestru, şi plata diferințel

Comptabilitatea

nici uă întărdiere,

ori za va efectua fără

Semnaţi : Je Zinoview, George LI, Lacovarye
a

eee
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„ UBGE SI CONVENTIUNE POSTALĂ
INTRE ROMANIA SI SERBIA

|

e

(Decretii No: 393, din 20 Februarie 1974)
Guvernul Mărici Sele Principelut Domuitori ali Românici, pe de uă parte, şi .
Guvernulii regenței princiare 2 Serbiei, pe
de altă parte, de uă potriră animate de dorinţa de & organisa unii schimbi sigură, repede
şi regulată de corespondinţe și objecte de mesag.rii întro ambele State, au decisă de a în-

schimbulă de corespondințe şi objecte de mesagerii,

unndză :
Art, 1. Intre administraţianea posteloră Ro-

şi grame.

Art, S. Serviciul corespondinţelorcoprinde:

Scrisotile, imprimatele de orl-ce natură şi
eşantilinelo de mărfuri a cărorii greutate nu
trece paste 250 grame. . a
Serviciulii mesageriiloră cuprinde :
cheia nă convenţiune postală, și aă nnmitii,
Coletele de ori-ce natură, financiela şi vapentru acestii efect, plenipotenciari ai lori : lori, până la uă greutate de 95 kilograme.
Gurernulă Alteţei Sele Principelai Domni- Decă experienţa arii arăta cuviința, acest pond
toră ală României, peD. A. T. Zissu, directori ară putea, prin uă decisiune administrativă,să
generali ală telegrafeloră şi posteloră;
.
fă urcată la 40 kilograme,
”
:
!
Guvernulii Regenţei Princiare a Serbiel, pe
Art, 9, Sistemulă metrică decimală fiindă
D. N. Zukici, agentali săii politică în Romă- acela care pare a satisface mai bine exiginţile
nia, cari, sub reserva ratificării guverneloră servicinlui posteloră, s'a convenită că tote ponlovi respective, a conrenitii asupra celorii ce durile constatate să fie exprimate în kilograme
mânieişi între administraţiuuea postelorii Sor-

bici va fi unii schimbă periodicii și regulatii de
coresporidinţe şi ojecte de mesagerii,
Ati, 2, Aceste schimburi so vori efectuz directii prin frontierele Statelorii contractante
sei în irausito, în pachete închise, prin intermtdiarulii altorii State,
“Art, 9. Laincepută, tote schimburile se roră

efectua prin calea Cladova-Lurnu-Sererină, și

reciprotamente.

|

”

Arie &, Midlocele de transportă directii în-

tre ambele State voră ti vaporela si

bărcile,

dusă îinpregiurănă, şi d6ca va fi mal avanta-

giosă a so servi cu uuelo de cât cu cele-alte.
Grija do a trata cu transportatorii incumbă
Serbiei. după uă înţelegere cu România.

at. B. Cheltueiile de transportă po Dunăre,
precumi şi accle de trausită în pachete închise
prin alte State, coră fi suportate, jumătate de
România și jumătate de Serbia,

-

Taxele aplicate, acele debonificatii, precum
şi afacerile de compturi înscrise, se voră exprima, în fransi şi centime,
!
Cu tote acestea, fiind-că sistemulă metrică
decimalii nu este încă generalemente între-

buinţatii în Serbia, şi fiindcă biurourile de.
posta din acea ţsră exprimă ponâurile în oca!e
şi dramură, şi percepă taxele în lei de comerci, s'a, convenitii ca ambele administraţiuni
să se înțelegă pentru facerea unori tablouri
comparativa de kilograme cu ocalele, şi de lei
de coinerciă cu franculii (ss leulă),

Valârea francului (lenlu) este fixată la cinci

lei de comerciă, şi accea a centimei (banulă)
la duoă parale,
”
Art, 10, Taxa” corespondinţelori de ori-ca
natură so va calcala prin portă- simplu; ună.
portă simplu ecuivalândă :

a. Pentru

scrisori, la 15 grame sc frac-

țiune de 15 grame;

__b. Pentru imprimatele de orl-ce naturăși

|

Pis-care din ambele State va îngriji, cu chel- mostrele de mărfuri, la 40 grame si fracțiu-

tuiala sea, de transportul corespendinţeloră
şi objactelorii de mesagerii pe teritoriulă săi,
Arte 6, Numărul curselorii ce so voră efettva periodică, fisarea orelorii de plecare şi de

ne de 40 grame.
Art, 11, Taxa unei 'scrisori ordinare cxpodiată din Româniaîn Serbia şi, reciprocamente

sosire a curieriloră, precumă şi schimburile de

La 15 centime (bani) = 50 parale, pentru
portii simpla, dâcă seris6reo, este francată;

depeşi, se voră regula prin îngrijirile administrațiunilorii postale, cară xoră putea să le modifice veri-cânâi ele voriă recunâsce avantagiuli modificării, şi după ce sarii fi înțelesi
asupra acestui subiecti.

din Serbia în România este fixată :

“La 80 centime (bani) = 60 parale, dâcă portulă trebue a se percepe de la destinatari, Scrisorile neîndestulii francate voriă fi tra-

tate

ca acele nefrancate,

şi taxate

ca

astă-

Art, 2. Administraţianile postala vori în- felă, ţinendi compti de preţalii timbre-poste-

griji de a desemna, în comună înţelegere, pe
acele din biurourile lori respective ce vor găsi

de cuviinţă a punc în relaţiuni directe pentru

oră aplicate,
.
|
Arte 19. Imprimatele
gi mostrele de mărfari
de ori-ce natură, expediate dintruă țâră în,

.
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tralta, voră fi francate în mod obligatorii cu
preţulă de 5 cențime sâă bani = 10 paralepentru portulii simplu.
Denumirea de Imprimate coprinde : tote reproducţianile obţinute prin litografie, tipografie, : metalografie, fotografie şi alte procedeuri mecanice.
Scrisorile reproduse prin midlocali machinelori de copiatii sâii de descălcati nu suntă
cuprinse sub acâstă denumire,

rea recomandată este însogită de uni recepisă
de înapoiare, se va percepe, afară da taxele
mai susă descrise, unii dreptii fix de 25 centime

(bani)=50 parale,

Art. 15, Francarea ori-cărui objectă încredințatii poatei de scrisori pentru ati expediată,
precum şi aceea a drepturiloră fixe prevădute

la art, 31, 12 şi 14 de mai susii, trebua să se
constate prin aplicarea timbreloră de

postă

vândute de administraţiunea, postelori ţărei de

|
“ Imprimatele trebue să fie făcute ast-feliica origină,
- APts 16. In ceca-ceprivesce repartiţiunea în-

verificarea să se pâtă face totii-d€-una lesne.
Ele nu voră putea purta altă indicaţiune manuscrisă de cât adresa destinatarului, semnă-

*

tre administraţiunile contractante a produsului
taseloră pentru objectele încredințate postei
tura expeditorului, loculi şi data expediţiunil. de scrisori, aceste taxe şi drepturi, de ori-ce
Trasuri puse în margine avândii de scopii de a specie, se vorii cuveni aceleea din administraatrage atențiunea cititorului asupra cutăruia ţiuni care le va fi percepută.
Art, 17, Guvernulii Măriei Sele Principelui
s6ă cutăraia pasagiă alti imprimatului suntii
Domnitoră ali României şi acella ali Regenautorisate.
Yscepţionalemente, corecţitinile sâii adnotă- ţei Princiare a Serbiei se angagiază reciprozile neavândii caracterul unei corespondințe, camente, anulii către altuli, a'şi acorda transâii neputendă ţine Jocii de acâsta, relative la situlă, în depeşe închise, ală corespondinţeloră
composiţiuno stă imprimare, făcute corectu- ork-care arii fi proveninţa şi destinațiunea, cu
relori, sunţă admise, şi manuscrisul se pote preţulii de 10 centime ssă bani = 20 parale,
pentru grenfatea de 30 grame, şi 50 centime
alătura.
i
Imprimatelepurtendă alte scrise, indicaţiuni sâă bani= 100 parale, de fiă-care kilogrami de
stă mărci, de cât acele autorisate, acele ne- imprimatii şi de mostre de mărfuri. Aceste
francate, sâii francate nu îndestuli, şi în ge- preţuri se voră calcula după pondalii netă, denere acele cari nu îndeplinescă condiţiunile ducțiune făcenda-se,de acele corespondinţe ocerute, voră fi tratate şi expediate ca scrisori ficiale, pioae de comptabilitate, corespondinţe
răi diripiate și rebută.
nefrancate să francate nu îndestulă.
Art. 1$, Corespondinţele răă dirigiate voră
Art, 19, Mostrele de mărfuri, a căroră admitero la expediţiune de posta, de scrisori este fi înaintate, fără intârdiere, destinaţianii loră,
subordonată prescripţiunilorii legale, în pri- prin calea cea mat răpede şi predate destinavința vămilorii ţerilori respective, pentru a tarilor contra taxei ce s'arii fi curenitii dâca
putea fi admise la beneficiulu taxei menţionate arii fi fostă regulati indreptate.
Art, 19, Corespondinţele originare adresate
mai susii, nu trebue să aibă nici uă valdre cooercială, trebue să fie puse sub bandă, sâi în- din România în Serbia, şi reciprocamente din
chise în anvelope (plicuri, cutii, sacuri, ete.), Serbia în Romănia, reexpediate la nă nouă destinaţiune din causa schimbării de reşedinţă
şi să fiă lesne de verificati coprinderea lori.
Indicaţiunile manuscrise autorisate pentru a destinatariloră, nu trebue, în consideraţiamostre suntă : adresa destinatarului, numele nea acestui faptă, să fic supuse la nici nă tară
sâă desemnarea expeditorului, marca. fabrice suplimentară.
|
Art, 20. Corespondinţele căgute la rebutii
sţă de comerciă, uă indicațiune detaliată a,
mărfei, aumerile şi preţurile aceștia.
- se vorii înapoia şi dintr'uă parte şi din ccaMostrele purtândiialto scrise, indicaţiuni
scă altă; ună regulamentă specială de execuţiune
" mărci de cât acele antorisate, acele nefran- va: tisa condițiunile în cari acâstă înapoiare
cate sâii nu îndestulii francate, în genere a- trebue să se facă.
Art, 21, Nu se pâte accepta pentru a se ercele cari na îndeplinescii condiţiunile cerute,
vor fi tratate şi expediate ca scrisori nefran- pedia prin posta cu scrisori nici nă trămitere
care ară conține aură sti argintii monetată,
cate sâii nu îndestolă francate.
Art. 14, Ori-ce objectă ală pozici expediată scule stii objecte preţiose.
„Art, 92, In casti de perdere, na se acordă
din România în Serbia, reciprocamente, din
Serbia în România, este admisi la șecomanda- indemnitate de câtii pentru objecte recoman.
tiune şi trămiţătorulii pote, afară de acâsta, să date.
Perderea constatată în regală a une) trămi
câră a i so da, ună recepis ali detinatorului,

Recomandaţiunea implică pentru trămiţă- "eri recomandată impune administraţiunil po-

torii obligaţiunea dea

plăti, afară de taxa apli-

cabilă trămiterilor ordinare francate de aceeaşi

natură şi de acelaşi pondii, unii drepti fix de 25

centime sâii bani==50 parale,
— Deca trămite-

steloră ţărei, unde trămiterea a fostii consem

nată, obligațiunea, de a plăti trămiţitorulul

uă indemnitate de 50 francă s6ii lei == 250 lei
de comercii, sub reserva de recnrsă contra ad-
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ministraţiunii postale pe teritoriul căreea a grijirea trămiţătorului si resbelulă, în timpii
avută loci perderea,

PReclamaţiunile de indemnitatea pentru ob-

jecte perdutetrebue, sub pedâpsă de neprimire,
să fie formalate fatwunii termini maximumă
de 6 luni, socotită din diua cândi s'a făcută

consemnarea.

-

Na se acordă însă nici uă indemnitate pentra perderile ocasionate din resbelă.
„Art. 23, Trămiterile în mesagerie aşa cum
suntii descrise la art. 8, se vorii priimi în biarourile postei ambelariă ţări, cu coudiţiunile
stipulate în regulamentul de execuţiune, prevEdută prin presenta convenţiune.
:
Art. 24. Trămiterile pasibile de drepturi va-male trebue să fiă însocite
' de declaraţinnile
necesarii la îndeplinirea formalitățilorii la cară
ele dai loci,
|

Administraţiunile posteloră na asumă nici

ce publiculii a fostii prerenitii în regulă că
,
posta declină ork-ce responsabilitate;
2, Cândii perderile, stricăciunile, ete., sa întâmplă afară din teritoriulă postală ală admi-

nistrațianilorii contractante, Ele iasă so însăr-

cinâză de a, face gratuită tâte demargele utila
în interesală reclamantulri;

3. Cândii trămiterea întârdiată este de na-

tură a intra lesne în putrefacţiune sâii decom|
posiţiune;

- 4. Cândă destinatarulăa priimiti fără observaţiuni nic! reserve uă trămitero care "1 s'a
liberati în modă regalati.
In genere, ralorea declarată servă de basă,
pentru a apreţia importanţa indemnităţii de
plătită; deră dâca este constatatii că valrea
declarată era superiră val6rei reale, acesta
din urmă va servi a stabili suma dâtorită celui
în dreptii Pentru objectele cară nu pârtă nici
vă. indicațiune de valore, administraţiunile,

uă respundere, în casă cândă declaraţiunile presintate arii fi neexacte sâii necomplecte, consecinţele unorii asemenea neregularități, tre- cară ai dreptulii de a refusa p!ata unei inbuindii să cadă pe autorii loră.
demnități, nu voră putea nici într'ună casii
Art. 25. Trămiterile prin mesageri! schim- acorda uă indemnitate mai mare de duoi franci
bate între Statele contractante vorii putea, fi (leă)=—10 lei de comerciă pentru fiă-care chi- expediate nefrancate scă de totii francate,
logramii de pondă constatatii.
Taxele ce se vorii aplica roriă fi acele interne
Alto indomnităţi du câtă acele prevrădate
ale ambelori State, calculate de la punctulă mai sus nu se vorii putea cere dela adminifrontierei, fie de intrare, fie ăe eşire, fie-care straţiunile contractante cari respingi formaladministraţinne arendă dreptii la totalitatea mente ori-ce desțăgubire pentru perderea do
„ taxelorii şidrepturilorii percepute pentru trans- câstigiă presupusă sâii daune-interese,. portali pe teritoriuli săă,
In principii. recursurile trebue să fie exerDecă trămiţătorulă cere ca objectalii de ex- sate de trămiţătorii; deră decă acâsta nu se
pediată să fe insogitii de uni recepisii, care pote descoperi, stă decă însărcineză pe destinase restitue, elii va plăti pentru francarea, ace-

stui din urmă ună drepti fix de 25 bani ==50
parale. .
|
Taxa objectelorii de mesagerie expediate în
transită se va, calcuta în raportă cu calea postală cea mai scurtă posibilă, şi so va aplica

după tarifulii internă ală ţăroi caro efectueză
transitulăă.

-

tară de a lucra în numele săi, acestă din urmă

va avea cualitate a, susține pretenţiunile sâle.
Administraţiunile contractante nu potă refusa, de a plăti, într'ună termenă mazimumă

de 3 lani, socotită din dina cândă perderea să

paguba arii fi constatată în regulă, indemnitatea lctorită celni în drepti.
Ele aii dreptul de a respinge ori-ce cerere

Art. 26, Administraţianila contractante "și do indemnitate care li s'ară face după şâse luni
voră comunica reciprocii tarifele lori, precumii trecute de la diua consemnării,
şi tote cele-alte documente necesarii Ja aptiPe câtii timpi nu se va constata că s'a pro-

carea, lorii.
”
Art, 27, Scrisorile de roiagiii, adică acele
cari servă de adresă deosebită la coletele ce
însocescii, trebue să fiă nisce simpla foi rolante.
Uă scriadre Gra-caru, sigilată sai deschisă,

nu este admisă ca setisâre de voiagiii, Art. 28, Trămiţătoralii anu! objectii de me-

sagerie, consemnată în modă regulati, are
dreptii la uă indemitate în casă de perdere
saă stricăciune, precumă şi în casii de întâr-

diare dâcă se constată în formă că acâsta a
causatii trămițătorulai unii prejudicii reală,
Indstorirea, de indemnitate înceteză :
1. Cândă natura chiară a coletului a causată

întârdierea, perderea sai stricăciunea, neîn-

dusi ună întârdiere sfii stricăciune înainte ca

ea să fi priimiti objectulă, aiministraţianea

care a priimitii, fără observațiuni, nick reserve,
vă trămitere Gre-care, este responsabilă de
dânsa, precumiă este asemenea de ori-co coletă
a cărui predare regulată către destinatară sei
|
transmisiune ulteriGră nu o pâte proba.
Art, 29, Cândiă trămiţătorulii semnalăză că *
nu a parvenitii la destinaţiune unii objectă depostă înscrisă Gre-caro şi cere să i se probeze
că predarea lui s'a făcutii în regulă celui în
drept, biuroulă postal care a priimitiă consem=

natea, va expedia, firă întârdiere, uă reclamaţiune.în deplină formă, pentru francarea
căreea trămiţătorulii va plăti în prealabile ună

drepti fix de 25 bani=50 parale, care 'X-se va.
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xestitui, Qâcă se va costata că reclamaţiunea,
sea, cra fundată.
|
-

Art, 80, Corespodinţele relative eselusivii

la serviciulii publici, adresate de uă autoritate
s6ii de unii aginte diplomatică unei autorități
s6ii unui aginte diplomatici, expediate
din l0mănia în Serbia şi, reciprocă,
din Serbia în
Romănia, na vori îi lorite de nici nă taxă, dâcă
caracterulii lori oficiali este coustatati în resulă. |
.
.

elaborată de administraţiunile posteloriă Stateloră contractante, va cuprinde tote indicațiunile şi prescripţiunile necesarie la aplicarea
presentei conrenţiuni, în ceea ce priveste esenţialmente schimburile de depeşe, direcţiunea
de daţă coresponlinţeloră şi objecteloră de
mesagerie, restituirea, rebutelorii, disposiţiunile speciale şi condiţiunile de expediţinne relative la trămiterile postale de ori-ce natură,

formalităţile de transmisiune şi do comptaNici ună aită objecti do mesagerie, afară de bilitate, ete,
cele oficiale schimbate între administrațiunile
Arte 94. Este convenită că limba francesă

postolori, nu este admisi
d» portă,
a

la seiitirea taxei
|
-

- Art, Şi, Administraţiunile posteloră Romăniei şi Serbici voră încheia în fiă-care lună
compturile resaltândă

peşilorii închise

din transmisiunea de-

şi objecteloră de mesagerie

ce voră schimba recigrocii, conformă disposi“țiuniloră. presentei conrenţiuni.
.
Aceste compturi stabilite în franci (Ic) voră

va fi singură întrebuințată pentru tâte raporturile şi relațiunile la cari aplicaţiunca pre-

sentei convențiuni va, da loci între admini-

strațiunile şi biuroarile ambeluri State,
Adresele corespondinţeleră şi ohjectelorii de
mesagerie, scrise in limbele serbă saă română,
vori trebui, în partea esenţială a textului lori,
să fiă reproduse în limba francesă.
-

Art. 39. Presenta convenţiune, după ce se
avea de basă și justificaținne facturila de sctri- va ratiâca în regulă, va intra în vigore după

cozi gi ce mesasurie,
|
ducă luui de la priimirea şi semoarea regulaAceste comturi mensuale voră fi resumate mentulul de exccuţiune de cătro administra
pe trimestru întruni coraptii generală prin în- ţiauile contractante,
A
- grijirea admivistațiunii osteloriă cea mai diFa va remânea obligatorie din an în an, pe
liginte, şi solduiă lori: sa va plăti în cele trei câtă timpii unulă din Statele contractante nu
luni cari roră urma după trimustrulii la care va denuncia, resilicrea ei, care va, trebni să presa raportă,
cEdă cu unii ană momentuli cânât disa conArt, 52 Administraţiuailo posieloră Sta- venţiune va înceta de a desfăşura efectele scle.
telori contractante se vorii înțelegea, îndată ce
Spre încredințare, plenipotenţiarii respecva fi posibilii. asupra introducerii serviciului do tivi ai semnată jpersenta conrențiena punenabonamente la jurnale, de mandate de postă di sigiliurile lori,
şi de rembursări, precamii şi asupra determiFăcută dubiu, la,Bucuresci,la 27 Octombie :
năricondițiuniloră
loră prin regl: mente speciale, (8 Noembro) 1871.
Art, do. Uni regniamentii de exccuţiune,
Semnaţi : A, 7, Zissn, HI, Zuchicie
n

REGULANERTU
PENTRU

DAREA

IS ANTREPRISA

A TRANSPORTULUI

LOR SI OBJECTELORU

CAPITOLULU 1

VOIAGIORILORU,
CU MESAGERII

CORESPONDINIIE=
|

(1571)

Disposiţiuui generale
Ari, 1, Sarviciuli transportului roiagio-ilor,
corespondințeloră şi objectelorii de mrsagerii
sc dă în antroprisă; elă nu pota fi adjuiceată
da câtă după uă Licitațiune orală, făcută în coudiţiunilo statornicita de lege.
Art. 9, Nimeni nu va putea fi admisii la
licitaţiune pent ce mai ânteiă nu va depune uă
cauţinue provisorie, calculată pe 200 lei pen-

tru 10 chitometri sâi fracțiune da 10 chilometri,
.
,
Art, 3, Caotulă de însăreinări va fi la dispo-

siţiunea publicului, la reşedinţa jndețalui unde

urmeză a s2 da în antreprisă sarviciulă, precumii şi la tâte cfiziurila telegra fo-postale din
țsră. Art, 4. Antreprenorulă asapra căruia se
va fi adjudecatii ună servicii. nu pâte treca
contractuli sii incă alte persone firă consimțimântuli direcţiunzi generale a telografeloră
şi posteloră,

CAPITOLULU II.
Drepturile acordate antreprenorilorii
Art, 5, Gusernală concede autreprenozilorii
pentru drumulii care "lă va lua în autreprisă :

a. Dreptuli da înființa releuri de poată,

TELEGRAFO-POSTALE

şi de a elibera cai de postă.po dramuli co va,|
„ Îi luati în antreprisă, conformându-se întru
tâto prescripţianilorii cuprinse în caetulii de
însărcinări;
i
pe
d. Dreptulă de a întreţine trăsuri. pentra
usulă voiagiorilorii cu plata de taxa prevădută
la arte...
Ia
c. Dreptulii de a transporta roiagioză şi bagage;
a
d. Dreptul de a încredința personalul postali ali staţiilorii, îngrijirea înregistrărei
voiagioriloră și baga gelorii precumiă şi perceperea taxelorii respective, acâsta fără prejudiciali disposițiunilori prevădute la art. 11,

CAPITULULU TUI
Natura şi importanţa expediţiunilori
|

postale

i

“Arte Ge Transporturile ca urmeză a se efectua de către antreprenor? pentru comptulii direcţiunci generale a telegrafelori şi postelori
consistă :
a. În toti ce este cuprinsă sub denumirea
generală de corespondinţă, atât în România,
câti şi în străinătate;

1?

dreptă despăgabire pentru -serviciulii ce va efectua :
a. Subvenţiauea ce va resulta la licitaţiuva;

d.
lori
art.
-€.

Preţală locurilorii
pesta gifra de 20
19, acordat gratis
Progonuli cailoră

fiinţa, -

pasa gerilorii şi bagagechilogramme, conformii
pentru fie-cere pasager;
releuriloră ce sa. va în-

"a

”

CAPITOLULU V
AModulii

expediţiunei

Art. 10. Expediţinnea Statului va fi pururea însocită de uni conductori ali Statului şi
de ună dorobanţi sf soldatii; locurile pentru
conductori şi pentru soldații sa vori da de

către antreprenoră fără plată.

|

-

Art, 11, Antreprenorelă aro dreptul de a
asca în oficiurile postale uni amploiatii
alii
săii pentru înregistrarea voiagiorilorii şi bagagcloriă, s6ă de a lăsa acâstă sarcină amploiațiloră Statului. În ambele casuri eliberarea
bileteloriă pentru pasageri şi bagage se va face
din uă condică, a sonche, şnuraită şi sigilată:

de direcţiune şi autreprenoră , ră cândă înre-

.
,
|
gistrarea, roiagforiloră şi bagugelorii sa va face
b. In totii co este cuprinsă sub denumirea de către amploiatuli Statului, vărsarea banigenerală de objecte de mesageri! sâi posta grea, lorii către antreprenorii se va efectua pe fieadică : bani, valori, mărfuri împachetate, în- care săptimână sub lvare de chitanţă.
|
chise sâi sigilate, penă la greutatea maximum
Conductorii Statului voriă fi dâtori a face şi
unui pachetii scii coletă de 50 chilograme.
serriciulii antreprenorului în ceea ce privesce
Ac6stă mărginire de greutate nu se aplică şi voia giorii şi bagagele lorii, dâca antreprenoruli
la gentelo, ralisele sti saci postail,
nu va toi să încredinţeze acesti servicii unui

Arte 2, Afară de casurile de forţă majoră,

legaimente constatată, antreprenorulii va fi d6-

„toră a transporta, la. destinaţiune în timpuli

amploiatii speciali alu săi; antreprenoraulii este

în dreptă a cere și dobândi de la direcţiunea
generală a telewrafeloră şi postelorii,

reroca-

prescrisă toti ce i se va fi predată de oficiile rea conductorului ce arii deveni că nu'şi îndepostale de oraşe scă gare. In casă de abatere plinesce dstoria şi aduce palici serviciului,
de la acâstă disposiţiune, va fi responsabilă

GAPITOLULU VI

pentru reclamațiunile cazi 3'ară ivi pentru pre-

judiciulă amendeloră prevădute Ja art, 20.

Art, 8, In casă cândi totalitatea ohjecteloră de transportă nu ari încăpea în trăsara
principală (diligenţa s6ă male-poste), objectele rămase vorii îi transportate prin uă altă trăsură suplimentară (eariolă), care urmâză a sa
da imediaţii de antreprenori cu cheltuiala sea
şi care va umbla necurmaţii inaintea trăsurei

principate; se rs da preferința obiectelor po-

stale asupra tuturor celor-alte. pentru a fi încărcate pe trăsura principală. Maximum greutăţii ce d. antreprenorii este îndâtoratii a transporta în ză cursă pentru comptală direcțiunză generalea telegrafeloră şi posteloră se
fiseză la 500 chilograme,

CAPITOLULU IV

-

Despăgubirea cuvenită antrepreuorului

- Art,9, Antreprenorală va priimi dela stată

„.

.

TYrăsurile

:

Art, 12, Deligenţele stii nale-postele şi trăsurilo suplimentarii, conformii modelului ecă .
planzlai anexatiicactulul de încăreinări, sc procură de antreprenori care are dstoria de -a le
întreţine în cea mai bună stare; ele vorii fi pe
arcuri şi dispuse în modii :
|
,
a. Ca corespondințele, saci de mesagrerii ssă
valisele, precumă şi gropurile de bani şi ob=:

jectele de val6ra să potă îi închise într'nă ladă
de feri, alipită
'de trăsură şi avendă uă încuet6re după sistemulă previdatii în caetulii do
însărcinări;

|

V, Ca objactele ali cărori rolumă stă greutate n'a patati fi întroduse în saci s6ă valise,
să pâtă fi aşedate convenabil şi bine acepe-

,

rite prin ună burduf de pole grosă;
c. Ca uni numără de locură acoperite şi'co-

3
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mode, determinată prin caetulă de însărcinări,
să filă pusela disposiţia roiagioriloră. Direcţiunea generală are dreptulii de a se opune la întrebuințarea, trăsuriloră cară n'ariă îi conforme
ca modeluli sâi planulii anexată caetului de

însărcinări şi după trei Iani de la data avisu-

lui ce va da antreprenorului de a le înlocui pe
- comptulii lui “prin altele, conformă modelului
prevădutii şi prescripţiâniloră celor cuprinse
în articoluiii precedentii,

a. Voiagiorii 20 bani de kilometru pentru unii

locă cl. I şi 15 bani de kilometra pentru ună

locă clasa 11 cu 20 kilograme bagagiă gratisii;
b, Bagagii după taria postală a postei grele
s6ii de mesagerii ;
„6. 10 bani de fie-care 500 Ică pe. nă distanță
de 100 kilometri s6ă fracțiune de 100 kilometri, drepti asigurare pentru bagagelo cu va-

lâre declarată;
d. Cai de postă (fără sub-renţiune), 20 bani

de kilometru pentru unii cală,

* CAPITOLULU VII

CAPITOLULU IX

"Cursele, orarialii și timpulii. acordatii
Art, 13. Numărulă curselorii cati urmeză a
se efectua este fixată prin caetulii de însăreinări; acestă numără pote fi înmulțită ducă unii
- avertismentii prealabilă da 4 săptămâni,
In acesti casă se va spori subvenţiunea prevEdută în contractă în proporţiune cu numărul curseloră adăogite

Art, 14. Orariulă este regulată la direcţiu-

nea generală a telegrafeloră şi postelori, care

"]ă pote modifica după trebuinţele serviciului;
acestă modificare va fi anunciată antreprenorului cu 15 dile înaintea punerel în aplicaţie,
Art, 15, 'Timpulă pentru efectuarea unei
cursa se fixeză prin cactulă de îusărcinări.
Art, 10, Carsa urmeză a se efectua în
timpulă prescrisă; pentru fie-care jumătute de
oră de întârdiere se va aplica antreprenorului
uă amendă de 5 lei.
Acâată amendă va fi impătrită, cândă întâr-

dierea va fi avuti de consecinţă lipsa de coin-

cidenţă cu ună serviciă corespondinte.
Art, 17, Cândii plecarea este pusă în coincidenţă cu sosirea unei delizenţe, uaui trenă
s6ii unui vapori, pornirea va putea fi amânată
cu
ore maximumii de către şefală oficiului
telegrafo-postală, dâcă arii întârdia serviciulă
corespondinţei, Pentra uă întârdiere ma! mare
nu se ta putea amâna de câtă prin buna înţelegere cu antreprenorulă.
Casurile de forţă majoră, legalmente con-

statată, apără cu tâte acestea pe antreprenorii

"de plata acestei amen.

Art, 1$, Este cu totulă înterdisă antreprenorulni de a eși din dramulă postali sâă dea

se opri în alte părţidecâtiă la oficiile telegrafo„postale sâă staţiuni postale, Timpală repausului este determinati prin orariă.

Art, 20. Direcţiunea-va putea, supune la amendi po antreprenori, pentru prejndiciile causate fisculul prin sustragerea taxeloră de trans-

porti la cari are dreptă Statul, dsră aceste

ameudi na voră putea trece peste suma indicată a pagubei la care ară da locă acâstă infracțiune. Disposiţianea de fașă se va aplica
fără prejudiciulă pedepselor prescrise de lege;
amendele ce se aplică antrepronorului se roră

reţine din sumele ce ară avea să priimâscă de

la direcţiune,
a
”
Art, 21, Pentru bagagele neasigurate, încredinţate antreprenorului şi perdute, antreprenorulii ra plăti proprietarului uă despăgabire
calculată a 2 lei pentra fie-care kilegrami, şi
preţulă valârei întregi pentru bagagiulii cu valorea declarată,

Proprietarul nu pote reclama aceste despăgubiri de câtă în temeiulă recepisei de înregistrare,

CAPITOLULU X
Termenulii şi resiliarea contractului
Art, 22, Contractele pentru darea în antreprisă a ucestori servicii se vorii încheia pentru
unii termenă de 5 ani sâă mai puţini, după
cumii se va prevedea în caetulit de însărcinări.
Art. 23, Direcţiunea generală a telegrafelorii şi posteloră cândii va constata cu modă
autentică, prin uă comisiune compusă do delegatulă direcţiunei, de prefectulă şi primarulă

comunei unde a avutii locă licitaţicnea şi adjoadecaţiunea, că antreprenorulii nu a respectată
condiţianile şi că, după trel avertismente , din
15 în 15 gile, co "I s'a făcută priu îuscriză, ele

ai remasă fără efectii, are dreptulă de a pune

CAPITOLULU VIII
Aplicarea taxelorii
Art. 19. Taxelo ce are a se prelava de antreprenoră nu voriă trece în mazimumă
tori :

Ponalităţi şi despăgubiri

urmă-

în vîndâre acâstă întreprindere pa comptulă
antre»renorului , procedânâi imediată la nă
nouă licitaţiune în termenală celii mai ecurtă
prevădutii prin legea coniptabilităţii statului,

Art, 21, În casă ca guvernul să aibă tre-

buinţă a desfiinta, în totalii sâii în parte, ser-

viciulă concedatii, direcţiunea generală a pos=

.
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telorii şi telegratelorii va avea dreptaliă de a
resilia contractuli făcut, prevenindii
-pe autreprenore cu 4 săptămâni înainte, însă că va
area ai plăti drepti despăgobire nă sumă egală
cu jumătatea subvenţiei, care ară fi avută să
priimâscă din momentulii cândii contractulă ar
înceta de a mal avea efectii, din causa resilierii
anticipate. Acestă despăgubire nu va putea, cu

tâte acestea, fi superidră subvențiunei prevădută prin contractă pentra ună anii.

CAPITOLULU XI
Cauţianea
Art, 25. Pentru

,

asigararea guvernului că

79.

serviciulii concedaţi antreprenorului va fi îndeplinită, conformă condițiuniloră regulamentului de fașă şi caetului de însărcinări, antreprenorulă va avea a depune uă canţiune în numerariă sâii în efecte d'ale Statului care se
fixză la 1000 lei pentru fie-care 10 kilometre
şi pe lingă acesta va veni ca garanţie şi totă
materialulii antreprenorului.
Art, 26, Antreprenorul va patea beneficia, :

tot-d&-una de interesele sâi dobâudile numera-

riului sâii efecteloră Statului depuse ca cauțiano şi care prin îngrijirea direcţianei generale a telegrafelori şi posteloră ge va depune
la casa de depuneri şi consemnaţiuni,

TELEGRAFO-POSTALE

.

sl

LEGE ŞI COVENTIUNE
INTRE
FERATE

DIRECTIUNEA

POSTELORU SI TELEGRAFELORU ROMANE CU COMPANIA CAILORU
LEMBERG-CERNOVITZ=IASI PENTRU PRIMIREA SI EXPEDIAREA
TELEGRAMELORU
|
"DE STATU SI PRIVATE

(Decretu No. 1978 din 12 Iunie 1874)

LEGE
Art. le Convenţiunea telegrafică încheiată
1a 8 (20) Ianvarii 1874, între direcțiunea, gensrale a telegrafeloriă şi postelorii d'uă parte
şi compania căiloră ferate Lemberg-Cernovitz-

laşi dalta, pentru utilisarea biurouriloră te-

legrafice de pe la staţiunile acestoră căi ferate, pentru serriciuli Statului şi a particularilorii, se aprobă,
.
.
Art, 2, Disposiţianile coprinsa în acestă

conrenţiune se vorii aplica şi pe linia Statului

Bucuresci-Giurgiu.

CONVENȚIUNE
între direcțiunea generală a postelorii
şi telegrafelor d'uă-parte şi compania

Penalităţile disciplinare se vorii exercita de

către administraţia companiei după cererea direcţinnii generale a posteloră şi telegrafeloră.

Art. 4. Pentru transmiterea şi primirea de-

peşaloră da către biurourile căiei ferate se va |
observa următârea ordine :
a. Depeşele căiel ferate, privitâre la migcarea trenurilorii, precumiă şi alto depeşe urgente, privitâre la serviciulă căică ferate ;
b. Depeşelo do Stati, specificate la art. 6;
c. Depeşele private urgente;
MR
Q. Depeşele căici ferate privitâre Îa serviciuli generali al administrațiunii căiei ferate;
e. Dapegele de servicii ale administraţiei
postelorii şi telegrafelori
.
f. Depeşele private ordinare,

Art, 5. Statulă 'şi reservă către companiă

dreptul d'a opri în parte sâii în totalii cores=
pondența telegrafică particulară, pentru cadalta, pentru primirea şi expedierea suri
reclamate de ordinea publică, fără ca a- telegrameloră de Stati şi private, de câsta să pâtă da vruă-dată Qisel companii
: către biurourile situate pe parcursuli dreptulii la vr'uă despăgubire.
Art, 6. Compania este îndâtorată în casă
căilor ferate în exploatare stii în
de întrerumpere a liniiloră Statului, a trausconstrucție, aparținând sus-glisex mite
gratisii pe liniile sâle penă la biuroală
Companiă.
telegrafic de Stati, celă ma! apropiati, tâte
depeşele de Stată; asemenea se angagiază şi
Art, 1. Acestă convențiune coprinde liniile Statuli a transmit pe liniile sâle depegele
Române a Qisel companii, concedată în virta- căiei ferate fără plată, cândă liniile căiei fe“tea legii din 21 Ssptembre 1868.
rate vori fi întrerupte; în aceste casuri clasiArte 2, Disa companiă este autorisată a ficarea depegelorii va fi aceeaşi care s'a, firată
primi şi expedia depeşe de Stată şi private, în la art. 4.
tote staţiile căiei ferate în exploatare şi cari
Este bive înțelesii că aceste disposiţiuni se
sunt coprinse în tabloulă anexată sub litera A vorii păzi atâtă pe câtii va permite instalarea
şi sub condiţiunile următâre :
biurouriloră căiei ferate Lemberg-Cernorvitz-

căilor ferate Lemberg-CernovitzIaşi

Art. 8. Compania se îndatoreză a păzi pen-

tru corespondenţa de Statii şi privată instrucţiile în vigâre la biurourile telegrafice ale

Statului.

Amploiaţii telegrafic! ai disei companii sunt
supuşi în privința, păzirei secretului pentru
depeşele de Stati şi private la acel6şi penalităţă disciplinare, cari se păzescă pentru am-

ploiaţii telegrafici al Statului.

Fi voriă fi d6tori a, depune jurământulă prescrisă prin legea, telegrafică Română, fiă-care

după cultulii ce profeseză.

Iaşi,
. At, 7, Afară do casulă prevădutii la arti-

colulă precedentă, compania căiel ferate se
îndstorâză a transmite fără plată prin biurourile şi liniile s6le, corespondenţa A. 8. Prin-

țuloi Domnitorii şi a familie! princiare, de-

peşele de serticiă ale direcţiunii generale a
telegraf-loriă şi posteloră, ale inspectorului
generali şi comisarului generală de controlă
ală căielorii ferate, precumii şi corespondenţa

de Statii, pentru localitățile unde nu există
vr'uniă biuroă telegrafică ali Statulut.

6
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Arte $, Compania căiloră ferate nu va fi
responsabilă către particularide nici .uă despăgubire, alta de câtă aceea fixată prin con-

venţia telegrafică internaţională revisuită la
Roma

(1872), pentru perderea, transmiterea

falsă stă întârdierea, depeşeloră.

-

Se specifică că, pentru depezele interne,
compania va plăti taxa întregă, 6ră pentru
depeşele internaţionale numai a treia parte a
taxei, cele-alte două treimi rămână în sarcina

dircoțiunii generale a posteloră şi telegrafeoră.

-

”

.

Art, 9. Oficiurile telegrafice da Statii, cari

se vorii lega cu liniile telegrafice ale companiei a dreptulii de controloră în privinţa abusurilorii ce sară comite de către impiegaţii
căiel ferate, în ceea ce privesce corespondența,
telegrafică,
Pentru ori-ce depeşă privată, dată fraudulosii, împiegatulă culpabili
va plăti, taxa în-

curintelori ete. etc.. se va efectua în ofiviurile căioci ferate după aceeaşi tarifă ca a oficiuriloră de Stati.
Art. 15, Afară de aceste taxe, atâti oficiu-

rile căiei ferate câtă

şi oficiarile Statului,

pentru depeşele cn destinaţie pentru urn biaroă ală căioi ferate si cari ară transita pzin
liniile căiel ferate, vorii percepe uă supra-taxă

fixă şi uniformă de 50 bani de fiă-care depeșă,
ori-care arii fi categoria ei (nrgente, recomandate, colaţionate) şi ort-care ari fi numărulii
curinteloră.
.
Art. 16, Statului "i revine întrâga taxă a
depeşelori şi numai supra-taza de 50 bani remâne în folosolă companiei pentru fiă-care depeşă, ori-care arii fi numtrulii curintelorii stă
categoria

sea,

fiă ca depeşa

să fiă transmisă

de la ună biuroii la altulă ali companiei (fără
participarea liniiloră Statului), fiă de la unii
biuroii de Stati la ună biuroii alti căiel ferate,
doită în favorulă Staţului, acâstă amendă se fă numai în transită prin liniile căiei ferate,
va, îndoui în casă de recidivă,
Cândă uă depeşă ară trece prin liniile a două
Art, 10, Se voră întrebuința, ca semne ]i- companii, s6ă de la uni biuroii alii unei comterile telegrafice sistemulii «Morse», adoptată panii la ună biuroii ali celei-alte companii,
de convenţiunea internaţională de la Roma. supra-taxa de 50 bani va rămânea biuroului
Pentru ori-ce modificare, complectare ori sim- care a perceput'o.
!
plificare, uă înţelegere prealabilă cu direcția
Art, 17, Supra-tasa de 50 bani a depeşegenerală a telegrafeloâă şi posteloră este in- loră din străinetate pentru ună biuroii de gară,
dispensabilă,
|
pentru ună biuroă alui căiei ferate ssă pentra
Direcţia generală a telegrafeloriă şi poste- unde nu există biuroii telegrafică ală Statului,
loră d'impreună cu compania căiel ferate va se va, plăti de către destinatorii.
fixa semnele pentra chiămarea diferitelori
Depeşela remise unui biuroă telegraficiă ală

staţii,

Art, 11. Spre înlesnirea transmisiunii re-

căielori ferate, cu destinaţiunc pentru străi-

nătate, voră fi supuse la supra-taxa'de 50 bani

ciproce a depeşeloră şi în urma unei înțele- în folosulă companiei, şi amploiaţii acestei
|
geri prealabile, biurourile căici ferate voriă fi din urmă, suntă ţinuţi a tranemite depeşa la puse în comunicaţie cu oficiarile Statului,

biurouli celă mai apropiatii ali Statulai pentru a fi în urmă reexpediată la destinaţiune.

i6la sea, oficiurile telegrafice ale Statului (co-

duli debiteloră şi crediteloră reciproce se va efectua în fiă-care lună după registrele ă souche de depeşi şi dnpă registrele de controlă şi
înregistrare, după cum ge va specifica prin re- .
galamentuliă de aplicare.

Arte 12, Direcţia generală a telegrafeloră
şi postelori se îndstorâză a pune cu chiăltu-

prinse în tablouli lit. B), în unire cu biurou-

rile companiei în timpulă celă mal scurtă
posibilă, după ratificarea presuntei conreniuni, .
|

Art, 13. Aparatele companie! căiel ferate
funcţionândă prin ajutorul unul curentii con-

stantii şi prin urmare diferindi de sistematiă
urmată, în biurourile Statului, compania căiei
. ferate se îndetoreză a întreţine cu chiăltuicla
sea bateriile necesare pentru funcţionarea aparatelori biurouriloră de Stată, cari vori

lega liniile companiei
„_. Arte 14. Biutoarile
nici oră întrebuința
loră particnlare: şi de

cu ala Statulvi.
telegrafica ale compapentru taxarea depeşeStati, cari nu cadii în

categoria depeşelori a se transmita gratisii,

(conformii art. 6 şi 7) acelezi tarife ca ale bin-

rouriloră telegrafice ale Statului,
Taxa internă, taxa internațională,

taxa

pentru depeşi recomandate colaţionate, depeși

urgente,

Art, 18. Inchiăiarea compturiloră şi sal-

Arte 19, Direcţia generală a tolegrafelorii

şi postelorii ra aprotisiona în comptulă sti
tote biurourile căici ferate ca registrele ă sou-

che pentru chitanţe, cu registrele de comptabilitate şi de înregistrare a depeşeloră, cu
blanchete şi plicuri,
Afară de acâsta, direcţia generală a telegrafeloră şi poatelorii +a comunica tutulorii oficiuriloră căici ferate, legile, instrucțiile, re-

glementelo,

tarifele, consenţiunilo speciale,

cărţile telegrafice ale țărei etc.
Compania va aprorisiona cu a s2a chiăltuit-

1ă materialul pentru întreţinerea bateriilor,
rolnrile de chârtiă pentra morse ete.

Art. 20, Binrourilo telegsafice als compa-

niei în acele oraşe a6ă localităţi unde există
taxarea depeşeloră după namărală
| uni biuroă telegrafică ală Statului, vroră
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transmite depeşale priimite pe liniile lori biuronlui de Statii, care va îngriji pentru înmâ-

TABLOUL A .

narea, loră la destinaţiuuo,

Acele biurouri ale companiei, situate în lo„calitățile unda nu există biuroii telegrafică al |:

Linia de la Sucta la Romanii
Sucâva
Veresci
Liteni
Dolhasca
Lespitz
Paşcani
Hălăucescil
Micescit *
Romani.

Statului, ci numai biuroă postal (Gă ală Sta-

tului sâii ală districtului), vorii remite depaşele primite expeditoriloră biurourilori postale, cari voră îngriji pentru a le remite la

destinaţiune,

.

Pe la staţiunile unda nu există nici expeditoră postali, depesele sosite voriă fi tratate

- ca deveşo : <biuroul restaut» şi expuse în ună
dalapi pe peronul

staţivi, spre a se înmâna

Ja cererea deatinatoriloriă.

i

Art, 21, Serviciului tolegrafică în biurourile
căiei ferate se împarte în serviciă : permăsentii complectii şi limitati, după cumi se

specifică în tabloali anexată sub lit. C.
Art, 22, Direcţia generală a telegrafelorii

si postelorii "şi reservă dreptulii a inspecta
prin agenţii sti tote biurourile telegrafice ale
companiei în pricinţa îndeplinirii regalate a

- Linia de ta Veresci la Botoşani
Bucecea
Leverda
Botoşani.

Linia de la Paşcană la Iaşi
Pogin6sa
Terguli-Frumosă
Podulii-lldci

serviciului telegraficii, comptabilităţii şi controlulul depeşeloră.
Ă
|
Compania va aduce imediată îndreptare ta-

Cucutenii

Iaşi.

taloră neregularităţiloriă constatate,
Ampibiaţil direcţiunii generale a posteloră

şi telegratelori, însărcinaţi cu controlali linici se vorii putea, transporta: liberă pe tâte
liniile companiei, în virtutea unui certificati
speciali sei în urma unsi cereri a direcțiunii
generale a telcgrafeloră şi postelori.
Art, 22, Unii regulamenti de aplicaţiune,
prelucratii în comună înţelegere, va stabili
ţinerea regiztreloră de control şi comptabili-

PABLOULU B Biurourile Statului

ca

Paşcani

>

Romană
Jaşi
'Pergul-Fromosi
Botoşani

tatea, modulă -compturiloră lunare şi ori-ce

tante va anuncia cclei-alte resilierea ei cu
6 luni înainte.
Păcută la Bucuresti, în dnblu 1a 8 (20) Januarie 1874.
"Directorii generală ali Pentru compania căiposteloră şi telegra-” lorii ferate Lemberg-

feloră.

Cernoritz-laşi,

G. Lahocari.

D. Herz, Kogălnicenu

(L. 8).

>
>.
> .
>

“Dolhasca

-

Paşcani, (gara)

-:

Romani, (gara) .
aşi, (gara)
T.-Frumosi (gara)
Botoşani (gara).

"VABLOULU C
Staţiuni cu servicii”

Arte 24, Presenta convenţiune va intra în

“ratificarea Cumerei, şi va rămânea obligatâre
până atnanci cândă una din părţile contrac-

— Biurourile comnpaniei

Fălticeni

alte detaliuri s'ariă îi omisă a se trece în presenta, convențiune.
sigore în celă mai scurtă timpă posibilii după

|

Per manentiă
Sucâva

.

Pazeani:,
Iaşi

Complectiă

Limitati

Romană

Veresci
Liteni:

Botoşani

|

T-Prumosă

.-

Dolhasca -

Lespetzi. " Hălăucescii
Mircescii.
Ruginâsa
Podul-Il6ioi
Cucutenii

„Bucecea,
Leverda,

-
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REGULAMENTU
DE EXECUTIUNE A CONVENTIEI POSTALE, INCHEIATA INTRE RUSIA SI ROMANIA,
LA 17 FEBRUARIU (| MARTIU 1873)
-.

(Decretii din 5 Octombre 1874)

Directorulii departamentului posteloră din
Rusia şi directorulă generală ali posteloră şi
telegrafeloră din România, conformii disposiţiuniloră art. 23 şi 28 din convenţia postală,
“ din 17 Februariă (i Martiă 18783), aă convemiti despre cele următâre :
Pancturile

cele donă oficii pe uscatii se va face celi pucină uă-dată pe di, şi se va efectua prin intermediulii următârelori biurouri postale :
Din partea Rusiei, prin biuroarile stabile de
la Sculeni şi Cubei.
Dinu partea României, prin biurourile stabile

din laşi şi Bolgradă.

Corespndinţele

schimbate

între

Rusia şi România pe uscată (v. art. 1 de mai

susii). voră fi derigiate conforinii tabelei A, anexată la regulamentulă de fagi.
Raza

limitrofă

Art. 9, Taxa redusă (art. S ali convenţiunit citate) nu se va aplica de câtă scrisorilor

originare şi cu destinaţiune ţentru localităţile unda se găsesci binrourile postale, opuse

unulă altuia : Sculeni şi Iaşi, Cubei şi Bolgradă.

!

Corespondinţii cari arii ascunde prin mijloculă unorii false declarațiuni natura unoră 2semenea trămiteri, s6ă acei cari nu arii de-

pagubele cari arii putea resulta din acâata şi
supuşi pedepselorii prevădute prin lege.

Despre timbre
Art, 6. Ori-ce objecți alii postei de scrisori,

expediată din Rusia în România şi reciprocă

din România în Rusia, urmeză să porte pe
partea adresei stampila biuronlui expeditori,

arătândă loculă şi data depunerii.

Instradarea corespondinţelorii
2.

objecte da corespondinţă,

clara conţinutulă, voră fi responsabili de tâte

de schimbi

Art, 1, Schimbulii corespondinţelorii între

Art,

” Asemenea nu se voră priimi objecte exrplosibile s6ă lesne a se aprinde, s6i de natură a:
murdări sâii a strica prin ori-ce chipii cele-alte

!

Transitulii deschisi
Art, 4, Corespondinţele cu transită deschisii se vorii libera cu condiţianilo stabilite
respectivă prin tab. B şi C, anexate la regaulamentali de faqă.

Corespondinţele excluse în schimbii
Art, 5. Ambele administraţiuni postale din
Rusia şi România nu vorii primi cu destinaţie
pentru ambele ţări să pentru acelea cari s'ar
servi cu intermediulii loră nici unii obiectiă
„ali postei de scrisori care arii conţine aurii
s6ă arginti în monetă, bijuterii s6ă efecte
preţi6se şi ori-ce objecte supuse drepturiloră
vamale.
.

Stampila cu dată a biarourilorii de schimbii
a ambelori tri trebue să fă pusă pe partea
opusă a adrescă discloră corespondințe, precumi şi acelorii cu cară ară transita deschisă
prin Rusia s6ă prin România.
Afară de acestea, oră-ce corespondință francată, s6ii insuficientă francată, precumii şi orăce scris6ro recomandată sâii urgentă, vori fi
marcate pe partea adresci cu stampile, cari
vorii arăta deosebitele casuri, precum : francarea, (V'affranchissement, aftranchieon franco)
sâii francarea insuficientă; (soit : Plusuffisapce

de afranchissement, s6ă tnsufictentii francatii) ori recomandarea sâi remiterea prin expresă; (soit: la recommandation ou recomandat,

aoit : la r6mise par exprâs ou expres).

Arttarea numărului porturilorii simple
Art. 7. Objectele postei de scrisori corirşindii greutatea unui porti simpla, trebue să
portepe unghiulă stângi superiorii ală adresci,
cn gifre albastre indicaţiunea numărului porturiloră ce represintă fiă- care objectii.

Objectele postei de scrisori insaficientii
francate
Art. 3. Pe obiectele postel de scrisori, insuficientă francate, schimbate între administrațiunea postelorii din Rusia şi administra-

țiunea, posteloră

din România,

biurouli

de
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schimbă expeditoră va însemna pe unghinlăț şi acele destinate pentru biurourile române,
dreptă superiorii ală adresei cu șifre roşii şi în' după modelulă G, asemenea anexată la presenfranci şi centime, totalulă timbrelorii postale
s6i plicuriloră timbrate insuficientă întrebuințate. Acâstă snmă va fi întrâgă trecută în

creditulii oficialui detinatori, care însă va, fi

ținută a plăti pentru objectele susă dise ace-

laşi preţi ca pentru scrisorile nefrancate.

tulă regulamentă,
Recepisele de inapoiatii trebuiescă înapoiate
semnate de către destinatore la biuroulă de
schimbii corespondentii îndată după ce s'a efectuatiă predarea scrisorii respective, ele voriă
fi înscrise după ordine în josulă tabloului

No. 2 ală faturei.
Faturele de scrisori
Art, 9. Ori-ce pachetii de scrisori va, fi însoţită de uă factură, arătândă po lîngă deta-

liurile coprinse într'ânsa, diferitele categorii

a objectelorii postei de scrisoră şi pacheteloră
închise de transitii, cară compune expediția,
Fatura trebue să se expedieze chiari atunci
cândă nu ară fi nici unii objectă ali postei de
scrisoră de transmisă biuroului corespondentiă.
Ea va purta data dublă a calendareloră lu-

lianii şi Gregoriană.

La sosirea fiă-cărni pachet de scrisori,
biaroulii de schimbi destinatoră va expedia
biaroului de schimbi corespondent uă recepisă, prin cea d'ântâi cursă.
Faturele vori fi formate, acele destinate

pentru biurourila de schimbi rusesci, după

modelulii D, anexati la presentalii regulament,
şi acele destinate'pentru biurourile de schimbi
române, după modelulii F, asemenea anexaţă
Ja presentulă regulamentă.
”
"
Modelurile recepiselorii voră trebui să fiă

conforme modeluriloră faturiloră reciproce.

Scrisori recomandate şi urgente
Art, 10, Scrisorile recomandate cari vori
fi schimbate între administraţiunea postelorii
din Rusia şi administrațiunea posteloră din
România vorii trebui să fiă puse în plicuri sigilate celă pucină cu cinci peceţi, cu câră tare

de uă culâre şi marcă uniformă, reprodutendă

unii semni particulară al. trămiţătoralul,
Aceste peceţi vorii trebui să fiă astă-felă dis- puse ca fiă-care îndoitură a plicului să fiă reţinută celă puşinu prin trei peceţi.
Ori de câte ori veri-uă scrisâre recomandată
va fi însogită de uă recepisă de înapoere (r6c&piss6 de retour) existenţa, aceste! recepise
va fi constatată în fatura biuroulu! expeditoră
prin cuvintele recepisă de înapoere, scrisă imediatii după înscrierea scrisorilorii în cestiune.
Scrisorile urgente după ce voră fi trecute în
numărulă scrisoriloră francate. sub articolulă
corespundătoriă ală faturei, voră fi raportate în

josulă tabloului No. 2 a faturel, cu indicaţiunea sumei drepturiloră fixe, trecute în comptulă oficiului destinatoră,
Recepisele de înâpoere voră fi fâcute; acele
destinate pentr biuroarilo ruse, după modelulă F, anexată la presentulă regnlamentă,

Formarea pachetelorii
Art. 11, Scrisorile recomandate, recepisele.
relative, scrisorile urgente şi la trebnință corespondința oficială vorii fi întranite sub ună
plică sigilată, legati crucişă cu sfâră ale cărui căpătâie ori fi asemenea sigilate, .
|

Tote cele-alte objecte de corespondenţă ror

f întrunite în atâtea pachete legate cu sf6ră,
câte articole suntii coprinse în fatura cores-

pundătâre.

Fiă-care din aceste pachete precumii şi pliculii cu scrisorile recomandata voriă trebui să
pârte vă eti:hetă cu ar&tarea articolului cores-

pundstorii faturei şi numărală porturiloră s6ă

sumei de bonificaţie după casuri.
Aceste deosebita pachete după ce vori fi
întrunite şi legate împreună, voră fi în urmă
închise într'uni pachetă astă-felă ca pache-

tuli cu scrisorile recomandate şi fatura. să fie

puse în centrală pachetului care va trebui să .
fie înfăzurati cu uă cantitate de chârtie saficientă pentru ali garanta de ori-ce deterigrare, solidă legată si sigilată bine cu câră, cu
sigiliulii biaroului expeditorii.
În casă d'a se întrebninţa saci pentru transportul pachetelorii, ei vorii trebui să fiă de
pînză stu piele.
Aceşti saci voriă fi închişi prin mijloculă unei sfori striusă legată, şi ale căroră căpătâie
voră. fi sigilate
cu sigiliul biuroului expedi- ,
toră.
Atâtă pachetele câtă şi sacii voră purta uă |
adresă imprimată, indicândă numele biarouriloră de origină şi de destinaţiune, precumă

şi greutatea totală a pachetului scă a sacului.
Fatari de mesagerii

.

Art, 12. Obiectele de mesageri! voră fi însoţite de uă fatură arttândiă pe lingă detaliurile coprinse într'ânsa şi descrierea fiă-cărui
object.
|
Scrisorile de valâre precumi şi foile de însoşire se voră pune într'ună plică sigilatiă şi

legatii crucişiă cu sforă ale cărei căpătâie vor
f asemenea sigilate. Presenţa acestui. plică
câtii şi greutatea sa vori fi trecute în josulii
faturei;

acesti plică în urmă va fi pusă cu

cele-alte objecte mici de mesagerii şi închisă
întrună saci purtândă numele biarouriloră
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- expeditâro şi do destinaţie, sigilati coli pucină cu două sigilie ca câră şia cărui greutate

Număratii totală alii corespondenţelorii de
scrisori ală serviciului postală coprinse în fiă-

va fi trecută asemenea în josulă faturet; fa-

care pachetiă voră fi ar&tate pentru memorie
în josul tabloului No. 2 ali faturel de către
Dbiaroulă de schimbi expeditoră ; acesti biuroă
va putea chiariă să detaileze în fatură acestă
corespondenţă, precumă şi orl-ce altă expedi-

tura în urmă va, fi transmisă deschisă cu declaraţiile.

Ia

Ie

Patura de mesagerii trebue să se expedieze
chiarii cândii n'arii fi de transmisă nici unii
" objectii de mesagerie biuroulni corespondenţii.

ţiune oficială după co va trece acâată din urmă

Ea va purta dubla dată a, celoră două calen-

legată cu sforă în pachetii separată, după ar-

La

faturei. Corespondenţele de mesagerii ale ser-

dare Iuliană şi Gregoriană.
sosirea

fiă-cărei

fatore,

biuroulă

de

schimbi da destinaţiune va expadia biuroului

: de schimbă corespondentă uă recepisă, prin
- cea ântâiii cursă,
Faturile voriă fi formate, acele destinate
peutru biurourile de schimbi rosesci, după
modelulii H, anexatii îa presentulă regulament,
şi acele destinate pentru biarourile române,
după modelulii Î, asemenea anexată la presentulă regalamenti, Rubricele 1 şi 14 ale faturilorii vori fi împlinite de către biurourilo de schimbi priimi-

târe.

'

Modelurile recepiselorii vorii fi conforme modelurilorii faturilorii reciprâce. .

Veriicarea expediției

ticolil corespundători din tabloulă No. 1 ală
viciului postal voriă fi detaliate în faturi
(art, 12) ca tâto cele-alte trămiteri.

Corespondenţele râă dirigiate şi
reexpediate
Art. 15, Reexpediţiunea mutuală a corespondinţeloră răi adresate să răii dirigiate,
s6ii adresate destinatorilorii cari 'gi-ati schimbată domiciliuli, se va efectua în chipală următoră :
E
a. Objectele postei de scrisori răii adresate
sâă răă dirigiate, voră fi descărcate de tara
cu care aceste objecte fusese mai ântâiă predate de către biuroulă de schimbă corespuna-

dători.

Art, 15, Afară de recepis2,. (art. 9 şi 12)

d. Objectele postai de scrisori adresate destinatorilorii cari "'zi-aă schimbată reşedinţa,

biuroulă priimitorii va dala priimirea fiă-cărel
expediţiuni uă chitanţă curierului constatândă

voră fi reexpediate încărcate cu taxa care tre-

sipiliuriloră sele.
În casulii de lipsă a expediției, a faturei da
scrisori sâă de mesagerie, s5ii în casă de deteriorare sâi diferință în greutatea expediției,
lipsă s6ă alteraţiune Gre-care asupra veri-unei
scrisori recomandate scii unui object de me-

Acâstă taxă se va însemna de către biaron
de schimbi reexpeditorii pe adresa acestoră
objecte cu cifre negre şi în franci şi centime,
şi în casii de reexpediere a scrisoriloră din reionul limitrofă (art, 3. de mai susii) afară de
acestii reionii i sa va adăogi partea covenită

- buna stare a expediției priimita, precumă şi a buia să plătâscă destinatorală.

sagerie, biarovlii priimitoră va dresa imediatii
ună procesă-verhală, din care nă copiă în
limba francesă va fi transmisă fără întârdiere
Diuroului expeditorii. In casulii lipsei unei declaraţiuni, afară de procesulă-verbală, biuroul

priimitori va trămite objectulă de mesagerie

relativă biuroului espeditoră,

In casuli cândii verificarea, conţinutului expediţiei ară necesita îndreptarea indicaţiani-

oră din fatură, colona resultatalui verificării se va îndeplini, şi acesti resultatii va înlo-

cui pe celă din declaraţinne.

”

Procesulii-verbali, precumiă şi rectificările
vorii trebui să fiă semnate celii puțină de către cei douf amploiaţi cari voră fi procedatii la
verificarea conținutulul expediției.

Ss

Corespondonţă ofleială
Art, 14, Numai corespondența relativă la
serviciul postalii va îi transmisă de uă parte

şi de cea-altă, nesupuse la nici uă taxă de
porto.

”

|

din acâstă causă ţărei reexpeditâre (art. 13 şi
16 ali conrenţinnei) şi ofizinlă nouei destinațiuni va mai aplica acestoră scrisori propria
sa parte a taxei da reexpediere (art. 18 şi 16

ală convenţiunei); oficiulă norei destinaţiuni

nu va mai aplica taxa sa înteridră objecteloră
postei de scrisori reexpediate de câtă numai
în casulă cândă n'ari fi priimită s€ă aplicată
veri-uă taxă în profitulă săi.
c. Scrisorile recomandate reexpediate din
causa schimbării de reşedinţă a destinatori- *
lori vori fi tratate, în ceea ce privesce taxele,

după acel€şi regule ca scrisorile ordinare.
Ele voriă fi înscrise în faturi la reexpedie-.
rea lorii,
:
d. Trămiterile de mesagerie vori fi la reex-

pedierea loră. tratate conformă disposiţianiloriă art. 18 ală conrenţiunei susă citate.
Rebuturile

Art. 16. Objectelo postei de scrisori cădute
în rebuti voră fi reciprocă înapoiate la finele .

TELEGRAFO-POSTALE

fiă-căreia June, prin intermediul biurouriloră
de schimbi, însoşite do unii borderoii în dublu exemplară, conformă modeluluY E, pentra
asuli binrouriloră ruseaci, şi modelului L, pentru usulă biurouriloră române. Aceste modela
suntii asemenea anexate la presentulă regulamentă,
,
Pachetaulii coprindândii aceste objecte se ra
trece în tabloulă No. 2 ali fatarei.
|

87

Comptarile generale, .precumi şi bonifieațiile de ori-ce natură, cari s'arii putea ivi coprindendu-se şi comptulă scrisoriloră din raza
limitrofă, reexpediate afară din acestă rază
în interiorulă ţărei, unde a fostă mai întâi
primite, se roră resuma întruni comptiă trimestrialii dapă modelulii N, anexată ]a pre-.
'santulă regulamentă, prin îngrijirea administraţiei postale din România, care va comunica
acestii comptă definitivă în dublu exemplarii,

Ună exemplară din borderoulă susii menţionatiă va fi semnatii şi înapoiatii biuroului ex- împreună cu piesele justificative binroului de
peditoră,
n
postă din St. Petresburgii.

_ Scrisorile ală căroră sipiliă a fostă raptă,
nu vorii fi primite Ja întârcere, afară numai
în casulă cândă ruperea sigiliului sară fi făcată de ună homonymiă ali destinatorelui,
împrejurare ce urmeză a se nota pe pliculă
scrisorii.
-- Objectele postef de scrisori nefrancata roriă
fi înapoiate dreptă taxei predărei loră primitive; objectele francate nu oră da loci la nici
uă scădere stii înapoere de tare.
|
Trămiterile de mesagerie, cădute în rebută,
vorii fi înapoiate reciprociă, în timpii de doue
luni, şi conformi disposiţin niloră art. 18 din

convenția susă citată.
“În casnlii cândă.vinderea unui objectă care

n'a putută fi predată nici destinatorulal, nici
expeditorului, n'ariă acoperi chiăltuielile portalui, ambele oficii voră suferi perderea pro-

porţionaliă a taxelor respective aplicate fără

_

Acesta'lă va priimi şi va înapoia unii exem-

plarii direcţiunei generale a posteloră din Bu:
curescl.

.

.

-

" Diferinţele cari s'arii putea, găsi în comptuli trimestrială voră fi trecute întrună tat
particolară, ală cărui resultatii, după desbatere contradictorie, va fi coprinsă în comptuliă
trimestrială următorii.

Cheltuiclele de întreţinerea saciloră şi gențiloră, servindii mutual ia transmiterea co-

respondinţelorii, voră fi împărţite pe jumătate
de către ambele administrații.
E
Indatăce comptulă trimestrială va fi primită saldulă, so va plăti prin trate plătibile
la vedere (ă vue) şi în monetă sunătore fran- -

cesă :
”
a. La St. Petresburgi cândii saldulă va fi
în favârea administraţiunei posteloră din
| usia,
b. La Bucuresci cândă saldulii va Â în favâ-

folosii.
Corespondinţele adresate poste-restante na rea administraţiunei pestelori din 'România,
"voră trebui s5 se înapoieze de câți după exCheltaielele cară arii putea resulta din pla=
pirarea do trei luni, eocotită din diaa sosirei ta ce urmâză a se efectua, voră fi toti-d'auJorii la destinaţie.
n
IE:
. na în sarcina părţii debitâre, esceptându-se
Fă-care ohjectii de corespondenţă va purta. drepturile de timbru sâă altele la cari ară puînsemnarea caussi pentru care n'a putută f tea fi supusă încasarea tratelorii.
predatii destinatorului.
„
“

Transitulii mutaalii în depeşi închise .

Comptabilitatea”
Art, 17, Administraţiunea posteloră în România va forma la finele fiă-cărei luni a calendarului Gregoriană uni compti generatii,
"resumândiă trămiterile reciproce aie biurouri-

lori de schimbi respective.

-

"Acestă comptii va fi supusi biuroului de
postă din St. Petresburgă, care'li va înapoia
direcţionei generale a postelori din Bacuresci,
„trei stptimâni cel maltii după priimire, inves-.

"tăţii de accepțiunea sa:
:
- Diferinţele aflate în verificarea comptului
generală voră fi consemnate îutrună borde-

"- roi speciali şi coprinse după uă desbatere
contradictorie în comptalii generală următori,
Ele vorii avea de basă şi drepti justificațiune recapisele biurourilorii respective.

Art, 18, Fie-care administraţiune ra dresa
tablouri trimestriale arătând greutatea neto
a, corespondințelorii coprinse în pachetele închise expediate scă priimiteîn transitit pe te-

ritoriuli celei-alte administraţiuni, precumă
si suma drepturilorii

de transitii ce ea acto-

r6ză acestei din urmă administraţiuni.

Aceste tablouri vor fi trămise, spre a se examina, aceste! administraţiuni, şi resultatele
lorii ec oră. coprinde în comptulă generală

trimestrial,
” Cotespondinţele nefrancate căduteîn rebutii
cari ară fi fostii transportate în pachete închise de către una din cele dout administraţiuni, în comptuli celei-alte, voriă fi admise a
se scădea cu greutăţile şi preţulă cu care ele
ai fostii trecute în comptnlă administraţiilor

Formalarele comptuzilori generale voră fi
conforme modelului M, anexată la presentalii respectiva, şi acesta pe simplo declaraţiani aregalamență.:
a
”
nexate la compturi.
a

ss

LEGIUIBI

Executarea
Art, 19. Disposiţiunile convenţiunii din 17
Februariii (1 Martii) 1872 şi ale presentului
regulamentii se voră pune în aplicare la 1 Octombre 1874,

- Făcută în dublu originală şi semnată la St,
Petresbargii la 1/13 Iuliă, şi la Bucuresci la

fas Tulii 1874
Baron

.

.

Velho.

-

Gr. Lahovari,

REGULAMENTU
DE EXECUTIUNEA CONVENTIUNEI INCHEIATA LA 520 IANUARIU 1874, INTRE
DIRECTIUNEA GENERALE A POSTELORU SI TFLEGRAFELORU, SI COMPANIA CAILORU
FERATE LEMBERG-CERNOVITZ-IASI
" (Decretii No. 19083 din 11 Noembre 1874)
Art, 1. Convenţia din 8/2 Ianuariă 1874,
se aplică atâtii la staţiile căilorii ferate coprinse în tabloulă A, precumă şi la tâte cele-

alte staţiuni cari sară deschide mai târgdii
pe aceeaşi linie.

Art. 2. Convenţiunea internaţională tele-

grafică revisuită la Roma (1872), precumă şi
regulamentuli acestel convenţiuni şi instrucţiunile generale pentru serviciulă telegrafică
interiori, suntă obligătore pentru tâte biurou-

rile telegrafice a companiei şi direcţiunea ganerală a posteloră şi telegrafeloriă se obligă

de a împărţi aceste instrucţiuni tutuloră sta-

" iuniloră telegrafice a calei ferate.
„Art, 8, La punerea în aplicare a convenţiei toţi amploiaţii însărcinaţi cu exploatarea,
voriăi depuna jurământali prescrisi. Formula
jurământului este următorea:
_. «Jură de a nu divulga nimenui secretulă
corespondenţii.>
|

<Juriă credinţă Alteţei sâle Prințului Domnitoră Carolă 1 şi dinastiei S6le.»
<Asti-felă să'mi ajute Damnedei.»

Ori-ce amploiatii numiții din noii de către

companie, esta ţinutii a depune jurământă
înaintea intrărei s6le în foncţiune.
Art, 4. Ori-ce infracţiune Ja regulamentă

Arte 6, Biurourila telegrafice ale Statului,
cari voră fi legate imediatii cu biuroarile căiloră ferate, ai dreptalii d'a controla corespondenţa telegrafică a căilorii ferate.
Direcţiunea generală a postelorii şi telegra-

felorii va aduce la cunoscinţa comitetului dirigentă ori-ce fraudă comisă de către amploia-

ţii companiei, cari în acestii casii vorii fi supuşi penalităţiloră prevădate prin art. 9 ală
convenţiunei.
PR
Arte 7, Samnele de chiămare a diferiteloră
staţiun! a calei ferate se voră fixa in comună
înţelegere, şi constatate prin ană: procesăverbală între comitetulă dirigentă şi direcţiunea generală a postelorii şi telegrafeloră.
”
„ Ori-ce modificare va fi asamnea constatată
prin unii procesii-verbali.

Art. S. Joncţiunile

biuroalui Statului cu

biurourile garelorii se voriă efectua în comună
înţelegere, şi torii face objectală unui pzocesăverbale în dublu exemplară, Jancţianile se voră stabili astă-felii ca biu-

ronli Statului să fiă toti-dâ-una intormediarii.

Intreţinerea precumă şi construirea liniiloriă

de juncţiuna privesce esclusivii pe Stati.

Art. 9, Pentru momentă juncţiunile se voră

comisă de către amploiaţii companiei, se va
sapnne la cunoscinţa comitetului dirigentiă,
câre va face cunoscutii direcțiunei generale a

face între biurourile Statulul şi ale companiei

ţiuni.
Art, 5, Afară de dreptulii rezervată Statului prin art 5 ali convenţiunei, gavernulii
va putea (în puterea art. 7 din legea telegrafo-postale) apol transmiterea orl-cărei telegrame care arii părea periculosă pentru sigaranţa Statului, sii care ară fi contrarie legilor ţărel, ordinei publice s6ă bunelor moravuri,
Depeşile private în langagii secretă stă în
gifre suntă oprite,

dăogi numărulă să puterea loră, cândă sară
constata că carentulă este prea slabi.
Art, 11. Ori-ce biurouri telegrafice ale copanică va urma să aibă următâcele regiatre şi
imprimate :
:
|
a. Ună registru â-souche, formată No. . .

coprinse în tablouliă B ali convenţianei.
Art, 10.

Bateriile care servă liniiloră de

postelorii şitelegrafelorii penalitatea aplicată, jancţiune fiindă în sarcina companiei, acâsta
precumi şi mâsurile luate pentru a so erita va îngriji ca ele să fiă totă-d6-una întreţinute
po viitorii repatirea unoră asemenea infrac- în bună stare, şi la trebuinţă va fi dâtâre a a-

ande ss ori inscrie depeşele presentato, taxele
percesa pontra Stati şi pentru companie.
.b. Registru formati No. fa
c.

>

>

>

10.

59

TELEGRAFO-POSTALE

d. Registru formatii No.
>
>
2
fie.

7.
140.

Ș- | formată No, 3, 5, 6 şi 99.
î.
k. Statisticile lunare.

”

Art, 12. La finele fiă-cărei luni, araploia-

tal telegrafistă ali unei staţiuni a calel ferate presintă comitetaini dirigentă din Bncurescă actele şi registrele următâre :

a. Registru de ă-souche de chitanță.

vb. Actele depeşelorii interne private,
sentate.
e. Actele depeşeloră interne sosite.

pre-

e, Actele depeşelorii esterne sosite.

f. Actele depeşelorii de Staţii şi de servicii,
g. Statistice Innare,

Î. Jurnalul casei.

i. Registru formatii No, 140.

Comitetulă dirigentă întrunindă aceste acte

do la tâte aceste biarouri le supune controlulat direcţiunel generale, care după verificarea
făcută. le aprobă să face rectificările necesarii.
Controlală une! lune după co va fi terminatii, comitetulă diriginte face vărsarea sumoi cuvenite Statului, la biuronlă telegrafic

centrali, care "i liber€ză uă chitanţă. In ori-

ce casii regularea comptariloră pe uă lună şi
vărsarea sumelorii dâtorite nu pâte întârdia
peste patra săptămâni de la expirarea lunei.

Art. 13, Amengile erentuale suntă trecute

ca venituri

(formată No...), şi vărsate

Dâcă după unii termenii de 19 dile depeşa

nu este reclamată, ea va cădea în rebut, şi se
va da prin uă notă de servicii avisii oficiului
de origină.
Art, 16. a. Biuroarilo cu serviciulă perma-

-

nenţii, vorii funcţiona diua şi nâptea.

q. Actele depeşelorii esterno presentate.

extraordinare în jurnalul

In biurourile de acestă natură, se va ţine
unii registru în care expeditorulă postali va
însemna priimirea telegrameloriă ale biuroului
telegrafică.
e. Pentru biurourile căiloră ferate unde nu
există nici enă biuroă postali. depeşile sosite
voră fi tratate ca depeşile biurou restant şi
vorii fi expuse întruni dulapi pe peronă spre
a se preda destinatoralui după cerere.

casei

la direcţiune cu

veniturile lunare.

Art, 14, Depeşile sosite vorii putea, fi scri-

se cu negrâlă s6ă cu plumb pe chârtiă chimică.
Biuroarile telegrafice ale calei ferate, nu
păstreză copiă după depeşile private, ci numai după corespondenţele Statului şi ale ser-

D. Acele cu serviciul complectii voră funeţiona : vâra, de la 7 ore dimintţa, până la

9 ore stra; 6rna de la 8 ore diminţa până la |
10 ore sâra,
e. Biurourile cu servrciă limitati roriă fi
deschise la orele armătâre : de la 8—12.o0re
diua şi de la 2—6 ore sâra.
Uni anunciă dati de direcţiunei, generală
a telegrafeloră şi postelorii va însciinţa despre acesta pe publică.
Ca tote acestea, remiterea depeşilorii biurou

restant se va face şi în alte ore ale dilef.
Art. 17, Directorulă generală, inspectorul

generală şi inspectorii de circonscripţii ai
dreptalii d'a inspecta biurourile telegrafica
stabilite pe la gări şi amloiaţii companiei,
suntă ţinuţi d'a le pune la disposiţiune după

cerere tâte registrele şi actele precumii şi d'a

le da tâte desluşirile ce Je-ară putea cere în
privinţa serviciului teiegrafică privată.
Iospectoril de circumscripţii vorii fi ținuți:
d'a constata, şefilorii de gară identitatea lori,
In fiă-care staţiune se va, ţine unii. registru
de inspecţiune (dnpă modelulii care există deja în biurourile Statului), în care se voră
transcrie procesele-verbale de iuspecţiune,.
Afară de astea, directorulă generali ali po-

vicialui specificate la art. 7 ală convenţii.
Art, 15. Pentru remiterea depeşeloră la stelori şi telegrafeloră va putea trămite adestinaţiune, amploiaţii căiloră ferate, vorii genţi speciali pentru a inspecta cutare sâă
cutare biuroă.
observa regulile următâre :
In acesti casă direcţiunea va avisa pe coa. Pe staţiunile car! suntii legateca biurouroră fi transmise

mitetuli diriginte din Bucuresci,

care va li-

zile Statului, telegramele
agentuDinroalal telegrafică ală Statului care îngri- bera ună biletă de liberă circulaţiane
lui
fusărcinată.
depeşelor
a
destinaţiune
la
remiterea
de
jesce
Art, 15, Neregularităţile constatate Ia fiăşi amploiatulă cale ferate nu mai aro nică uă
biuroi so vorii adace la cunoscinţa comicare
transmisă
a
ce
responsabilitate din momentul
tetului diriginte do către direcţia generală şi
depeşea oficiului Statului,
în consed. Pe staţianile căilorii ferate situate în lo- compania va lua imediatii măsurile
gecalităţile unde nu există nici unii biaroiă te- cinţă pe care le va comunica direcţiunei
legrafică ali Statului, ci numai ună biuroi nerale.
Păcută în Bacurescă, în dablu exemplarii la
postal, fă ali Statului sfii ali districtu19
Octombre 1874,
sosito
depeşile
gară),
la
chiară
lol (stabiliti
Compania căiloră ferate
Directori generală ali
suntii remise de către amploiaţii calei fera- telegrafeloră
Lemberg-Cernăuţă-Iaşi.
şi posteloră
te expeditoralai biaroulul postalii care îngrijesce de predarea depeşilorii la destinaţiune,

Pta

G. Lahovori,. .

de Hertz.

7

|

HI
IBGIUIRE MEDICALE

“ REGULAMENTUL
FACULTATII DE MEDICINA DIN BUGURESCI
(Decretii. Do, 1251 din 26 Iuniiă 1871)
cultate, priimescii de Ja decani uă foiă de înscripţiuni pentru toţi anii şi uă fOiă de frecuentare pe fie-care anii de studii.
|

A. Admisiunea

Art, 1, Veri-cine doresce a fi înscrisii în fa-cultatea de medicină pentru gradulii de docto“Art. 9. Pentru luarea inscripţianiloră se află
rati, trebue să presinte certificati de trecerea în cancelaria universităţii ună registru deschisă
examenului generali de liceii, conformi arti- de la 1—15 Septembre, 1—15 Decembre, 1—15
colaluă 264 din legea asupra instrucţiunii pu- Martiă si 1—10 Juniă.
!
,
ice.
Art. 8, Studenţii trebue să ia pe fie-carean,

Studenţii cari ai terminati liceul,

deră

r'ai daţă examenulii generală de liceă, potii A

înscrişi provisoriii în facultate, în condiţiunea

ca, în cursulă anului scolastică, să presinte
disele certificate, după care apol să se reguleze
definitivi în facultate.
„
.
" Arte 2, Veri-cine doresce a fi înscrisă în facultate ca aspirante la licenţa în medicină
(magistru în chirurgiă) trebe să presinte certificată că a trecută, celă pucină, patru clase
gimnasiale.
. Ma

Art. 3. Elevii fostei scâle de medicină voră

fi admişi în facultate, a, pentru doctoratiă,cu
retrogradare de unii ană şi în urma unu! examenii de admitere; D, pentru licenţă, directă,
fără depunere de examenă, în anulă în care se

află, şi c, licenţiaţii în medicină cari aă obţi-

nută diplomulii âncă
în anulă ]V fără nici
Art,4, Studentală,
admitere în facultate,

din scâlă sunt priimiţi
un examenă. .
la presintarea, sea pentru
trebue să presinte secre-

tarului facultăţii actele următâre :

în pers6nă, câte patru inscripţiubi, la începu-

tulă fie-cărul trimestru (art. 7), afară de casu-

rile recunoscute valide de facaitate.
Art. 9, Inscripţiunile obţinute la facultăţile
străine, însoțite de justificarea cxamenului ge-

nerală de licei, santii ecuivalente cu inscripținnile corespundătâre ale facultăţii din Bucuresci.

-

A

i

Ari. 10. Prima inscripţiune se liberâză stadentului îndată după regaularea lui în facuttate, (la 1—15 Septembre), inscripţiunea V,
după trecerea examenului de fiaele anului I;
a IX, după

acela

ali

anului []; a XIII, după

acela ală anului JII, şi a XVII, după acela ală

analni IV.

- Art, 11.
inscripţiune
frecuentare
presiute la

i

Studentuli ce se presintă să ia uă
trebue să constate priu fâia de
că în trimestrulă pecedinte a fostă
î/s minimam din prelecţiunile fie-

cărui profesorii, afară de casnrile recunoscute
valide de facultate. Profesorii aii să sub-semneze în diselo fo.
:
E

1. Actulii de nascere; .
.
.
2. Actuli părintelui, sâii, dâca este minoră,
ali tutorului ;
'3. Actele de studii , conformii art, 1 sti 2;
“Arte 12. Programnlă sciinţeloriă, ali stu-.
4. Adresa, sea,
o
diului şi ali exameneloră se întinde pe cinci
"Art, 6, Pentru fie-care studentii se formâză an] pentru doctorată, şi numa! de patru şi juună dosarii a parte, în care se depune actele mătate pentru licenţiată în medicină, și este
supra-numite (art.4). Acestă dosară conţine şi: acela aprobată de Ministeriulii culteloră şi in1, Nomărulii pusi pe fâ:a de inseripţiuni şi strucţiunei publice.
:
.
pe foia de frecuentare;
Art, 13, Înainte de 15 Septembre, decanulă
2. Examenile trecate cu nota obţinută;
trebue să invite pe profesori să încâpă cursu- 3. Numărulă inseripţiuailoră luate ;
rile lorii respective, înaintându-le catalgele -

C. Studiile

4. Foile de frecuentare pe anii trecuţi, şi 5. Vă fâiă pentru observaţiuni.
- Be Inseripţianile

stndențiloră cari se vori fi aflândi regulaţi,

6ră la 5 Octombre, celă multă, să le înainteze
catalogele defieive.
[|

"Art. 14. Stadenţii suntă obligaţi să urmeze

cursurile cuprinse în programă fără întrerum=

Art, 6. Studenţii, la înscrierea lorii în fa- pere şi în ordinea, cuprinsă întm'ânsul (art. 11).

.
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Art, 20, Notele de apreciaţiune se însemn€ză prin qifre, exprimate pe uă scară de la

Studenţii externi şi interni de prin spitalele
mai depărtate de centralii capitalei, cari nu
potă frecuenta clinicele după programă şi în
anii în cari se află, aă facultatea d'a frecuenta
clinicile respective în alte semestre.
De Examenele.

zero până la dece, cu semnificaţiunile următâre:

1. Nota 1—85, răi, respinsi;
2.
>»
6, binişorii, priimită ;
3. >»
7, bine, priimiti ;
4.»
8, prea bine;
531139, forte bine;
6, ''>
10, priimită cu laudă.
„Arte 21. Decisianile juriului se aprobă de

|

Art. 15. Suntă patruspeciideexaimens, tote
publice, şi anume:,

cnc

pa

pri

către facultate.
va, Art 22. Studentală sâicandidatulă care nu
se presintă la timpul şi loculă fixati pentra

1. Examenul de admitere a eleviloră din

Sc6lă în facultate;

Pg

zi

2. Examenul de finele anului scolastică;
_; 8. Examenul de doctoratii,şi licenţiată în examinare, trebue să s2 justifica şi să adreseze
decanului nă nouă cerere, însă fără depunere
medicină; seic
"4, Examenulii deadmitere pentru libera prac: ge alță taxă de către candidaţii de acâstă catică:a;a doctoriloră; B, a farmaciştiloră; c, a tegorie, ce
“Arte, 23. Candidaţii de medicină, de farmaveterinariloră;'d, a mâşelorii, presintaţi cu dicie, de veterinărie şi de moşire, cari ai stuplomedinstrăinătate. știi
Art. 16, Numels examinangiloră
,. timmpulă diati în străinătate şi voescia obţine diploşi loculii de examinare trebuesei publicate priri

mulă respectivă la facultatea din Bucurescă -

membru suplinitorii, precum se arâtă lă locurile respective (art. 67, 72, 75 şi 80), delegaţi
pe rândiă, după listele respective, constituite pe

79,76 şi 70),

afigersJa facaltate cu câte-va ile mai înainte, sâii la una din cele-alte scâle, anesatepe lingă
„Arte 17, Juriolii examinatori se compună acesta, suntă admişi (art. 64, 71,74 şi 77) şi
do profesorii facultăţii sâiă al scâlelorii respec- obligaţi să depună taxa prescrisă pentru dife-:
tive, (de. farmacia, veterinărie, nioşit) plus ună ritele examene de liberă practicare, (art. 65,

înzăţimentă şi în ordini alfabeticii. Membrii

juriului îşi alegă din sînulă lori unii preşedinte

Art, 94, Decanulă sâăi preşedintele juriului
încunosciinţeză pe dată studentului sâă candidatului resultatală examenului. Decanulii ra-,
portâză neintârdiati Ministerului de interne

prin votă, Dacanuli are dreptulă d/a presida

despre doctorii, licenţiaţi în medicină,

licen-'

ori-ce jurii examinatori în genere, fără însă
să se bucure de tară unde acâata va exista,

cari aii obţinută. diplomulă în România,

pre-

âfară deea nu va fi şi membru.

E

„Art, 18. Pic-care membra ală
îbineză po rând câte 15 minute
în parte şi în scratini notele po
raporturi syeviale. Jariulii, după
minată, ţine. şedinţă, delibereză

juriului exaşi însemneză
catalâge stă
lucrarea, terasupra capa-

ţiaţi în farmacie, veterinărie şi despre mâşele

cum şi despre cei veniţi cu diplome din străi-.
nătate, cari ati obţinută dreptali de libera
practică în România,

(art. 70, 72, 75 şi 80),

anotândă toti-A'aă-dată şi Statul de unde s'a.
liberatiă. diploma, cu data acestaia. După acâsta, susii numiții titulari trebue să se pre-

cităţii examinatulul, decida de admitere sâă de sinte ja disulă Ministeri, ca să obţină certifi-.
respingere, şi, de ta area locă, de amânare, catală pentră voia de libera practicare a artei

în tine, încheiă prescriptulă-verbală usupra lucrăriloră, pe care 'lă înaintâză decanului d'impreună cu raporturile de notele şi cu lucrările

înscrise ale candidatului, de voră exista.

Art, 19, La diferitele probe ce suntii a se
compune în surisii de către candidatii, precum

loră în România, fără care nu poti practica.

1, Examene de admitere din sedla
de medicină în facultate

Art. 25, Elevii fostei scâle de medicină,
şi da cele ce suntii a se face prin disecţiuni a- (art. 3), trebue să se presinte la examenali de
gupra cadavrului, juriul redigâză chiară în admitere la începntulă (Septembre) anului scoşedinţă cestinnile prescriseîn numără înduoitii lar; ei voră fi examinaţi asupra materiilorii
do acela ali candidaţilor; aceştia tragă câte predata în nltimulă ană respectivi din scâlă
una la sorţi şi o lucrâzăîn orele prescrise, fără de'către ună juriii. compusii. de profesorit fai
să consuitecârțisâă notițe. La asemenea probe, cultăţii din ânală identică.
Arţ. 26. Elevil respinşi poti să se presinte *
unul din membrii jarialui, trasă la sorţi, sciă
ună delegati ali acestuia, controlăză pe 'can-

din nucă la acestii exameni, după şese luni,

(1—15 Martie);ei priimescii foia de frecuentare; pe câre trebue să o presinte în bună recare o sigiltză întruni converti şi o; înain- gulă la înscrierea loră, pentru repetarea exa+6ză progedintelui jurialui,: Pentrn.examinarea menului şi în casii de li xorii trece cu buni
unui boinavă se. acordă, candidatolui 15 mi- succesiă, să li se libareze inscripţianile pe trididatii în timpulii lucrării. Candidatuli, după

terminarea;lucrării predă acesta controlorulul

nute.

:

ea

e

;j mestrele trecuta pentru 'definitiva regulara a

PE

MEPI

CALE

-b

loră în facultate, €ră în casii de oră fi respinşi,
rămână repetenți pentra admitere; s6ă:

aceste examene după ce 'şi rorii filuati inscrip-

decanului;în acestii casti, li se va, libera înscripţiunile necesarii şi se voră regula în. facultate, avânâi dreptulii să se presinte la exa-

sunt următârele:'

țiunea XVII. Aceste examene fucepă 1!a1 NoemnArt, 27, Elevi scâlei refusaţi la examenulă bre înainte. şi se depună în interval. de câte
de admitere, cară voră prefera să urmeze stu- duoă luni. Thesa o. poti susține tocmal după,
diulă pentralicență, să declare acâata în scrisiă ce voră fi Inatii inscripţiunea XX..
_

menulii de finele anului, în care s'ară fi aflată
în scola de medicină, (vegi art, 3, b). 7
"AI,

Examene

de fine de anii.

Art, 28, StulenţiY sant dâtoria trece la fimele fiz-cărui ani scolastică câte ună exameni

» Arte 37, Materiile exameneloră de doctorată

e

1. Ezamenă, anatomia descriptivă, fisiologia, histologia şi uă probă de disecţiune;
."
2, Ezamenă, patologia generală, patologia
medicală, pat logia, chirargicală, anatomia patologică şi uă probă de medicină operatâre -pe
cadavru; ,
:
"3. Examenii, fisica medicală, chimia medicală, istoria naturală medicală şi - farmaco-

asupra, materiei cursuriloră ce aii urmatăîn a- logia;
”
celii ani, după cumi se cuprinde în programă.
4, Examenii, higienă, medicina legală, teraArt. 29. Suntii patru examens de fina deană peatica şi materia medicală; o

pentru cel primi patru ani de studii,și se facă

la 15—25 Ionie.
!
|
Art, 80. Decanul trebue să înainteze pro-

5. Ezameniă,

clinica medicală. clinica chi-

rargicală şi obstetrica, teoreticăşi practică,
Art. 3S, Juriulă examinatori ali fie-cărai
exameniă de doctoratii se compune de câta trei

fesorilorii catalâgele stadenţilorii cari "şi ai
luati inscripţiunile şi cari ai frecuentată re- profesori da facultate, cari voră fi. pe
gulată prelecţiunile (art. 8 şi 11) în cursală a- pote, profesori de sciințele rospeztive
nului, ca profesorii să potă începe lucrarea cărora se examinăză.
i
examenilori.
Le
.
Art, 39, In fiz-care serie de examene
Art, 81, Studenţii cari nu 'şi ai luată in- înscrie, celă multi trei candidaţi. la
cripțiunile pe trimestrulă
ală patrulea din anii | nulă al V-le duof, şi la susţinerea teacă

câtii se
asupra

se potii
examonumai

respectivi penăla 10 Iunie (art. 30), nu nat pot |unulă.
îi trecuţi în disele catalâge (art. 30), şi trebue
Art. 40. La examenulii 1-iă, candidatulă
să justifice întârgierea luării disel iuscripţiuni. | face, sub controlă, pe cadavru. (art. 19), în

Art, 32, Pie-care profesori examindză în sala de disecţiuat. nă preparaţinne anatomică.
parte asupra materiei ce a predată în cursul Prepararea incepe la 8 ore matinale; la 12 ore
anului. La 26 Lunii, juriulă ţine şedinţă, în- | începe examenul; candidatali descrie prepaChee ună preseriptii-verbală asupra resaltatu- tulă ce a disecatii şi modulă disecaţianei, apol
lui examenului şi "li inainteză decanului îm- răspunde asupra cestiunilarii de anatomie dopreună cu ravorturile de notele date.
O scriptivă, fiziologie şi de histologie.

Art, 33. Studenţii refasaţi la examenilo din
Janie, suntă admişi âncănă-dată la disulă exameniă la începutulă anului scolastică viitoră
(15 penă la 25 Septembre), în acelaşi timpi

trebue să se presinte pentru examinare şi sta-

denţii cari nu s'aii presintatii în Iunie, din
causa recunoscute valide de facultate.

"Art, 8£, Studenţii refusaţi şi în urma exa-

menului din Septembre rămâniărepetenţi, liberându-li-sa din.noă numai foia de frecuentare,
spre constatare că frecuentâză cursurile anului co repetăză.

“111, Examene de doctoratii
și licenţiată
a. Iizamene de doctorată

Arte i, La examenulă II, răspunde la di-

ferite cestiunI de patologie generală, patologia medicală, patologia chirurgicală, anatomia
patologică, şi face, în presenţa jurialui, vă operațiune pe cadavra, vorbindă şi asupra diforitelorii met6de resvectire,
Art. 42. La examenală Ji, răspande la diferitele cestiun! de fisică medicală, chimie me-

dicală, istoria natarală medicală şi do farma-

cologie.
-.
aa
Art. 43. La examenuli 1V, răspunâc la
diferitele cestiuni de medicină legală. Candidatală radigeză trei formale medicale, date de
jurii, şi ună raportă de medicină legală în.
scrisii.
(art. 19), pe care "lii lucrâză în 1—2 ore.

Art, 4. La examenulii V, candidații faci
la 8 ore matinale câte uă cormposiţiune înscrisă

asupra patologie! medicale şi patologivi chi-

Art, 35. Pentru obţinerea gradului de dos- rurgicale, pecareolucreză în 4—5 ore. (Art. 19).
toraţii în medicină. candidaţii santă dâtori a | Peste di, candidaţii examineză cât: duoi boltrece cinci eximene de doctorati şi a susține navi în unuli din spitalrle civile din capitală;
nă țhesă, după care doctoraniulii "şt priimesce suntii interoguţi asupra acestoră bolnavi, şi în
diplomulă meritată. (Art. 24).
fina asupra obstetricei,
i
Art. 36, Candidaţii ai dreptulă de a trece Arte 45, Dapă fie-care exameni, juriulii ţine
:

IEz

aie

Doi

e

Ned

6
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şedinţă, închee prescriptă-verbali asupra

re- patologiei medicale, patologiei chirurgicale şi
“sultatalui obţinută, determinândă, în casii de asupra medicinei legale,
i
:
respinşigere.
intervalulă

de amânare;

acesta

esto de dusă luni minimum, până la te luni

”

maximmn (art.18),

o

ni

“Art, 406. Dâcă candidatuli este respinsă la

III erameniă. Candidatulă răspunde asupra
clinicei medicale, clinicei chirurgicale şi asupra obstetricei. Candidatulii examinză duoi
bolnavi în unulă din spitalele civile din capi-

unulă din aceste examene, nu are dreptalii de tală şi este întrebatii asupra acestora de către
a se prezinta la examenulă următori, dâră se fie-care membru ali jariului.
|
pâto presenta la acelaşi examenă, la termenul
Art. 55. Jariuli examinatoriă pentru fiefixati de juriul respectivă (art. 45). . :
care examenii se compune de trei profesori; aArt. 47, Preşedintele juriului încunoseiin- ceştia precum şi facultatea urmâză la apreciaţEză pe dată candidatului resultatulă exame- rea capacităţii candidatului şi în cele-alte
nului, pe care apoi decanul 'Jă publică Ia fa- lucrări reepective, după regalile observate pencultate prin afigere. .
.
tru candidaţii de doctorati (art. 16, 17 şi 18).

Art. 43, Candidatul carea trecuti cu bună

Art. 50. Licenţiaţii (cu excepţiune de cele
cuprinse la No. 3 c) în medicină, cari voescii

,
a
movare,
"Art, 49. Juriulii de promoţiune se compu-

sinte facultăţii
uaă certificati că aii trecutii

succes câte-şi cinci examenele de doctoratiă,
se pâte înscrie pentru susținerea these de pro-

să devină doctori în medicină,

trebua

să pre-

examenulă generală de liceă, precum şi diplo„ne de cinci profesori, denuniţi în genere după mulii să de licenţiată în medicină. După adramura ce trateză thesa. Candidatulă 'şt alege misiune are a lua inscripţianile XIX şi XX,
- din aceştia pe preşedinte după voința sa; mem- ca candidați aspiranţi la doctorată, (vedi
brii juriului interogă succesivi pe candidati art. 35—50). asupra veri-cărei cestiuni din subjectulă thesei co susţine candidatală, după acâsta doctoranduli este declarată doctori în medicină şi |.
chirurgie (art. 24),
Art, 50. Thesa conţine uă disertaţiune asu- 1V, Examene pentru admitere la libo=
pra uneia din ramurile învățământului medira practică, 10 n doctorilorii,.20 a

' APENDICE

calii. Candidatuli presintă manuseriptulii pre-

gedintelul juriului de promoţiune. acesta după
co'lă cercetâză şi opinză afirmativă asupra aceloră cuprinse, "li înainteză facultăţii pentro
decidere. Consiliuli profesorală, în casă afirmatiri, "li înaintâză la visa rectorului, şi după

acâsta, o înapoiază doctorandului
pentru imprimare, încunosciințândo'i totii uă-dată timpuli
şi loculii de promorare.
.
Arte 51. Cu duo; gile înaintea promoţiunii,
doctoranâulii este dâtorii a depune la, 'secreta:

rulii facultăţii 50 exemplare din thesă.

farmaciştilorii, 30 a veterinarilorii şi
40 a mşelorii,

Art, 57, Valrea examenului de doetoratii,

de licenţiatii în farmacie, de veterinari şi de
moşe trecute în străinstate va fi judecată de
Consiliul profesorală ali facultăţii.

Art. 58. Ori-cine doresce a obţine dreptulii

da exercita

medicina,

farmacia,

veterinăria

sâă moşitulă în România, trebue să depună la
facultate (decanul) actele doreditâra de identitatea persânei, certificatele de stadiul respectisii şi diplomali titlului academică ce
posedă, alăturate unei petiţiuni cuvenite.

b.. Examene de licenţă,
Art. 59, CandidaţiI cari aă începută stuArt, 52. Candidatul, ca să pâtă obţine di- diulă medicali farmaceutică sâă veterinari la
plomuliă de licenţiată în medicină. trebue să fosta scâlă de medicină şi la trrminată în
pos6dă XVIII

inscriţiuni (art..12). după re-

străinătate. suntii: scutiţi d'a presinta certificatulii de examenaulii generală de liceă sâă de
studiulă gimnasială.
candidaţii potă incepe atrece cxamenile de liArt. 60. Diplomele de magistru în chirurcenţă de la 1 Noembre înainte şi a le urma în gie (licenţiată în medicină, oficiârii de sănătate)
intervale de câte ducă luni celă pușină. După şi de patroni, na sentă adinisibile.
terminarea examenilori și după luarea inseripArt. GI. Decannli supuneîn timpi de optii
ţianiia XVII, priimesci diplomulă de licenţiat dile celă multi, nuinitele acte Consiliului proîn medicină (art. 24).
tesorală ali facultății, acesta constatândii va-

gulele observatepentru studenţii de doctorată.
Art. 53, După luarea inseripțianii a XVII,

„Art. 54. Sontă trei examene de licență: * *
I exramenii. Candidatul răspunde la anato-

mia descriptivă, la fisiologie şi la materia me-

dicaiă, face uă disecţiune anatomică pe cada-

vru, precum s'a arătatii Ja art. 19 şi 40.
IL exanienii.

Candidatul

-

răspunde asupra

liditatea titlarilorii, priimesce pe candidată la

examenulă de admitere (art. 17).
|
Art, 62, Candidatulă admisă la exameniă
depune decanului taxa prescrisă, sub luare de
recepisă în regulă. Candidatului respinsă uădată, se va restitui jumătate din taxa depusă,

MEDICALE!

rămânândii ca la, presintarea lui din nuoă la acelaşi 'erameniă să pună din nuoă taxa prescrisă. La finele lucrăriy, decanulă distribue
membrilori juriului, sub priimire de recepisă,
taxa depusă în părţi egale.
ia

Art. 63. Candidaţii străini nu. poti depune
examenile de câtii în limba română.

1, Examene de.admitere pentra libera
practică a doctorilorii cu diplomă
din străinătate,

.

art, 64. Doctorii în medicină cu diplomele
* din străinătate, cari dorescii a practica medi-

“ cina în România, trebue să presinte la facultate actele următâre :

1. Actalii doveditorii de identitatea persânei;

2, Certificată de examenulii generalde liceii;
3. Pâia de inscripţiuni doveditore că a urmatii celă puţini patra an! cursurile speciale
medicale într'uă facultate, afară de timpul întrebuinţatii pentru examenile de doctorati, şi
4, Diplomat de doctorati în medicină,

7

în scrisă asupra unei cestinni de medicină legală. Canditatulă lucreză disa cestiune în 2-—
3 ore, şi, după terminare, controlorulă o înaint6ză preşedintelui juriului (art. 19).
:.-..
IV. Examenuli orală. Acesta se face asupra diferitelorii ramuri medicale, chirurgicale
şi obstetricale, . -.!
RI
Art. 69, Cele cuprinse în art, 45 se aplică
şi la aceste examene, :
pa
Art, 30. După terminarea tutulorii patra examene, juriulă închee prescriptă verbală asupra priimirii s6ă respingerii candidatului
(art. 18 şi 24), In casă de respingere, juriulă
amână pe candidată pentru minimum 6 luni
până la maximum

de anii ani, la care termenii

candidatul are dreptulii d'a se presinta din
noiila examenii. Candidatuli care se respinge
şi acumi. perde dreptulii d'a se mai presinta
ia acesti exameni.

9, Examene de admitere la libera practică a farmaeiștilorii cu diplome din

străinătate,

Arte 65, Doctorii admişi la examennlii de

admitere pentru libera practică, dapunii docanului. sub luare de recepisă în regală, nă tază
de câte 15 lei uoui pentru fie-care membra ali
diferitelorii examene.
Art. 66, Doctorii în medicină ale cărori titlură (diplomulă de promoţiune, fără examenii

.

I1I. Examenulii nedico-legalii, Acesta, se face

|:

Arte 71, Licenţiaţii (magistri) în farmacie

cu diplomele din străinătate, cari dorescii a exercita farmacia în România, trebue să presinte la facultate actele următâre :.
i
1. Actulii de identitatea persânei;
:
2, Certificată de celă pușin patru clase gimde Stati) nu le dă dreptul de liberă practică
o.
e
a medicinei în Statală de unde ai obținntii di- nasiale (art, 59), .
plomuli, poti obţine dreptulii de libera prac- - 8. Certificate e practică cu elevă în farmatică a medicinei în România, după trecerea ca cie şi de asistenti. *
4. Certificată de studiulii farmaceuticii, acasuccesii a celoriă cinci examene de doctoratii, afară de susţinerea thesei, după disposiţianile demică de unali sâi duoi ani, după progra-

mulii universităţii respective;
5. Diplomulă de licenţiată în farmacie.
Art, 72, Constituirea juriului examinator şi
obţinerea diplomului de doctorată (art. 95—47),
Art. 67, Doctorii în medicină alii căror titlu examenilo pentru obţinerea voi de libera ece se urmâză cu candidaţii cari ai terminati

studiile medicale în România, regulate pentru

le dă dreptulă de libera practicare a medicinei
în Statală unde aii meritată diploma potii ob- ţine dreptuliă
de libera practicare în România,
-“după trecerea cu bunii succesă a vnuiexamenii
- compusă de patru probe înaintea unni juriă
compusă de 'cinci membrii dintre profesorii fa,
_culăţii (art. 17). __Art, 63, L. Examenul în scrisă. Acesta se

- face asupra a două cestiuni : una medicală şi
“-alta chirurgicală.
cestiuni în 4—5

trolorulă

Candidatuli lucreză disale
ore, şi, după terminare,

o înainteză

(art, 19)...

-

con:

preşedintelui juriulai

„.

e

- “11. Examenulă clinică. Candidatul exami-

xersare a farmaciei în România se facă întocmal după disposiţiunile privitâre la candidaţii
de farmacie din sc6la din Bucuresci, regulate

pentru obţinerea diplomalui de 'licenţiatii în
farmacie.

,

“Art, 23, Candidatulii admisă la acesti exa-

men depune decanului, sub luare de recepisă,

uă taxă de lei noui 60.

i

3, Examene.de admitere la libera
practicăa veterinarilorii :: *
: Arte 74. Veterinaricu diplomele obţinute
în străinătate, cari doresciă a practica, arta loră
îu România, trebue să presinte la facultate actele următore:. -*.
pat
1, Acţi de identitatea persâne!;. * : -:

nâză în unulă din spitalele civile din capitală
-trei până la cinci bolnavi (art. 19),. vorbesce
asupra diagnosei, prognosai şi asupra trata2. Certificatii de 4 clase gimnasiale (art. 59);
- mentului indicată, şi respunde şi la alte ce-l
stiuni theoretice şi practice, decă membrii ju- | -3, Foia de inseripţiuni de ună studii specială
n e
i
riului găsescii necesari să i se mai adreseze. depatru ani; -.

-
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- *%.-Diplomulă de'veterinărie,

n:

1. Certificatulă că scie să scrie şi să citâscă;
„9, Certificat:de stadiul obstetricală de ună

Art. 25. Constituirea juriului examinatoră
—ai'eramenile pentru :obţinerea voiei de libera
-practică a veterinăriei în România se facă în-

ană-celă puțină;

tocmai după disposiţiunile în vigâre „pentru
-Bcolarii de veterinărie, regulate; pentru! obţi*merea diplomei de veterinari... :. ........

carte (art. 77,:1) mâşa. depune
'uă

Art. 76. Candidatul admisă la acestă exa-

“măenă depune decanului, aub luare da.recepisă,
uă taxă de lei noi40.
ci.

„4, Examenede admitere la liberă prac"tică'a moşelor cu diplome din străi-

nătate,

e

“Art, 77 Moşelo cu diplome din străinătate,
cară dorescă a practica: arta loră în România,
trebue; să: presinte la facultate 'actela urmă“târe :
ÎTI

DI

-3.Diplomademă,

i

..

cp

i...

Arte “8. In lipsa certificatului de sciinţă de
probă res-

pectivă în limba română: nemidlociti înaintea
admiterii, şi numai după ună resultată afir-

mativiă pâte fi adraisă la examenulă cerută.
Art, 79, Candidata: admisă la examenii”
depun6 decanului, sub luare de recepisă, uă tază
de ici noui 30.
N Ea

Art, S0, Examenile moşeloră se ţină în ma-

„| ternitate, într'uă singură şedinţă;.
ele consta
din donă probe : una theoretică şi alta prac-

tică, gi so facă după disposiţiunile observate

pentra mâşele din scOla din Bucuresci, regulate pentru obţinerea diplomului de mâşă (articolulă 24).

DECRETULU

|

DIN 4 DECEMBRIE 1872 PENTRU MODIFICAREA ART. 70 DIN REGULAMENTULU .

FACULTATII DE MEDICINA

e

"<Art, 10. După terminarea tutuloră patru | imam de ună ană, la cars termen candidatul
examene; jariulii închea prescriptulii verbali are dreptul a se presinta din nuoiă la examenă.
asupra priimirii sâi respingerii candidatulu!
«Candidatuli care se respinge şi acumii are
- (art. 18 şi 24),
dreptulă a se presinta, din noi, însă cu condi<In cas de respingere, jariali amână pe ţ iune de a fi supusii la examenulă indicată la
- candidată pentru minimum 6 luni până la ma- art. 07 şi 68 din acelă regulamentii.>

„REGULAMENTU
PENTRU ORGANISAREA SCOALEI DE FARMACIA DIN CAPITALA
(Decratii No. 1892 din 15 Octombrie 1871)
= Disposiţinut generale
"Art, 1. Cursul învățământului farmaceutică

„dăimuesca şâpte ani şi se divideîn trei stadiuri

de învtţământii theoretico-practiciă :

sciințeloriă, celoriă (4) patra ani primi de gimnasii. Mandatele burselorii 86 libereză în urmă

de certificate do urmare regulată şi de bună
purtare,
:
Art. 4, Elevii fostei sc6le de farmacie trecii

I. Stadiulii de elevi, trei any;
II. Stadiul de asistentă, doui ani;
Il. Stadiulii de studii academicii, doni anţ.

ralii "i va clasifica în stadiurile de stadii, ana-

cui6scă prin farmacii private autorisate şi prin
"cele centrale de prin spitale.
,
|

Art, 5. Scolarii străini cari doresc să practiceze, să urmeza cursurile şi să termine. învă-

de a dreptulîn acâată sc6lă. Consiliulă profeso-

logiă cu gradulii învăţământului lorii identicii
Art,2, Scolarii de farmacie trebue să lo- din scâlă. |
N

: Art, 3, Miniaterulii va destina pentru elevii ţămentulii farmaciei în acâstă sc6lă suntă adromâni înscrişi până la 15 Septembre, uni nu- mii în scâlă în condiţiunile scotarilor români,

mării de burse suficiente pentru toţi anil de
Certificatele lorii de practicare şi de examo„studiii,. Dâcă însă nomărulă scolarilori va fi ne, precumiă şi inscripţiunile academice obți= maă maro de cât acela, ală burseloră, atunci a- nate în străinătate suntii valide şi în sc6la de
cestea so voră acorda, prin concursă, asupra farmacie din capitală.

MEDICALE

Despre

admisiuue ! -

Art, 6, Admisiunea, la învățământul farmaceutică în diferitele stadiuri se face în modul
arătată la art. 9 şi 10,
..
i
Art, 7. Inscrierea în scâlă se face la începutulii anulni scolastică, 1—30 Septembre.
1, Stadiulă de elevă

Art. 5. Stadiulă de elevă dăinuesce trei ant
de

practicare în farmacie, dâca însă elevulii
presintă certificate de mai multă de patru (4)

:9

tea dreptulii de asistentă în farmiicie, Peatra
udmiterea la acestă examenii, elevulii se presintă la decan cu uă petițiane însogită de unii
certificată liberată de şefulii săă şi avisată de
colegiulii farmaceutică sâi de medicul primarii
al districtului sâă de vice-preşedintele consi-

liului de igienă că a urmată învățământul a-

cestui stadii cu succesii şi cu bună conduită,
Art, 15. Acesti examenii este publică, 'se
face la facnltate, la începutul anului scolastică (Septembre),.în limba

română,

în serii

de câte trei elevi celă multă şi so compune de
clasa gimnasiale, atunci, numai duoi ani.
trei probe :
Art. 9. Ca că pâtă fi priimită ună” elevă în „. 1. Proba inserisă ; 2, proba
orală şi 3, proba,
scâlă, în acestii studii, trebue să presinte ac- practică.
i
:
«
tele următâre :
"
n
1. Proba înscrisă se face asupra unui object
1. Act de voia părinţiloră să a tutorului; din farmacologie. dată
de' către juriă în ge-.. 2. Actă că are, celă puţin etatea de 15 ani ; dinţă, La lucrarea acesteea
, se acordă elevului

8. Certifieatiă că a absolviti, celă pugin, pa-

tru clase gimrasiale, ii
„Arte 10. Elevală so presintă decanului facultăţii în persână, sc, cei de prin districte,

prin corespondință,
,
- Art, 11, Elevul este aşedatii în una din farmaciile private autorisate sâii în cele centrale
de prin spitale (Art. 2).
:

Intreţinerea, eleviloiă în farmacie, 'se regu1€ză între şefulă şi între părinții sc tatorală
elovalui sii cu decanulă facultăţii de medicină

pentru bursieri, P'armaciile centrale de prin
spitale voră întreţine pe elevi, priimindă bursa acestora.
i
Art. 12, Elevii priimescă de la scâlă matricula necesară şi nu'şi potă schimba, şeful fără
motive valabile, încunosciințândă despre acâsta

pe decanii.
Art, 19, Elevulii învâţă de la şefală sâă, în

acestă studii, după progeame speciale; armătârele objecte : .
1. Elemente de istoria naturală;

2. Elemente ds fisică şi chimiă;

3. Farmacia practică şi terminologia, şi
4 Farmacognosia cu dosele medicamentelorii

dacă ore şi se face sub controla unuia din
membrii juriului, trasă la sorţi, s&ă ali dolegatului acestuia;

2, Proba orală se face asupra elemnentelorii

de istoria naturală, de physică şi de chimiă;
3. Proba practică, Elevulă prepară în şedință donă medicamente compuse după diferite ordonanţe, date de către jariă în şedinţă.
Pe lingă acestea juriulii faca întrebărk asupra
manipulaiunilorii în genere şi, în parte, asrpra diselorii ordonanţe, asupra imedicamenteloră eroica, ete.

!

,

Art, 16, Juriulii examinatorii sa compune :
1. Do duoi profesori af scoloi, delegaţi du-

pă alfabetiă, şi

e

2. De un membru din comisiunea, farmaceutică, alăturată consiliului medicală saperiorii,
Fie-care membru examin€ză câte 10 minute
şi însemneză notele pa catalogele respective,
* În ultima, şedinţă, juriult îachee prescriptă

verbală de resultatulă examenului şi'Ji înain-

teză decanului împreună cu catalâgele de no-

tele şi cu lucrările înserise ale elevului,

Art, 19, Decanuli, în urma, examenului cu

bunii succeaă, libereză elevului certificatulă de
chronice şi legile farmaceutice, în mod practic, Bradulă de asistență, sub-semnatiăi şi de memŞefulă farmaciei este dâtorii a procura ele- brii juriului investitii cu sigilialii facultăţii,

vului, cărţilo şi inidlâcele necesarii pentru a.-

Art, 18, Elevulă respinsă la acest examenii

cesti fovăţămentă.. Şeful şi asistentulii: sunt se amână pentra tre! iuni minimum, până la
dători a da elevului tote explicaţianile instruc- unii ană tnaximum, Elevolă respins de tre! ori

tive, a'lii
numai cu
şi elorulă
falui săi

trata ca po ună studios şi a'lă ocapa
operațiuni farmaceutice, asemenea
este dâtoră supunere şi respecti geşi asistentului acestuia, să execute

lucrările încredințate lui cu bună-voinţă şi cu

consciinţă, a evita totă. câ pâte fi rătămătoră
farmaciei şi a se aplica, în orele s6le libere,

la

studială teoretică. ..
Di
aa
- Elevuli bursieri despre care se constată în
Tepetata ori că no'şi împlineace dstoriile sâle
după cuviință, verde barsa.
Ma
Arte 14, La finele acestui stadii, elevulă se

supunela sc6la de farmaciă, la examenaliă pen-

la acestii exameniă pentra câte unii anii, perde

dreptul d'a mai fi priimit ea elevi în farmacie.

Elevul bursieri respins de.duoă ori la acestă
cxameni perde bursa.

Asamenea şi şeful farmaciei din care se res-

pingii succesivi doni elevi pentru câte un ană,
perde dreptulii d'a ra priimi elevi în farma-

cia, sea.

i

.

„I[. Stadiul de asistentă

Art, 19, Stadiulă de asistent dăinuesce doui
ani de practică în farmacie, în care timpii asistentul este aşegată îotr'nă farmacie (art, 2).

!
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--.. Asistenţii aşedaţi în farmaciile centrale de
prin spitale trebue să practiceze unulii din a-

ceşti doni ani într'uă farmacie privată antorisată, ca să devină forte în manipulaţianea ta-

xei legale şi în expediarea medicamnentelorii
pentru publică. atâtă după ordonanțele doctoriloră de prin diferitele universităţi cât şi după
cererile orale, licite prin termeni populari, usitaţi.
_.
Art, 20. După terminarea acestui studii,

gefulii farmaciei, în carea practicat asistentulă

libereză acestuia unii certificată de practicare
ca asistentii, visată de colegiul farmaceutică
s€ii de medicul primară ali districtului sâă
de preşedintele consiliului de igienă.
;
"ZII. Sladiulă de studii academică

1. Namărulă pusă pe foile de inscripţiuni şi
|
de frecueutare,
2. Nemăralii înscripţianilori Juate, numerotate. .
3. Uă fâie pentru diferite observaţinnt pre-

cum: notele examenilor, congediuri, boliri, ete.

Despre inseripţiuui și programă
Art, 28, Fic-care elevă, la înscrierea sea,
priimesce de la secretarii vă foie de inserip-

țiuni pentru ambii ani şi uă foio de frecuen-

tare pe fie-care anii de studii,
Art, 29. Elevii suntii dâtori să ia în persână pa fie-care ană câte patru inscripţiuni,
câte una pe fie-care trimestru ală anului de
studii,

“Art, 30, In cancelaria universităţii este des-

chisă ună registru pentru luarea inscripţiuniArta 21, Stadiulă de studiă academică dăl- lorii; prima inscripţinne se ia. la 1—30 Sepnuesce doui ani şi represintă scola superi6ră tembre, a dona la 1—15 Decembre, a treia la
de farmaciă,
1—15 Martie şi a patra la 1—1U Iuniii, afară
Art, 22, Objectele studiului sunt :
de casurile recunoscute valide de decani, „1. Istoria naturală.
Art. 31, Nici ună scolarii nu pâte lua in2. Fisica experimentală..
scripţiunea a doua sâii cea următore, fără să
„8. Chimia anorganică, organică şi analitică constate prin foia de frccuentare că a urmată
cu toxicologia.
trimestrulă precedentă regulată.
4, Farmacologia (tarmacognosia şi materia
Profesorii sunţi dâtori a nota în foia de fremedică cu dosele).
cuentare regulata urmare.a cursuriloră şi pur5. Farmacia, după farmacopea română.
tarea eleviloră.
g. Legile, taxarea şi comptabilitatea farmaArte 32, Programa se face de copsilială procentică.
fesorală ală scâleă sub piesidenţa decanului şi
17. Hygiena publică, facultativă.
:
so snpune Ministerului spre aprobare. Progra_
Arte 23. Corsurile sciinţeloră menţionate în ma, aprobată se afige la scâlă.
articolulă precedentă se voră face de către ştse
profesori.
Despre examene Art. 24, Anul acolară incepe la 15 SeptemArt. 32, Suntă ducă feluri de examene:
bro şi dăiuuesce până la, 30 Tuniă.
Semestrulii de 6rnă dăinuesce până Ja finelg 1, Examenalăde finels anului, şi 2, Examenulă
Jui Februariii,. şi celă de vâră dela 1 Martiă riguros pentru obţinerea diplomeldelicenţiată
în farmacie,
până la finele lu lunii.
Aceste examene 'suntii publice şi se facă în
Art, 25, Vacanţiunile voriă fi, afară de sărbători. optii gile de Crăciuni, cinci-spre- dece limba română. Decanuli publică prin afigere
dile la Pasce şi duoă şi jumătate luni po seră, la scolă, cu sruă câte-vagile mai "nainte, timpulă şi locul exameniloră,
de la 1 Ialiă pent la 15 8: optumbre.
Arte 34, Juriulă examinatorii se compune
dapă cum se arstă la art. 39 şi 43; eiiii "şi aleDespre admisiune
ge preşedintele prin sorţi din sinulă săi. Fie: Arte 90, Asistentali, ca să fie admisii în a- care membru examingză în parte câte 10 minucestiă studii, trebue să presinte pe lingă peti- te şi punejnotele în scrutină pe catalogele speciale. După terminarea fie-cărei probe în parte,
ţinnea sa, certifi:atols armătâce:
1. Certifisatuliă de absalrirea, celii pugină, precamşi după terminarea examenalui, juriulă
ține şedinţe, delibereză asnpra capacităţii exaa patru clase girânasiale.
.
2. Certificată de practicare în timpă do trei minatalui, decide de priimire s6i de respingere,
zi ca elevă in farmacie.
şi în casulă din urmă, de amânare (art. 45), în
3. Certificatulii de esamenulă: pentru gra- fine, închee prescriptă -verbală asupra lucrărilorii, pe care "lii înaint6ză decanului d'imdulii de asistentă, „şi
4. Certificati că a practicatii în farmacie în preună cu catalOgele de notele date şi cu lutimpiă de daci ani ca asistenti.
crările în scrisă ale candidatului.
Art. 35, Decisianile jariului examinatoră
Art, 22, Pentru fis-care scolară va fi ună
dosară care, po lingă actele citate la articolulă suuti aprobate şi de consiliulă profesorali.
Art, 86, Notele de apreciaţiune sa înzem-.
precedenti, va mai cuprinde şi:

un
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“nâză prin cifre de la 1—10 cu valârea următâre:
Nota 1—5 cu răi, refusată,

»
»
>
»

d

Gcubinişoră, priimiti.
7 cu bine,
8 cu prea bine.
9 cu forte bine.

|

10 cu priimită cu laudă.

>

dinţă. Pentru aceste lucrări se acordă candidatului optă dile, în caro timpii acesta lucreză
sub controlul anauia din membri! juriului tras
la sorţi sâii ală delegatului acestuia.
Dapă terminarea lucrăriloră, depune preparatele în mânele controlorului. Diselo prepa-

rate rămână în usuli laboratorului chimică.

Art. 42. Examenile rigurose începă la Oc-

tombre şi se depună în intervale de câte uă
-1. Ezramenile de finele anului

lună celii pugini. In fie-care serie sa poti în-

Art, 87. Scolarii suntă dâtoră a depune la
finele fie-cărni anii scolasticii examene asupra
materiiloră învăţate în cursulă anului respectivă, cuprinse în programii.
Art, 33. Examenile de finele anului se depunii dela 15—25 Junii.
|
:
„Santi priimiţi la aceste examene numai acei
scolari, cari *şI voră fi lnată până la 10 Ianiă

Art. 49, Juriul examinatoră se compuna
de 5 membrii, delegaţi după alfabetii şi a-

scri câte trei candidaţi celă multă.

inseripţiunea trimestrului ali LV-lea din anul

respectivi de studii.
.. .
.
Scolarii cari din împregiurări recunoscute
valide de decani na s'aă presintată la examenile din luniă,

precumă

şi cei ce aii fostii res-

pinşi îa unii, se poti presinta la acestii examenii la 15—25 Septembre.
,
Scolarii respinşi la examenile din Septem-

bre, rămân repetenţi şi li se va libera numai

îia, de frecuentare po anulii ce repeteză.
Art, 39, Juriulă examinatoră se compume de profesorii anului respectivi şi fie-care
membru examin6ză asupra materiei ce a predată.
2. Eramenile rigurose de licenţă

Art, 40, Scolaruli care a trecuti exameobţinerea, diplomei de licenţiată în farinacie.
La aceste examene suntă priimiţi şi scolarii
cari aă terminată studiile farmaceutice în străi-

nătate şi voescii a obţine dip'oma în acestă

scOlă. Aceşti scolari, după adinitere la examenulă rigurosiă, aii să depună taxa pentru examinate, (art. 48)...
DN

Examenile

rigurâse

constaă

de

tre! probe: 1, Proba orală; 2, proba în scrisă;
3, proba practică,
. o
1. Proba orală se face asupra istoriei na-

turate, fisicei şi chimiei şi asupra farmacologiei,

2.

-

2. Unii membru din comisiunea farmaceutică alăturată ' Consiliniul medicali supe-

rioră şi:

!

PE

.

Proba în scrisă se face asupra unui ob-

jectă farmaceutică, dati de jurii în: gedință.
Pentru acâstă lucrare se acordă candidatului
patru ore în care timpă va fi pusă sub controlulă unuia din membri! juriului trasi la sorţi,
stă alu delegatului acestuia.
i
3. Proba practică. Candidatalii face vă preparaţiune chimică compusăşi uăanalisă calitativă asupra unui compusi dati de jariă în şe-

DN

3. "Vrei profesori din scola do farmacie.
Art, 44, Candidatulii, la înscrierea sa pentru aceste examene, este dâtoră a presinta, juriului unii preparat chimică numită Magisterium, elaboratii de dânsul în anulă ali 11-lea

în laboratorulii chimică ali scâlei, Juriulii cer-

ceteză acestii preparată, opineză asupra meritului lui, 'lă însemneză şi, în fine, ?lă depune
în laboratorulii scoley.
”
Art, 45, Candidatul respinsă la una din aceste probe, nu se pote presinta Ja cea: următore, ci se amână pentru minimum trei luni,
pânt la maximum s6se, şi are a rtîncepe exa-'
ia
- menile de la prima probă,
Dursiernlă respinsii do două ori la acestă

examenă perde bursa.

nulă de finele analui ati II-lea, are dreptală
d'a se presinta Ja cxamenile rigurâse pentru

Art, 41.

nume:
1. :Unii
profesori
cână;
Daabiizitaedin facultatea
ii de,medi-

i

Ra

Art, 46, Candidatulă care a trecuti aceste

examene,

obţine diploma

de licenţă în far-

matie.
a
Sa
Decanulii face formalităţile necesarii pentru
obţinerea diplomei cuvenitv licenţiatului, publică pe acâsta prin afigere la scolă şi midlo-

cindă Ministerulă,
va comunica

Ministerului

de iaterne numele şi prenumele licenţiatului
cu numărulă şi data diplomei ca să sa libereze
acestuia certificatală pentru facaltatea deexercitarea artei s6la în komânia.
a
" Art, 4, Iicenţiaţii in farmacie cu diplome

din străinătate, cari dorescii a obţine faculta=
tea de exercitarea farmaciei în România, îr6bae să trecă examenile rigurose. (art. 42—45),
Ei se presintă la decani cu ui petiţiune

însoţită de certificatele menţionate la art, 26 şi
cu inscripţiunile de studii farmaceuticii academică,

de unu sâă

duoi

an!, conformă

pro-

gramelorii respective de prin diferitele universităţi, precum şi cu diploma de licenţiatii în
farmacie,
. i:
:
i:

Art, 45. Farmacistulă cu diplomă din străi-

râtate, admisă la examenulă rigurusă, depuna
decanului
uă taxă de uă sută lel nzo! sub luare
de recepisă în regulă. Candidatul respinsii la

ja

i”
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„examenă 'priimesce înapoi de lu decanii taxa
Daeanulă, după terminarea lucrării, distrjjumătate. La presintarea, sa din noă la acestă | bue
bue taxa cuvenită în părți egale membriloră
„examenă depune din nuoii taxa întrâgă.
jariului sub laare de recepisă,
aa
e

Sa

REGULAMENRU
PENTRU SCOLA DE VETERINARIE
(Decretii No. 118 din 24 Ianuarie 1872)

Art. 1. Scăla de veterinarie are de scopi a
Examenul I-iă: asupra fisicei, chimiei, boforma magistri veterinari.
'|tanicei, anatomie! descriptivă, exterioralii aniArt, 2, Objectele de studii suntă:
malelorii cu etatea şi fisiologia;! -: -1, Anatomia generală, anatomia descriptiExamenuliă ali II-lea: asupra patologiei chivă, fisiologia, şi zoologia;
.
rargicale, b6lelorii epizootice, poliţiei sanitară,
2. Clinica medicală, patologia generală, pa- higienei şi agriculturei;
i
tologia medicală, anatomia patologică ; !
Examenulă ali III-lea; asupra materiei me"8. Chimia, fisiea, botanica explicată, mate- dicale, patologiei medicale şi terapiei; - - :
ria medică, farmacia veterinară, toxicologia;
Examenuli ali 1V-lea: asupra cliviciloră a4. Clinica chirurgicală, patologia, chirurgi- nimale, obstetricei şi medicinei operatâre. -!
cală, chirurgia operatâre, obstetrica; Art, 10, Examenul J-iă şi ]1 se facii orală;
5
Higiena generală şi aplicată, progeneExamenuli ală III-lea se face înscrisă, acorraţiunea, exteriorulă, agricultara şi medicina dându-se candidatului 4 ore;
“legală;
o
:
:
e
Examenulă ali IV-lea sa face Jaspitalulă a6, Anatomia, fisiologia şi patologia copite- nimslelorit asupra mai multoră vite bolnave.
'loră, arta poteoritului.
,
Candidatulii teebue să facă diagnose şi să
"Arte 8, Personalulă se compune din:-!
arâte tratamentulă ce ară trebai să facă fie]. Şese profesori, dintre cară unulit va fi âi- cărui animală
!
rector, numită de Minister;
:
Art, 11, Examenulă 1şi II sa pâte depune
"2, Uni prosectoră;
şi în cursulă anului ală patrulea. însă cu uni
3, Uni şefă de clinică;
intervală minimum de dacă luni de la unulii
4. Unii magistru-poteovară ;
la altulă.
E
5. Unii economii; Art, 12, Comisinnea examinatâre pentru
6. Uni bucătari;
fio-care €xamenii se va compune din treă pro7. Duoi servitori.
fesori,
„Arte 4, Pentru a fiadmisă cler în scâla de
Art, 13. Vacanţiuni voră fi aceleaşi prevă-

veterinărie so cere:
"1.

,

:

Etatea minimum de 15 ani;

__2, Certificată că a absolvită sii 4 clase

dute da legea instrucţiunii publice pentru scâ-

lele de însățământulă secundară.
o
|
Art, 14, Eleviidin scla de veterinărie'suntiă
internl.
!
Art, 15. Ss6la dz veterinărie va avea:
1. Unii spitală en materială pentru clinică;
2. Unii locată de autopsie;

gimnasiale ssii curaulă complect ală scâlei de
“agricultură sâă acela ali se6lei reale.
"Ari, 5, Cursnlă de veterinărie esta de 4 ani,
Art, G. Carsurile sa voră incepe de la 1 Septembre şi se termină la finele lui Iuniă.
3. Uă farmacie împreună cu laboratorulă
Art, 7, La finitulă fie-cărnia ană scolară se chimici ;
|
va ţine exameniă.
|
4. Unii musai cupringătorii do preparatele
Art, S, Dapă terminarea cursului, elerulă anatomice şi patologice, şi bibliotecă;
va depune examenulii pentru obținerea diplo5. Uă grădină botanică;
!
“mei de maestru de veterinărie.
6. Uă ferărie pentra constrairea j.oteâveArt, 9. Aceste examene suntă patru:
loră şi potcovitulă cailoră.

REGULAMENTU
DE

POLITIE

VETERINARIE.

(Decretii No. 1060 din 16 Mai 1871)

CAPITOLULU 1
Măsuri

generale

Art.1. Bolele în contra cărora urmâză ase

lua măsuri de poliţie veterinară suntă cele urinătore:
,
Tifus-borin (ciuma viteloră).
'Tifas-ovin.
„Antrax (dalacă, talani).

!

MEDICALE

' Variola-ovina (vărsatulă oilord).
„Atte epizootice (doră de gură şi de piciâre).
+ Răpciugaşi cărtița.
: Scabies (rii),
:
Lisa (turbare). .

aia
|

:
i

- Arte 2, Vitele cornute, aduse din străinătate, nu poti intra în ţeră de câtă numai prin
puncturile otărite la capitolulă III, unde voră
fi supuse regulelorii carantinesci.
i

art, 3. Vitele intrate în țâră printr'aă ca

rantină vorii fi însoţite da certificate liberate
de directoraliă carantinei,
-.
a
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Vitele, dapă ce aă fostă supase regulelorii
carantinesci în timpă de 10-qila şi productelă
viteloră după co ai fostii desinfectate după”

modulă prescrisii la art, 34, se voră vinde în

folosulă fisculai,
o
a:
Denuucietoruli are drepti la a treia parte.

din suma provenită din vindare. :

fectalui ssă a unui delegatii ali săi.
Art. 9, La exposiţii şi târguride vite potă

fi admise numai acei cai şi vite cari suntă în-

sogite de certificate de provenință şi de 'sănă-

Art. 4, Staţionarea, darea nntreţalui şi a- tatea lori individuală.
dăparea în vâtra sateloră a vitelori eşite din ". (Veterinarii respectivi,
carantine oste oprită ; ele nu voră

putea veni

---

Licitaţiunea se va face în presenţa sub-pre-

„împreună

E
cu autori

în contactii eu alte vite şi vorii putea staționa
numai pe câmpă liberă; asemenea nu este permisă ca conducetorii acestorii vite să seoprâscă
în vâtra comunei şi să vină în contactă cu șitele comunei,
în
-“Arte 5, Vindarea unoră': asemenea tite nu
se pote face de câtii după co ele aii fostă ina-

tatea administrativă,
voră supveghia acâsta şi
voră respinga vitele cari maă asemenea certificate),
a
:
”
Art, 10. Mutarea vitelorii dintr'uă comună
îutr'alta, si ducerea lori la târguri da vite,
zalhanaleşi măcelării este supusă reguleloră
următore:
me
„a. Vitele, mai "nainte de a fi pornito,se vor

tinei numărulă și felulii vitelori virdnte sâă

lipsă de primarulă comunei, care dă proprietarului uă dovcdă inscrisă în care se va arăta

pectatsda primarulă comunei, care va însemua
po certificatalii eliberată de directorul caranperite, precum şi bola de care a periti.
In casă cândă proprietarul vinde unei persâne tote vitele, atunci "i va preda şi certifica-

tuli menționată.
ia
„Arte G, In casă cândă se va constata că una

stă mai multe din asemenea vite s'aă vindatiă
fără să fie menţionată despre acâsta în certificatulii eliberată de directoraulii carantinei, atunci tâtă, cirâdă, se va opri şi primarulă comuaci șa anuncia pe dată pe veterinarulă şi subprefectul respectivă, spre a supune acele vite
unei carantine de dece gile în comptulă pro-

prietarulai, în loeciii anume destinati şi după
regulele prescrise prin art. 25.
:
in acestii casă proprietarulă va perde drep-

tulă de despăgubire, dâcă trebuința arii cere
a so omori unele din acele vite din causă de

b6lă, şi totii uă-dată va fi şi pedepsită conformă art, 82.
:
.
Art. 7. Productele brute, precum: piei ascate bine, 6se, maţe sărate sâii uscate, se to-

pităîn bat6ieşi în burduşe, pări de vacă și lână
în saci de pânză, potii fi îutroduse în ţâră, decă
ele suntii însogite de certificate de proveniență

constatătâre că ele provine din locuri ferite
de bâle epizootice; dâcă lipsesce certificatul

do provenință ele vorii.fi respinse. -.-. *

Asemenea vorii fi respinse pică do vite, cari

nu suntii uscate bine, maţele prâspete, nesă-

Tate, seă retopitii şi lână liberă, fără să fie împachetate în saci,
AC
a

„Art, 8, Vitele şi productele biute, carl se

revisui de către

medicii

stii veterinari,şi 'în

numărulii, felulă şi destinaţia viteloră (adică

dâcă suntă vita de tamaslică, de muncă, de
tăere, de lapte), precum şi că ele vinădintruă'
localitate sănstâsă,
"V. Cândiă din asemenea vite sari vinde pe
drumii parte din ele, atunci acâstă vîndare se
va face conformă art. 5.
|
:
Art, 11. Este oprită a se amesteca vitele
cumptrate din nuoii cu cele-alte vite din 'comună, până ce mai ântâii w'al stati 10 dile la
unii locă osebitii pentru observaţiune.
- ârt, 12, Abatoriele, zalhanalele şi măcelăriile so voră inspecta de către veterinarii oraşelorii şi judeţeloră, şi în lipsă de veterinari

de către medicii da oraşe s6ă de plasă, şi vitele,

înainte de tăere la acele locuri, se vorii înfera
cu uă marcă distinctivă. !
i
Arte 19, Administraţiunile căiloră ferate na
voriă putea priimi nict:uni trausportă de vite,
dâcă ele nu roriă fi însocite de certificatele de
provenienţă.
a.
.
DI
In casă delipsă a certificatului cerută, gefali
ftaţiunii va însciința despre acâsta pa dată po
primarul comunei, în raionuli căraia se află
staţiunea, spra a lua măsurile prescrise prin.
art. 6,
..
a

Art, 14. La îmbarcarea şi desbareareă de pe

calea ferată, vitele vorii fi ferite ca să nu vină.
în contactă cualte vite.
i

: Da staţiile destinate pentru adăparea şi nu-:

trirea vitelorii,se voră destina locuri biue îm-

prejmuita, pentru cavitele acestea să nui vină”
în contact cualterite,
....-:
ii
câtă prin cele anunie destinate, se vorii confisca |: Art, 15, Decă în timpulii transportului:
ue
vorii găsi întroduse în ţeră prin alto puncte de

ca contra-bandă do către. agenţii. administra- ivesce între vite casuri-de bâle sii de mârte,
ini
RI BILE a
ai cari dai: bănuială de bâle molipsitâre, “atunci

tivi ssă vamali, : »
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la cea d'ântâiă staţiune, gefulii pe d'nă parte
va anuncia pe primarulă comunei, în raionul

căruia se află staţiunea, care va proceda conformi art. 6 şi 25, €ră pe d'alta seiiva opri numai vagonuli în care s'a ivită bla sâă, după
împregiurare, transportulii întregii,
Art, 16, Vagânele întrebuințate pentru trans-

-

100 părţi apă sâii de 12 părţi sare în 100
părţi apă;
A. In casă de epizootii forte întinse, Ministorulă va putea prelungi carantina până la 21

ile ş
.
Ea
' e. Dăcă însă tifusulă-bovină bântus districtele limitrofe imediatii vecine cu România (în-

porturi de vite, îndată după desbarcare, voriă tr'uă distanţă de la frontieră de cel puginii
fi bine curăţite şi în urmă desinfectate cu apă
ferbinte, sâă cu abori din locomotivă, şi în
urmă după ce se vorii usca, se voriă spăla cu

80 chilometre), se va opri cu desăvârşire întro-

bazcare ai fostă în contactii cu vite, precum:
platforme, scări, grătare, lopeţi, etc.

cate, dâca ele a trecută numalca transită prin
districtul bântuită, venind dintr'uă localitate sănătosă şi depărtată, şi dâca transportulă loră s'a efectuati prin calea ferată sâă
prin vase plutitore.

ducerea vitelorii cornute mari şi mici şi a productelorii lorii brute, prâspete şi uscate,

Jeşie ferbinte,
.
Ministerul va putea însă să dea şi atunci desToti asemenea se voriă desinfecta tâte unei!- legare pentru intrarea în ţsră prin frontiera
tele, cari la imbarcare, la transportare şi la de- infectată a viteloră de tăere şi a peilori usExcrementele din tagone precum şi rămăşi-

ţele de nntreţii se vorii îngropa sâă arde.

„Art, 12, Orl-ca vagonii de vite, fie golă fie
Vitele intrate sub asemenea condițiuni voră
încărcată cu vite, la intrarea loră în ţâră se va
desinfecta la frontieră în modul prescris la face carantină de 21 dile, €ră productele bruart. 16.
aa
te vorii fi desinfectate.
„ Desinfeuţiunea se va face de către admiArt. 20. La ivirea ver-unul casă de b6lă înnistrațiunea cale! ferate cu spesele ei şi se va
priveghia de către șefulă vămei împreună şi cu
comisarulii garet.
,

. Arte 18, Prefecţii, subprefecţii din judeţele

mărginaşe, veterinarii dirigenţi ai carantinelorii, şefii vamali şi comandanții puncteloră

voră observa neconteniti starea sănătăţii vitelor

din ţâre limitrofe, şi ori cândă voră a-

Aa că este bântoită de uă b6lă epizootică, voră

însciinţa de urgență despre acâsta Ministerul

- de interne, prefectulii în modă directii şi prin

tre vitele cornute, fie-care proprietari stă îngrijitorii de vite este dâtoră a declara de îndată acesta primaruluilocalităţei sab priimire
de uă adeverinţă numerotată, datată. semnată
şi investită ca sigiliul Primăriei (formnularal No. 1.)
E
Dâca în vre-uă localitate s'a bolnărită în
scurti timpi de uă-dată sâii succesivă, ma!

maltii de câţi uă vită cornută cu aceleaşi simptome în câtii să dea bănnială la una din bâlele
epizootice menţionate la art. 1, primarul

pe

telegrafă, cei-alţă prin midlocirea prefectului. de vă parte, prin înţelegere ca proprietarulă,
Afară do acâsta, prefecţiişi veterinarii diri- va destina uni loci osebiti pentru vitele bolgenţi ai carantineloră vor trămite Ministe- nave şi osebitii pentru cele bântuite,

Vitele sănătose ale diferiţiloriă proprietari
se torii ţine în coşare (oc6le) separate, sâi în
Art, 19. In casă cândă prefectul s'a încre- locuri îngrădite ori isolate ale fie-cărui prodinţată că în pările limitrofe există uă epizoo- prietari, ferindu-le de a se amesteca vitele ditie, elă va lua, în unire cu veterinarulă jude- feriţilorii proprietari.
N
ţalui, s6ii cu veterinarulă dirigentii ali caranPe de altă parte, primarulii va însciinţa imetinel măsurile următore:
diatii pe subprefecti, care la rândulă săi .va
a. Pe la frontierele pe unde există carantine raporta îndată prefectului judeţului şi acosta
permanente sevori observa regulele specificate va invita, fără cea mal mică întârdiare, pe vela capitolul III;
terinarul judeţnluY să în lipsă pe mediculii jurului raporturi lunare regulate asupra stăre!

sănătăţii viteloră din părţile limitrofe,

b. Pe la cele-alte frontiere tâte vitele cari deţului sei alti plăşel, spre a veni în faga localui.
i
Aceeaşi procedură se va observa în casulii
sub privegherea veterinarului de jndeţă şi a cândii se va bolnări vă singură vită cu semne
subprefectului respectivi;
- cari dai bănuială de tifas-bovini (ciuma riintră în ţâră voră fi svpuse unei carantini de
10 qile în locurile otărite pentru acesti scopă

„€. Productele brateale viteloră anume: piel
uscate, cârne, 6se, unghii, burduşe cu aci,
maţe uscate, se vorii desinfecta chiari atunci
cândii voră fi însoţite cu certificaţiă că ele pro-

vin din locuri sănătâse,
Piei prâspete, maţe prâspete sii sei netopitii nu vorii putea intra în ţsră.

teloră).
.
Veterinarulă sâă medicală, după priimire
invitaţie prefectului, este dâtoră a porni. îndată la comana molipsită,
.
Art, 21, Indată după sosirea în comuna
molipsită, mediculă sâă veterinarulă judeţului
împreună ca subprefectală şi primarul comunel respective procedâză mai ântâiă la consta-

_Desinfectaţiunea se va efectua cu uă soluţiune de chlorat de calce de 2!/2 părţi într'aă tarea felului bOiei, şi în casii deca voră găsi

.
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vre-una din bâlele menţionate prin art. 1, vorii
forma uă catagrafie exactă de totevitele aflate,
începândii cu vitele sănătâse, trecândă apoi la

cele bănnite şi în sfirşită la cele bolnave, şi o-

tărasce punerea în lucrare a măsuriloră veterinaro-poliţienesci,
i
Art, 92, Deca din simptome nu se poti asigura despre felul b6lei, atunci el roriă face
autopsia unei vite perite, pentru confirmarea
diagnosel.

ună timpă mal lungii s6ă mai scurtă după felulă bolei apizootice, (conform art. 36). .
Arte 30. La epizootia de typhus-borin, (ciama vitelor) satul molipsită, după otărirea
veterinarului în unire cu sub-prefectulă, pâte
fi sapusii nel! carantine complecte.
:
„În casulă aceata chiariă locuitorii din acelă
sată sunti opriţi de a comunica cu satele ve-

cine, afară de casnrile de forţă majoră.

Art. 31, La barierele satelorii infectate se

Art, 23. Constatândii că bola este tifus- va aşeda îndată după declararea epizootiei un

boviniă, pe de uă parte roră lua măsurile prevădute pentru mărginirea ei, conformii art.21
i 25, 6ră pe dealta savorii conforma cu art.37
in presintele regulamenti.
.
Art, 24. După cercetarea făcută conform

ârt, 21, veterinaruli cu subprefectulă şi cn

semniă, şi anume două cârne pe uă prăjină care
să arate din depărtare că vitele din acelă sată
suntă molipsite,. .
|
!
Asemenea se va pune Ja tâte barierele sateloră infectate suntinele pentru a priveghia şi
a opri intrarea şi eşirea locnitoriloră cu vite
cornute.
.
NE
.
E
- Primaraulii din localitatea infectată este d6-

primarulă închee ună procesă-verbalii în duoă
exemplare şi în care se va arăta detaliatii numărul totală ali viteloră din localitatea
in- toriă a însciinţa formalii şi în timpul celă maj
fectată, numărală celorii bolnave şi bănnite, scurti pe toţi primarii din comunele vecine dediua ivirei bolei, numele proprietariloră acelor spre existența şi felul bâlei molipsitâre, 6ră,
vite, simptomele bâlei, resultatulii disecaţiu- sub-prefectulii pe toţi primarii din comunele
nei, felulă bâlej, prognosa și măsurile cari s'aii acelei plăşi, precumă şi pe cet-alţi sub-prefecţi
din judeţe, .
Da
a
luată.
:
SR
Ună exemplară din acele procese-rerbale r&La epizootii întinse prefectul va încunosmâne în cancelaria Primăriei şi unulă se va ciinţa pe toţi prefecţii jadeţelorii vecine. Arte 32, Târgurile de vite. suntii oprite în
trămite prefectului judeţului, care "| va înaincomunele infectate, precum asemenea şi în
ta Ministerului de interne.
Art, 25, Vitele bolnave şi bănuite se pună tote comunele în depărtare de 40 kilometre de
DE
i
în locuri ferite unde să se pâtă adăposti fără centrală infecțiunel.
Asemenea este opritii ori-ce strămutare de
a veni în amestecii cu alte vite, fiindi păzite
:
de 6meni într'adinsii rânduiţi, cari voră fi lo- vite din locurile infectate.
Art. 33, Vitele ucise sâă perite din typhuscuitori din satulă s6ă cătunală infectată,
Art. 26, Vitele cornute bolnave se voră în- bovină (ciuma vitelori), typhus-ovin (typhusă
semna cu litera M, 6ră cele bănuite cu B, cu ali oilori), antrax, dalac, (talan), răpciugă şi
cărtiţă, turbare, se cresteză în diferite locari
vopsea roşiă,.
:
:
Art, 27, Vindarea vitelor în generală este pe piele, şi se transportă îndată la ună loci ooprită în locurile infectate, vitele bănuite potă tărită şi departe cn 500 metre (250 stânjent)
fi compărate namai de măcelari pentru consu- de vâtra comune! şi- ferită pa câtă ce pâte de
maţiune în comuna infectată sub condiţiunile comunicaţia vitelorii, spre a se arde sâii a se
îngropa împreună cu pielea.
următâro :
a. Vitele trebue să fie declarate de către ve- _ Traasportarea vitelor mârte ss face cu vite
terinar s6ii medicii bune pentru consumaţiune, de unii soiă nepriimitoriă de molima celorii
b. Măcelarulă este detoriă a tăia acele vite morte, spre exemplu : vitele cornute, mârte de
celă malt până în termenii de 24 ore după ins- ciuma viteloră (typhus-bovin) se transportă cu
cai, 6ră caii morţi de răpeiugă cu boi.: -:
pecţiunea făcută, .
Dâcă proprietarală acetori vite nu arii area
Indată după tăerea lori, acele vite voi fi
midlâcele de transport, Primăria va îngriji de
scădute din catagrafie de către primarii. c. Pieilo acestori vite se vori desinfecta du- transportii pe socotâla proprietarului,
„Grâpa trebue să fie adîncă cel puţin de 2mepă modulii prescrisă la art, .19 şi nn se vor putea nici întrebuința nici exporta din comună tre (ună stânjenă) şi totii pământuli scosii
dintr'ânsa se va arunca peste vita mârtă şi se
de'câtă după stingerea complectă a bâle).
Art. 28, Câni, porci, pisică şi păsări se voră va bate bine, punându-se şi spini d'asupra pen
opri a veni în comunicaţie cu vitele bolnave şi tru ca să na']ă potă szormoni alte animale.
Locurile unde s'aii îngropată vitele voră fi
bănuite şi dovedindu-se că ai fostii în contact
cu asemenea vite se vorii ucide şi îngropa la însemnate şi oprite în timpii de 3 ani d'a fi lu-

crate scă păşunate,
.
loculii destinată pentru îngroparea viteloră.
Art. 29, Satul sâă cătunulă în care s'a ivitii „ Arte 34, Locurile unde aă zăcut vitele boltyphusulă bovină (ciuma viteloră) s6ă antrax nave trebue curăţite cu cea mal mare îngriji(dalac, talan) se va pune sub carantină (ţepu) re; gunoiulii ce s'arăi găsi în grajduri fără po-
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dine sa va răni până la pământul
ă curați şi se comunele infectate
de
va transporta cu cat la loculiă
unde s'a îngro- €ră în casă de trebui epizootii din 5 în 5 dile,,
nță se va stabili pe tim-pată orl s'âă arsii vitele morte.
pulă epizootiei în comunele băntuite de
.. “La grajduri cu podeli. de lemn
acea
ă, acestea se bă,
voriă scâte, se vor da la rindea sâii ciopl
IN
i
şi
a-|.
Art.
36,
Epizootia
poi se voră spăla cu leşie tare,
6ră pardoselele tr'uă localitate numai se socotesce stinsă în-.
de pâtră se vorii scâte numaj
atunci cândă nu se mai
şi so vorii spăla,
află nică uă vită bolnavă de epizootie.
- După scâterea podelelorii se
va
rădic
a
şi
ună
Cândă s'a săvârşită desmo'ipsirea grajduri-strat de pămntă :până la
celii curati. -Pă- loră, atutuloră
mântuliă 'scosii din tâte asem
objecteloră. cari ai fost în conenea grajdurise tactiă cu vitele,
va înlocui:
a îngrijitoriloră loră, şi cândă.
cu vămtată sănătosă şi curat
ă,
de la, celii din urmă casă de înbolnăvie a.
- Eslele, grătarele şi tOte'objectele
vre
statornicite trebue răduiteși spăla de lemnă unei vite a trecutii pentru ciuma viteloră (tyte
de
mai
phusbovin
) şi variola, 21 da dile, şi pentru cele
multe oră cu I:şie de cenuşe
de varii s6ă cu apă chlorată,:fiartă, apoi cu apă alte bâle menţionate la art. d, 15 die. -..
Declarându-se epizootia ca stinsă, tote mă-- Păreţii se vori rădui şi
spoi ori tencui sgă surile luate
se vor rădica. . ..:
lipi dinu,
an
i
IRA
- Comisiunea închee ună proces-verbal în
Tote objectele de fer se vor
trece prin foci. două exemplare,
prin care se va arăta numărul
-: Locurile unde an zăcută vitele,
închidându- viteloră înbolnăvita, mârte,
so bine, sa supanii la faomegaţ
ucise şi însănăto=iuni desinfectan- şite, dăinuirea,
felulă şi cursulii boler şi modul
te ale lui -Guyton de Morvean,
comp
use
din
cumă
s'aii
pusii în lucrare măsurile luate.
sare (chlorură de sodiii), oxyd
,
ă
acidă sulfarică âiluată în prop de mabgană şi - Unii exemplar va rămânea în câncelaria Pri-:
orţiuni egale, Ivătriei şi unulă se
ra trămite prin Prefectură
S6ă numai din pă parte sare
şi acidă sulfu- Miuisterului,
.:
Ticăă, sâii a lui Schmidt compasă
-.
EI
din
două
părţi
Primarulva însciința po dată despre acâsta.
prafi de salitru (aitru dipurată
) şi uă parte de po toţi primar
ii din comunele vecine, sub-preapă tare (acidă sulfarică concentrat
ii) :
fectulă pe toţi cel alţi snb-prefecţi şi prefectal
: Grajdurile de nuiele nelipite
se vorii lipi fâr- pe cei alţi prefecţ
i ai districtelor vecine, Iu
te bine şi pe din întru, s6ă se
rorii xărui, cele
de nuiele lipite se voră vărui
numai din noă.
După terminarea acestoriă oper
aţiuni amândouă aceste forme de grajduri
se voră supune
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desinfecţiunei prin una din metodele
mai susă
arătate,

Partea

specială:

,

„ Hamuzile, căpestrele, strea
4; Ti yphus-bovit
ngurile şi tote
cele alte obiecte ale vitelor
se voră spăla de
După
îndeplinirea celorii prescrise
mai malte uri cu vă soluţiune conc
entrată de la art. 20, 21, 22 şi 24, comisiu
calalcană (sulphată de feri),
nea compusă
uă parte de ca- din veterinarală judeţalr
i, sub-prefectulă plălaicană şi 10 părţi apă, şi so voră
aera.
..
şei şi primarală comunei, încredinţându-se că
„Nutroţală, care se afla în podat
ii grajduri- bâla este typhus-bovin, raportăz
lori s6ă care a fostă în conta
ă grabnic prin
ctii cu vitele, se telegramă sâă stafetă
prefectului judeţului,
va bune în locuri mal departe
şi numai după
Acesta conrâcă de urgență comisiunea, comaerarea, lul în timp

art, 37,

ă de 20 dilo se pote

întrebuinţa pentru hrana unui alt
soiă de vite, spre

pusă de prefectulă județului, de preşedintele

Comitetului permanenţă, de mediculă
exeniplu de la bo! la cat şi vice-versa
, care nu ală judeţului, de veterinarul județulu primară
are înclinare la epizootia existentă,
i, de pri”
marulii localităţii unde s'a ivită bola şi de doui
Art, 35, In totă timpulă câtă va
ţine
epiproprietari sâi arendaşi din .acea plasă, prezootia, atâtiă sub-prefectulă câți şi
primarală cumii se prevede la art. 5 din lege,
comunei respective suntă dâtori
şi pornescii
a priveghia celă multi după 12 ore de
la priimirea rapor=
stricta executare a măsuriloră presc
talui veterinarului la faga locului.
- In casulă cândă epizootia este rise,
ni
raaț întinsă - Art, 95, Comisia so asigură
dâca bla în ceşi cândă locuitorii comunei arată
nesupunere, stiune este typhas-bovin şi la
casă de trebuatanci comisiunea, are dreptul, după
uă prea- inţă ordonă omorirea și disecarea uneia
labilă deslegare. din partea Mini
din xisterului, a tele bolnare spre a sa putea confirm
a diagnosa.
chiăma, ajutorulii armateY, care priim
esce' din , Propriotarulă vitei ncise va. fi despăgu
partea veterinaralui și a sab-prefecta
bită,
lui în- conformă legii, ori-cara ară fi resultatulă -austrucţiunile necesari), e
c
topsiei, ci
„Primarulă este dâtoră a raporta e
i
mersul b$Art, 39, Comisia se încredințâză dâcă prolei din

7 în ? dile Prafecturei prin sub-prefec-

priotarulă s6ă delegatalii acestnia s'a. confor-»Veterinarulii judeţului est astoră a visit inată ca art, 90 din legea poliţiei rurale, adică
a „8 însciinţată la tim
pe primară,
p” dâcă n'a tăt-

tulă locali, €ră Prefectura Ministerului
,

n
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nuită ivirea bolei şi numiraliă viteloră bolnare

Art. 46, Pe fie-care anii se ra percepe din
decă n'a introdus din străinătate vite fără a se veniturile jadețiane şi comunall câte 1 la sută
supune regulelorii carantinelor de vite şi deca care se va vărsa la casieria de judeţă po compdupă ce a Sasciinţat pe primari, s'a conformat tulii Caset de depuneri şi consemnaţiuni, pencu instrucţiile ce i s'a dat de autoritatea ad- tru a se aduna uni fondi spre a servi la despăgubirea, proprictarilorii ale căroră vite se roră
ministrativă şi da veterinară.
“Art, 40, Comisia face catagrafia exactă tu- omori pentru mărginirea epizootici, conformă
,
taloră vitelorii aflătore în localitatea infectată art. 92 div legea poliţiei rurale.
Pentru incasarea banilorii Ministeralii de ininsemnândii anume vitele fiz-cărui proprietară
în parte cu ralorea lor, preţuindu-le după pre- terne prin prefecţii de jndoţe va obliga pe Coțoli curentă, din acestă timpă, din acea loca- mitetcle jndeţiane şi pe Primăriile urbane şi rarale ca din veniturile lori să verse suma cuveiitato şi după cualitatea loră.
"După terminarea catagrafiei, comisiunea nită a fie-cărul anii la, casierulă de judeţ. Apune la cale uciderea imediată a viteloră con- caşti bani înaintându-se la Casa de depuneri,
statate bolnave de typhus-bovin, vitele moli- recepisele ce sa voră libera să se trămită Minipaite (cari ai fost în contact cu acele bolnave) sterulni de interne (serviciulii comptabilităţii),
da unde se rorii inainta Ministerului de finanțe
s9 vorii ţepai conform art. 25.
a
Art, 41, Asnpra tutaloră operaţiunilor men- spre a so păstra separate.
Servicială comptabilităţii din Ministeral de
ţionate la art. 33, 39 şi 40 închee unii procesverbală în două exemplare, din cari unnli ră- interne va ţine uă socotllă de toţi banii încamâne în cancelaria Primăriei locale şi altul se saţ!, dobânda ce vor beneficia şi sumele ce se
înainteză Ministerului de interne prin Prefec- voră răspunde.
|
„Art, 47, Despăpubirea proprietariloră vitetara județului.
Art. 42, Ori-ca vită se va Inni înbolnăvi de loră ucise sa va efectua după prețuirea ce se
typhus-bovin după plecarea comisiunci, se va va face mat ântâii de către comisiunea pravăucide pe basa unul procesi-verbali încheiat de dată la art. 3 din lege, care dnpă ce se va saveterinară şi de primari, care proces-verbal se pune şi aproba de către Consiliulă ministriloră
va alcătui în două exemplare, alăturându-se 36 va comunica directă Casei de depuneri în„pe lingă procesele-venbale încheiate de comi- sogită de recepisele cască pe atâtă câtii va copriude suma ce va urma, a se libera spre a resiune,
Art, 43, După stingerea epizootiel (art. 36) gula prin mandate plata prin casierii de judeţe
constatată de veterinarii şi de primari, comi- pentru despăgubirea celor în drept din fondul
siunca sa convocă din noi do către prefectă, adunati,
o
[
Po fie-care ană comptabilu! Ministerului de
merge 6ră lu, faga locala! unde, revisnindă din
not t6to lucrările anteri6re şi controlândiă nn- interne, prin înţelegere cu directorul Caszi de
mărolii şi felulii viteloră ucise în timpuli pe- depuneri, va încheia uă situaţiune despre toţi
trecutăde la plecarea ci din localitatea, infec- banii încasaţi, dobânda ce s'a beneficiati, suma
” tată, închce unii procesă-verbală despre tote ce s'a răspansă şi capitalulă rămasă la 1 Iaoperaţiunile şi apoi alte procese verbale pentru nuariă a fie-cărui an, şi so va publica prin Aovitele ncise ale fie-cărni proprietarii în parte cu uitorulii oficială,
Art,48, Pe lingă acesta sa aplică în cas de
arătarea suine! cuvenită lni drept despăgubire;
tâte aceste procese-verbale se voră face în trei typhus-borin şi articolele 27, 23, 29, 30, 31,
exemplare din care unală sa trămite Ministe- 32, 38, 34 şi 95 din regulamentulă de fagă.
rului prin prefectii, celă-altii rămâne la Primășie şi ală treilea se dă proprietarului.
B. intrar (Dalac, talan) .
Art, 44, Proprietarnlă va îi despăgubit cu
a troia parte din valorea reală a vitolorii ucise,

constatate do comisiune,

Art. 49, In privinţa acestei bole se vor ob-

_

serva art: 20, 21, 24, 25, 28, 98, 29,31, 32,

Art. 45. Nu aii dreptal la despăgubirea pre-

33, 84, 35 şi 96 din presentulii regulamentă,
Arte 50, Vitele bolnave şi bănuite de dalac:

vEdută la art. 44 proprietarii viteloră cari nu

aă însciinţati la timpii pe primară despre îm:

nu se poti tăia pentru consumațiune.
Laptele viteloră afectate de dalac asemenea

bolnăvirea viteloră lorii. acoia cari ai tăinuit
vitele bolnaro, aceia cari aă întroduşă vita din

nu se pâto da în consuinațiane.
Art. 54. Autopsia viteloră perite de dalac

străinătate fără a păzi regnlelo carantinesci

şi aceia cari na s'aii conformat cu instrucţiite
ca li se vorii fi dată do către autoritatea admi-

Distrativă şi de către veterinară,
Pentru

|!

vitele introdasa din străinătate

nu se pâte faze de câtă după ce cadasrulă s'a
răcită.

|

şi

"0. Variola-ovina (Virsatulă oiloră)

cari se îmbolnăvescă do typhus-horin în caran-

tine şi se omoră acolo, proprietarii lor nu voriă

" avea pici unii dzeptii la despăgabire.

!
i

Art, 59, Pentru oprirea introiecării şi în2
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„tinderii se voră aplica art. 20, 2], 24, 25, 28,
31, 33, 34, 85 şi 36 din presentul regulament.

Art. 59, Intrebuințarea cărnet de la aseme-

nea vite este cu totulă oprită.
Art, 54. Măcelarii şi cumpărătorii
suntă opriţi de a intra în turmă,.

de ol

D. Aphihee epizootice (Doră de gură şi de
”
pici6re)
Art. 55. In privinţa acestoră bâle se vorii
păzi art. 20, 21, 24, 27, 35 şi 36.

de la celă din urniă câsii de înbolnăvire a tre

cută 15 dile.

G. Lyssa Rabies (Turbare) Arte 63. Ori-ce câine constatatii turbată,
precum şi alte animale mugcate de anii câine
s6ă de unii lupă torbată, s6ă de uă valpe turbată, trebue ucise.
Arte 04, Dâcă unii animală bănuită de tarbare muşcă pe ună omii. atunci acel

animală

trebue ţinuti 21 dile într'ună loci separată
spre observare,
,
„ Art, 65. Animalele mârte de turbare ai
Z. Răpeiugă şi cârtiță
ucise din causa turbării, so voră îngropa conformă art. 33. Coteţalii în caro a zăcură cânelo
Art. 56, Ort-ce scurgere din nasă însoţită de
turbatii şi tote uneltele cari fusese în contact
vă umflătură a glandeloră sub-mazilare (gîlci) cu
elă se voră arde; lanţulă de care a fost lela cai, trebue să atragă atenţiunea proprietaPR
rilor. asemenea cai se voră separa de cei-ulţi. gatii se va trece prin foci.
bănuit
să
turbatii
câine
uni
Dâcă
66,
Art,
Art, 5î. Tergurile da cat trebue priveghiate
de turbare muşcă vre-ună alti animală, acesta
-da veterinari. Veteriuaril de judeţe şi de oraşe va
fi exuminată de aprâpe şi sopusă unui trase vorii informa prin revisiuni dese de starea
tamentiă medicali.

cailorii de ]a postă, cărăusi, birjari şi sacagii,
Arte 58. Fie-care proprietară ală unui cală
răpciugosii sii cu cârtiţă este dâtorii a însciin-

ţa autoritatea locală, conform art. 20,
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Toţi caii afectaţi de răpeiugă sâă cârtiță se
rori ucide şi se voră îngropa conform art. 35, Serriciulă interiorii alii carantineloră
fără nici uă despăgubire a proprietarului.
Art. 59, Caii cari ai fostă in contactă ca
Art. 67, Serriciulă interiori în carantinele
alţi cai bolnavi de răpciugă ssă cârtiţă trebue de vite se dirigeză
de uni directorii-veterinar

să se țină sub uă observaţiuno de 15 ţile.

» Dasinfecţiunea
form art. 34, 6ră
ţesalele cari s'aă
trebuescii arse,
„Arte 60, Bâla

grajdoriloră se va, face conhamurile, păturile, periile şi
întrebuințată la aceşţi cai
se declară ca stinsă cândiă de

la celă din urmă casti de inbolnăvire şi după
desinfectare aii trecută 15 gile.

care are la, disposiţianea sea ună guardă gani-

tară şi doui servitori, In casă de trebuinţă, comandantuli punctului "i va pune Ja disposiţie
şi uă guardă militară.
Art. GS, Directorul carantinei este d'a dreptai subordonatii veterinarului-şefi de raion,
căruia "i vaporteză regulată despre tâte co intereseză servicială; 6ră în casuri extraordinare

„țşi urgente raporteză d'a dreptuli şi directorului generală ală serviciului sanitară.

T, Scabies (Riia)

„Art. 61, Pentru

Art, 69. Ori-co proprietarii care voesce a

preîntâmpinarea, acestei

b6le se va aplica art. 20, 21, 24, 25, 83, 34,
35 şi 36, afară de acestea se voră mat lua mă
surele următâre:
a. Calulă molipsită de:râie trebue separată,
gi acei cari aă venită în contaetă co dânsulii se
voră supune une! carantice de 15 qile.
b. Cândă so ivesce riie iatr'aă turmă de oi,

turma întregă se consideră ca molipsită;

c. Comunicaţianea turmeloră infectate cu
altele este oprită;
Vindarea ciloră, lâna şi pelea pe timpul epizootiei este oprită;

d. Desinfecţiunea
art, 19,

se

va face

conformă

Arte 62, Epizootia se declară ca stinsă când

importa vite în ţâră, apropiindu-se do fruntarii, este dâtoră să câră mai ântâiă informaţiuni de la diroctoral carantinei decă mal esto

locă libori pentru a aşeda, vitele sâle în acea

carantină,
Art. 70, In casă afirmativă, directoruli carantinei împreună cu ună delegati din partea
vamei, ss transportă la bariera frontierii şi
constată acolo numărul vitelor, signalementele

şi starea sănătății lori.

Arte 71. Dâcă la acâstă constatare se va dovedi vre-nă vită bănuită de vre-uă b6lă contagi6să, atunci se respinge circda întregă, fără
ai ss da voe a intra în țâră,
Art. 72, In casă când tâte vitele se găsesc
sănătâso (nebântaite de bole contagidze) a-

tunci se trămită elo sub pază şi pe dramulă
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„destinată la carantină, unde apoi se aştdă înj
-ocolulă de priimire.
Cândă pe lingă asemenea carantine se află
vre-uă apă curgătâre, atunci vitele trebuesciă
scăldate, procedândiă astii-felăi ca ele să fie
spălate până în gâtii în susuli apei,
Art, 79, Vitele aşedate în carantine se voră

“

9

Arte 78, Vitele cari din cause traumatice îvite în timpul carantinei, precum fracturi, ete.
nu poti fi traasportate mat 'nainte, cari însă,
după constatarea făcută de către directorul
carantinei, nu se voră găsi bolnare de bâle interne, potii fi tăiate pentra consumaţiune.

Art. 79. Nutreţulii vitelori se va procura
visita celă puţină de două oră pe di, mai cu o- dintr'aă localitate nebăntuită de nici ună bolă
sehire în timpulă cândă mănâncă ele, pentru ca epizootică și se va depune Ja ună loci anume
să se constate starea sănătăţii şi numărulă e- destinată, de unde se va distribui apoi de căfectivii ali riteloră,
Art, 74. Oră-ce vită bolnavă, fie de bălă sporadică s6ă epizootică, se va separa imediată şi
se va aşeda în ocolulă destinată pentru spital.
Art, 70. Cândă într'nă cir€dă aflătore în ca-

rantină s'ară îvi vre-unăi casă detyphus-bovin,

vita bolnavă se va ucide po dată, pe basa unvi
procesii-verbală îocheiată în presența proprietarului vitei sâă a delegatului săi, de directoralii carantinei şi de primarol comunei în raională căruia sa. află carantina. Vita ucisă so
va îngropa la loculii specială destinată pentru
acâsta şi după molală presctis la art. 33. Cele
alte vite ale acelei ciredi, când nu voră întrace număralii de 20, se voră ucide asemenea

cu pizirea formalităţiloră de mai susi, decă

însă voră fi într'uni numiri mai mare, se vor
împărţi în grupe da câte 20 vite, cari aşedându-se în ocâle separate se rorii supune din nuci

tre servitorii carantinei în oc6lele viteloră.

Art. 80. După ce cirâda de vite a statij în

carantină termenul de 10 dile prescrisa de re- .

gulament şi nu s'a ivit în acolii timpi nici unii casă de b5!ă între vite, atunci directorulii lber€ză acea cir€dă din carantină, înferând vitele cu litera C şi cu inițiala numelui carantinei, dândiă proprietarului ei uni certificat prin

care se constată numărulii, signalementele şi
starea sănătăţii viteloră, menționândii totă de |
uă dată şi locali unde are sa transporte acea,
ciredă. Acestă certificat se legalisâză şi de co-.
mandantul punctului unda se află carantina,
Arte Si, Directorul carantinei raporteză

din 15 în 15 dile prin veterinarul-şef de raionii

Direcţiunil generale a serviciului sanitară despre mişcarea şi starea sănătăţii viteloră din

carantină..

dreptă de despăgabire,

Art. 82. Prefecţii, sub-prefecţii, primarii,
medicii, veterinarii şi în genere toţi agenţii
administrativi, polițienesc!şi sanitari pracumă şi particulari, cari voră călca una sâi
mai multe din disposiţiile prevădute în acesti
regulamentă vori fi daţi jadecăţii şi se vor pe-

depsi, după împrejurări, conform art.'578 sâă

Art, 27, Directorulii carantinei va raporta
imediată. în casală do ivirea typhusalui-bovin
în carantină, atât directorului generală ali

serviciului sanitară şi prefectalui judeţului în
care se află carantina, cât şi veterinarului şefă

de raionii.

!

" Disposiţii generale

la carantină pentru timpulă prescrisiă de regulamentulă de faşă la art. 80.

Dâca mai în urmă sară îvi în vre-una din
acele grupe €răşi unii casă de typhus-borin, atanci sa vorii ucide tote vitele acelei grupe.
Art, 16, Proprietari vitelor ucise în carantine pentru bâle mblipsitâre nu aii nici uni

:

385, $ 10 din condica penală, şi art. 90

din le-

gea poliției rurale, şi se rorii aplica asemen+a
art. 37 şi 381 din condica penală.

Art, $3, Regulamentul de poliţie retarinară anterior acestuia este şi rămâne desfiinţată.
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(1572).

1. In fic-care judeţii so va institui câte ună « Acelă comitet va lucra subautoritatea
comitetii apecială pentra Inarca măsurilori
nistrului de irterne şi a consiliului medicami-profilactic în contra cholerei şi pentru mărlă
ginirea ci, în casă de apariţiune în judeţaulii superiori,
.
Eli va fi compusi;
respectivi.
De prefectală județuluy;

MEDICALE

De un membru ali Comitetului permanentă
al judeţului, delegat de cătra acel comiteţă;

Da mediculă primară ală judeţului; Da medicul s6ă medicii aflaţi în servicinlii

comunei;

|

E

|

De mediculii spitalulni judeţiană;
De primarulă capitalei judeţulni,
|
De comandantuli garnisonei militare (în judeţele unde se află alte trupe, afară de doro-

bauţi şi grăniceri),

|.

”

Da ună architectă desemnati de prefeată;
De ună inginerii desemnati de prefectă.
In judeţele unde se află spitale centrali, mediculă celii mai vechii, în hierarzhiă, din serviciulii aceloră spitale va face asemenea parte

din comitetă.

Pentru capitala Rucuresci se va institui ună
comitetii osebiti, care so va comyene :
De primarulă capitalei;

Da unii membru ai Eforiei spitatotor cirili;
„ De prefectală Poliţiei;
„_

De toţi medici! în serricinlă permanent ali
Primăriei;
a
:
+. De primulă architeeţiă ală comuner;
_
De comandantul militarii ală capitalei;
Da ună medici militară superiosă, delegatii
de către inspeetornlă generală ală serviciului
sanitară militară,

o

i

Comitatuli judeţului Ilfov va 6 dsră însăr-

pi

”

Spitalele car! nu mintă bine aprovisionate
cu materialulă necesariă se vorii înzestra îndată cu tâte trebuincidaele, mai cu osebire cu
i
pânzetari (albitur)).
9, Judetele şi comunele voră complecta în

dată vacanțele din serviciile lor medicale; vor

înceta d'a maida congedii şi vor chiema la post
pe toţi funcţionarii sanitari aflaţi în congediii.
Jadeţele şi comunele urbane vori îngagia
chiar acumi. după putinţă, medici ad-hoc şi
pentru ună timpi limitati, pentru ca epidemia să nu le surprință nepregătite şi lipsite
dă persoualulă medicali: necesarii.
În urbele mai marl se.ra organisa ajatorală medicali gratuită Ja domiciliulă boina=
valui pe scara cea mai largă. Deca va apare

cholera într'uă urbe, medicii oră începe in-

dată cu faserea visiteloră preventive, menite
Wa descoperi chiară prodroimele' cholerei, d'a

combate cele d'ântâii simptome ale ei şi d'a
înriuri şi asupra igienei private,
Medicii de plăşi se voră aprovisiona cu me-

dicamentele necesari.

o

:

4. Adininistraţiile respectire voriă priveghia
mal cu osebire curăţenia, porturiloră şi a garelorii, Latrinele (privatele) şi hasualele din
porturi şi dela garele calei ferate se vor curăţi

îndată radicalmente şi se voră 'desinfecta din
timpă în timpă cu substanţele desinfectante

cinatiă cu luarea măsuriloră pentru judeţă, cu arătate la art. 10,
excluderea raionnlai urbei Bucuresci, Elă va
Asemenea s9 vor spăla şi desintecta: navele,
Îi compus numai ;
DD
a
vagânele drumului de ferii,. trăsurile da birjă
De prefectulă jndeţului;
a
şi căruțele cari aă serviti pentru transjortolii
De unii membru al Comitetului permanent. bolnasiloră de choleră.
"Funcțiunea consiliiloră de igienă şi salu- „ Hotelurile şi hanurile se vorii ţine forte cubritate publică încetâză pentru timpul lucră- rate.
E
"rii Comiteteloră speciale însărcinate cu comComitetulii se va incredinţa mai cu osebire
baterea, cholerei, cari voră îndeplini şi misiu- despre starea igienică a locuinţelori săraci"nea acelor consili!.,
Ri
loră, o va îndrepta după putinţă şi va opri a=
Comitetulii va veghia asupra executării mă- glomerarea prea multor locuitori în case strim-

„sbriloră expuse mai joai şi a altoră Incrări cu

cari va fi îusărcintiă; va lua din propria sa inie

ţiativă disposiţii în casuri urpente şi va tră-

"mite Alinisterului de interne raporturi perio-

|
te şi insalubre,
Latrinele şi hasnalele casarmeloră şi altorii
clădiri publice voră fi asemenea curățate radi-

calmente şi desinfectate.

..

dice asupra activităţii sâle şi asapra stăril să3. Administraţiile locale voră reghia asupra
nEţăţii publice:
N
xecutării consciinţiose a regulamenteloră rela=
Funcţiunza de membru ală Comitetulni este

onorifică,

ME

2, Administraţiunile speciale ale spitaleloră,
jndeţele şi comunele urbaue ale căror niidlâce

ii
tive la salubritatea publică.
- În oraşa se va face serviciulă curăţirit. stra-:

delorii ca cea mat mare îngrijire. Primăriilo
voriă înlesni, după

putință, şi depărtarea, ne=

NB. Numaiin casu! când miglâcele materiale
nu voră permite iufiinţarea spitalelorii speciale
se va adopta pentru bolnavii d= holeră despăr-

“țin speciale în spitalele existente, cu totulă
“separate de localităţile pentea cef-alţi bolnavi.

Apartamentele destinate pentru bolnavi! de

”. -Ba'va impune proprietarilor curăţenia cea
mai scrupul6să a caselor, curţilori şi latrinolorii, golirea hasnaleloră, şi din m nuentulă

4

o.perinite, vorii înființa îndată spitale spe- curăţeniiloră
din curţile particulare, şi nu vor.
ciale pentru bolnavii afectaţi de choleră, -ose- tolera stagnarea diferitelorii materii necurate bite de spitalele permanente, ....
ie!
îm întrolă urbeloră,

cândă cholera ară apara în țcră, şi desinfecta-rea sistematică

a hasnalelorii şi a privatelor.

Membrii comitetului se ror încredința şi în:

choleră voră avea infirmieri oacbiţi şi dâcă se :persână despre stricta executare a acestei mă=“a putea chiar medici-osebiţi,
suri,

90
n.

LEGIUIBI

Primările urbane vorii pune Ja cale curățirea, objectele cari ai fostă în contactă cu bolnari:
“spălarea şi desinfectarea canaleloră publice şi de choleră,
vorii veghia ca malurile apeloriă curgătâre, pre10. Dintre substanţele desinfectante sa recocum şi apele să se manţină în curăţenia cea
mai perfectă,
|

mendă mai cu osebire sulfatul de feră (calai- cani), disolvatii în apă (1 parte calaicană la

tăţi particulare neimprejmuite, .
Latrinele publice se vorii spăla şi desinfecta
în tote dille. Asemenea se voră spăla adeseaori canalele publice prin curente abondente
de apă.
a
G, Se va opri îndată înmormântarea în întrolă urbelori şi sateloriă.
a
Acolo unde nu s'a creatii până acum cimitire

în lighână, în hasnale, latrine, canale şi se a-

"Nu se vor toleraîn întruli urbeloriă proprie-

"afară din raionul comonei, elesevorii înființa

fără amânare, în conformitate cu legea din
15 Maiă 1864, se vori face în grabă acuisiţiunile. terenuriloră necesarij, se voră imprejmui
şi se va construină simplă capelă de scânduri.

Cadavrele celorii încetaţi din visţă dej cho-

leră se vorii transporta la cimitiră în cogciutre
închise, ele se voră putea transporta îndată la

cimitiră şi înmormânta după trecerea de 12

ore, în casă cândă mârtea ra, fi verificată de
către unii medici.
a
"- Gropile de înmormântare se vor face câtă
de adânci se va putea.
a

10 părţi apă). Soluţiunea se târnă în 6lă sâă

mestecăcu conţinutuli: lori. Clorurulde calcit

în pulvere, amestecându-se asemenea cu excrementele şi cu materiile vărsate; acidulă carbonicii (fenicii) 1 parte în 25 părţi apă; carbona=
tul de calce (fenilată de calce), 1 parte la
10 pârţi apă.
.
i

In lipsa acestor desinfectante se pote întrebuinţa şi calce vie, (var nestinsă).
i
,
Vagânele în care s'a transportati cholerici
se vorii desinfecta prin degagiarea de pază de
clorii, punându-se în vagânele închise mai multe

vase umplute cu clorurii de calce şi cu oşetii,
s6ă mai bine cu acidă sulfarică, şi amestecâu-

du-se conţinutul vasulni de mal multe ori pe di.
Vestmintele, aşternuturile şi cele-alte objecte cari ai fostii în contactă cu bolnatuli afectată do choleră se voră trataîn acelaşi modă
şi vorii rămânea expuse la gazulă de lori, celii

puţinii în timpi de 2 dile, Pâuzeturile se voră muia în leşie tareşi fur7. Privegherca sanitară a alimentelorii şi a binte.
biuturiloră se ra face întruni modii mai perCamerile în cari ai zăcutii bolnavii de chofectii şi cn mai multă severitate de câtă în
timpă ordinari.
o
"8. În timpulii epidemici, nu se va face nică

"uă strămutare a garnisGneloră din diferite localităţi. Asemenea se va restrânge trausportulă arestaţiloră la minimum posibilă; cei osândiţi la ocnă s6ii la reclusiune în penitenciare

“centrale şi aflaţi âncă în aresturile judeţeloră

ori curţiloră, vorii mai rămânea în acele ares"tură până la stingerea epidemiei. Sa înțelege
că asemenea strămutări nu vorăfi permise nu-

mal de la localităţi infectate.
i
” Administraţiunea va executa, cu severitate

” prescriyţiunile în contra vagabondagiulai.
9. Se va povăţai publiculă asupra, “modului
propagărei cholerej, adică asupra periculosi-

leră se voră desinfecta prin golirea lori, închiderea uşelorii şi a ferestrelorii şi degagiarea
de gaziă de clorii din clorurii de calce în timpii
de 3 dile.
Cadavrele se rorii pune în cosciuge închise
d'asupra unui strată declorură,de calce să de
carbonatii de calce, şi se voră presăra cu ace-

leaşi desinfectante sâă se voră stropi tâte vest-

mintele şi pânzeturile în car! santă învelite cu

uă soluţiune de acidii carbonică.

Se voriă imprima într'ani numără suficientă
instrucţii populare pentru publică, asupra măsuriloră profilactice în contra cholerei. Acela

instrucţii se voră trămite îndată prefecţilorii,
cari însă le variida publicităţa! numal atunci
cândi cholera va apara în județală recini..
tăței excrementelorii şi a materiiloră vărsate,
Comitetele roră invita pe toți medici! domiSe va recomanda publicului desinfectarea, ciliaţi în raionul lorii ca să le comunice înimediată a acelorii materii provenite de la bol-

navii afectaţi de choleră.

- :

,

„ “In spitalele unde se află asemenea. boluavi,
"excrementele şi materiile vărsate so voriăi des-

infecta chiarii în Glă, aflându-se âncă în cameTă, înainte de a se vărsa în hasna. Asemenea
se rorii desinfecta rufele, aşternuturile şi tote

dată tote casurilo de choleră ce se presintă în
clientela lori.
|
i

“Preşedinte, Dr. Capşa.

Membril: Dr. P. Iatropolu, Dr. G. Ale-zianu, Dr. Marcovici, Dr. I Feliz.

„Secretari, Dr. Pohzu. - !
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(0871)
cări şi băutari după uă tarifă aprobată de Co-

1, Distribaţiunea interidră :a localităţilor
carantinesci se va face astii-felă ca să so potă

mitetulă carantinescă, afişată în carantină,
separa lesne călătorii şi objectele lorii, sosiți Preţarile voră fi moderate,
Visitaţiunile. sanitare şi totă iogrijinea 1meîn diferite timpuri,
Vie-care stabilimeatii carantinescii va avea dicală va fi gratuită.
6. Pasagerii şi personalul de serviciă dia
ună spitală compusii de câte-va camere senăvi cu patente nete, cari voriă sosiîn portulii
parate.
Toto localităţile cată să tnsuşâscă condiţiu- Galaţi fără da fi atinsii ună altă porti dunănile igienice cele mai perfecte. Stabilimentulă rână, oră fi scutiţi de carantină şi admişi 14
trebue să fis aprovisionatiă cuapă bună de băutii libera practică, cu ex? epţia casnlui 'cândi în
şi în cantitate suficientă. Eli va fi mobilată timpulă călstorici s'ară fi ivită cholera . po
cu mobilele cele mai neaptratii trebuinciose şi vasi,
Asemenea se vori admite Îa libera practică,
înzestrată cu saltele, perne de lână, pateri şi cu
fără carantină, ccălătorii şi personalul de serpăozeturile de aşternută,
„ Kate interdisi publicului ă'a se pune în viciă din năvi cari plutesci pe Dunăre numai |
comanicațiune directă şi imediată cu persânele în partea stângă a fluviului fără de a atinge
maiulă dreptă, av endii pe bordă ună gardă
să cu ubjectele aflate în carantină. “
Oră-cine, afară de medicii speciali însărci- sanitară.

naţi cu serviciulă sanitari respectivi, va con-

Comitetele carantinesci vorii putea numi, la

casă de trebuinţă, guardi sanitari, alegendu'i
dintre omenii matari, serioşi, demni de încredere şi sopnnându'i i la jurământă, Aceşti guarqi
sanitari vori fi retribuiţi d'a dreptulii de comiLa casă de trebainţă, adimiuiatraţiunea va tetală carantinescă, care din parte'i va, încasa
permite intrarea în carantină a preoţilor di- retribuţiunea de la căpitanii narelorii respecferitelorii religiuni, luândă însă precauţiuni tire.
1, Pasagerii şi personalulit navelorăi ca pa„necesarii pentra deainicctarea xestminteloră
tentă brută, scă a naveloră cu patentă netă,
lorii după ezirea din stabilimentă.
3, Personalulă fic-cărni stabilimenti caran- cari însă ai fostă bănuite de choleră în tiztinescă se va compune de nn medicii (după pulă călătoriei, voră fi supuşi Ja carantină de
“patinţă ună medici care să nu aibă nici uni 5 dile, In aceste 5 dile se va socoti şi timpulă
pe Mare, dâca nu s'a ivitii casuri de
alți servicii), capă ală serviciului carantinescă,
| călătoriei
c
de ună îngrijitori, însărcinată cu poliţia inte- choleră pe Mare.
Navele cari aă avută cholerieă: pe borâii se
TiGră şi cu afacerile economice, şi de ună nuingră de 'goardieni şi servitori variabilă după voră supune la desifecţiane medicală, spăimportanţa schelei şi dapă nomerală călători” lânda-se cabinele, punţile, magazinele și celealte localităţă cu acidi carbonică şi famegânjorăă incarantivaţi. .
.
Oamenii însă rcinață cu cumpărarea $şi aduce- du-se cu gază: clorhidric în cuantitate abunrea în'carantină a alimentelori nu se “oră pa- dentă, în timpii de 2 dile.
tea puneîn contactă imediată cu călătorii şi | 8. Objectele călătoriloră supuși la carantină,
cu servitorii din carantină,» el voră convorbi mai cu osebire vestmintele, rufele necnrate,
ca iogrijitoruli şi cu bncătarulii la distanţă aşternaturile se_voră desinfecta în carantină
de 4 metri, voră depune materialul adusă. la prin fomegaţiuni cu gază de clorii.
9. Călătorii cari sosesc în portarile denăporta stabilimentului şi na voră lua -d'acolo
rene în vase fluviall (mal mici) se voră supuve
nici coşuri, nică alte unelte...
.
4, Be oră ţine în fie-care carantină registre la carantină de 5 dile.
"Preşedinte, Dre Capşa.
exacte pentru însemnarea tutulor călătorilori
„ Membrii, Dr. Marcovici, Dr.G. Atezianu,
co numele, prenamele, proveniența, diua şi ora
„Dr. P. Iatropolu, Dr. 1. Feliz...
intrări) în carantină, resultatulă observaţiu- |.

'traveni acestei disposiţiani, va fi supusă nsuai
la carantină, pe lingă -pedepsile prescrise de
lege pentru infracțiunile legiloră şi regulamenteloriă carantinesci.

“nii, gina şi ora eşirii..

+:

+

Secretari. Dr. 1. Polizu.. »
No. 391, 1871, Septembre 15..

i.

Se: Călătorii încarantinaţi voră sriini mân.]
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1. Oamenii cari trăescii regulată, cari se
culcă de vreme, cari nu mănâncă objecte crnde

ci bucate ferte, calde, în cătățime moderată,

cari locuescii în case luminâse și bine aerisite,
guntă mai puşinii expuși la choleră de câtă
aceia car) trăesci neregalati, mâncândă multe
pâme, castraveți, pepeni şi alte objecte crude

şi locuindă în case strimte, întunecâse. Qame-

nii deprinşi cu viâţa regulată, cată să nu se
depărteze multi de obiceiurile loră.
,
- 2. Cată ca nimeni să nu 6să de dimin€ţă din
casă pe nemâncate, ci să mănânce ori să bea
ce-va caldă. Ingheţată şi apă cu ghiacă, luate
cu stomachulă golă snnţi vătămătâre.
3e Se recomandă tutuloră curăţenia cea maj
marea corpuluişia locuinţeloră, mâncare bună,
caldă şi moderată şi aceloriă deprinşi cu asemenea băuturi, şi chiară acelora nedeprinşi cu
asemenea băuturi, se recomandă să ia după
fie-care mâncare u% 'mică cantitate de vină,

APERATORE

IN

CONTRA

CHOLEREI

gundele şi alte necurăţenii să nu zăborâscă

mult timpi în untruli caselor şi curţiloră, să nn
stagnezelăturileîn curţi, formându-se băltăcaie.
9. Cholera în multe casuri este precedată
de dureri mai uşâre de animă gi de eşire afară.
In timpulă cânaă cholera bântue, locuitorii cază
soferă şi numai de patimi uşâre ale stomachuluă şi pântecelui, cată să câră imediată ajuto-

rulă medicală,

-

n

10. Cholera, se comunică altoră bolnavi prin
excrementele bolnarilorii şi prin substanțele
versate dintr'ânşii, excrementele gi sobstanțele vărsate se potii face nevâtămătâre urina

desinfectare, adică prin amestecarea cu uă s0-

luţiune de calaicană, 1 parte calaicană ei sulfată de feră la 10 părţi apă, sciă prin chlorură
de calce, totă 1 parte în 10 părţi apă, să

pria-

truă soluţinne de carbonată de calce (fenilat
de calca 1 la 25). Este necesari ca latrinele şi

hasnalele

să fie câtă se pâta de curate şi ca
4, Oamenii să nu se expună la răcelă, să nalele
cu sulfatiă de ferii.
RE
nu dârmă ps prispe în nopţile reci şi ploiâ-|. 11,
Judată după ce se vori arăta durerile de
se şi cel supuşi la colici să pârte pe pânte- inimă
arătate la art. 9.şi până la venirea inece ună petecii de flanelă ori altă materie delână. diculu!,
bolnavuliă cată să ae culce în patii, să
5, Apă stătută din gârle necurate, de pu- "ŞI pună
pe pântoce muştarii ori fof de tutună
țuri în apropierea grajdurilori şi altorii locary muiate
în rachiii şi presărate cu pipori şi în
din cari se poti strecura necurăţenii în puţii urmă
cărămidi calde ori alte oblojituri calde
gi ori-ce apă care este turbure şi cu mirosă, şi să "i se
dea podinîntra ceaii deismă, ori capote deveni

rachiă ori romă...

.

”

vătimătăre.
6. Apa necurată so curăţă și devine bună

fea cu rachiă, ori cu romă, oră ceaiii Tusesciă

de beuțiă prin ferberea şi strecurarea prin cărbuni pisaţă, prin petre de filtratii oră prin nisipă, ori bătându-se cu piatră acră.. Cine nu
dispune de apă de băatii cu desăvârşire curată
"E pâte adăuga puţină vină sâiă ogetă,
.
. În câtă se pâtosă nu şâdă mulţi ment
într'aă singură cameră și familiile cari posedă
mai multa încăperi, să le ocupe tâte spre a na
se strica aerulă prea multă dia necontenita
godere şi dormire într'uă singură cameră, să

se deschidă de mat multe ori pe ţi ferestrele

gi aşile pentru aerisirea casei.

cu romi. Bolnavul se va acoperi bine ca să
asude (nădagâscă).
PE
12, In acele casuri cândă bâla începe fără
vărsături şi fără eşire afară şi numai cn sfârşială la inimă şi ca răcâlă a mâinilorii, picidre-

loră şi a trunchiula! se voră da bolnavilor

bănturile calde arătate la art 10, i ssvaaplica
muştar pe pulpe, frecânda-se totă corpulă cu
cârpa uscate ori cu cârpe muiate în apă cu
muştarii, până se vă roşi şi incăldi trupulă.

Pregedinte, Dr. Capşea,

a

- 8. Casele, coridorele, scările, plimbătorile şi

Secretari, Dr. Polizu.

; No. 890, Septmbre 13, 1871.
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-.: Membrii, Dr. Marcovici, Dr. G. Alexianu, Dr. L. Felix, Dr. P. Iatropplu. |

carțile cassloră să se ţină cu desăvârşire curate,

Me

să se desinfecteze adesea-orişi latrinole şi bas-

Ț
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. ,

.
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ASUPRA EXECUTARII MESURILOR PROFILACTICE IN CONTRA VARIOLEI MALIGNE,
EXPLICATIVE JURNALULUI CONSILIULUI MEDICALU SUPERIORU NO. 211, DIN 26 MAI,
1871

„_I

Visitarea personeloră- intrate în ţără prin

porturi din ţările bântuite şi isolarea ime-

diată a celorii afectaţi de variolă. ' -

prorenienţele din ori-ce' punctă:ali Rasioi şi
Turciei. In casă de necesitate, directorală ge
neralii, după arisali consiliului medicală 'su-

perioră, va mat
măsurile profilactice gi
1 De ui cam-dută se privesce ca bântaite asupra provenienţiîntinde
loriă din alte State,

-
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Funcţionarii administrativi susă numiţi aă

2. Toţi căiătorii cari sosescă în portii dintruă ţeră bântoită, voră rămânea în navă sti

soră aştepta într'uă localitateisolată din portii

venirea medicului.
|
Mediculii portului, şi unde nu există ună asemenea medicii,

medicnlă

urbei

va veni

celă

pucinii de două ori pa qi în porti, spre avisita,
pe călătorii de categoria menţionată. Călătorii

sosiți cu vapâro se vorii visita îndată după so-

cu medicii respectivi uă respundere solidară,
pentru grabnica executare a vaccinaţiuniJor în
:
raionulă lori,
6, Se vori revaccina mai ântâiii elevii de

ambe sexe din tâte scâlele, dorobanţii jadeţului în rânduri; pentru ca să nu sufere serviciul,

precum şi arestanții din închisori, şi se voră
învita prin Primării toți cei-alţi locuitori do la
7 aui în susii ca să se supună vaccinației,
Asemenea se voriă revaceina toţi bolnavii din
spitale, alo cărori bâle voră permite,
-

sire..Mediculii cândă va găsi ună călători afectată de exantem variolici sâă de simtoma eark
probabilmente sunt prodromele erupţiunii variolice, va constata faptulă priotr'unii procesiiverbală, subzemnată şi de căpitanulii portului, III. Isolarea casurilorii
de variolă
sâi în lipsă'i de poliţaii, şi va pune la cale ca
şi înființarea de săli speciale în
bolnavul să fie aşedată întraă cameră separată a spitalului sâă întruă altă casă isolată,
de Se va porăţaui populaţiunea
afară de casulă cândii bolnavalii va prefera a râscă de contactală cu bolaavii da
rămanea, pe navă sâă a se intârca îndată fără cadaverile loră şi cu objectele de
d'a zăbovi în portă.
servită,

ivite în ţâră
spitale. .

ca să se fevariolă, cu

cari ei s'aă

8, Bolnavii de variolă din case necurate şi
II.

Vaccinarea şi revaccinarea

- 8e Medicii de judeţe, medicii de urbe şi medicii de plăşi rorii îngriji ca să dispană d'nă
cantitate suficientă de vaccină.
Comitetelo permanente alejudeţeloră și primăriiloră arbelorii voră procura acestoră medici unii numării de vaci s6ă viței pentru pro”!
ducerea taccinei,
4. Viţelulă destinată pentru acesta, în etate de cel puginii uni ani, se va ageda cu spi- area pe uă mâsă, legându-se în acestă posi-

prea populate se vorii transporta ex-oficio în
spitale, scă în locale isolate şi mai bine condiţionate,
,
9, Spitalele rorii avea săli speciale pentru

bolnavii de variolă. Unde o permite midlâcele,
aceste săli oră fi cu desăvârşire soparato de
localităţile pentru cei-alţi bolnavi, avânăii intrare sâii scară osebită, Medicii vorii începe

visita la cei-alți bolnavi şi vorii trece în urmă
la cei afectaţi de variolă.
|
|

Consiliile comunale urbane voră înființa svitale provisorii cu totală osebite pentru adăție astă-felii ca pântecele să cate în susii, 85 postirea bolnaviloră de variolă.
va rade pântecele şi se va vaccina la 20 până
„la 60 locuitori cu limfă curată prospătă de la
I V. Desinfectarea objecieloră şi catavreloră
vaci afectate de vaccivă originală, s6ii în Jipsă'i cu vaccină umanisată.
— După 6 până la
10. Vestmintele, pânzeturileşi aşternutarilo
$ dile, adică după ce s'a formată vesicule cu cari aii servitii la bolnavii de variolă, sa vorii
limfă transparentă şi inainte
d'a se forma pus- spăla cu apă ferbinte şi cu leşie, vestmintele

tule cu puroiă, se va lua din ele limfa pe pene,
conserrându-se pentru vaccinarea şi revaccina“rea Gmenilorii şi pentru vaccinarea imediată a
„annialtă viţeli,.
„+ În lipsă de viței, se vaintrebainţaîn moâulă

de puţină val6re sa voră arde, cela de valâre

i de Prefecţii, subprefecţii, poliţaii şi primarii

care a zăcutii bolnavulii, s6ă încare s'aţinutii

cari nu se potă spăla, se potă dosinfecta prin
căldură, punându-se 2 până la 4 ore într'nanii
cuptoriă în casa în care a zăcută bolnavulă,
Pânzeturile cari nu se poti spăla îndată, se
„indicatii suprafaga ugerulai unei vaci, cu pre- vorii pune celă puşinii într'ună vasă, rămânâadă
„cauţiunea ca în timpul bubatului vaca să nn acoparită cu leşie. Vestmintele cari nu se poti
se mulgă de locă scii cu paza necesarie spre a desinfecta îndată, se voră stropi cu soluţiune
«nu se atinge partea bolnavă a uzeralai...
de acidă carbolică, în apă de 3—5 la 100
:. Medicii în seryiciulă publicii vor da din vac- (8— 5 părți acidă carbolică cristalisată şi
cina astii-felii dobândită şi mediciloră particn- 100 părţi apă). Este opriti a se transporta
Jari, pentru vaccinaţiile din clientela lori,
vestminte nedesinfectate din case unde a zăcutii
Primăriila voriă îngriji ca şi medicii particu- bolnavulă într'uă altă casă. .:
i
Jarisă nu fio-lipsiţi de vaceină. . -....
..:.:
11, “Asemenea se' va, desinfecta camera în
; Yorii da modiciloră totii concursulii pentru ca

cadaveralii lui, prin desvoltarea gazalnide clor;

să se vaccineze îndată toţi copiii până acumă pentru acestii scopi, vorii eşi locnitorii din canpevaccinaţi, de la etatea de 6 săptămâni tn meră şi. voră închide ferestrele şi uşile fără
susă, cu excepţia celorii afectaţi de bâle, cari, de a se acâte mobilele şi cele-alte objecte dindupă opinia mediculai respectivă, nu permite tr'ensa, și se va aşeda în migloculă camerei şi
vaccinarea,
E
ac
în fie care colții câteaniă vasii cu cloriă de calce,

26
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care se va amesteca cu oșat sâăcuacidiă sulfa- presărate cu cloruri de calce sâii cosciagalii
xică celă puţină de 2 ori pe di, ferindu-se per- va fi căptușită şi cadurerulă acoperităca vată
sâna însărcinată cu desinfeeţiunea casă nuin- muiată intr'uă soluţiune concentrată de carbospire vă marecuantitate din gazalii acela, căci lică (Fenilic 5 la 100).
în casulă contrarii elă provocă tuse. După ce
V. Alesuri generale
- camera va fi ast-felă umplută ca gazăde cloră
în timpă de celă puţini ducă dile, se torii des14. In timpulă epidemiei nu se voră trans=
chide 6ră ușele şi ferestrele ca să ventileze casa porta arestaţii din localităţile bântaite în couă di şi apoi so va putea privi cadesinfectată. mune îmuns (nebântuite).
o
2, Pretutindeni unde medicii primari de |. 15. Prefecţii de judeţe şi primarii urbeloră
judeţe, 6ri consiliile de igienă publică şi sa- voriă pune ]a cale ca să se facă visite prevenlabritaţe o voriă cere, primarulă va putea să tive în casele mari (hanuri, oteluri), în cari
permită înmormântarea după 12 ore a tatulor suntii aglomeraţi mulţi locuitori, şi ca să ia
celorii decedați de variolă, pe basa unul certi- la timpi măsuri pentru ca să fie în bune coaficatii medicală de rerificarea morţii. *
diţiuni higienice.
18, In timpulă epidemiei se va opri trans:
Preşedinte, Dr, Cap$ae
portarea în cosciuge deschisa a cadaverilorii
Membrii: D-rii Teodori, Jatropolu, Fecelor decedați de variolă. Cosciugrele voră fi
liz, Marcovici, Alevianu,
bine închise, funduli loră şi cadaverulă voră fi |: No, 214, 1871, Maiii 27.
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(Decretii Vo, 1494 din 24 Augustă 1873)

TPITLULU 1

Medicii primaride judeţe

ciloră de plăşi şi a primarilorii, întra câtă privesce serviciulă sanitarii; inspectarea spitale-

loră jadeţiane şi comunale ; privegherea exereiArte 1e Medicali primară alii judeţului este ţialui medicinei şi farmaciei ; execatarea lucrăcapulă servicinlui sanitară în judeţii. Elă de- riloră medico-le gali; dirigearea serviciului vepinde de Consiliul medicali superioră, şi dă terinarii; adunarea şi rodigerea lucrărilor relaconcursulă s&ă sciinţifică prefectului, Consiliu- tive lastatistica medicală ; visitarea şialegerea
lui generală şi Comitetului permanentă ală recruţiloră.
.
î
judegaloi.
.
Art, 6, Mediculi primarii visiteză do mai

Art, 2, Medicii primari de judeţo se nu- multe ori pe anii stabilimentele sanitare pamescă de Domni, după propnuerea făcută de blice şi private; stabilimentele de ape mineMinisterul de interne, ps basa recomandaţir- rale, drogueriile, închisorile, scolele, stabilinii Consiliului medicală superiorii, şi în urma nentela indastriale, fabricele de comestibile
„unui concursi, depusă cu bună succesiă,
şi de b&nturi; controlâză salubritatea urbeloră
Se admită la concursă numai doctorii în me- şi sateloră; cercetâză decă se păzeace reguladicină, Români, cari ai exersată medicina în mentele asupra înmormântăriloră şi asapra
ţeră în cursă de cel pnşină duo) ant, sâă cari industriilorii insalubre; controlăză executarea
aă servită celii puţină ună anii ca medică de măsuriloră în privinţa prostitațianei; visitâză
svitali, de plasă sâi de urbe, ori c: medicii celă puginii uă-dată pe ani tâte comunele din
„militară,
raionulă stă, şi cere intersenierea prefectala!
Nu se însumâză în acestă termenă serviciul scă a ministrului de interne pentru luarea măfăcută înaintea dobânâirei gradnlui de doctorii snrilorii dictate de igiena publică.
în medicină,
. i
Arte 6, Elă studiază causele endemiiloră;

Art, 3. Medicali primari controleză şi pri- constată ivirea epidemiiloră gi propune măsurile pentrn combaterea
lori şi a morbiloră conne, tâte serviciurile sanitare din judeţ, şi totii tagioşi în genere.
— In casă de epidemie, elă
veghâză, ca agentă ală Ministerului de iater-

„ce privesce igiena publică gi poliţia sanitară,
cu excepţia raionului celoriăi 7 urbe mari, subordonatedea dreptulă Ministerulai de interne,

se transportă la faca locala ori de câte ori
cere trebaința; dă, după putinţă, singară bol-

naviloră adjutoră medicală; ia, prin înţelegere
> Arte 4. Indâtoririle mediciloră primarăde directă ca subprefecţit şi primarii, măsurile în
judeţe suntă : dirigearea poliţiei sanitare; con- contra lăţirei epidemioi, şi controleză exccutatrolarea lucrăriloră medicilorii de urbe, meai-

rea acestoră măsuri,

-

.
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art, 2, Medicul primară dirigeză şi sapra- | rămâne în păstrarea lui, €ră pe celă-altă "1
|
xeghiază vaccinaţiunea!; îngrijesce ca toţi co- înainteză Ministerului.
Art. 11. Elă îndeplinesce funcțiunea de mepiii să fie vaccinaţi până ja îndeplinirea primulul ani ali vieţii, şi ca să se facăreraccina- dică legistiă pe lîngă tribunalulă judeţului și
țiuni sistematice; controleză vaccinaţianile şi însogesce pe procurori sei pe judecătorulă de

zevaceinaţiunile făcute de către medicii

de

plăşi prin escursiuni prin unele comune rurale
din fie-care plasă ; raporteză Ministerului resultatulii vaccinaţiuniloră după controlulă ce
le va face, şi ia măsuri pentru ca să fie toti-

d6-una aprovisionati cu limfă vaccinală pros-

ătă,
O
? Art, S, Eli so încredințeză dâcă bolnavii

instrucţiune la escursiunile în judeţă pentru

cercetări medico-legali.:
|: Art, 12, Medicali primară inspecteză şi
servicială veterinară din judeţulii săi, veghsză
asupra independinţei prescripţiunilori regulamentului pentru poliţia veterinară, şi centrolză pe veterinari în exerciţiulă funcțiuni lori.

Arte 18, Elă însciințeză pe Ministerii des-

săracă din comunele urbane şi rurale priimescii pre tote întemplările extraordinare în servi- |
2djutorulii medicală gratuită necesară; dâcă ciulă săi; elă însciințeză de urgenţă despre
darea acestai adjutorii este bine organisati ; existenţa orl eminenţa epidemiilor şiepizootii-

dâcă mâşele întreţinute din fondurile jadeţiane lori şi despre măsurile luate în contra lori;
şi comunale îşi îndeplinescii dâtoria ; dâcă' în priimesce de la medicii de spitale, de urb! şi
raionulă urbeloriă rerificația morţilerii se face de plăşi şi de la veterinari raporturile statisîntrani modă regulatii, şi cere,-la casă de tice periodice, pe cari le adună şi le transmite

spitalele dependinte de administrațiunea
jnde-

Ministerului. Eli raporteză Ministerului în
timpi de epidemii şi epizootii, uă-dată pe săptămână, asupra mersului epidemiei s6ii epizootiei; trămite la câte trei lani tabela statistică

ţiană ori comunală; examirâză în presenţa
medicului spitalulni şi a unui delegati ală ad-

a raccinaţiuniloră şi revaccinaţiunilorii, a mnigcărei popalaţiunei, a bolnavilorii

permanentii ali judeţului ori alii Consiliului
comunală) starea igienică a stabilimentului

Jistelela statistice asupra ajutoralui medicali:
grataită, asupra ajutorului gratuită dată da
către mâşele plătite de judeţ şi de comune,

plare, din care unulii se transmite administra
țiunei spitalulni prinintermediarul prefectului,
eră celă-altă se înaintEză consiliului medicală
superiorii. :
i
Art, 9, Medicul primară priveghiază exer” ciţiulă medicinei, farmaciei, artei moşitului şi
a micei chirargii în județul săi,—Elă înre-

sărcinată
cu alegerea recraţiloră pentru armată, şi face în judeţele, unde o cere Ministerulă de resbeli, şi contravisitaţiuule medicale
pentru reformă şi pentrn congediile timporale.
|. Art, 15, La tinele fe-cărui ană mediculă
primarii supune Consiliulni medicali superiori
ună raportă generală asupra serviciului sani-

gistreză nume)e medicilorii, farmaciştiloră, ve-

tarii şi asupra stărel sănătăţii publiceîn județă.

terinariloriăi şi moşelorii cari roesci a exercita
medicina în raionulii săt, după ce i se voră
- presinta, certificatelv de libera practică în Ro-

deţă, în serviciută propriă ali judeţului (ci nu

trebuinţă, îndreptarea neregularităţilorii constatato.
i
:
Eli inspectâză celă puţină de trei ori pe ant

ministraţinnei respective (membru Comitetalui

căutaţi

în

spitale din judeţ, şi la finele anatul inainteză

|
în genere şi starea în care se află materialulă
spitalului în parte; cerceteză registrele spita- asupra lucrăriloră medico-legale, asupra reTalul şi constată resultatulă inspecţiunci prin- crataţisi şi asupra, privegherei prostituţiunei.
Art, 14, Elă face parte din comisiunea întrună procesi-verbalii redigiati
în dot exem-

- mânia; ia prin organele administraticeşi prin

- denunciare înaintea celoră judecătoresci mă“suri în contra exerciţiului ilegală ală- medici-

“mei şi veghiază asupra îndeplinirei regulamentalui pentru exerciţială micei chirurgii. : Art, 10, Eli visitâză de duoă ori pe ani, în
unire cu mediculii urbe! respective, farinaciile

din raionulii s&ă; cerceteză dâcă medicamen-

"tele se dispenseză după prescripţiunea farmacopaică Română; dâcă se păzesce taxa farmaceutică şi regolamentulă farmaceutică ; d6că
personalnlă farmaceuticii se conformă cu pre-

scripţiunile relative la verificarea titluriloră

farmaciştilorii, la examinarea asistenţilori şi la
imatricularea eleviloră în farmacie; încheedupă
fie-care visitaţie ună procesă-verbalii asupra
” zesultatului ciîn duoă exemplare, din cariunulă

Art, 16, Pentru escursianile făcute în ju-

pentru lucrările medico-legale, pentru recruta-

țiune, pentru visitaţiunile farmaciilor) mediculă “primară va priimi de la; consilială judeţiauă cheltueltde transportă şi diurne, .

TITLULU IL.
„,

Medicitdeplăşi .
-.-;
|. Art, 17, Medicii de plăşi trebue să fie doctori ori licenţiaţi în medicină, ei se numesci:
de către Consilialii: generală ală jndeţului şi
se plătescă din fondurile judeţulai. : - :
:- Vote numirile, permutările şi destituirila
mediciloră de plăşi vori fi imediată notificate
Consilinlul medicali superioră.:- Art, 18, Mediculăde plasăva avea regedinţa 'în' comuna, în. care“ reşedeză subprafectura.
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Art, 19, Medicul de plasă este
tulă subordonată medicului prima
ri
“ului, de Ia care priimesce ordine
şi
pentru casuri speciale, cari nu sunțiă
prin instrucţii generale. şi căruia
"1

d'a drep- cală este gratuită.
Elă
ală jude- din raionulii săă, ori-c visiteză ori-ce comună
ândii va f chiămatii de
instrucţii primarii directii s6ă
prin Sabprefectură, afară
regulate de acesta visitâză elă
celă puşină nă-dată la
adresâză 4 luni tâte comunele
raporturile perindice şi tabele statistice
din raionulă săi, Elă priasuvegh
6ză
sănătatea publică.
pra stărei sănătăţei publice şi asupr
|
lui stă, Mediculă de plasă nu pâte a serviciu: - În casă de epidemie insciiuţâză de urgenţă

directă cu Comitetul permanentii corespunde

tianiloră atingătâre da serșicialii asupra cessanitari, ci
numai prinintormedisrală medicului
primarii,
cu excep

pe mediculă primară; visiteză comunele
tate ori de câto-ori cere trebuinţa, celă afzcpuginiă
însă la trei dilo

vă-dată; dă bolnaviloră ajutoră medicală;ia măsuri în contra,
lăţire
biloră contagioşi (şi infecţioşi), descâ t morptă atențiune
a
prim
arilor asupra măsutriloră dictate
cândii Comitetală permanenti va, crede
,
de
igien
a publică, şi cere, la casă de treboință,
că plângerea este justă, o va înain
cu ubser- istervenirea suborefect
vaţiunile s6le Consilialai medicali tasuper
ului, In casă de epideiori.
inie medicală primarii pâte ordona
“Art, 20. Mediculă da plasă dă coneu
statornicirsulă
rea proşisorie a medicului de plasă
sei subprefectului pentru îndeplinir
întvnă coriloră de poliţie sanitară; face vaccieanaţiulucră- mună băntuită afară de reşedinţa sea ordinară,
nile
Art. 21, Mediculă do plasă face în
Şi. revaccinaţianile, şi dă bolnavilor
raionulă
“osebire coloră din comunele rurale may. cu sti lucrările medico-legale, la cari va f chiăadjut
oră
wat
i
în
casur
i excepţionale
“medicali, Pentru săraci, ajutorulă
săă medi- cială a medicului primară, prin delegație spe-

ţia casului cândă arii avea
reclama
"la Comitetii în contra şefului s&ă. In a aseme
nea
casari;

2

REGULAMENTU PARIA CBUZICII
-:(Promulgată prin decretiă o. 3
din 2 Juniarie 1974 şi aplicabilii

i

'. dela 1 Aprilie 1874,)
e
Artele Acâstă taxă este singura, legală
şi. Este în dreptii însă si dea medicament
"obligatorie pentru prețuirea medicament
e cu
eloriă preți scădută, ex-epţională
ce Be vorii- vinde în toti cupriusulă
pentru săraci, faRomâniej,
somnâ
ndă
în
acest
i
casă de ordonanța medi„Art. 2, Pentru stabilimentele
ce far- cală atâtă preţul după taxă
maciştii sunti obligați do a expedpubli
cât şi celă redus,
ia medicaArt, 6, Substanțel
pi

-mentele cu scădământi de 15 la sută,
afară de
casurile cândă prin contracte
speciale 's'ariă

e însemnate ca cruce nu
sa torii putea expedia de câtă pe basa
une ordonațiunt medicale din partea unui
medicii, aVEndu dreptul de a exercita,

prevedea unii scădământă mai mare.
Art. 3, La taxarea medicamenteloră
este
Art, 7, Substanţa chimice pentra usulă
de observati,
tec.
a. Ca preţulă subdivisiuniloră unităţilor nică s6ăi industrială se poti expedia persâneă loră specia
taxate să nu potă exceda preţulă

la în basa unei chitanțe datată şi

întregei uni- sabsemnată, avândă şi adres
tăţi se, 0,8. prame „de'chinină sulfu
a aceluY în dreptă
se potă taxa cu 96 bani, ci numal-cu rică nu de a le usa pentru profesiunea sea..
90
bani|
.
Art.
8. Oră-co ordonanță medicală cu subca şi 1 pramă, gi asemenea pentru tote
pro- stanţe

porțiunile notate în taxă,

b. Fracţiuni în preţii mat mici de
bani se voriă taxa dreptă'ună bană câtii unii
întregă.
Art. 4, Substanțe atâtă simpl câtă
şi
compuse, cari nu suntă .cuprins6 îna farma
cobea română, nici în ţaxza atât
presintă câtă
şi cea anteridră, se voră preţui după
analogia
cu alte medicamențe taxate, ală „cărorii
preță
„de cumpărare este ecuivalentă,
"Art, 5, Este absolută poprită do a
publica
rin jurnale, fizuri s6ă circulare că
ună
farmacistă medicamente mai eftino vinde
de câtă
după prețuirea adoptată în taxă.
|

cari în taxa presintă suntă
Cu cruce, nu se va putea expedia
singură dată şi celă multi după
5 dile de la data ordonațiunii.

însemnate
de câtă uă
“trecerea de
|

prescripţiunea, coinposiţionea mea

ate.»

Repetiţiuni de asemenea ordonanţe se pâte
efectua numai după uă nouă visitare din partea unul medică,
art, 9. Ordonanţele cu expresiunile «după

suntă
cu totulă oprite a sa expedia.
Asemenea suntă oprite dea se expedia madicamente după ordonanţe iligibili.
“ Arte 10. Fie-care ordonanţă expediată tre„bie să fie copiată, în registrală «ad-hoc.» în-
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somnându-se cu numărulă curentă

ală regi- partea farmacistnlui pe ordonanţă precum şi în

stralui, imprimândo'i şi timbrală farmacie! în
care va fi înscrisii şi preţulă taxel,

Asemenea şi fie-care medicamentii să pârte
pe signatură (eticheta) cu firma farmaciei, numirulă registrului,
pediţiunei.

instrucţianca şi data ex-

registrulii de copiare.
Arte 10, Dirigentulii ori asistentul farmaciei este responsabilii, fis-caro în parte, pentru

oră-ce expediţiuni făcute de dâasulii,

-

Pentra eleșii în farmacie ra f responsabilă.
dirigentulă sâi asistentulii care a fostii facă la
Art, 11. Tâte medicamentele expediate după expediţiune.
ordonaţiuni medicale vorii fi sigilate,
Art. 19. Ori-ce abatere de la regulumentulă
art. 12. Elevii în farmacie sunati opriţi a de facă. do la taxa de facă, orf de la preseripexpedia medicamente eroice fără controlulă țiuailo farmacopeci române, expediarea şi ţi-.
farmacistului sâi ală asistentului.
nerea în farmacio da medicamente de uă cualiArt. 13, Medicul, prescriindii medicamente tate inferioră, scă alterate, sâă neconforme cu.
eroice într'uă dosă mat mare decâtii cea obici- prescripţiunile farmacopeei, lipsa de materianaită de majoritatea mediciloră, ra însemna Juli neaptratii trebuinciosă în firmacie, schimîn ordonațiane printr'anii semnă de exclama- barea, felului ori a dozei medicamentelor orțiune oră prin cusântulă «Sic Volo,» că n'a fă- donate din partea farmacistului, precum şi tincutii din erâre.
darea medicamentaloră secrete nerecunoscute,
La casti contrarii, farmacistulă va fi dâtoră expediarea medicamenteloră după ordonaţiuni
d'a reduce dosa la cea obicinnită, iosciințândi prescrisa de Omenii cari nu tii dreptulă d'a
îndată pe mediculii prin înscrisă.
exercita, medicina în România, oră-ce abatere.
Art. 14. Ordonaţiuul ce cuprindii preserip- din preszripţinnea ordonaţianiloră, refusarea
ţianl de medicamente eroice fără însemnare d'a expedia ordonanţe în regulă la orl-ce oră
cumi să se ia, de cătro cine urmeză a se în- din qi şi din nâpte, lipsirea dela farmacie pen-.
trebainţa, nu se poti expedia de către far- tra unit timpii mafmare de câtă uă steptămâmacistă.
nă a dirigentului sâă a unui loco-ţiitorii, licenArt. 15. In casuri cândă ară lipsi într'aă ţiatiă în farmacie, recunoscutide gurernii, roră
ordonanță medicală Gre-cari însemnări rela- fi supuse penalităţiloră prevăduto ia art. 83.
tive la modulă prescripţiunei, s.e. «q.s. ad din legea sanitară,
gradum' saporis,» acestea se roră nota din
Ministra de interne, ÎI, Catargi.
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sempându-se cu numărul curentă ali regi- partea farmacistuluipe ordonanţă precum şi în
strului, imprimândn'i şi timbrală farmaciei în registrulă da copiare,
.

care va fi înscrisă şi preţul taxe),

Arte 16. Dirigentulii ori asiatentulă farmaciei este responsabilă, fie-careîn parte, pentra.

Asemenea şi fio-care medicamentă să porta
pe siguatură (Eticheta) ca firma farmaciei, na-

orl-ce expediţiuni fâcute de dânsală.

mărulă registrului, instrucţiunea şi data expediţiunei,
Pa,
Art. 11. Tâte medicamentele expediate după
ordonațiuni medicale roră fi sigilate. .
Art. 12. Elevi! în farmacie suntă opriţi a
expedia medicamente eroice fără controlul
farmacistului eâii ali asistentuluf.
Pa
Art. 13. Mediculă, preseriindă medicamente
eroico într'uă dosă mai mare decâtii caa obicinuită de majoritatea mediciloră, va însemna
in ordonaţiuae printruni semnă de exclama-

Pentru elevi! în farmacie va fi responsabilă

dirigentulă sci asistentali care a fostă facăla
expediţiune.
Art, 17. Ori-ce abatere dela regalamentnlă

de fașă, de la taxa de facă, oxl de la prescripţiunile farmacopeei române, cxpediarea şi ţinerea în farmacie de medicamente de vă cualitate inferidră,.s6ă alterate, s6ă neconforme cu
prescripţiunile farmacopeei, Jipsa de materialulă neapărată trebuinciosiiîn farmacia, schimbarea, felului ori a dosei medicamentelorii or-

țiune ori prin cnvânatulă «Sic Volo,> că n'a fă- donate din partea farmacistului. precum şi vincutii din erre.
Nae
La casă contrarii, farmacistuli va fi dâtoriă

darea medicamentslorii secrete nerecunoacute,
expediarea medicamenteloră dapă ordonaţinni
prescrise de Gmenii carii nu aă dreptolii d'4
exercita medicina în România, ork-ce abatere
din prescripţiunea ordonaţiunilori, refusarea
d'a expedia ordonanţe în regulă la ori-ce oră

da reduce dosala cea obicinuită, însciințândă

îndatăpe medicali prin înscrisă,
„
Art, 14. Ordonaţinni ce cuprindă prescripţinni de medicamente eroice fără însemnare
cum să seia, de către cine urmăză a se în- din (i şi din nâpte, lipsirea de la farmacie pentrebuinţa, nu se potă expedia do 'către far- tru ună timpi mai mare de câtă uă săptămâmacistă.
.
. nă a dirigentului s6ă a unufloco-ţiitoră, licenArt, 15, In casuri cândă ară lipsi într'aă ţiată în farmacie, recunoscutii de guvernă,voră
ordonanţă. medicală Gre-cari însemnări rela- fi supuse penalităţiloră provădute la art. 83
tive la modulii prescrjpţiunel s.e. «<q. s. ad din legea sanitară.. :
.
|
gradum saporis,> acestea se vor nota din
Ministru de interne, L. Catarazi.

TAXA MEDICAMENTELORU

|

- (promulgată ge lingă regulamentulă farmaceuticii prin decretulii No. 3 din 2.Ia-

nuariă 1874 şi-aplicabilă de la 1 Aprilie 1674): :
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Feră sulfarică
cr. venal ...
— sesquichlorată licuidă .

ce-o ore: e: [| 120 j5l— 2-a
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2—|—

Feniculă fructe în pulvere grosi:
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Gentiana rădăcină în pulv. grosă .
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“Lină turte în pulrere grosă. -.
„ Tiquiritia rădăc, în pulr. grosă.
N,

Magnesia sulfarică ven.cr. . . . . . a o:
—
—
înpulvere , ,. .
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10 | 50 [100 (1500 |
2 | cel eiole 3

ÎN

Cataplasma. Pentru preparaţiunea aneă cataplasme penă Ja |
Pentru prepar, une! catapl. peste 100 gr. pentrul .
:
fie-caro 100 uiteriâre. .. „. ec.
d

iClarifcaţiune, Pentru prepar. unei clarificaţiune irclusive cul .

j
i
“Colatura,

1!

GRANR

albuşă deovă până la.
e
dem cu albuş peste 500 gr. fie-care 100 ulteriore
Pentru colatura (strecurare) unui licuid până Ia.
1dem peste 500 gr. pentru fie-care 100 ulteriâre,

Constisiune, Pentru conscisiune (tăierea) baraiebilor, tojelor,l

lemnelor, rădăcinelor ete.,'cu'cuţital scă for-|
fica până la
e
d

Pentru conscisiune de fie-care suta gr. ulterior, —
Decocţiune. Pentru decocţiune d'un cuartiă de oră cu colaturaj
împrepenă
ună
la.

..

a

sol —|
(E

——j—

——
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” Idem peste 500 gr. de fie-care 100 gr.alteridre

.U—

ulteriGre.

-.

|:

Digestiune, Pentru digestiune de 12 ore a unui “licuidă prd, ”
la50 gram
.:
i—|—

Idem pentru 2tore

.

.

.

ie

40

al

Gr

Jdem de fie-care 24 ore ulteriâre . —
Idem peste 500 grama pentru fie-care 500 grama ulteriOre se va socoti a treia parte preţu:
“riloră de susă , -.
—

pulvereloră

fine esto” 20

de dose, pentru fie-care dosă ulterire câte
„—
Jdem pentru divisiunea unguenteloră so va sc-

|
|
!

La divisionea

.

co st

NB.

dh

.

|

.

AT

cu capanla.

demn cu capsala de chârtiă cerată

05

*Midă fa chârtiă şi signatura până la. ; .
dem peste 100 fio-care 100 grame uiteridre, „—
Divisiune, Pentru divisiane pulver, fino de fie -care dosă,

mel

Dispensaţiune, Pentru dispensaţiunea muti medicamentă s0-

împreună

coti ca aceca a palveriloră în capsule cerat

dem div. pulverilorii grâ3e, spzciiloră ete, pen„tru fis-cara dosă ' impreună cu chârtia până! "la 50 Epane:
.
Xdem divia, iv, grâse peste 50 grame “do fe" care 50 grâne uitaricre . ..
“j—|

Idem divisiunea substanţelorii medicament” e
în capsula gelatinâst împreună; cu caps alai] *

2-[—

pentra fie-care bucată ; .
Î_lool_|_I|_|_]_
NB. La formula «să sa dea dosa' preseriaă atâ '
tea de nr» (dentur tales doses), se va socoti
cantitatea întrâgă ale

materialeloră ,. ames-

tecarea şi divisiune.
Flcetuariii, Pentru preparaţiunea enui electuariă până la J—!——l—|—[|_—!304—
“dem unui electuariii veste 50 gr, de fiz-care
10'gr. altoricre. .,
—| 2
=

Elatriaţiune. lie elatriaţ. (lzevigaţiune) împreună cu apa
destilată pentru

t>

dem pesta 500 de fie-care 500 grame ulterisre
„| —
Idem pentra destilaţiune dintruă rctortă seci)
balonii până la, .:
—|Idem peste 500 grame "de tie. care 100 rame -

Z

lo

|
|

sl

|

grame. .
Destilaţinue. Pentru destilaţiune în alambiciă "pană Ta.

|
l
|
l

- Idem pentru d'vă jametate oră cu colatură împreună până la.. :
s—
Idem peste 500 gr. de fie-care 100 grame “ul
teriore, . .
„i
- Idem de ua oră cu colatura, împrennă penă Ja
o
Idem peste 500 er. de: fie-care 100 grame ul.
teridre., , .
—
Jdem do fe-care oră interiâră de "Beccaro 500

fie-care 10 grame

.

Emplastre, Pentru întinderea unul emplastru împreună cu
pelea până la 10 grame.
.
Tiem peste 10 gr. de fin-carel gramă ultorioră

— AS

5

A
il 4

,
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„. .

Idem cu pândi până la 10 grame...

....

..-.

Jdem peste 10 gr.de fie-care 1 gramă uiterioră |.
„dem matasa până la 10 gram . . . . .
]dem peste 10 'gr. de fie-care | gramiă alterioră.
„Pentru dispensuţiunea unni emplastru intins im-....„preună cu hârtia cerată, invelitura şi signâtuj
ra de fiz-care 10 grame . ....
„Jdem unni plast. în cylindru cu hârtia cerată, tu

velitara și signatura până la 50 grame. .
Idem peste 50 grame pentru fie-care 10 grame|

10

.

,

preserisă magistraliter, sâi pentru amesteca- rea şi malaxaţiunea mai multoră emplastre
până la
ce
ct
eee
1dem fiz-cate 10. gr. lipsinde în arâstă scală . .
Jdem preparaţiunea cmplastrurilor peste 500 gr.

50

de fie-care 100 grame ulteriore . . :
NB. Dâca suntii prescrise iai multe emplastre
Emulsiune,

d'a se amesteza şi întinde, pentra amestesare
na se va socoti nimici. |
Pentru preparaţiune inclusive cu strecuraro pâ-l
nă la

Iiem peste 100 grame de fie-care 100 grame ul„teriore.

Jd+m peste 500 grame de fie-care 100 grame ul-

|

Idem peste 500 gr. de fie-cară 100 gr. ulteridre,
Idem p:eparaţiunea gelatinet pânăla . ,..
„dem peste 100 gr. de fie-care 10 gr. ulteridra .
Pentru preparaţiunea infusiunei îinpreună cu
strecnrare până la,
cc...
Jdem peste 500 gr. de fie-care 100 gr. aiterâre .

LII

Idemm peste 500 gr. de fie-care 500 gr. alteridre.
Filtraţiune. Pentra filtrațiunea liqnideloră până la. . . |
teriore.
el
Idem oleuriloră grase până la. . . . .

Pentru legătura vaselori, dopii de plută, tectu-

Idem peste 500 gr. de fia-eare 530 gr. alteri6re.

Pentru m'xtiunea liquideloră pâiăla:. .,
Idom peste 500 ge, de fiz-care 500 gr. ulteridre,

!

|
JL

Mixtiunea,

II.

ra. signatura şi sigilia

Maceraţiauea, Pentru mazeraţianea uuni loqnidiă până la.

ll]

Legătura,

enÎS:

Gelatina,
|
înfusiune,

2

l

B9
Se

Espediţiune noctarnă, Pentru “eapediţ. Unei ordonanțe meâi
cale după închiderea pharmaciei, adică de la
- 11 ore sâra până la,5 ore dimiuâța .
Expresiune, Pentra ex presiune (st6 rcerea) prin tâsc aneisub-!
stanțe până la .....
Idem peste 500 gr. pentru fie-care 100 grame ul.
teridre,
Idem prin tâscă a seminţeloră grase până la...
Jden: pentru 500 gr. pentru fie-care 100 grame
ulteridre,
.
:
IE
.
Evaporaţiune, Pentru evaporaţianea anui liquidă până Ia.

n9

Ldem preparațiunea unui plast. scă vr'unui cerat

L_z

„mlteridre

50
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500

prescrise în cuantităţi de centigrame

..

sâii în

Idem ponderaţiune peste 1 gr. nu este nimic de
socotiti.
e

—|10

Pulverisaţiane. Pentru pulverisaţiunea și alcoholisaţiunea unei
substanţepână la . ,
o...
|
Idem peste 500 gr. de fie-care 100 gr. ulteridre.

|

|

20,

aturaţiune. Pentru saturaţiune scă neatralisaţiunea unu;
ma

ienidă
penă la,
a.
'-Idem peste 500 gr. de fie-care 100 gr. niterigre.

isilaţiune, Pentru sigilaţivnea fiz-cărui medicamenţii
s iuapism
u, Pentru preparaţ. unei pastă de muştar până
„+
=. Idem paste

|

40

„Pentru sdrobită, fără a cerne prin sită pânăla .
„m. usa ldem pesta 500 gr, do fis-care 100 grame ul|
teriore. a.
|

oluţiune,

la.
100 gr. de Re-care 10 gr. ulteridre .

Pentru soluţiunea rece a unei substanţe într'an
licuidă fără ajntorulă piuliţei până la 509 gr.) .
“a licoidului
î
ee o . . ..

LILI

|

75

Idem şi cernută prin sită până Ja
Idem peste 500 gr. de fie-care 100 gr. ulteriăre.].

—199|.

|

|

Ponderaţiune, Pentru ponderaţiune sâă măsurarea substanţelor!

„picătură, până la 1 gr. inclusiră

LII

clusivă cu tâte soluţiunila necesare până la

Idem peste 10 gr. de fie-care. gram ulterioră..
-. dem formaţianea pilulelor pentrn fie-care 1 gr.
]dem peste 19 grame de fie-care1 gr. ulterioră.
Idem şi peste 30 gr. de fie-care | gr. ultoriorii -.
Jdem de boli, adică pilule peste greutatea de
0,5 grame de fie-care 1 gramă ..
AER
NB. Couspersiunea pilntelori s6ăi a boliloră se
va socoti uă cuantitate de pulvere analâgă cu
a patrulea parte din masa pilulelor, dâcă pul„=.
Yerea pentru conspersiune nu este numită, sell .
* va întrebainţa Iycopodia.

LI

|

|

Pilule,

ALL

- Pasta.
-..
Pastile,

mei]:

bducţiune.

Idem cu unu sţi mai multe pulvere isolubili, ..
]dem pulveriloră fine-până la, . . .
dem peste 1! gr. de fc-cara 10 gr. ulteridre .
Pentru mixtiunea pulveriloră grâse şi speciilor
.i
.
î.
pânăla .:,
Idem peste 100 grame de fie-care 100 grame ul- :
terira, cc.
. . . .. d
Pentru învelită piiuleloră cu foi de argint, aur,
A6ă vrunui vernice pentru fie-care gramă . |NB. Argintulă sii aurulă în lamele se vorii s0Si
.
A
coti deosebită,
Pentru preparaţiunea unei paste până la.. .. .
Idem peste 100 grame da fie-care 10 gram ulteriore, ,
î ee eee
a...
Pentru preparaţiunea, de pastile, tablete sâă trochisce pentru preparaţiunea masei şi formaţiunea loră pâră la 10 grame . -.
d...
Idem peste 10 gr. da tie-care 1 gramă ulterioră.
Pentru preparaţionea mase! de pilule sâă boli in-

BD

=

==

-

+8

:
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|100 | 500

- Jdem soluţ. prin ajatorul pinliţel pent la. 500 gr.
de licuidă. . .
"dem peste 500 gr. da fie- „care 500 gr. “teriâre
Jdem prin căldură până la 500 gr. de licaiai.
Idem peste 500 gr. de fie-care 500 gr. ulteriâre
NB. Dâca sunt a se disolva ma! multe substanțe
întvuă miztură, se ra socoti numai una singură soluţiune,

|
1]

ÎL.n.

15
,

La solaţiuni calde a săruriloriise vorii socoti să-

30,

|
|

e

rari în stare cristalină.
Sabacţiune, Pentru subacţiunea valsamariloră, gumiresineș
:
loră şi oleurilori penă la 10 gr. substanţe! re:
-latiră.,
.
«
Idem pesta 10 gr. de fe-care 1 pramă alterior
Supositorii, Pentru preparațieneu de fie-care bocată . . .

- - NB, Asemenea se voră socoti şi bougics s6ă can-

delete.
Siropii. Pentra preparațianea unui sirop (care nu este
-

a nume

menţionată

în taxă)

inclusivă

cu lu:

crări de decocţiani, infas. colat. filtrat.
Jdem peste 500 grame de fie-care 100 grame ulterira.
.
Jdem prin fermentaţiune de fie-care 500 grame.
Trituraţiune. Pentra tritaraţiune necontenită pentru fie-care
—
„.. cuartă de oră.
Unguente.
Pentra preparaţiunea fie- cărei unguentă fără în-

trebuinţarea focului până la.

Idem do fie-care 10 gr. lipsinde în acâstă scală.
Idem pesto 500 gr. do fie-care 100 gr. ulteridre

ldem unui unguent cu întrebainţarea focala)

15|—[30
lipsinde în acestă scală
fie-care 100 gr. alteridre.
la preparaţiunea unguen-l .
deosebită,

IN

până la.
.
Jdem de fie-care 10 gr.
Iătm peste 500 gr. de
NB. Solnţiuni separate
teloră se voră socoti

Că ere

_

AXA.
DE

LABOARE

IN. USULU

VETERINARU

10 || 50
——

Boli. Pentra preparaţianea

masei şi formaţioneă

până la

lia. |.

ÎI

Idem peste 50 gigrame do fie-care 10o grame al.
terițre,

,

.

.

.

.

..

.

..

5
I
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10 | 50

”

EI
Electnaria, Pentru preparaţianea “unui
giună) până la...

electuariă

(aa

1dem peste 100 grame de "fie-care 10 grame

ulteriore .
..
Pentru preparaţiunea anui ungaentiă în pia
liţe penă la.
*
Idem peste 50 grame de fie-care 10 gramo

Unguente.

ulteridre ,

Idem

ee

cu ajutorulă focului "până la.

.

Idem peste 50 grame de fie-care 10 grame
ulteri6re .
.
eee

0
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DAXA
VASELORU

PENTRU

EXPEDIEREA

CAPA-

CAPA-

CITATEA

CITATEA

Volumeloră

Volumeloră

ptaă la

În.

Grame

50 - |-—[20|

100

e
cu aia
Stiele şipuri scă flacâne
a
a

200
400
600 .
300
» 1000
25

Sticle albe

sticle,

:

cu „dopă
de

.

„

50

4]

MEDICAMENTELORU

100

200
300
400

până la

|

Il

|—[25!

OIL
Borcane comune,

:100
150
'200

|

|-—l30|
J— 40) Sticle comune id
|—155
||—[75
1|—
|-[70

"50.

| 1[40|-Bticle colorate (byalit).
1|70
2|—|

(|

[—145
|—|60

500

—75||

"

15)

|—[28|

|—l20

=[53

600.
800

[|- as!
|— 20,

1000.

25

: |—[25
|—/30
.
E
|-—[35]l Borcane fine porcelană.

Î|[10

- 200

„+ 400."

:

l- sl

300

TI

„100

1110

400

50

SI)

„200.
1—[20
400
l—la5!
600
|-—|35
800
|—[45
1000: :|— %)

|- [85

500 || 2150,

50

Grame

|

[50

[|1l25i

o 20

75 *
: 100 |: :150

[-—]50
[|-—100
|_175

"250

130

200: | 1|—

-

300 -

400.

|1 50,

12 10)
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CAPA-

CAPA=

CITAȚEA

CITATEA

Volu-

Volu-

melorii
până la

-

-

Cutie comune
|

1. Pentra

[|—[20

15

50

“l-l30)

100
150
200

|— 40,
— 50)
|—160

(cartonii).
-

—[25

prafari rolaminze

Cutie de lemni.

|- 95

500

„
NOTA

To

Grame
25

—

' melorii
până la

Tia.

Grame
15

|—

j:
3] :

—j

4

35.

25

| 5!

50
10
100

|-—[6
—| 8]
|—H12

l.

se ra calcula cutie de. mărime întrebuințate finaă că 8 tat primită prafă

„ de zachără ca base peutru calculaținnea,.

11. La expediurea unul medicamentii 6re- care întet "ună vastă înapoiată se sa taxa acestă rasă cu proulă jumătate.
NOTA III. La medicamentele compuse introduse gata din Francia, se ra socoti; după costulă Icră, francali
cu ună leă şi cinci-deci bani.
NOTA 1V. In casură cândă se prescriă 6re=care licuide cu gate (picături), se voră socoti:
Dreptă 1 gramă
de ether aceticii
“do ape dcatilate
de oleuri grase
2 „ alcobholisată i20 gutte
15 gutte
se |
» » volatile (esențe)
|
25
gutte
|
chloroformiă
Jicuide ap6se.
„tincturi alcoolice
p tincturi etherice,
50 gutto de aeteră pură,
NOTA

lia
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PENTRU

ORGANISAREA SERVICIULUI

SANITARU

(Decretă, No. 1246 din 5 Iuniăi 1874)
Administraţiunils

“OAPITOLULU 1
TITLULU 1

de ape

Art, 5. Pe lîngă administraţiunile sanitare
generale, locale şi special, se roră institui or-

Organisarea serviciului sanitară

|

stabilimenteloră

minerale şi administraţiunile carantinesci,
gane sanitare.

.

Art,

6. Organele sanitare generale suntă:

“Pe lingă Ministerulă de interne, consiliulă
medicală superioră, asistatii de că comisiune

Despre autorităţile sanitare

de farmacişti şi chimişti. precum şi de uă coArt, 1. Administraţiunile însărcinate cu în- misiune de veterinari.
deplinirea măsurelorii sanitare suritii generale,
Jocale şi speciale.

|

Art, 7, Organelu sanitare locale suntă : :
Pe lîngă Prefocturele şi Comitetele perma-

Art, 2, Administraţiunea însărcinată cu în- nente ale districtelorii, medicul primară şi con-

deplivirea măsurilorii sanitare generale este
Ministerulii de interne.
Art, 3, Administraţicnile însărcinate cu îndeplinirea măsurilorii sanitare locale suntă:
Prefecturele şi Comitetele permanente ale districteloră; .
Sub- -prefecturele; ;
Primăriile comunelorii,

Art, 4. Administraţiunile sanitare specia-

le sunti :
Administraţiunile

spitaleloră şi ospiciilorii

- cu fondaţinni osebite, independiute de districtă
sâi de comună.

siliulă de igienă publică ale districtului
şi ună
veterinară;

Pe lingă Subprefecturi, medicufă şi veteri-

narală plăşei.
|” Pe lingă primari, medicii şi veterinari a-a
Aaţi în servicială comuneloră;
Pentru. comunele rurale, cari nu ai medici.
plătiţi din casa comunală, tot medicii de plăşi:

Art, 8, Organele sanitare speciale suntă :

* Colegiile medicale ataşate pe lingă admini.
straţiunile generale ale spitalelorăș
Medicii stabilimenteloră de ape minerale şi
medici! carantineloră şi veterinari,

si

* MEDICALE
|

„TIDLULU m
Despre. a! "ribrițiunile administra ţiatnilori serviciului sanitar ă

Ministerul ti pote delega parte din atriba-

ţi uwile sâle, :
Art, 19, Prefecţii şi Comitetele pericaninto

ale districtelor îndeplinesc, cu concursul mcdicilorii primari şi ală consilieloră de igienă
| publică ale districtelorăi şi în limitele Tegula“Art, 9, Direcţiunea şi privegherea siipremă mentelor şi instrucțiunilor speciale ce vor priia serviciiloră sanitare civile e unii atribut ali mi de la Ministerulă de interne, atribuţianile
Ministerului de interne.
!
armătâre : : .
„a. Eli priveghiază şi .controleză totă servia. Executarea în iuionnlă districtului a măciulă sanitari din eră şi sănttatea populaţiu- surilor saitare generale ordonate de Minister;
nii sâle întregi; * :
L/Ă Privegherea şşi controlarea serviciilor sad. Priveghiuză exerciţiali medieinel;
nitare locale, a sănttăței populaţiunii districe. Ordonă măsurele sanitare de interesă ge: tului şi a salubrităţiy urbelori şi eatelorii; ”
nerală pentru totă ţira;
c Laarea misuriloră, în contra endemiilorii,
d. lea măsuri contra învasiunii în ţEră a bf- enzootiilorii, epidemiiloră şi, epizootiiloră, : şi
- leloră contagiâse la 6meni şi lu animale, şi în- în contra morbeloră contagidse tn genere,
fiinţeză carantine şi administraţiuni carantid. Inspectarea pâriodică a: stabilim: nteloră
nesci speciale, la casă de trebuinţă;
medicale publice, devendinte de districtă sii
e. lea măsuri în contra epidemiiloră, şi a e- de comună, precum şi a celorii private ; contropizootiiloră ivite în ţsră, carl nu ae mărginesc larea condițiunileră igienice , a penitenciarc"fatr'ună singură districtă,
loră şi a arestariloră.
:
f. Iaspecteză stabilimentele publice şi prie, Prive gherea obâreloră ii a văleiariloră de
vate, anume: spitalele, ospiciile, inatitutele de vite: :
nascere, institutele de maternitate, de copiii
f. Privegherea transportului Titeloziă ;;:
găsiţi, de alienaţi, stabilimentele de ape mineg. Privegherea comercială cu substanţe toralo, carantinele; controlă condiţiunile igic- xice ;
i ay
nice ale penitenciareloră şi ale închisoriloriă
h. Privegherea trazis; sortalut cadaverelorii
districtuale;
umane la distanţe - mai mari (afară dia raiog. Dă permisiune pentra înființarea stabili- nulă uref plăşi), şi elibereză pasportele pent:u
menteloriă medicale private (spitale de toti fe- transportală cadaveriloră în. alte districte şi
Juli, institute de nascere, institute de alienaţi,

peste frontierele ţărei, ne mai permiţându-se

institate pentru vaccinaţiune, oficiuri pentru
procurarea notricelor, stabilimeute de ape minerale) ;
"Rh. Priveghiază cxorroţi artei farmaceutice; dă permisiunea pentru deschiderea de far-

a se transporta cadaverilo descoperite; -”
- i Darea, permisiune! pentru înfiinţarea sta-

macii nout.

Pentru toti ce privescela serviciul sanitară

din ţeră, Ministerulii de interne va avea ună direcțiune separată şi ună consilii medicală Superioră consultativii.
'

Art, 10. Direcţiunea serviciului sanitară se

compune de;
“1 direstoră generală.

ai
”

E

: ăi

tir
1 capă de cancelerie.
i
"2 capi de ofisiii.
|
!
1 referent de statistică modicală.
1 adjutoriă idem. :
2 adjutâre de corespondenţă. :CDI
“1 archirară,.
aa
1 registratoriă.
Mira
„04 copişti, ea
:
: 1 'camerierii.. :-..
ea
i
|
2 dorobanţi.
Ia
Art, 11. Directorulă generală se numesce

„Wintre doctorii în medicină cei mai experimentaţi şi 'depinde directi de Ministeră. Elă
îea tote: măsurele cari interesă serviciul sa-nitară şi coreapunde 'cu deosebitelee autorităţi
în numele Ministerului, i
|
i

bilimenteloriă

industriale şi insalubre

(preci-

sate printr'ană regulament speciali) şi pri:

veghiază condiţiunile igienice stabili menteloră

şi Tabricele industriale în genere;
fe. Adunarea materialului pentru statistica
medicală, red; igeată da către. subprefectă” şi

de'cătro primari; :- - :E
„4, Privegherea Taccinaţiunet,
i

:. Acţiunea, pre fceţiloriă de districte în efaceră
sanitare nu - se întinde asupra raiona!ui urbeloră celoră mari (Biicuresci,: laşi, Crajova
Ploesci, Brăila, Galaţi, Ismailă şi Butoșani), ai
cărora primari "rămână" şi în- privinţa” sanitală
da dreptuli suhordonaţă : Ministeratei de înterne,

Art, 19, Primarii comuneloră: “arhane înde-

plinescăi cu concursuli

consiliilori: de igienă

publică atribuţiuniie următâre ::

-

a. Bxecutarea meEsuriloră de interesă sent
ae
rali;, !.
: b. Executarea msurilori canitare „de interesă locală; i.

; “e Privegherca prostitaţiani i, 1 Răi
€ d. Executarea vaccizajiunii şi a revaccina-

ţiunis;:
ma)
“e, Inspectarea: stubilimentelorii medicale întreţinate din casa comunală;
o
ie
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f. Verificarea deceseloră ;
q. Privegherea cimitireloră;

.

h. Privegherea stabilimenteloră industriale
insalnbre;
:
,
,

i. Pricegherea condiţiunilor igienice ale sc6-

lectori, internateloră, teatrelori, otelurilorii,
banuiilorii, birturiloră şi băilorii;
,
k. Privegherea curăţirii piecelorii şi stradelori publice şi a curților particulare, a ape-

loră turgătâre, a maluriloră şi a puțurilorii;

.

| articolulă precedentă (art, 13) la aliniatele a,
cd. gh
no, gs,tşitu.:

Art, 15. Primarii comuneloră rurale vor fi

însărcinaţi numai cu atribuţiunile prescrise
prin art. 19 aliniatele a, 5, d, f.9,E in,o,r,

stşiu.

:

Arte 16. Administraţiunile spitaleloră şi ospiciiloră cu fonduri osebite vorii adminiatra
acele stabilimente în conformitate cu testamentele şi cu alte acte de fondaţiune, sub pri- ,
vegherea şi controlul Ministeruluide interne.

i, Luarea măsurilor pentru prinderea cânilorii turbaţi, pentru împuşinarea numărului câArt. 17. Administraţiunile apelorii minerale
nilorii vagabond! în generalăşi pentru depăr- vorii avea atribaţiunile următore
:
tarea gabnică din Jocalitat2 a cadaverilori aa. Punerea în cale a se faca studie exacte
nimale;
A
asupra calităţilor apelor minerale şi asupra
„25. Limarea măsuriloră pentru golirea siste- acțiunii loră;
|
E
matică « hasnaleloră, pentru depărtarea diverV. Conservarea istâreloriă minerale în starea
seloră necurăţenii, pentru curățirea cana- loră naturală şi apărarea lorii în contra
orileloră;'
,
|
cării influenţe cari ară putea altera cualitatea
n. Privegherea, asupra construcţiuniloră şi stă micşora cuantitatea lori;
constatarea dâca casele construiţe din noă înc. Ingrijirea ca boloații să găsescă în staSugescii condiţiunile igienica prescrise de regu- bilimentă ajutoruiă unu! medicii,
medicamgalamentele respective;
,
tele necesarii şi tâte înlesnirile pentra a putea
0. Priveghexrea abatoriilor şi a măcelăriiloră; f căutați cu succesii;
.
|
p. Privegherea comsrciului cu băuturişi ad. Ingrijirea ca bolnavii să păsâscă în sta
Jimente; . ,
.
bilimentă adăpustă, alimente şi totă conforq. Procurarea adjutorului în casă de acci- tulă necesari.
.
i
dente cari ameninţă virâţa cotățenilorii, preArt. 18, Administraţianile carantinesci sa
cum : inundaţiunile, surpare de maluri, căderi vorii înființa, la cas de necesitate,
pentru anti
de case, înecare în apă, asfixiare (inăbuşire) timpă limitată; ele voră avea
atribaţiunea d'a
prin cărbuni, prin căderea într'ună puţiă, prin opri invasiunca, în ţâră a unei
anume epidemii
intrarea într'ună canală neventilată etc.;
s6i epizootii, prin supunerea călătorilor sâi
r. Ingrijirea ca toţi morboşii (boinavI) să a viteloră la privegherea sanitară,
într'ună
găsâscă lesne ajutorulă medicali, şi ca cel să- timpă determinată, şi prin desinfectarea
deovaci să fie căutaţi gratisă;
sebiteloră objecte.
s. Luarea măsuriloră în contra endemiiloră , Unii regulamentă şi instrucţiuni Ni
speciale
şi enzootiiloră;
Ie
Yorii precisa lucrările admioistraţiuniloră cat. Constatarea epidemiiloră şi epizootiilorii, rantinesci.
|
luarea măsurilorii în contra lori şi în contra
morbelorii contagiâse în genere;
:
4, Redactarea raporturiloră periodice asupra sănătăţei populaţiunei și a vitelor şi a taDespre consiliulă superiorii medicali
beleloră ds statistică medicală, precum şi a
stărei meteorologice a docalităţii.
Art, 19, Uni consiliă medicală consultaIn casă cândă primarulă nu va aduce la îndeplinire măsurile din presentuli articolă, şi tivii se institae pe lingă Ministerul de interne.
Acest consilii este autoritatea medicală sunică după invitaţiunea specială a autorităței de
paridră în Stati şi portă numire de consiliă
-care depih de (Ministerul sâă prefectul distric- medicali
superioră,.
'
[a
tulni). Ministerul va fi în dreptă a le executa
Eli se compune

TITLULU III

în S mptulă comunei prin ori-care autoritate

"poliţionâscă,

.

din nouă membrii, doctori

în medicină, în acestă numării se socotesce ca
memben şi directorulă generală ală servicialui sanitară.
.
;
Acestă consilii va representa, po câtă va fi

In casă cândiă consilinlii comunală nu va aloca în budgetulă săi fondurile necesarit pentru administrarea poliţiei sanitare şi pentra posibilă,
diversele specialităţi ale artei me-întreţirerea salubrităţei publice, Ministerulă dicale.
să prefectul, după încuviințarea Ministeralui, le va înscrie ex-oficioîn budgetu! comunei,

Art, 14 Subprefecţii vor îndeplini, în raionulă comunelorii rurale şi în tâtă circumcrip-

ţiunea plăşei, cu aâjutorul medicilor şi al veterinariloră da plasă, atribuţiunile arstate în

Secretarnlă consiliului medicală: superioră
va trebui asemenea să fie doctor în medicină,

Art, 20, Membrii consiliuloi medicală su-

perioră se nomesce de Domni, după recoman-

dațiunea AMinisternlui de interne, dintro mnedicil cei mal distinși pribsciinţă şi experienţa lor. -

-

—
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La fie-care periodă da cinci ani ună treime | va chiăma în şedinţă spre consultare 6meni spedintre aceşti consilieri se va reînoi prin tra- ciali şi competiuți,

gere ]a sorţi,

Membrii consiliului medicalii superioră priimescă din budgetulă Ministerului de interne

nă diarnă de 20) lei pentru qilele de presenţă.

Art, 21, Ministerul de interne este de dreptii
preşedintele consiliului medicali superiorii;
în lipsa lui, acesta va fi presidatii de către di-

rectorulă generală ală serviciului sanitari, şi
în lipsa acestuia. de către membrul celă mai
în etate.
a
Art, 22. Consiliali medicalii superiorii se

pronunță în ultima instanţă asupra ori-cării

chestiuni de domeniulii igienei publice, a po:
liţiei sanitare şi a medicinei legale, întra cât
ele li se vorii supune de ministru.
,
Eli exercită controlulă asupra lucrătrilorii de
medicină legală; examinăză în recursă casurile
medico-legale şi se pronunţă asupra greşelelor comise în exerciţiul artei medicale şi farmaceutice;

Controlăză tote lucrările de igienă publică
şi aprobă regulamentele votate de consiliele
judeţiano şi comunale relatire la serviciile sa-

nitare să la igiena publică şi salubritate,

- Priveghiază exerciţiulă medicinei în tâţeramarile ef;
”

Art. 24. Consiliuli pronunciă părerile şi de-

cisianile după majoritatea rotorilori, minoritatea va fi dâtore a'şi da opiniunea motivată.

Consiliulă nn va putea funcţiona cu nai pu-

gin de
Art,
perioră
aproba
tulii de

5 membri presenţi.
25. Dacisiunile consiliului medical sunu sunti executorii mai înainte d'a se
de ministrulă de interne, cara are dropa le admite sâi refusa,

Art, 26. Consilială ţine ducă şedinţe ordi-

nare pe săptămână, şi da ori câte ori va fi ne-

cesitate; preşedintele stă vice-preşedintele convâcă şedinţă, extraordinară,
Art, 27, Secretarală consiliului ţine proce-

selo-verbale alt gedinţeloriă şi contrasemnză

tâte actela consiliului.
Art, 28. Pe lingă consiliul medicală superior se institue uă comisiune compusă de trei

chirmnişti şi farmacişti şi de uă comisianederei

veterinari, Aceşti membrii voră fi numiţi de
Domn, după propunerea ministrului de interne.
Aceste comisiuni rorii fi consultate de direcţiunea generală a serviciulai sanitar şi de con
silinlă nedicală superiorii asupra tutoră chestianiloriă de farmacie şi da veterirărie.

Membrii acestoră comisiuni voră priimi uă
"Cerceteză şi clasifică meritele medicilor şi diarnă de 10 let pentru dilele de presenţă.
a altoriă agenţi sanitari postulanţi pentru âiAcsste comisiuni voră ţine una s6ii duoă ge-

feritele posturi medicale; apreciază aptitadinea în serviciul sanitară şi se pronunță pentru suspendarea s6ă destituirea din postulii
sanitari;

”

”

Inspectă stabilimentele publice şi private
sanitare și propune ministrului, în casă de necesitate, măsurile necesarii pentru îndreptarea neajunsuriloră constatate.
:

Se pronunţă asupra tutor chestiunilor sciinţifice medicale cari îi se presintă de diferitele
Ministere; :
.
Priveghiază exerciţiulă farmaciei şi preface
Ja necesitate farmacopoea, şi taxa farmaci-

atică ;
Priimesce tâte sciinţele relativa la sănăta- tea publică din ţâră;
Studiă caasa producătâre de morbi şi propune măsurile de ameliorarea sănătăţei publice în genere şi pa cele atingătâre de epidemil
şi epizootii în parte;
Ia
Ss informă despre starea şi necesităţile serviciulu! medicali, propune măsurile necesarii
pentra ameliorarea, lof, întocmesce instracțianile şi regulamentele, şi elaboreză projectele

atingătore de crearea veri unei instituţiuni sa-

nitare, stii de ameliorarea celorii existente;
Adres6ză
' ministrului de interne, la finele
fie-căruia ani, ună raportă generali asupra

stăriişi a necosităţilorii serviciului sanitară
din ţeră,
E
-E

Art. 23, In casă de necesitate, consilialiă

dinţe pe lună.

Art, 29. Posturile de medic-primarii de ju-

deţiă, de medică de spitală şi de medicii de oraşă sa voriă da prin concursii,
.
Pentru medicii-primari de jodeţe. juriulă se
va compune de 5 membri ai consiliului modi-

cală superiorii şi materia concursului va fi i-

giena publică şi medicina legală.
Na se voră admite la concursulii pentru posturile de medicii-primară de judeţi de câtă
medicii cari a servită ună ani ca medică de
plasă s6ă de oraşi, s6ă cari exercită medicina
în ţâră de celă puginii de duo) ani,
Pentru medicii eforiei spitalelori civile din
Bacuresci şi al epitropiei casei St. Spiridon
din laşi, concursulă so va ţine pentru cel d'âu-

tâiă la Bucuresci, pentru cel din urmă la Iaşi.
Organisarea acestori concursari se va regalamenta de către respectivele Etoriă şi Epitro-

piă. Unii delegată ali Ministerului do intern

va face parte din jurin)i concursului,
:
Nu se va putea admite la concursulii de medici-primari în spitalele Eforiei sâă ale Sfântulut Spiridonii, şi în ork-ce altii spitalii două
capacitate superiâră a 80 paturi, de câtă dostorii în medicină avândă sâi patra ant de prac-

tică scă duoi ani de funcţiune ca medicii secundară întruni spitalii, s6ă în fine când voră
proba că ai fostă cel puţinii duoi ani ca internă în spitalele din Paris, s6ă că a fost duot

ani ca asistentii în spitalele din Germania, '"
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„ Cousiliele comunal:
ale celoră optii oraşe
“mari îşi 'voră regulamenta asemenea singare
concursurile pentru numirea mediciloriă plătiţi

„El privegh'ază cxerciţinlii medicinei şi ală

farmaciei şi visiteză în unire cu mediculii respectiv de urbe scă de plasă farmaciile din raio-

"din budgetuli lori. e o
nulă st. .
.-.Ca
„. Pentru posturile de medici de oraşii şi de "Arte 83, Mediculi-primară
va săvârşi luspitale, comunele din cele-alte
urbe, precumii
şi pentru posturile de medici la spitalele jude:
ţiace, concursulă se va ţine în Bucurescă şi în
Iaşi de duoă ori pe ani. Juriul ccacarsului se
va compunede un memb:u ali consiliului
me:
dicală superior, de dusă profesori ai facultă-

crările medico-legale la cari va fi chiămatiă de

către autorităţile judecătoresci,.

.:

.

Arte 24. Mediculă-primară ală districtului
se află în raportă intim ca consilială de igienă publică şi salubritate şi îndeplinesce, atât

singurii precum şi.în înţelegere cu acelă conţei de medicină şi de duoi medici-primari ai sili, lucrările următâre:
a
Eforiei spitaleloră civile din Bucurcsci. !
a. Visiteză periodică stabilimentele sanita„Pentru medicii mai sus'numiţi de peste Mil- ro publice şi private, stabilime
ntele de ape mi-

covă, concursulii se va ţine în Iaşi, 6răşi de
duoă ori pe ant. Juriul va fi compusă de ună
„ delegată ală consiliului medicali suptrioră, de

nerale, farmaciile, droghetiile, penitenciarele, .
închisorile, scâlele, stabilimentela industriale,

fubricele de comestibile şi de btuturi;
unii profesorii altii facultăței de medicină și do --b Controleză salubritat
ea, urbeloră şi a satrei medicl-primari ai Evitropioi spitaleloră telorE; cercetâză dâca se
păzesce regulameuSfântului Spiridoni,
a
tele asupra înmormtutărilurii şi asnpra indu-

TIPULUI:
Despre nicdicit-priman!de districte
Arte 30. Mediculă-primară ală districtului
este capulă servicinlui sanitarii de districtă şi
depinde directii de Ministerulă de interne,
Eli lucreză în înţelegere cu prefuctulii şi dă
„concursală.
săi sciinţifi-=ui prefectului, consiliulut generală şi Comitetatui permanentă ală aiStrictului.
-.
e

Art, 31, Medicii-primari de districte se nn-

st i:loră iusalubre.
e
Pa
c.: Controidză privegherea sanitară a prostitaținnii şi executarea vaczinațiunii ;
,
d. Studiază causele epidemirloră, constată
ivirea epidemioloră, propune măsurele pentru
combaterea loră şi a morbelorii conta giâse în

genere:
e. Priveghiază serviciulă veterinari din districtă;

.

,

DI

a

„

- Pf, Visit6ză celiă puşin de trei ori pe ani tâte

comuneledin raivnuli să;
g. Cere interrenirea prefectului să a ministrului Ge interne pentru luarea măsurilor dictato de igiena publică; E
h. Face parta din comisiunea medicală tusăr-

mescă de Domni, după propunerea făcută de
ministruiii de interne. . ..
mă
„Ei se alegi dintre medicii ce aă depusă exa- cinată cu alegezea recraţiloră, întru câţă va fi
menulide aJmisibilitate în funcţiunt publice delegati de ministrulă de resbeli ;.
a
înaintea, comisiunei speciale menţionată la arî, Adlună matariulală pentru statistica meticolnli 49.
dicală şi pentra obiervaţiunile meteorologice
Se admită în aceste funcțiuni numa! docto- şi redigieză raporturile statistice;
.
-.
rii în medicină români cari aă exercitată meT. Contruleză, în ruionulă scă, lucrările medicina celă pugină daci an! în ţără sâă cari că diciloră de plăşi, ale mediciloriă de urbe şi ale
ocupată celă priginun ani uă fuceţivne de me- primariloră, întrn câtii privesce serviciulă sadiciă de urbe, de medicii de plasă, de medică nitară.
Na
do spitală sci de, medici militară. Na se în-|. Art, 35, La finele fe-cărai an, mediculă-prisumeză în acesti termeni serriciele făcute în- mată, în înţelegere 'cu consiliulă de igienă şi
aintea dobândirei gradului de doctori în me- salnbritate prblică, supune consiliului medidicină,
|
cală superiori ună raportă generală asupra

„Mediciy-primari nu potii fi strămutați din- serviciului sanitară şi asupra sănttăţii publitună judeţ în altul fără consimţimEntul loră. ce din districtă.
,
ca
|

Ei nu potă fi revocaţi din funcţiune, afară
de casulă de abaieri prare din actoriile func-

țiunei, constatate de câtre consiliu! medica] su-

perioriă, scă de către autoritatea

|

fudecătorâscă.

TITIULU V

„ Art, 82, Mediculă-yrimarii controleză şi
Dea Despre medicii de pleșt..
„!
E
Ma |
priveghieză, ca agenti ali ministralai de ia,
a
|
Ea
terne, totii serșiciulă sanitară în districtă şi „* Art, 36, Fie-care placă
va avea cel puşină
totii ce privesce igiena

publică şi poliţia sanitară, cu escepţiune numa! a aceloră optă orage principale din ţ&ră cari santă subordinate

consiliului medicală superiori,

.

.

unii medică,

Di

Ara

, Medicii de plăşi so numesc da consiliulă generală ală districtului şi se plătesc din fondurile districtului,
ii

-
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Ei trebue să fie doctori oră licenţiaţăi în me-

dreptul de recurs la ministrală de interne,

Medicii de plăşi nu pot fi revocaţi din func-

dere şi avisulă consiliului medicală superioră.
Art, 42, Mediculă de urbe esto subordinată

dei
ţione, afară de casuri de

abatere gravă

care se ta pronuncia definitivă, avendă în ve-

de la|

câtoriile funcțiunei lori bine constatată.
Medicii. destitoiţi fără motive valabile aă

primarului urbei şi sapusă controlului medicului-primară ală judeţului, cu excepţia, celorii
optii oraşe principale, alcărora medici-primară
suntii supnşi controlulai direct al Ministerului.
Art. 43. Mediculă oarbe luminsză ve pri-

dreptală de recursii la Ministernlă de interna,
care se va pronuncia definitivă, arendă în vedere şi avisulii cunsiliulul medicali superiorii.
Tote numirile, permutările şi destituirile

mari asupra chestiunilorii medicale,îi dă concurs în îndeplinirea poliţie sanitare şi este însărcinată cu căutarea gratuită a bolnavilor

medicilorii de plăşi varii fi imediată notificate

ministrului. “
ie
Art. 87, Medicul de plasă este subordinată
medicului-primară de judeţă şi supasi controalui săi. |,
|
,
E
Elă trămite medicului-primară raposturi periodice şi tabelele statistice asupra stării sănstăţii publice şi asupra serviciului de polițiă
sanitară, şi pr.imesco de la densuli instrucţiil
pe casuri speciale, cari nu sunt presintate prin
instrucţiile generale.
„Arte 85. Mediculii de plasă dă concurs subprefectului pentru îndeplinirea Incrăriloră de
poliţie sanitară, face vaccinaţiile şi revacrinaţiile şi dă boluaviloră, mai cu sâmă celoră diu
comunele rura'e, adjutoră medicală. Penteu săraci, adjutorulă săă medicali este gratuită. :
Elă visiteză celii pucină uă-dată pe lună comunele dia ruionali săi; priveghiază sănătatea publică, şi în casă de epilemie însciințăză
de urgenţă. pe mediculă primarii;. vizitâză comunele infectate ori de câte ori cere trebuința,
celă puşin însă la, tre! dile uă-dată, şi dă kolnaviloră ajutorulă medicalii, luândi măsuri în
contra propagării (lăţirii) boleloră contagiâse
şi infocteâse; destâptă atenţiunea primarilor
asupra măsuriloră dictate de igieva publică

şi cere, la casă de trebrinţă, intervenirea sub-

prefectuluy,
i
Art. 39. Medicul de plasă numai în casuli
cândiă ară fi doctoră în medicină face în raionulă stă lucrările medico-legale la cari e chiămatii de către procurori, judecători instracţori
s6ă de către sub-prefecti, .
.- .

TITLULUVI
Despre medicii de urbe

gâraci,

:

ta

,

Elii face vaccinaţiunileşi revaccinaţiunile;

veghiază asupra sănătăţii publice; ia şi pro-

pune măsuri în contra lăţirii bâleloră conta-

gi6se şi epidemice, şi visitcză în intervale scurte pe femeile prostituate.
...

|

"Arts 4. La urbele cari nu ai medici verificatori de morţi osebiţi, mediculă urbei verifcă morţile.
--.:
i
Ia urbele cari nu aă reterinari speciali, me-

diculii urbel visiteză vitele de măcelâriă înaiatea tăiărei lorii,
NOR

Art, 45. Medicul urbei priveghiază igiena şi
salubritatea publică a urbei; visiteză scâlele,
stabilimentele industriale, piegele şi tâte loca-

lităţile unde se vândă comestibile şi băuturi;

constată împreună cu agenţii poliţiei jadecătoresci abaterile de Ja legi şi regulamente re-

lativa la igiena

publică și, cere intervenirea

primaraulei îu casurile cară suntă de competin-

ţa adwministraţiunil.

Iu

TITIULU VU...
- Despre consiliele de i gienă şi salubritate publică

i

Art. 46.In fic-care județă se constitue câte
ună consiliă de.igienă şi salubritate publică
care va funcţiona pe lîngă Prefectură şi Coritetuli permanenti ală judeţului! respectivă. "Art, 47, Consiliul de igienă şi salubritate

publică se va compune de prefectulă judeţulvi,

de mediculii-primară
ali judeţului, de inediculă sâii mcâicii comunal! ai capitalei județu-

lai, da mediculă spitalului judeţiană, de medi-

cii-primari al spitalului centrală din capitala

art, 40, Fie-care comună urbană
va avea
unulă s6ă mal mulţi meâici, duă întinderea
şi numărul populaţiunii. ..
Da

judeţului, (unde există ună asumeuea stabili-

siliă şi se plătesce de casa comunală. .
In capitalele judeţeloră medicii de urbe trebue să fie doctori în medicină, în cele-alte ar-

ună farmacist şi de ună veterinară.

" Medicnlii de arbe se numesce de către coz-

be că potă fi şi licenţiaţi în medicină,

Art, 41, Medicii de urbe nu poti Â revocaţăi
din funcţiune, afară de casurile de abatere gravă de la dâtoriile lori, bine constatate, .

"Medicii destituiţi fără motive valabile: aă

menti), da primarulă

capitalei judeţului, de

duoi membri ai Comitetului permanentă al ja=
deţalui, de ună erchitectă, de uni irgineri, de
ar

: Cele optii: oraşe principale din ţâră vorii.avea câte uni consiliă de -igienă şi de salubritate publică speciali, sub preşedința primatue.

lui, compusă de toţi medicii în serviciul comunei, de nui architectă, de ună iîng'nerii, de
unii veterinarii şi de ună farmacistă.

.. Dea

„ Consiliulăde igienă şi de salubritate pu=
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blică ali judeţului Ilfovii, presidatăă de
prefec- | nulă lui şi asupra locrăriloră
"tulă judeţului, se va compune de medic
săvârgite în cur"mată ală județului, de do! alţi medici,ulă-pri- sală anului, de
doi
“membri a! Comitetului permanenti
ală jude-

“ului, de ună ingineră, de ună farmacisti
şi de
unii reterinară.
Faucţiunea de membra ali consiliului
“gienă şi salubritate publică este onorifică. do iArt. 48, Prefectulă este de drepti preşe- dinte
ală consiliului de igienă şi salubritate
publică,
:
”
Ca vice-preşedirte funcţioneză medic
ulă-primari al judeţului.
Postulă ce secretarii se ocupă de
ună am-

-ploiată din cancelaria Prefectureţ,

Art, 49, Consiliulă se va întrani la
Prefec“tură uă-dată pe săptămână în scdință
ordinară

-şi gedință extraordinară, ori de câte
ori 0 va
cere trebuința

serviciului.
.
Spre a putea ţine ră şedinţă, va trebui
fie fagă majoritatea membrilor consilinlut să
(ju;mătate plusă unuli) din care celă
pucină ună

-medicăă,

Art, 50, Lucrărils Consiliului se vor
consta"ta. prin procese-verbale subscrise de
toţi mem-

bri presinți; părerile fiind osebite, minori
“tatea
va fi dâtore să'şi dea opiniuaca motivată,
!
Art, 51. Consiliele de igienă şi salub
ritate

„Publică voră priveghia sănătatea, publi
că în
'Tai6nele

lori, voră lumina pe prefectiă, po Consiliulii generali al judeţalui asapra
chestiani:loră sanitare cari ceră intervenirea
administraţiunii, vorii propune din propria lori
inițiativă

măsurile necesarii pentru îmbunătăţirea
condi.
“ţiuniloră igienice ale judeţului şi
ale popula-ţiel s6le, şi se voră ocupa de tâte chesti
unile

TITLULU VIII

„Despre veterinari
Art, 54. Daoi şefi eterinari se
Domni după recomandaţiunea făcutănumesc de
de Mini-

sterulii de interne.
Art, 55, Veterinarii şefi sunţii 4'a
dreptul

subordonați ministrului de interne şi

coordonați medicilorii primari de jadeţii
din raionulă loră,
|
Art, 55, Veterinarii şefi controleză
şi priveghiază toti serviciulă veterinară
din raionulă Joră; urmărese starea sănăta ţii
viteloră;
dirigeză măsarile luate pentru stârp
irea epi-

zooţiilori; stăruescă,

în casă de epizostil

mai
pericul6se şi mai întinse, în faga loculu
i,
tru stingerea lori 1nai răpede, şi propu pennă administrațiiloră respective măsurile
necesatii
pentru curmarea, enzootiiloră,
Pa

Art. 57, Veterinarii de districtă şi veteri

narii do plasă se numescii de către
consiliela
generale alo districtului şi sa plătescii
din fondorils districtulai,
|

Ei nu voră putea fi destituiți fără, uă vină
dovedită,
|
”
|. Numi
rea veterinarilorii sa faco prin
Ei trebuescă să fie licenţiaţi în medicinăconcurs,
rinară. Cele prescrise la art. 36 în privințavetere-

vocării medicilorii de plasă sa aplică
şi asupra,
veterinarilori,

Art, 58, Veterinaralii districtului esto subordinată medicului primarii ală districtul
ui şi

sanitare ce li se voră presiata spre
delibarare veterinarulni gefă.-—Veterinarii de plasă suntă
de către prafectă s6i de către Consil
iulă me- sabordinaţi vetzrinarulai 4e distrietă.
dicală superiori.
Art, 59, Veterinarii de judeţă şi de plasă
Consiliele de igienă şi salabritate
priveghiază sănătatea viteloră, inriureză
public
ă
asu-priveghiază în raiânele Joră exerci
ţiulă megi- pta crescerii loră igienice şi asupra îmbunăcinei şi ală farmaciei, starea igieni
că a dife- tăţirii raselorii şi ieai măsari în contra Morriteloră stabilimente publice, precu
m : spitale, beloriă coatagiâse epizootice şi enzootice.
arestati, închisori,scâle, aşedăminte
le şi în genere salabritatea comun industriaeloră. Ele
studiază causele endemiiloră şi propu
TITLULU IX
ne măaurile pentru combaterea loră, a epide
miileră şi
a morbiloră contagioşi în genere,
Despre moşe
,
„Art,

52, Regulamentele şi instracțiunile

eArt, 00, Fia-care comună urbană va plăti
laborate de conailivli de igienă şi
salabr
te publică se voră supune la aprobarea ita- din casa comunală una sâă mai malta mâşe,
consi- cari poscdii dreptulă 4'a exercita
liului medicali saperioră.
arta lori,
pentru adjutorulă gratuită ce voră da la faceri
În acesta regulamente se va prevedea
şi
înfemeilo
sărace,
rii
sărcinarea dată unui farmacistii a
face obserMoşele de urba vor fi supuse privegherci mevaţiunile meteorologice, pe cati le va
comuni: diciloră de urbe,
ca consilinlul medicală respectivi.
Art,
„Art, 53, La finele anului, fie-care consilii putință 61, Consiliele jadeţiane vor plăti, după
, ună număr de m6şe, cari posedă drepde igienă și salubritate publică ra supun
a tulă d'a exercita arta loră, pentra adjuto
consilinlai medicală superioră ună raporti
rulă
ge- gratuită ce voră da la faceri de prin
corune=
nerală asupra stării sănătăţii publica în raile rurale,
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TITLULU X

gligența lori a suferită sănătatea sf chiarii
visţa cetăţenilorii, ei voriă [i pedepsiți cn în-

Despre administraţiile centrale
ale spitaleloră

La aceleaşi pedepse vorii fi supuşi administratorii şi medicii carantineloră car! vor căl-

chisâre corecțională de la 15 dile până la un an.

ca regnlamentele şi instrucţiile speciale pen-

Art. 62, Stabilimentele Eforiet spitaleloră tra aşedăminte carantinesci,
|
civile din Bucuresci şi ale Eyitropiei generale
Aceste amanți voriă intra în casele comunea casei St. Spiridoni din Iaşi, precum şi ave- lori respective, spre a alimenta fonâurile merea acestorii statilimente se va administra de dicamenteloră gratuite pentru săraci,
către anume administraţiune, conformă statuteloriă în vigâre, sub priveghiarea Ministerului
de interne, dapă ună bodgetii projectată de |
densele, care budgetiă cercetându-se şi aprobându-se de Ministeruli de interne, se va pre- |.
Despre cxereiţiulii medicinek
senta de dânsul Camerei spre aprobare.
Arte 63. Ambele administraţiuni depindă |
TITLULU XI

CAPITOLULU II

de Ministeralii de interne.

Mivisterulii are dreptul a inspecta spitalele
afară din capitală şi prin delegaţii săi.

Despre exercițiul medicinei, a artei
farmaceutice şi a moşitului .

aceeaşi regulă ca şi domeniile Statalui.
Arte Gi. Fiecare din aceste ducă administraţiuni se compune datre! membricu uă diurnă din veniturile că.
|

farmacia , veterinăria şi moşitulă se dobân=

Administraţianea banuriloră este supusă la

Corpalii medicală formăză, pentru fie-care

administraţiune în parte, ună consilii consaltatisă.

Art, 65. Pentru construcțiunile din noii se
voră supune planurile şi devisele la aprobarea

ministrului de interne.

Ă

Elo nu voră putea schimba destinaţia veri-

unui edificii, fără autorisația ministrului,

Art. 66, Medicii aşedămintelorii acestoră
administrații sa numesc prin concura conformă
„articolului 29,
|
Medicii şi fancţionării în sarviciulă acestori

administrații cu apuntamente de Ia lei 120 in

sus, precum şi administraţiile Aliale chiămate de a cârmui aneie stabilimente dependinte

de administraţia ceutrală, sa numesc şi se revocă prin decretii Domaescă, dapă propunerea

făcută de către administraţia respectivă către
Ministerul de interne.
|
Art, 62. Consilinlă medical superiorii va visita uă-dată pe an statilimentele sanitare din
judeţe, prin unuli sâi: mal mulți din membrii

săT, şi va face raportulă s&i către ministral de

interne asupra stărel acelorii aşedăminte şi a

îmbunătăţiriloră de introdusă.

TITLULU XI
Măsuri generale

Art.

G9. Dreptulii 'Q'a exercita medicina,

desce în virtutea titluriloră academice liverate
do către facultatea de medicină română, cară
titluri vorii fi visate de ministrală instrucţiunii publire, precum şi în virtutea diplome-

lură date de către universităţile străine şi ve- '
rificate de către facultatea de medicină din țâră,
Până la formarea unui numării îndestulătoră
da m63e ca diplome, pentru trebuința pypu-

laţinnilorii în localităţile rurale, unde na se
voră găsi mâşe diplomata în număr suficientă,

8 învoesce exercitarea, şi a mâzelor practicante.

Consilicle judeţiane şi comunele urbane voră
înscrie în badgetele loră unii numără de bursa
pentru întreținerea şi îmmulţirea, eleveior din
comunele rurale în scâlele de moşită.

Facultatea do medicină va însciința ps con- '

siliuli medicală superioră asupra tutuloră diplomeloră liberata şi asupra, titlariloră acade- .
miiloră străine verificate, cari dai dreptalii la
exerciţiulii medicinei, farmaciei, arte veteri- ''

nare şi a moşitului.

a

Art. 70, Ori-cina va voi să exercite medici-

na, farmacia, veterinăria şi moşitulă în ţâră,.

va însciința, despre acesta pe consiliulă de igienă publică ală. circumseripției în care “şi-a
alesă domiciliuli, căruia îi va presenta şi titlurile constată târe că a dobândit permisiunea,
la exereiţiulă artel s6le în România,

Consiliali de, igienă publică va comunica,
tutoră farmacistilor din cireumseripţiunea lui
numele

mediciloră şi veteriuariloră, cu drep-

„tală d'a exercita arta lorii, cari s'aă stabiliti
Art, 6S, Prefecţii, subprefecții, primarii în raionulă respectiri,
>
comunzloră urbane şi rurale, mraicii primari
Arte 91. Numai doctori! şi licenţiaţii în mede judeţe, medicii de plăşi, medici! de urbe, dicină, precum şi magistrii în chirurgie, do-

veterinarit şefi, veterinarii dejudeţe şi de plăşi,

= cari voriă călca acâstă lega, voră fi pasibili de
amenda de lei 50 până Ia 1000, şi dâcă din ne-

miciliați de ma! înainte în ţâră, şi ale cărorii

titlari suntă recunoscute de către autovităţile

sanitare, sunti admişi la exerciţiul medicinei.

:
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“Patronii în chirurgie nu sc admit
ă la cxer- farmaciile prin consilială
ciţială artel nedicale.
medicală
. o

superioră
. si prin delegaţii acestuia. dă concesiuni
“Art, 72, Exerciţiulă mrdicinei este
penîn
getru
înfii
nţare
a farmaciiJoră: şi confirmă pe dinera separat de exerciţiulă artei
.
farmaceutice. riginţi lori.
e,
Medicii din localitățile depărtate de uă
farArt. 29, Titlulă academică de
macie cu mai

multi de 5 chilometri,
dreptul de a debita singură medicame ai însă
nte clienţiloră lori.
Pa
|
i

“In privinţa prescrierilorii ordonanțelorii

medicale şi a liberării "medicamentelor
ă, medicii
omeopaţi suntă supuşi la aceleaşi
şi medicii alcopaţi, adică nu le este regali ca
permis de
a debita singuri medicamente, afară
de locali'tăţile depăr
tate de farmacie cu mai maltii de
câtă 5 chilometri,
"1.
Art. 13. Prescripţiunea ordonanţel
pensârea medicamenteloriă de către or şi disvetetinar!

este supusă la aceleași reguli ca
şi ordonanţelo pentra' Gmeni, .cu singora
deose
asa farmaceutică pentru prescripţi bira că
unile veteTinare

farmacie şi
graduli de asistentii în farmacie se
conferă de
către facultatea de medicină (sc6la
de farma..
cie) cu'aprobarea ministralul
strucţiunii publice. . Asemenea, culteloră şi in-strulă colteloră şi instracțiunii verifică minipublice, prin .
facultatea de medicină, titlarile acade
le farmaciştiloră, dobândite în străi mice anătate,
Titlulă academică de farmacist,
recunoscut;
de către'ministrulă cultelori şi iastr
ucțiunii *
publice, nu conferă dreptulă la desch
iderea unei farmacii.
Dreptul acesta se dobândeace numa
i în vir-"
tutea unei concesiuni speciale a
ministrului
de interne.
!
:
Ei

Art. S0. Organisarea interiâră a farma
va fi mai scădută.
cii|
lorii, modulii prisegherii şi al contr
Arie 74, Mâzele suntă chiămate numai .
olulni lor,
a
djse
va
precisa printi'ună deosebită regul
rigea.. faceri norma

le şi a săverşi unele manipulaţii de mica chirurgie, dapă presc
ripţiunea
medicală.
La este oprit a exercita operaţii
şi de a căuta bâle-de ori-ce natoră,
Ari, 75; Subehirargii suntă în gene
mați numai la executarea manipula re chiămică chirurgie; în localităţile unde ţiiloră de
nau sunt
dentişti, li se permiti şi scGterea
dinţiloră.
Art. 10. Dentistil suntă chiămaţi
face manipulaţii de chirurgie denta numaf a
lă,
Ei nu'potii întrebuința inhalaţiun
i anestetice, dâca nu suntiă doctori în medic
ină, de cât

asistați de ună doctori,

farmaceutică.

.

:

ament

:
Art, 81. Numirală, felul şi preparaţiunea

medicamentelorii oficinale (obligator
i) se prescrie de farmacopeă. .
In fie-care anii şi ori de câte ori progr
sciinței scă experienței făcute voră reclaesele .
dăugiri s6ă modificări în farmacopeă ma a, ministrulă de interne, după propunerea
consiliului .
medicali superiori, va publica unii
anexă s6ă
suplimantă ali farmacopeci,

Arte S2, Preţul medicamentelorse va

fixa
prin taxa farmacentică. Ori de câte
o: modificaţi

unile introduse în înrmacopcă în intere
sul publicului va reclama, şi modificare
a taxej,

Art. 77. Ori-cine va exercita medic
ina, far. ministrulă de interne,
macia şi veterinăria în contra presc
luândii avisulti consiliaripţi
de mai sus; se va, pedepsi cu amen unilor lui medicală superioră, va publica uni anexă
dă de la să suplimentă ală taxei
100 până ia 1000 ler, stă cu închi
farmaceutice.
Călcarea legii şi regulamentelor farma
țională do la 17 ile până la'6 luni.s6re coreecea- Mâşe
le
şi tice se va supune la ună amendă de la
sub:hirurgil cari vor contraveni prese
100 pe- .
ntei legi, nă la 2000 lei şi cu închi
voră fi pasibili de uă amendă
derea
farmaciei,
la 25 până
la 250 lei şi de închisâre corecdeționa
lă
de
la
10 gile până la 4 lunț,
!
!
Femeile fără titluri de mâşe, cari
exercitând

TITLULU XIV

meseria de mâşe, voră face operaţiuni
obatetricale,

se voră pedepsi cu închisâre corec
ţională de,la 15 gile put la 3 luny,
a

CAPITOLULU1
Exerciţiulii

farmaciei

TITLULU XUI
Privegherea farmaciei

Infiinţarea farthaciilorăi nouy şi înce
tarea concesiilorii -

Art, s3. Prin legea de fagă nu se
prejudecă |
drepturile farmaciilorii astă-di exist
enta; aceste drepturi se voră verifica în moiul
ă arttat
la titloli

XVIII, art. 104.
Art, 84, Do uă cam-dată sc va putea
da şi
farmacistilorii (inagistriloră şi licen
ţiaţilor în
farmacie) străini dreptulă da dirigi
nţi, până
la 1878;

6ră de aci încolo nu se va mal da din
.
noi dreptulă de dirigent farmacisti
lor străini de câtă în lipsa de farmacisti român
i.

Art. 85, In casă cândă
Art. î8, Exerciţiul farmaciei se prir
egheză gintele unci farmacii, acestseă va schimba diride către. Ministerul de interne, Eli
controleză! „supusă la aprobarea ministrulu schimbare va fi
i do interne,

|
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străină, şi în celă din armă casă, să fi trecut
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Arte 86, In casă cândi trebuinţava cere ca
să sa dea, concesiune pentru deschiderea une!
farmacii noul,

Miuisteruli

de interne

va pa-

blica concursii, care nu se ra putea ţine decât
după duoă luni de la data psblicaţiunei.
Trebuinţa.des.hiderel unei farmacii noul so
declară ori de câte ori numărulii populaţiunei
unei localităţi cresce cu 5000 locaitori,
In urbele mari, în cari se află mal multe
farmacii, distanţa între două farmacii trebae
să fie minimum de 200 metri.
AR
Art, 87. Concesiunea pentru deschiderea upei farmacil se va da pentru vă anume pe:sână, pe vicţă, şi pentru uă anume localitate
(comnnă, în urbele mari suburbe).
Concesionarulă nu'o va putea transmite asupra unui altă farmasistă. .
-

Art, S8.. Concesiunile se voră da farmaci-

ştiloră români cari 6nsnşescă cualităţile prescrise la art. 92, 6ră îu lipsă de farmacişti români. se voră da şi la cel străini până la anuli 1878, ..
tă

Presentându-se mai mulţi concurenţi, ei se
voii supune unui concursă,
Unii regulamentă speciali va precisa condi-

țiile acelui concursă, |
o
Arte 59, Nu so va putea înființa farmacie

într'uă comună, în cars nu se va fi stabilită
ună medicii:
a
Ra
Art. 90. Concesiunea pentru deschiderea une farmaci) se va stinge : .
i
a. În casulii cândă farmacia nu va începe a

fancţiona în timpă de 9 luni după darea con-

cesiunei;
A
.
:
d. În casă cândă concesionarulă va fi osînditii pentru uă crimă.
:
.
E

c. Cândii concesionarul va înceta, din viâță.

Personaluli farmaceutică
Art, 91. Personalulă farmaceutică sa con.

:

a. Farmariştă dirigenţi;:

a

"Arte 94, Asistenţii în farmacie trebue să

poscdă certificatulii de asistentii de Ja faculta-

tea de medicină (sc6la de farmacie română).

Art. 95. Flerii în farmacia cată să fi abso!vitii celii pugină patru clase gimnasiale cu bun

succesă şi să fie imatriculați la sc6la de far-,
macie.
ui
Art. 96, Tribunalele şi Curțile potii retrage
unul farmacisti, pentru anăă timpă mărginită,
care timpii nu va trece peste unii ană şi jumitate, dreptul d'a diriga vă. farmacie, şi
chiară dreptulă da exercita farmacia sub direcţiunea unui alti farmacist, în casurile următâre:
a
:
a. Cânâi farmacistolă va fi fostii. supusă

mai de multe ori la penalităţi pentru călcarea

regalamentului farmaceuticii, a farmacopeci.
s6i a taxi farmaceutice,
RR
b. Cândă farmacistulă.
va fi afectatii de uă
bolă mintală, ori supusi abusuriloră bănturi-

lori spirtâso.

a

E

Ju casuli când so va retrage unui farmacistii dirigentiă, pentru unii timpă mărginită,
dreptulă

de a dirige uă farmacie,

bligată a instala îndată ună

elă va fi 0-

administratori

pentru dirigerca-ei, care va 6nsuși cnalităţile .
prescrise la art. 92...

Art. 97, Dirigerea farmaciiloră printr'aniă
administratoră se va putea, permite pentru un
timpă mărginită, până la 18 luni celă multă,

şi în casurile -următâre :

SERE

D. În casii cândii farmacistuli 'dirigentă se va afla în închisâre preventivă, sâă cândii elă

.

Arte 92, Santi considerați ca farmacişti
|
farmaciilor

Art. 93, Farmaciştii adjatori, cari luoreză

sub direcţia farmacistalui dirigenti, potiă fii
străini licenţiaţi în farmacie, cu drept d'asxoteita arta în ţără. :-::
a

a. Iu casii de bâlă a farmacistului dirigent;

b. Farmacişti adjutori;.
c. Asistenţi;.
d. Elevi în farmacie.

dirigeaţi :
Proprietarii

cu bună succesii examenulii prescrisii pentra
admiterea la exerciţiul farmaciei în ţeră; . :;
b. Să fie români să nataralisaţi;
..
-„6. Să nu fi fostii supuşi la ver-nă poăpsă
infamantă. IC

Nesupunându-se acestei obligaţiani, gurtr- .
nulă va interveni închidândă farmacia, s6iă
vamindiă d'a dreptulii ună administratori,

OOTLULUXV
pune de:

.

contesionate

viţă şi fără dreptă de înstrăinare, s6ă : :

pe

Proprictarii, arendatorii ori administratorii farmaciilor vechi cu dreptul de a se trans-

va fi osîndită Ja închisâre pentru comiterea u-

nui delicti;

-

geutii, până la numirea ori aprokarea succesorului stă,
NE
!

TITLULU XVI

mite prin moştenire, ori de a se vinde; şi directorii farmaciilorii publice, întreţinute din fondurile publice precum farmaciile spitalelor ete,

Ei vorii ânsuşi cualităţile următâre :.

a. Să posâdă diploma de farmarişti (licențiaţi ori magistrii în farmacie) de la facultatea da medicină română, oră dela uă facultate

-:-

c. Indată după mârtea farmacistului diri-

Dispensarea medicamentelorii ae către -

persâne cari nu sunt farniaciştă concesionaţi.

Art, 9S,

Ia

In comunele

unde

nu s0 află vă

€0
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farmacie, medicii potă prețiara singuri medi-

- CAPITOLULU IV

camente pentra bolnavii aflați în căutarea lor,

şi poti cere despăgubire după taxa farmaceutică,
.
Art, 99, Veterinari! din comunele unde nu
se află farmacii potii prepara singuri medicamente pentru vitele aflate în căutarea Joriă,
şi potă cere despăgubire după taxa medicamentelorii destinate pentru animale.
"Arte 100, Afară de farmaciştii concesionat,
de;medicii şi de veterinanii din comunele unde

nu se află

farmacii, nimeni

nu este

în drepti

ca să vindă medicamente cu amănentulă.:

Art. 101, Vindârea sobstanţelori m: dica-

ment63e brute şi a materieloră toxice de către

fabricele chirnice, droguişti, materialiştă şi

băcani este supusă Ja regulamente spaciale,
Vindtrca medicamenteloră compuse nu este
permisă do câtă farmnaciştilorii.

TITLULU XVII
"a

şi rămânii desfi nţate,

Farmaciştii

dintruă

urbă,

ori

dinte'unulă s6i mai multe județe, potii forma
uă corporaţiune pentru cultivarea artei şi a
intereselor profesionale, pentru manţinerea
disciplinei profesionale şi pentru ajutorul mu-

tuale.

Statutele acestorii corporaţirni, precum și
contribuţiile ce corporaţiunea arii impune farmaciştilorii şi elevilor peatru acoperirea cheltuelilorii corporaţiunei, santă supuse aproba-

ţinnei ministrulai de interne.

”,

TITLULU XVIII
Alesuri

Art. 107. Tote indostriile ală căroră exer-

ciţiă șiţieză

aerul,

infectă apele

s6ă puţurile, sâă vatămă

curgătâre

într'ună alti modă

sănătatea locuitoriloră din vecinătatea stabilimentalui industrială, a Ensuşi lucrărilor sâă
viteloră, se califică ca industrii insalubre.

Art, 108. Unărregulamentă specială vala-

bilă pentru t6tă ţera va clasifica industriile

insalubre, după acţiunea lori vătămătâre, în

trel clase :
Ca industrii insalubre de clasa 1 se vor cousidera, acelea, cari se potă exersa în întrulii comuneloră,

Art, 102, Colegiulii farmaceutică din Bacurescl şi greniulă farmacenticii din Iaşi sant
103,

TITLULU XIX
Despre igiena industrială

fiindă numai supuse la Gre-cari

gule do salubritate a nume precisate,

Corporaţiile farmaceutice

Arte

Despre igiena publică

-

fransitorii

Art. 104. Pentru verificarea titlariloră
de
" proprietate a farmaciilori existente
astă-di în
$€ră, guvernulii va numi două comisiuni
adhoc, una la, Bucuresci pentru farmaciile de
dincâce de Milcov, şi alta la, Iaşi, pentru
cele de
dincolo de Milcov,
Art. 105. Fie-care din aceste comisiuni va
_fi compusă de ună membru şi unii procur
or al

Curţii de apeli, de duo! delegaţi ai Ministeru-

lui de interne şi da ună farmatistă alesă,
pentru comisiunea din Bucuresci, de către
farma-

re-

Îndustriele insalubre de clasa IL so vor sta-

bili numai la marginea extremă a urbelor acă
'

a sateloră.

Stabilimentele industriilor insalubre de cla-

sa III so rori putea aşeda numai afară din
raionulă comuneloră, în depărtare ca ună chilometru de la marginea

urbelorii, şi de jumă-

tato chilometru de la marginea sateloră.
Art. 109. Ministrului de interne va putea
obliga pe proprietarii stabilimenteloră industrialo ca să ia măsurile igienice, menite de a -

apăra sănătatea lucrătoriloră.
„Art. 110. Ori-cine pâte înființa ună stabi-

limentă industrială insalebru de clasa [, fără
autorisaţiunea autorităţiloră, fiindă obligatii
namai a iesciinţa despre acâsta pe primarulă
comunei, care ra raporta autorităţei superi6re,

Pentru înfiinţarea sei strămutarea stabili-

mentelori industriale de clasa, IL, se
va cere
permisiune, în comunele rorale, de
la subpretectiă, în comunele urbane, de la primară.
Aceşti funcţionari; roră resolva singuri
cererea în termenulă maximum de ună septimână, s6ă în casari dubidse, el roră cere prin
refectuliă judeţului avisulă Consiliului de igienă
publică, ccli maltă uă săptimâvă dopă
priiinirea, cerarej,
Stabilimentele indestriale insalubre de clasa ]lL se vorii putea înfinţa şi strămuta
namai după permisiunea

prefectulni, dată ps ba-

za unui procesii-verbali, încheiată de
către
corsilială dv igienă pnblică.
,
Art. 111, In cestiunile relative la igiena iu-

- ciştil din Bucuresci, şi pentru comisiunea din
Iaşi, de către farmaciştii din Iaşi,
dustrialiă, decisiunele autorităţilorii admiriArt. 106, Farmaciilz cară sa vori dovedică strative
locale (primarală, subprefectal). sunt

fancţioneză în contra prescripţiuniloră
rega- apuse la apeliă către consiliulii de igienă
pu" lamenteloră organice ale ţărei Românesci
şi lică,
- Moldovei so vori desfiinţa.
Prefectuli ve executa

votulii consilialui de

igienă

poblică, sâă va apela în termenă

dece dile la ministruli do interne.

MEDICALE
e
de
Pianurile spitalelorii jedeţiane şi comunale

vori fi controlate,
Particularii care se credă vEtămaţi în inte- tre Consiliele de în privința igienică, de căigienă publică respective,
resele lori, vor apela la ministrulă de interne,
Spitalele Eforiei şi St, Spiridon, cazi aă conîn contra decisiuniloră prefectului şi ale Consi- siliele loră,
voră fi scutite do acesti controlă.
liului do igienă publică asemenea în dece dile.
Dapă notificarea Ministernlu!, va cere” aşiTITLULU XXI
sulă Consilialni medicală superioră,
Art. 112. Pentru strămutarea eşedăminteDespre salubritatea locuin ţeloriă
loră insalubra deja existente, cari nu se află
Art, 119, Se va întoemi tn regulamentă
în condiţianile presciise de regulamentulă ce
se va elabora pe baza presentei legi, so va a- care va prescrie regulcle igienice cele ma! incorda uni termeni de ună ană de la promul- dispensabile pentru casee construite din not
şi condiţiile sub cari ele se poţă locui,
garea legel.

Art, 113. Contravenţiuvile în contra pre-

scripțiunilor cap. 1V ală legei de facă. precum
şi contra repulamentelora basate pe dânsa se
voră pedepsi pentru prima ră en amenda de
la 10 li pâoă la 100, pentru a doua oră, cu a-

menda de la 5 până la 500, şi pentru a treia
6ră cu închiderea. stabilimentulni pentru ună
timpă limitată,
,

Arte 114. Administraţiunea va avea dreptul

da închide ună stabilimentă indastriald, deschisă în contra prescripţiunei
legi de facă să
a regula mentelori basate pe dcusa,

Art. 120, In tâte u:bele unde Consiliele de

igienă publică o vorii crede de trebainţă, se
voră înfiinţa comisiuni speciale, cari voră visita locuinţele. rorii constata neajnnsurile lor
igienice, şi voră propune midlâce pentru în- :
dreptarea aceloră neajunsuri.
Arte 121, Prefecţii de jndeţe, luând avisul
Consilicloră de igienă publică, vorii ordona.
executarea, mesurilorii necesari! pentru îndrep-

tarea locuinţeloră nesalubre, Asemenea si pot
lua măsuri în contra aglomeraţianei unui na-

măr excesiv de locuitori în case ncincăpătâre.

TITLULU XX

TITLULU XXII Despre igiena alimentarii

Igiena stabilimentelori publice
Art, 115. Ună regalamentă special va pre-

scrie condiţinnile igienica ele sc6lelorii şi internateloră de educaţiune publice şi private,
Art, 116, Pe lingă educaţiunea spirituală,
cea fisică nu va fi negligeată.

In nici uni casă, prefecţii, şi în cele optă

oraşe principale, primarulă, dapă avisul Con-

„Art, 122, Administraţiunile voră privoghea
necontenit comerciulă cu alimente și băuturi,

voră înlătura, din comerciă alimentele şi băuturile vătâmătâre sănătăţei, și vorii înlesni
aprosisionarea arbelorii cu alimente de prima
necesitate,
Art. 123, Regulamentele speciala, valabile
pentru totă ţira, vori precisa cuantitatea ma-

silialui de igienă, nu voră putea închide sc6lele şi internatele cari, nu se vor afla în con- xumală de alcooli ce pot
conţine diferitele btudiţiuni igienice malţurmitâre, de câtă Juân- turi spirtâse.
.

du-se arisulă ministralui de culte şi instrucțiune publică.
:
,
Art, 117, Penitenciarulă centrală, aresta.
rile, curţile, închisorile judeţeloră şi ale snbprefecturelorii, şi casele de poprâlă ale comaneloră, se vorii întreţine în starea cea mai sa-

„ lobră, voră fi ferite de aglomeraţiun: excesivă

a deţinuţilor. Alimentaţinnea condamnaților
şi a preveniţilori, şi cele-alte condițiuni :gienice ale închisorilor în genere, se voră prescrie prin regulamente speciale,
La eonstrucţiunea penitenciareloră centrale
va fi consultati Consilinlt medicală superivră
asupra cnndiţiuniloriă clădirei. Asemenea voră
fi consaltate Consiliile de igienă publică la

construirea închisoriloră judeţiana.
Art, 118, Planurile pentrn construcţiunea

Art. 124.
a îngriji ca,
apa bană de
În cas de

Consiliele comunale sunt obligate
locuitorii să găsescă cu înlesniro |
bati.
.
ncîndeplinirea acestei obligaţiuni,

ministruli, dopă avisulă Consiliului medicală

superiorii, pote pune la cale facerea lucrărilor
necesarii pentru aprovisionarea unei comuna
cu apă în socotâla, comunei.

TITLULU XXIII
Despre măsurile în contra smorbe-= lori venerice
Art, 125, In tâte comunele unde există me-

dicl. femeile prostituite vori fi snpuse la visitațiuni sanitare, celi pugină nă-dată pe stp-

din noă şi pentru prefacerea radicală a spitaleloră centrale vorii fi supuse, în câtă privesce

tEămână.

cală superiori,

rice vorii fi internate în spitale până la vindecarea, lori, în socotâla comunel.

partea igienică, aprobărei Consiliului medi-

-

|

Femeile prostituite afectate da bâle vene-

5

-
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Art, 126, Asemenea ge vorii putea interna importaţiunei epizotiilorii dintr'onă Stată yaîn spitale, pâaă la vindecarea loră, individe cină, ministrulă de interne, după avizală Convagabonde de ambele sexe, ce Be vor găsi a- siliulu! medicală superiori. ordonă oprirea infevtate de bâle venarice.
trărei da vite şi de productele lori brute în
ţ&ră pentru ună timpii determinată,
care se va
regala printvună regalamentă specială.
TITLULU XĂIV

Despre măsuri contra epidemiilor
Art, 127. Pentru apărarea țărcă în contra
importaţiunel unui morb epidemicii contagios
dintr'ună Stată vecină, ministrulă de interne,
după avisulă Consiliului medicală superioră,

gi cu aprobarea Consihulai de ministri, pâte

TITLULU XXVI
Dlesuri în contra bblelori epizootice şi
virulente în genere, ivite în întrultă

feră.

ordona închiderea frantarieloră pentro căletoArt. 159, Iodată co sa va ivi epizootie în
rii infectați scă suspecți, şi pentru mă:furi şi vre-că comună din ţâră, Consiliulă comunală
alte objecte susceptibile da a transmite ună va destina ună locă pentra depunerea riteloriă
contagiă, şi pote aecaestra călători morboşi şi bolnave, şi va raporta, fără cea mai mică înmărfuri pentru ună timpă determinată, prin- târdiere, sobprefectului locală, care anunciă
„tran regvlamenti specială.
îndată pe Comitetulă permanentă. pentra a
Acelii regulamentă va prescrie tâte casurile se trămite veterinaruli respectivă, spre a da
cândă se pâte înfiinţa carantina; timpulă ca- instracţiile necesarii, în concordanţă cu legea
rantinei pentru diferitele morbe îu parte, şi specială.
condiţiile igienice ale carantineloră (lazaraArt, 13%. Ori-ca proprietară sâă ingrijitor
telorii).
E
de vite va fi dâtoriă a face cunoscuti PrmăArt. 128. Spre a opri lăţirea epidemiiloră rici ivirea bOlei între vitele sâle, sub penaliivite în tutrulă ţărei,; prefecţii, după avisulă tatea unei amendi de la 36 penă la 60 lei noni.
Consilieioră de igienă publică. şi în casuri
In asemenea casi proprietarul s6ă îngrijispeciale, dapă ordinală ministrului de interne, torală va fi obligată a determina loculă unde
potii ordona secuestrarea caseloră şi a pers6- să se închidă vitele bânnite, precum şi loculă
nelouă infectate, desinfectarea caseloră, cada- unde să se ţină cele bolnave, şi nu le va lăsa
vreloră, veatminteloră şi altoră objecte, şi în- să comunice cu alte vite,
chiderea ar6leloriă.
.
"Pentru tăinairea bâleY vitelorii cornute, aArt, 129, În casă de epidemie, Consiliele mendile de mai susi voră putea fi înduoiţe şi |
comunelor urbane, şi, pentru comunele rurale, chiară schimbate în închisâre de la 15 dile
Comitetele permanente ale judrţelorii, voră în- până la trei laai. .
griji de inorboşi, dândi adjutorulii medicală : Arte 135, Consilialii comunalii va, fi dâtori
gratuită la domiciliulă morboşiloră săraci, în a executa instrucţiile date de veterinari cu
întinderea cea mai mare, şi înființâudiă spitale tâtă punctualitatea şi cxantitatea,
speciale pentru timpulă epidemie],
Arte 130. Vitele dovedite bolnave de tifos
Art, 130, Vaccinaţia este oblipatOre şi gra- (ciuma viteloră). de 1ăpciagă. de pustula matuită pentru t6tă popalaţia rarală.
ligna (dalac), antrar, Iy3sa, rabsa, se voră
Cheltuiala vaccinaţie! şi a preinoireY vacci- omori şi se voră îngropa sâi arde, cu pielo cu
nsi va fi în urbe, în sarcina casei comunale, toti, în presenţa autorităţei comunale, con€ră în comunele rurale, în sarcina casei jude- form regulamentelorii şi instracțiunilorii date
țalai.
de autoritatea superidră în acâată privinţă,
Art, 131, Guvernulii va subvenţiona ducă
Art, 132. Carnea prâspătă, destinată penstabilimente de vaccină animală, uculă la Bu- tra vindtre, transportată dintr'uă comună încuresci şi altulii la Iagi.
tralta. trebue să fio asociată de certificatelo
de sănttate, liberate de primarulă comunei

CAPITOLULUV
Poliţia.

vote riuară

TITLULU XXV
Desuri în contra bileloră epizootice
din afară

respective,

-

Art, 195, Tergurile de vite sunt oprite când
există epizootia contagisă în jude ţulă în cara
urmeză a se ţine târgulii, să în judeţele imodiată cecine,
Art. 139, Vagânele căei ferate,pe cari s'aă
transportati vite s6ă prodoctele loră brute, în
timpi de epizootie. nu roră put-a servi pentru alte tranaportur! noui de vita şi daprodacte ale acestora. de câtă dupâ ce se voră fi des-

- “Art, 192, Pentru apărarea ţărel în contra | intectată mai ântâiă cu desărârgire.

”
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Art. 140, Autorităţile administrative locale | celo-alte părţi de la rimătorii
afectaţi de bâla
soră lua măsuri pentru împuşinar

ea, câniloră, | trichinose sa voră arde.
"
omorirea celoră vagubondi în genere, şi mai
Carnea şi untura de la
zu smă a celori turbaţi, precum şi pentra u- echino cocus (măzărica) rimătorii afectaţi de
nu esteadmisă în con«iderea tutorii animaleloră muşcate-de alte a- sumațiune,
!
nimale turbate.
Untura însă se p6te

Arte 141. Carnea, untura, maţele şi tâto

întrebuința pentru fa-

bricaţiunea săpuaului,

REGULAMENTULU
CONSILIULUI

MEDICALU

SUPERIORU

(Decreti din 2 Noembre, 1674)

TITLULU
“Organisaţia

1

şi companorea

consilinlat

cel mal distinşi în specialitatea lori şi namiţ:
piin decretă Domnescii, după recomandaţia
ministrului de interne.

Preşediutele fiă-cărei comisiuni va fi alosă
.
Art, 1, Uaiă consilii medicali consultativ de membrii respeztivi.
se institue pe lingă Ministerulă de interne,
Acestii consilii este autoritatea medicală
superiGră în stati şi pârtă numirea de consiTITLULU II
liii medicală superioră,
Atribubuţiile consiliului medicală
Eli sc compune din noui membrii, între
cari sa socotesce de dreptii şi diroctorulă gesuperiorii
nerali ală servicialui sanitară.
.
Art. 2, Membrii consiliului medicală supeArt, Se Consiliulii medicală superiorii are
riori se numesco de Domnii, după recomanda- atribuţiile următâre :
daţia ministrului de interne, dintre doctorii
a. Se pronunciă în ultima instanță asupra
în medicină cei mai distinzi prin sciinţa și ex- ori-cărei cestiuni de domenulă
igienei paperiența lori şi cari să represinte pe câţi so blice, a poliţiei sanitare şi
a medicină legale,
pâte diversele ramuri ale artei medicale.
întru câtii ele i se voră supune de ministru,
Art, 3. Ministrulă dointerne este de dreptă
d. Controlâză tâta lucrările de igienă pu- .
preşedintele consiliului inedicaliă superioră, în blică şi aprobă regulamen
tele rotate de conlipsa lui acesta va fi presidatiă do către direc- siliele judeţiane şi comunale relative
la servitorulă generală alii serviciului sanitară şi în ciele eanitare saă la igiena
publică şi ealulipsa acestuia, de către membrulă celă mai în britate,
etate.
c. Sarveghiază exerciţiulă medicineiîn tâto
“Arte £. Consiliul medicali superioră va ramurile ei şi acela ală farmaciei,
avea uni sceretari, doctorii în medicină şi
d Preface la treboinţă farmacopeea şi taxa
densuli, şi exercitată pe câtă este cu putință farmaceutică.
mal multi, în redactarea actelorii de atribue. Se pronunciă asupra cestiuniloră meaitulă consiliului medicală superioră.
cale cari i sa prezintă de diferite ministere.
Art. 6. Secretarulă va fi propusă de către
f. Studiază causele bâleloră în genere şi
consiliulă medicală saperioră și numiti prin ale cpidrmiiloră, evizotiiloră în parte şi prodecretă Domnesc, dnpă recomandaţia mini- puve măsurile sanitare ce crede necesarii,
strului de interne.
9. Elaborsză diferitele instrucţii şi reguArt. 6, La, fie-care periodă do cinci ant uă lamente sanitare în limitele legei sanitare,
treime din membrii consiliului medicali suh. Examinâză şi controlâză diferitele acte
perioră se va reînoni prin tragerea la sorți.
medico-legale şi se pronunciă în ultima ins Art, 7e Sa institae pe lîngă consilială me- tanţă
!
dicali superioră două comisiună. compuse fiei. Clasitică meritele personalului medicală
care de câte trei membrii, una sub numele de ce aspiră la diferitele posturi medicale,
comisiune chimio-farmaceatică și alta sub țuesce aptitudinea agenţiloră sanitari apreși se
numele
do comisiune veterinară.

Membrii acestoră comisiani voriă fi propui
de către consilială medicali superiorii dintre

pronunciă p' ntru mănţinerea, suspendarea s6ă

distitoirea lori,
f. Btudiază starea

serviciului

sanitară ș

61

2

LEGIUIRE

propune amelioraţil stă crearea de noui iustituţii sanitare ce crede necesarii.
.
.
Î. Inspecteză periodicesce, d'a dreptulă sâă

prin delegaţiune,

stabilimentele

private

ministrului măsurile

şi “propune

bninci6se pentru îndreptarea

constatate,
m.

Membrii

consiliului

voră

crări directorulă

generală ali serviciului sa-

nitari şi secretarulă consiliului mrdicalii sa-perioră dai acestuia tâte informaţiile necepublice şi sariă
tre-

neajunsuriloră
lua

parte

Art. 10. Uă cestiune uă dată pusă în desbatere, membri! oră vorbi numai asupra ei
p3 rând şi după ce rori fi cerutii curântulii.

art, 17, Cunsilială findă luminată asupra

la

juriile concursuriloră pentru posturile de medică primari do judeţe, de medici de oraşe şi
de medici de spitale judeţiane şi comunale, afară de concursurile pentru posturile medicale
dependinte de Primăriile celoră” optă Oraşe

mari.

Participarea la jurii va fi dapă ordinea alfabetică.
|
:

cestiunei în discuțiune, majoritatea pâte cere
închiderea, ei şi conchide cu majoritatea voturiloră.

i

,

:

Minoritatea este detore a'şi motiva părerea.
Art. 18. Consiliulă nu p6te lucra cu mat
pugini de 5 membrii presenți,
Art. 19, t'onsiliulă pâte chiăma, în casă de

trebuinţă. la, şedinţele sale Gmeni speciali
n.. Adresăză ministrului de iuterne Ia finele spre consultare,
”
fă-cărui ană uni raportă generală asupra
Art. 20. Decisiunile consiliului medicală
stărei şi a necesităţilorii serviciului sanitară

din ţâră.

TIŢLULU III
Şedinţele

cvusiliului medicală
superiorii

superiori suntii supuse aprobărei ministrului
de interne, care are dreptulă d'a le primi scii
refnsa, esceptâudu-se lucrările medico-legale,
Art, 21, Consiliulă medicali superiori ra
fi informată de către directorală generală ali
serviciului sanitară în fiă-care şedinţă de

starea sănătăţei publice din tâtă ţera, precum
şi do ork-ce interesăză serviciulă sanitară.

Art, 9. Consiliulă medicală superioră se adună in localulii direcţiei generale a serviciului sanitari,
Art, 10 Şedinţele sale ordinari suatii de

două osi pe sâptămână, Marţea şi Vinerea, (ufară de strbâtorele domimcalu), la orele 7 şi

jumâtate crna și la $ ore târa,

,

„Osebită de aceste şedinţe, conziliulă meâi-

cală superiori pote, după trebuinţă, să fia
convocatii în şedinţe extraordinare, de către
ministra, la ori-ce alte ore.
Art, il Membri! consiliului medicală supe-

TIVLULU IV
Atribuţiile secretarului
Art, 22, Secretaruli consiliulni medicală
superiori are atribuţiile următâre :
a. Pregătesce,

în înţelegere cu preşedin-

tele, ordinea dilei

-

b. Asistă la tote şedinţele ordinare şi er-

traordinare

şi ajută

pe preşedinte

în darea

rioră suntă dstori să s* adune la ora fixată.
iufurmațiiloră necesare.
Art, 12, Numai membrii presenţi la diua şi
c, Redactâză procesele-verbale, jurnalele şi
ora fixată ai dreptulu la retrbuţia diuinri ce
le dă legea sanitară, precumă şi aceia dintvenzii cari toră face part din comisiuni
sti din jurii privitore la lucrările cousiliului
medicală superiori,
,

Membrii cari soră veni la şeiință cu uă ju-

lucrănle de ori-c“ felă ale consiliului, le contrasemnâză şi le înscrie în registrală consiliulai me dicală suseriori.

d

-

"Ţine ună registru în care vor sub-scrie

mo inbrii

consiliului

medicală

superioră

pre-

s-nţi la şrdinţe, precumă şi aceia dintr'ânşit

mătate oră mai târdit de ora fixată, voră fi cari facă parte din comisiună scă din jurii,
consideraţi ca absenţi şi voră perde dreptulă privitâre la lucrările consihului, şi în care Ta
Ja diurvă
iasemua numele celoră absenţi.
,
.
e. Fo-meză ştatuli de presențele membriArt. 13. Membrii consiliulni melicali superioră. cari roră lipsi fără mutire valabile loră la ş-dinţe, în comisiunt s6ă jurii, după
uă lună de la şediuţe, so voră cunsidera ca di- registrută de presenţă.
Misionaţi.
f P:iimesce tâte lucrările destinate consiArt, 14 La începutuli fiă-cărei şedinţe, liului m«dicată superioră, de la a-chiwa cancepreşedintele să vice-preş dintele cons;l.uluă iari-i direcţiei generale a s -rriciulul sanitară
medicală superioră "I înfâgişe zi listă d» cestiu- şi le reinite 61ă archivei, după resolvarea, loră
pile sâu lucrările de atributul s&ă, în orii- de către consiriă.

nea imortanţei şi urgenţ-l loră, ordine. însă
pe care consihulă o pote intreverti,
Art. 15. Asupra acestorii cestiuni saă la-

g Elă redig- ună jurnal medicali oficială,

precumă se urmeză şi la serțiciulă tele-grafvrpostală.

* MEDICALE
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|__f. Ya fi chiămată a se pronuncia asupra

TITLULU V.
Atribaţiile comisiuuli chemio=
farmaceutice.

Art, 23, Comisiunea chemio-farmaceutică
are atribuţiile următâre :
!

greşeleloră în arta, veterinară.
|
g. Pote. în urma unei delegaţiani speciale

a direcţiei generale a serviciului sanitară și a

consiliului medicală superioră, să controleze
aplicarea măsurilori dictate de lepile şi regulamentele în șigâre, relative la medicina veterinară,

„a. Face parte din comisiunea pentru elaborarea sâi prefacerea farmacopoeei şi a taxei
farmaceutice.

b. Revisuesce şi verifică compturile farma-

ceutice pentru medicamentele plătite din
fonduri publice, şi a cărori verificare 80 va
cere de diferitele ministere,
€. Cerceteză protocâlele asupra revisiiloră
făcute farmaciilori. se prouunciă asupra ace“lori revisil prin referată, care so-va supune
consiliului medicală superiori, şi face la trebuinţă şi propunerile ce va găsi de cuviință.
d. Se ocupă, în casă de recursăi şi po basa
unei delegaţiuni speciala din partea consiliului
medicală supericră, şi cu supra-revisiuni de
farmacii,
c. Proiecteză regulamentele şi instrucțiile
relative la exerciţiulă farmaciei.
f. Pace parte din juriulii concursului pentri darea conceiuniloră de deschiderea farmaciiloră noui.
!
:
9. Va fi chiămată a se pronuatia asapra
ori-cărei greşeli comise în exerciţială artei
farmaceutice.
h. Va fi consultată la darea de concesiuni
pentru deschiderea de farmacii noui.

î. Pâte fi consultată de direcţia generale a

serviciului sanitară şi de consiliulă medicali
superioră, asupra ori-cărei cestiuni de chimie

şi de farmacie.

“TITLULU VII
Şedinţele comisiunilorii chemio-farma=

ceutică şi veterinară
Art, 25. Comisiunile: chemio-farmaceutică

şi veterinară se adună în localulă direcţiei
generale a serviciului sanitară. :
Art, 26. Comisiunea chemio-farmaceutică -

ţino şedinţele sâle în I-a, a S-a Lani. 6ră co-

misiunea veterivară

în l-a şia S-a Sâmbătă

din fiă-care lană, amânduoă la orele 7 s6ra.

Os -bită do aceste şedinţe, comisiunil potă
Îi convocate, lu casi de trebuinţă, şi în şedinţe estraordinare, de cătra directorală generalu ali serviciului sanitari.
Art. 22, Meinbrii acestoră 'comisiuni suntiă

dâtori să se adune Ia ora fixată,
Art, 28. Namal membrii presenţi la dica şi

ora fisată, ai areptală la retribuţia dinrnei
ce le dă legea sanitară, preeumă şi aceia din=
tr'enşii curi vori face parte din comisiuni să

jorii, prisitore la lncrările comisiuniloră chvmio-farmaceutice şi veterinare.

art, 29, Membrii cari voră veni la şedinţe
ca uă jumătate deoră mâi târdii de ora Âxată,
voră fi considerați ca absenţi, şi voră perde

dre;tulă la diurnă,

-

„Art, 30. Membrii cară voră lipsi fără mo-'
tive valabile uă lună de "la: şedinţe, se roră
corisidera ca demisionaţi,

TITLULUVI
Atribaţiile comisiunii reterinare

Art. 24, Comisiunea, veterinară are atribuțiile următâre :
„a. 'Şi dă opinia asupra tutulorii cestiuai-

lorii de medicină veterinară, despre care ra fi
consnltată de direcţia, gonerală a serviciulul

Art, 91, Preşedinţii primescă tâte ineră-"
zile de ia achiva cancelariei direcţiei generala

a setvicinlei sanitară şi le inapoiază €ră ar-chivei, cupă
siuni,

resolvarea

loră de catre comi:

” Ei constată asemenea presențele şi absenţele membriloră în registrulă de presenţă.
Art, 32.

La

începutală

fiă-cărei şedinţa:

sanitară şi de consiliulă medicală saperioră. - vreşedinţii comisiuniloră le infâgişeză listă de :
b. Proiecteză regulamentele”şi instrucţiile cestiunile s6i lucrările după ordinea imporpentru diferitele servici! veterinare.
tanţei şi a urgenţei loră, şi le dă tote infor !
„0. Face parte din juriulii concursului pentra admisinnea în funcţiani publice,
d. Studiază morbele enzootice şi epizootice

şi propune măsurile necesare pentru combaterea loră,

e. Studiază
gi propune

midlâce

Amulţirea loră,

Ă

rasele animaleloră domestice

pentru imbunătăţirea şi

maţiile necesare,

arte 33, Uă cestiune uă-dată pusă în des- '
batere, membrii vorii vorbi numai asupra, ei, :
pe rândă și după ce vorii fi cerută curtatulă. .
Art, 34, Comisianile fiiniă luminate asu-

pra cestiunii în discuţie,

majoritatea pâte

tere închiderea ei, şi conchide cu majoritatea :
voturiloră.

se

LEGHUIRI

Minoritatea esta dâtâre a'şi motiva părerea,

Art. 89, Comisinnile potii lucra fiă-care şi

numai cu doui membrii presenți.

Art. 36, Decisionile, opiniunile şi projectele comisiunilorii chemio- farmaceutice şi veterinare suntii supusa apreciării consiliului

medicală superiori şi aprobării

ministrului

de interne,
:
Art. 37. Pentrn înscrierea lucrăriloră comisiunilor în registrele respective se va delega uni copistă din cancelaria direcţiei generale a serriciului sanitari,

REGULAJVENTU
PESTRU CONSILIILE DE IGIENA PUBLICA SI SALUBRITATE
(1874)
|

TITLULU 1
Misiunea consilielorii do igienă

publică

şi salabritato şi organisațiunea loriă
Art, 1e Consiliele de igienă publică şi salubritate suntă organe sanitara locale, institaite pe lingă Prefecturela și Comitetele
permanenta ale jadețelori, şi po lingă Primăiile urbeloră, cu misiunea specială de a priveghia sănătatea publică în reionele loră, de
a amina pe administraţiunilo locale asupra
diferitoloră cestiuni sanitare, de acontrola
executarea măsuriloră igienica, ordonate da
Ministerulă de interne prin ordina speciale.
ori prescria prin regulamente şi instrucţii,
şi de a lua, din propria lori inițiativă, măsu-

rile necesara psntra îmbunătăţirea condiţiilor
igienice ale reiâneloră lori.
N

Arte 2, Consiliele de igienă publică şi a»
Jabritato suntă de 3 categorii +

viciul comunei este mai mică de câtă 3, rori
lua parte ca membri în consiliul de igienă
publică şi salubritate ali oraşului şi medicii
primari şi secundari, ai spitalului, subvenţionaţi din casa comunală, chiarii cândă acelă
spitală nu se administreză de către Primărie,.

Mediculă primară alti urbei, s6ă dacă toți

medicii urbei

suntă

ecoali în ierarchie, celă

mai vechiă dintr'Enşii va fancţiona ca vico-

preşedinte ală consiliula! de igienă publică
şi salubritate, postulă de medici primară ală
urbei este obligatorii pentru comunele urbane Bucuresci, Iaşi şi Galaţi, şi facaltatiră
pentra cele-alte 5 oraşe mari.
Art. 4. Consiliile de igienă publică şi sa-

lubritate ale judeţelarii iforă. Iaşi, Corur-

luiă, Doljii, Brăila,

Prahova,

Ismailă.

şi Bo-

toşani, a cărorii competivţă na se întinde asupra, oraşeloră da reşedinţă, ci numai asupra,
celoră-alte comuna urbane şi rurale ale judeţelui, se voră compane de: prefectulă jadeţului ca preşedinte, de mediculi primară

ali judeţalai .ca ice-preşedinte,
a. Consilii de igienă pablică și salubri- membrii ai comitetului permanint
e,
tate, pentru cele 8 oraşe mari.
consiliuiă generali ali judeţulai, de
d. Consilii do igienă publică şi salubritate, spitalului judeţiană şi de cel-alți

de doui
aleşi de

medici!
medici,
cele plătiţi din casa judeţului, staționaţi în capitala jadeţului (acolo unde unu există ună spi-__0. Consilii de igienă pablică şi salubritate, talii specială ală județalai
pentru jodeţală întregi, unde capitala jade- lulut centrală seii filial5), dede medici ai spitaincinerulă jade-țulai na se numără între cele optii oraşe țului, de veterinar
ală judeţalui, precum şi da
mari.
ună farmacisti numită de consiliulă generală.
Art. 3, Consiliele de igienă publică şi sa- ală judeţului.
imbritate ale celoră opti oraşo mari din (eră,
Decă coasiliuli; de igienă pnblică şi salubri(Buc aresci, Iaşi. Galaţi, Craiora, Brăila, Plo- tate astă-felă s'ară compune
numai de dou!
esci, Ismailă şi Botoşani), a căroră compe: medici, atunci coasiliulă
g-nerală ală judeţutinţă se întinde numai asupra reionulai ora- lui ea mai numi ca
membru ună ali treilea
gelorii, €ră na şi asupra jadețeloră respective, medicii d'intre medicii
civili scă militari, cari
59 va compune de primaruli urbei, ca preşe- locuescă în capitala județului
,
dinte, de toți melicii în serriciulii comunti,
la judeţele Iiforă
laşi, unde suntă mai
de architectală şi de inginerulă comnnei, multe spitale civile, şiconsilială
generali ală
(cândă santă mat mulţi architecţi şi ingineri judeţului va nami
"pentru restulă judeţului în cari cadă
optiă oraşe mari, afară de reşedinţă.

comaunali, primaruli alege câte unală), de ve-

terinaruliă comunei. şi do uni farmaistii numită de primarală oraşului.

"În oraşele unde numărul medicilorii în ser-

însuși doui medici în faneținnile onorifice de membrii ai consiliului de
igienă publică şi salubritate.
Afară de judeţele Iiforiă şi Iaşi, unii me--

dică va putea, na parte ca membra de nă-dată,

.

MEDICALB
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în consiliulă de igienă publică și salubritate responsabilitatea pentrn mersală regulată ală
ală urbei de reşedinţă şi în acela ală judeţalui. lucrăriloră consilieloră de igienă
publică
Art, 5, Consilielo de igienă pubiică şi sa- salubritate, fie-care în ceea ce'i priresce, - şi
lubritate ale celoră-alte judeţe, a căroră comArte 9. In lipsa pregedintelui, consiliulă
petință so întinde asupra județulai întregi, este presidată de dreptu de vice-pregedinte şi
prin urmare şi asupra oraşiului de reşe- numai în lipsa acestaia de ună
altă membru
dință, se vorii compune : de prefectală jade- medică, alesi de către membri! presenţ!.
țalal ca preşedinte, de mediculă primară ali
Primaruli ca preştdinte nu pâte delega
Judeţnini ca vice-preşediute, de doni membrii preşedinţa consiliului de igienă publică şi suaj Comitetului permaninte, aleşi da consiliolă labritate unui consiliarii comunală.
" generală ali judeţului, de primarulii capitalei
Prefectulă ca preşedinte nn pote fi înlocuită
Judeţalui, de medicală spitalului judeţianiă şi prin directorali Prefecturei afară de casulă
ală celui comnnali,. de medicii comunali al cândă acesta ară fi însărcinată provisoriă cu
capitalei jndeţului, do m: dicii spitalulul cen- administraţiunea judeţului,
trală eaă filială din capitala jud: ţalai, de arArte 10, Pregedintele sci vice-preşedintele
chitectulii comunală ali capitalei judeţului, sub-scrie corespondenţa consiliului de igienă
de inginerali şi do veterinarulă judeţaloi, pabiică şi salubritate şi amâuduni reghiază
„precumă şi de ună farmacistă numiti de con- asupra stărei regulate a cancelariei conaisilială generală ali judeţalui,
lialui.
Art. 6. Pentru consiliele de igienă publică
Art, 11, Presedintele procură consiliului

şi salubritate ale urbeloră, primarală va numi ună secretari d'intro funcţionarii din cancelaria Primăriei,
Pentru consiliile de igicvă publică şi salubritate ale judeţeloră, se va alege ună func-

ţionară din cancelaria Prefecturei saă a coinitetului permaninte ală judeţului după înţelegerea prealabilă între pregedinte şi vice-pre-

şedinţe, care fancţionarii va fi totă d'uă- dată

de igienă publică şi salubritate tâte datele

statistice de cari consiliulă are necesitate, .
pentru apreciarea stărei igienice a pupulaţiunei
-

Art, 12, Preşedintele, să în locu'i vice-pre-

şedintele, tră mite Ministernlni do interne (direcțiunei generale a serviciului sanitară) raporturile statistice în termenii precisaţi prin
instrucţiunile speciala şi după formulare spe-

gi secretaruli medicului primară ală judeţului, ciale, co i se voră da de către direcţiunea geşi seva ocnpaspecialmente
culucrăii'e zanitare. nerală a serviciului sanitară.
Pentra cancelaria serviciului sanitară so va
Art, 19, La finole fiă-cărzi trimestru, preCestina vă cameră deosebită,
, gedintele sâii vice-pregedintele trămite MiniArt. 4. Funcțiunea de membru al consiliulai sterului de interne, lista tetulorii lacrăriloră
do igienă publică şi salubritate este onorifică, consiliului sărârgite în trimestrulă expirată,
» Consiliile judeţiaue şi celo comunale ale ce: ca arătarea specială la fic-care măsură, proloră optii urbe principale voră putea aloca în pusă de către consiliulii de igienă publică și
budgetele loră pumni diurne și cheltoiala de salubritate, dâca ea a fostă pusă în lucrare de
transportă pentru escarsiuni făcute de către către administraţinnea respectivă, care listă
membrii consiliiloră
de igienă publică şi sa- va fi supusă consilialaY medicală enpariorii,
lubritate ex-oficio, adică în urma unti deci: precumă și uă altă listă argtătâre de presinsiuni a consiliiloră deo igicnă pablică şi salu- țele membriloră la şedinţele consiliului de îbritate, stă a unui ordinii ministerială, pre- giovă publică şi salubritate,
cam şi cheltuelile pentru întreţinerea cancePreşedinţii consilielori de igienă publică
lariiloră, pentru analiso chimice şi costală in- gi salubritate, vorii trămito Ministeralui Ja fistrumenteloră pentru poliţia sanitară (lacto- ele fic-cărni trimestru gi vă listă argtătâre
metre, microscope, specala etc.) şi pentru ob- de congediile şi de absenţele motivate și negertaţiuni meteorologice.
:
motivate dv la posturile lori ale tntuloră aToto instromentele şi objectele din cance- genţiloră sanitari din reionulă respectivă.
lariile consiliilor de igienă publică şi salubritato se voră trece într'anii inventariă speciali, care se va conserva în cancelariile acc-

TITLULU III

storii consilif,

'
Despre

TITLULU 1
președinții

şi vice-pregedinţii

consilielorii de igienă publică şi sa„lubritate.

”

Art, 8 Preşedinţii gi vice-prezedinţii

ai

Atribuţiile cousilielori de igienă publică şi salubritute
Art. 14, Consiliele de igienă publiei şi salabritate voră priveghea sănătatea publică:
în rei6nele loră, rori lumina pe prefecţi, po .
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consiliele generale
marii comunelorii
sanitare, cari ceră
ne, vorii propune

ale districtelorii şi pe priurbane asupra ceatiuniloră
intervenirea, administrațiudin propria lori iniţiativă

măsurile necesari! pentru îmbunătăţirea con-

diţiunilorii

populațiunei

igienice

ale

districteloră

şi ale

loră, şi se vor ocapa de tâte

admiterea

loră,

fi înscrie

în registrală

per-

sonalulu! sanitară şi le dă certificate despre
âcâsta,
.
:
i
Acestă măsură nu se aplică asupra dentistiloră, cari ai titlală academicii de doctoră
în medicină. şi cari prin urmare santii supuşi
la îndeplinirea, formalităţiloră preserise pen,
tru medici în genere.
Instrucţii speciale vorii precisa, materia şi
modulă examenului de chirurgie dentistică şi.
de mica chirurgie.
Consiliele de igienă publică şi salubritate
iai măsuri în contra aceloră cară exercită me-

" cestiunile sanitare ce li se vori pr sinta spre
delibarare de către preşedinţii lori, de către
Ministerulii de interne s6ă de către consiliuli
medicalii superioră.
.
Art, 15, Consiliele de igienă publică şi
salubritate controleză tote serriciele destinate
pentru ajatorulii şi căutarea bolnariloră, a- dicina, farmacia,
arta dentistică şi mica chinume : organisaţiunea servicielorăi pentru rurgie în contra
legiloră şi regufamenteloră
consultaţiunile gratuite, modulă priimirei în vigdre.
bolnavilor în spitale, modulii întreţinerei din „Preşedinţii consiliel
ori de igienă publică
fondurile comunale şi judeţiane a alicnaţi- şi salubrita
te voră notifica primariloră comulori, neputincioşilori şi a copiiloră găsiţi neloră
urbane, sab-prefecţiloriă şi farmaciştiŞi propune la casă de necesitato erearca de lori din reiânele
lori numele și titlurile sciinasemenea serțicii s6i reformarea celoră exi- țifice ale tutuloră
persâneloră sanitare în-,
stente.
srise în registrulii menţionaţi mai susă.
|
Art, 16. Consiliele de igienă pnblică şi saArt. 18.
de igienă publică şi salubritate redigâză, cn concnrsală preşedinte- lubritate vorăConsiliile
revisai, în corpore sâă prin
lui şi ală vico-preşedintelui, raporturile şi ta- delegaţinue,
farmaciile din reionulii loră, celii
belele de statistică medicale, relative la epi- pugină uă-dată
la şâse lunj,
demii, endemii, epizootii şi euzootii, la mortaAceste revisuiri sa coră faca cu scrupalosilitatea

ordinariă,

la

nasceri,

la vaccinaţiune

şi rovaccinaţiune, la priveghiă
rea prostituţiei,
la serviciulă spitaleloră, la sănătatea copiilorii găsiţi, precumi și vori-co alto asemenea
lucrări.
Administrațianca le procură tâta datele
statistice, precumiă gi oră-ce alte sciinţe, apte

tate minuţi6să

cu întrebuinţarea tntuloră -

migidceloră, pe cari le dă sciinţa pentru recu-

nOscerea cualităţei medicamenteloră.

.

Pentru aceste revisoiri, consiliulii de igieră publică şi salubritate. sori putea cere
coucursală unui chimisti care nu face parte
dia consilii,
|
de a da lumină perfectă asupra sănătăţei poLa aceste revisiuni so vori cerceta şi titiupulaţiancă pentru ca să pâtă loa măsuri spre rile personalului farmacea
tică (cari na sontii
înlăturarea causeloriă diferiteloră boia.
cunoscute de mai 'nainte) registrele pentru:
Arte 19. Consiliele de igienă publică şi înscrierea ordonanţeloră medicale
ordonate
salubritate priveghiază în reiânele loră exer- (receptele) taxate, aflate
în farmacie şi orl-ce |
ciţiulă medicinei şi ali farmaciei.
ară putea da lumină asupra modului cumă se
Ori-ce medicii, veterinară, farmacistă, care” lucreză şi se vândă medicame
ntele,
i
va voi să exercite arta lui, va fi obligată să
Asupra fis-căria asemenea Tevisiuni, la care
presinte consiliului de igienă publică gi sa- va asista şi uni aginte
alii poliţiei judecătolabritata alii rcionului rospectivă, pe lingă uă rescl, sa va redigea câte
ună protocolă după
cerere înscrisă autorisațiunca în virtutea că- formularolă specială, și
în casuri estraordiria este admisă în ţ6ră la exerciţiulii artei nara şi câte uni procesi-rerbală
osebită, în
s6le, 6ră consiliul de igienă publică şi salu- câte două exemplar
e, din cari unulă se va
britate va resolva cererea în prima şzdinţă ce înainta consiliului medicală
superioră, Gră cel
va ține după priimirea că şi găsindă autorisa- altă ra rămânea în
cancelaria consiliului loțiunea în regulă va înscri pe patiţionarii în cală de igienă publică
şi salabritate,

registrulă persnelori sanitare din reională

respectivă, însciinţâadă'lă despre acâsta în
scrisă prin preşedintele stă.
ă
In registraii personalului sanitară se voră

mai îuscri toţi asistenții şi elevi! în farmacia.

cară aă îndeplinitii formalităţile cerute de regulamentele speciale precumă şi mâşele,

„ Consiliele de igienă publică şi salubritate

examineză titlurile şi capacitataa, persâneloră
cari voiesc a exercita în reiânelo respective

arta de dentişti sâii mica chirurgie, şi după

„Afară do aceste revisiuni, medicii priroară

af judeţeloră santă în drepti a
farmaciile din reionulă loră ori
voră găsi do cuviinţă împreună cu
beloră sâă plăşiloră respectire şi

revisui tâte
de câte ori
medicii urroră comu-

nica coasiliului de igienă publică şi salubri-

tate protocâlele şi vrocesele-verbale ale acelorii revisiuni care luândă actiă de defectele
descoperite, va așisa la remediarea loră.
Cousiliele de igienă publică şi salubritate
controleză compturile farmaceutice asupra
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medicamenteloră prescrise în socotela casei
comunale şi judeţiane spre a, se încredința dâcă
sunti taxate legalmente şi dscă nu coprindă
medicamentele lux6se.
Farmacisti , ale

cărorii

compturi

se vorii

rerisui nu potă lua parte la acâstă lucrare.
ci consiliele voră cere concursulă unui altă
farmacisti.
”
Art, 19. Cocsiliele de igienă pablică şi
salubritate priveghiază comerciuli cu sub-!
stanța toxice şi cu drogue, controleză execu.
„tarea măsurilorii preserise pentru preîntempi-

narea otrăviriloră, şi
voesciă a fi îmatriculaţi
cu regulamentul şi cu
cesta.
La revisiile ce ună

examineză pe cei cari
ca drogaisti, conformi
instrucţiunile întru aconsilii

de igienă pn-

blică şi salubritate va, face, în corpore să

prin delegaţiune, drogueriilorii, va asista şi
uni agiate poliţienescă investită cu dreptală
de aginte ali poliţiei judecătoresci.
Art. 20, Consiliele de igienă publică şi
salubritate, voră face în raionele lori inspecţiuni periodice în corporo s6ă prin delegaţiune, constatătore despre starea igienică a spi-

taleloră judeţiane şi comunale

şi a satelorii din reionuli loră, controlâză *
prin inspecţiuni periodice tâta condiţiunile igienice ale oraşelorii, mat cu osebire însă curâțenia drumuri:orii, a stradeloră, pieţeleriă,
curţiloră, a apeloră curgătâre şi a maluriloriă
loră, a paţarilori si fontânetoră, modulă sc6-

teril Ciferiteloră necurăţenii din case şi din
comună,

raodulă

depărtărei

cadavreloră

ani-

male, modulii execatărei instracţiuniloră ve- *
lative a, prinderea şi la omorârea câniloră ragabondi, şi la apărarea publicului în contra,
câniloră: turbați, şi în contra altoriă bâle alo
viteloră domesnice precum: răpciuga, cârtiţa,
dalaciă, râie, etc., şi propună măsuri pentru
îndreptarea neajunsuriloră constatate,
Art, 28. Elo priveghiază stricta executare
a regulamenteloră relative la poliția constrac-

țiuniloră şi la alienarea stradelorii, întru câtă

ele privesc

igiona, şi propună

măsuri pen-

tra desfiinţarea neregalarităţiloră şi a abate-'
rilorii constatate.
Ele prireghiază chiară curăţenia locuinţaloră- private mai cn. osebire în cuarterile locuite de săracă, iuti măsari în contră âglomera-

ținaci locuitoriloră îu locaiităţi neiacăpătâre,

precumă şi a daă publicului instrucţiuni şi poveţe asupra,
ctrăţenici locuinţeloră şi ceri la casti de tre-

altori spitale subvenţionate de judeţe sâă de
comune, a spitaleloră private (cu estepţia spitaleloră dependinte de Eforia spitaleloră civile din Bucuresci şi da Evitropia ganerală a
casei Sf. Spirilonă din Iaşi), a stabilimente-

bainţă intervenirea administraţiunei.
Ele roră putea decide numirea comisinnilură speciale, însărcinata cu revisuirea lo-

cnințelorii dintr'aă parte a unei comuna sati

loră de băi şi de nataţinne, a otelariloriă, hanuriloră, a scoleloră şi internatelorii de edu-

diatruă

caţiuna publică şi private, a stabilimantelorii
de gimnastică, a teatreloră, a casarmeloriă călărașilorii şi dorobanţiloră, a închizorilorii comuuale şi județiane şi ale Sub-prefecturiloră,
a aresturilorii carţilorii de apelii şi în casă de

igienă publică şi salubritate şi voră propune
măsuriie pentru îndreptarea necuviinţelorii
igionice descoperite.
:
i

delegaţiuns specială din partea Ministerulni
de interne, a penitenciarelorii centrale da diferite grade; voră controla aplicarea diferite-

loră regulamente, în câtă ele prirescii igiena
acestoră stabilimente și vorii propune moiificarea

repulamenteloră , cari

spunde cu scopelă lori.

nu

arii

core-

Consilielede igienă publică şi salabritate,
vori studia şi priveghia apele“minerale co isvorăscă în reionulă lori, şi voră lua măsari

pentru ca ele să potă fi întrebainţate cu eficacitate, dândi proprietarilorii respectivi toti
concursulă pentru înfiinţarea şi îmbunătăţirea
stabilimentelorii de ape minerale,

Art, 21.

Cunsiliele

comună

întrâgă, cari comisiuni voră

priimi instrucţiuni speciale de la consiliul&:de

Art, 24. Coasiliela da igienă publică şi sa-

lubritate priveghiază executarea legii şi arog-lamentului asupra fumormâatăriloră în totă
Juleţulă şi verificarea asecseloră în comunele *
unde suntii medici,
Art, 25. Cousilielo de igicnă publică şi
salabritate priveghiază modulă aproșisionărel popolaţiunei cu apă de băutii şi propune
la casă de trebuință reformele da introdusă,
Ete priveghiază comercială cu: alimento şi
băuturi în t6tă intinderea lui, prin iuspecțiaui periodice ale tatulorii localeloră unde

se vândi şi unde se produci

comestibile şi

băuturi de toţi felnlă, cari inspecţiuni voră

fi însoţite, la casă de trebuinţă de cercetări:
chimice şi microscopice, conformă iustrucţiu,
Ele voră priveghia, ca abatorielo gi măco-

de igienă pablică şi nilorii speciale.

salubritate voriă privc ghia exerciţiulii industriiloră nesalubre, voră face stulil, asupra in-

fluenţzi diferiteloră industrii, asupra sănătă-

ţei lucrătoriloră şi a 'locuitorilori circumre=
civă şi vori controla aplicarea strictă a regu-Jameuteloră igienice relativa la industrii.

Art, 22. Consiliele da igienă pablică şi
salubritate priveghiază salubritatea oraşeloră

lăriele să fie inspeetato dilnică de către agon-"
ți! respectivi.
TE

Asemenea esto de competinţa loră stadia-.
rea caussloriă scumpetei alimenteloră de prima necesitate şi propunerea măsuriloră pentiu
combațerea ci,
i
:
îi
Art, 20. Consiliele de igienă publică şi

0
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salubritate priveghiază şi controlE
ză vaccina- | casulii consilinlu! medic
ţiunea şi Tevaceinațiunea din
ală saperioră, care dereionnlii lori, cide fără apelă,

atâtă întru câtă privesce numă
țiuniloră şi ali Tevaccivațiunilorul vaccina=
ri, precamiă
Şi întra câtii privesce modu
lă
strucţiuniloriă speciale şi calit executărej inatea limfeă vac:
cinalo întrebvințată,
Art, 27. Consiliele de igien
ă publică şi
„salubritate „urmăresc isvâr
ole diferiteloră
b6le contagiâse, cpidemicoşi
pună mtsuri pantra stârpire endemice, proa lori, şi prive.
Shiază executarea aceloriăi măsa
ri; specialimente elo decidă în limitele
Tegu
şi instrucţiuniloră speciale încar lamenteloră
antinarea, persâneloră și
isolarea caseloră,

Pentru

deliberarea asupra unoi

asemenea
chestiuni comune și pentru inspectarea
stabilimenteloră

sapuse controlului din partea amEndnroră consilii (adică a consiliului
gienă publică și salubritate alti oraşului de ide re-

şedinţă şi a acelui de judeţii); se voră
întruni
,
Iniţiativa pentru acâstă întrunire :
comună
se pote
amândnoă consiliele, -

face de ori-care dintre amenduoi
pregediuții; 6ră consiliale întrenite se
prezede de
către prefecţi, şi în lipsa lorii, de
către
rul capitalei judeţalni, afară de capitala prima=
Bucuresci, unde, în ori-ce casă, presidă
primarală.

cari ară putea
deveni focare de infecţiuni
catarea desinfecținnoi caselorăşi controleză exeşi a diferitelori objecto infectate, prec
şi a cadavrelori, îu casuri prescrise de umi
TITLULUI 1YV
regulamente şi de
instrucţiani speciale,
i
Art, 25, Consiliele do igienă
Şodiuţele consilielor de igienă publi
publi
că
şi
că
salubritate priveghiază pros
tituţiunea , conşi salubritate
trolăză atâtă

modulă înregistrărei fomeilorii
prostituita si ali stergerei
loră din registre,
precumi şi facerea regulată
a viseloră medicale şi propună. măsuri pent
ru mărginirea
băleloră venerice,
Art. 29, Parmacisti! cart facă ”
parte din
consiliele ds igienă publică
şi alubritate,
voră fi îasărcinaţi cu observaţ
iani meteorolc=
Sice, în limita instracțiuniloră
oră priimi de la airostorulă gener ce consiliele
alii ală ser.
viciulai sanitară,
Art. 20. Tâte planurile de spita
le, scoli,
închisori, ce se voză construi
de către jrdaţe
ori comune, precamă şi ori-ce adop
tare pentru
acestă acopi a casetoră parti
culare, roră fi
supuse cosilieloră respective
de igienă pu-

blică

şi

salubritate,

caro 1o roră

examina în
privinţa igienică Asemenea
sa Ya cere așisalii acestori: consilij asupra
tutoră lucrăriloră publice întreprinse în inte
resulă salubrităţei publice, precomă : caua
lisa
ducte, regulări de apv curgător ţiun, apee, coustracțiuni

de băi, ete,

Art, dle Afară

do

medicii

Art, 39. Şedinţele consilieloră
publică şi salabritato ale judeţeloră sede igienă
voră ţinz la Prefe

cturele judeţeloră. și cance
celorii consilii se va afla la Prefecturi laria atr'ună locală cu cancelariile medic , totă îniloră priinari din județe. |.
Şedinţele consilieloră de igienă
publi
Ealubritate ale celoră optă urbe princ că şi
ipale se

voră ţine la

Primăriile aceloră urbe,
va afla şi cancelaria aceloră consilii, unde se
Arte 94, Consiiiele de igienă
că şi
salubritate” rorii ţine duoă şedinţe republi
galate pe
lună, în diua şi ora care se” va desti
na pentru
acâsta nă-dată pentru totă-lS-un
a de către
majoritatea consiliului.
Pentru gedinţele ordinare membrii
fi convocați prin invitaţienI speciale. na voriă
In casuri urgente şi pentru deliberare
a asupra cheatiuniloră speciale sc extra
ordinare,
membrii unui consiliă de igienă publi
că şi salabritate voră fi convocați în şedinţă
extraordinară prin invitaţiani speciale, scă
din iniţiatira pregedintelui ori șica-preşedinte
lui, sâi
din ordinii ală ministrului de interne,
a6ii după
cererea a trei membri adresată în
scrisă preşedintelni.
|

ari de judee, cari suntă obiigaţi a faco prim
escursinni reSulate în jcdeţii, coasilicle de igien
şi salubritate ale diferiteloră judeţ ă publică
“tea insărciua şi 'pe alți membrii e oră padin eânulă
In asemenea casuri invitaţiunea va conţi
lori cu cercetări în localităţi
na
depărtate de arătarea objectelorii
deliberațiunci.
capitala judeţului,
n casalii acesta, membrif resp
sea dreptul, afară de cheltaiala ectivi vorii ade transportă,

la uă diurnă plătită din casa judeţ
ului.
Art, 92, Iu casă de neînțele
între consiliulă de igienă publică şi salugere
brit
ate
ală judeţului şi
între acela ală capitalei judeţulu
i

respectivă, asupra iatereselo
ră comune! amân-

durori consilii, sâă asopra serri
cieloră snpuse
controlalui amenduroră consilii,
se ra ref.ra

Art,
trebui
siliului
puşină

55, Spre a se patea ține uă şedinţă, ra
să fie facă majoritatea membriloră
con(jumătate plusă nnulă), din care celă
ună medică,

Art, 36, Preşedintele în înţelegere cu
con-

silinlă, fix&ză ordinea dilci peatrau lucrăr
ile
.
silialui.
Arte 97. Lucrările consilinlul de igienă
bli:ă şi salubritate se vor constata
prin

conpupro-

cese-rerbale, subscrise de toţi membri! presinți;

Art. 33. Presinţa membrilorii la şedinţe se

va constata prin subscrierea fie-cărut membru
îatrună registru specială, în dreptală numelu! ssă Pentru cei absenţi se va însemna ab-

senţa de către secretară în dreptulă numelui

respectivi; 6ră preşedinţii mai subscriă la Ene

.r
ya
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părerile fiindă oscbite, minoritatea va fi detâre
să'şi dea opiniunea motivată.
În casă je paritate da voturi, preşedintele
ara votii preponderantă.
.

TITLULU V
Executarea măsnrilorii propuse

siliele de izienă

de con:

publică şi salubritate

Art. 42. Incheerile şi propunerile consilieloră de igienă publică şi salubritate, carl nu
suntă supuse la aprobarea consiliului medicali,
superiori, (titlulă 1Y, art 41), se voră comu-

lista presenţelori şi absenţelorii pentru fie-care nica imediati administraţiunilor sâă părțilorii
şedinţă în parte.
respective, care în casă de nemalţumire, aă
Dâca uuii membru a motivată absența sea dreptală a apela în contra acelorii decisiuni, la

înaintea rădicării şedinţei, acesta se va tascm„ă în registrulă de presență în dreptulă nu-

melui sei,

.

i

Dâca unii membru a lipsită fără motiv va-

Jabi-ă la ducă şedinţa consecutive, pregedinţi!

Ministerul de interne în termeni

de 20 dile;.

«ră Minieterulă va cere arisulă consiliului medicală superioră.
,
Art, 43, Administraţianile cari, din ork-ce.
causă, nu ror executa măsurile propuse de consilielo respective de igienă publică şi salubri-

Yoră raporta Minist-rului de interne,
Art, 39. S-cretaril redacteză proceselo-verbale, la contrasemnâză şi le înregistreză după

interne moticele pentru cară nu Ie execută; 6ră

crărilo consiliulai

cal superiori.

ordino şi în registrulă destinată
britate.

de igienă

pentru lu-

publică și salu-

Ei couserră arhiva şi registrele consiliului
de igi:nă publică şi salubritate, Secretarii
consilicloră judeţians de igiena publică ți sa-

lubritate conserră şi archira medicilor primari
de jndeţo.
Arte 40. La finele anului fio-cara cozsilii

do igienă publică şi salubritate ra supune
eonsiliulni medicală superiorii ună raț:ort generală asupra stării sănttăţii publice în reionulă lul, asupra lucrărilor săscrşite în cursulă
nului şi asupra, resultatului aceloră Ivcrări.
„Arte 41, Regulamentele şi instrucţiunile e" laborale de consiliele de igienă publică şi salubritate, se roră snpune la aprobarea consilialui medicală superiorii, Asemenea se va sa:
pune la aprobarea consiliului medicală supeziorii, ori-co lucrare ma! importantă a corsilieloră de igienă pub'ică și salubritate, menită de a produce uă prefacere mai simțită în
traiuli şi în conâiţinnila igienice ale popn-

laţiunii.

tate, voră fi obligate a supune Ministerului de
Munisterulă ep cere avisulii consiliulai medi-

Art, 44, Ună consilii do igienă publică şi

salubritate ra putea Qsemenea invoca intervenirea Mhnisterulai de interne în contra ori-cărei admipistraţiuni care refasă a pune în lu-crare măsurile propuse de dânsul sâă prescrise
prin regulamente generale, relative la igiena

publică,
i
Art, 45, Profecţii, conailiele judeţiana şi co-.
munale, Comitetele permaniate ale judeţeloră
şi primarii comuneloră, voră menţiona în regalamentele şi ordonanţele relative la igiena
publică şi salubritato că ele suntă redigiate
dapă avisulă consilieloră de igienă publică şi
sulubritate ală rcionulul respectivă.

Art, 46. Toţi funcţionarii publici, prevă-

daţi la art. 63 din legea savitară, voriă executa
cu strictețe regulamentele sanitare şi măsurile:
prescrise de consiliele de igienă şi salubritate,
aprobate de Ministerulde interne; 6ră în casă
contrarii, voră fi pasibili de amendile şi penalitățile prescrisv la art. 68 din legea sanitară.
Ministra de interne, L. Catargi.

REGULAMENTULU
- SERVICIULUI

SANITARU

DE

JUDETIE

(1874)

TITLULU 1
Compuuerea serviciului sanitari
de judeţe
Art, 1e Administraţiile sanitate judeţiane

| suntii administrații locale, încredințate prefecţiloră şi O 'miteteloră permanente ale jude-.
ţeloră. Kle îndeplinesc misiunea loră cu con--

cursulă organeloră sanitare judeţiane.
Art, 2, Orgauele serviciilorii sanitare jude-ţiane sontă :
i
a. Medicil primară de județe.

12.
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b. Consiliele judeţiane de igienă publică şi
pil serviciulut sanitară da judeţe şi depin
salubritate.
d âirectă de Ministerulă de interne.
c. Vaterinarii
de judeţe,

- TIPLULU II.

Atribuţiile adminlstraţiilor serșieiulai
sanitară de judeţe
Arte 3, Prefecţii şi Comitetele permanente
ale

judeţeloră fodeplinescă, cu coneuraulii
medicilorii primari, ali veterinariloră de
judeţe şi
ală consiliilor de igienă publică şi salubr
ale judeţelorii şi în limitele regulatmen itate
şi instrucţiilorii speciale cu voră priimitoloră
Ministerulii de interne, atribnţiile următ de Ja
ora :
a. Executarea în raionul judeţului
a măsurilorii sanitare generale, ordonate
de ministru,
D. Privegherea şi controlarea serviciiloră
sanitare locale, a sănătăţii populaţiunii
judeţuluă şi

Ei lucr(ză în înţelegere cu prefecțiI
respectisă şi dai concursul loră sciioțifică
prefecţilori, Consiliilorii generale şi Comit
eteloră pernanente ale judrţeloră.
:
art, 7, Medicii primari de judeţe se
numesc ,
de Domni după propunerea făcută
de Ministerulă de interne,
Ei so alegă d'intro medicii cari aii
depus e-

xainenulii de admisibilitate în fancţiani
publi ce, conformă

cn regulamentul specială pentra concursuri. So adinită în aceste
funcțiuni
Dumâi doctorii în medicină români,
cari ai exercitatii medicina cel pugină duoi
ani în țâră
scii cari aă ocupată cel puțină ună
țiune de medici do urbe, de medici an uă func- .
de plasă,
de mncdic de spital sâă ca medici
militari, Nu
so însumâză în acestă termenă servic
iile făcu. :
a salubrităţiă urbeloră şi Bateloră,
te inaintea dobândirei gradalui
de doctoră în
€. Luarea măsuriiori în contra endemiilor
ă,
medic
ină,
,
enzootiiloriă, cpidemiiloră şi a epizoo
|
tiilorii şi
Arte S, Medicii primari na poti
în contra morbeloră contagi6s0 în
fi strămugenere,
taţi
dinti
'ană
judeţi
ă în altul fără consimţid. Inspectarea periodică a stabilimen
teloră mentală lori. Ei nu potă fi revoc
medicale, publice, depenținta de judeţă
aţi din fancscii
țiane,
de
afară
de casalti da abatere gravă din decomună, precum şi a celoră privat
e, controla- toriile funcțiunei const
atată do către consiliul
rea condiţiiloră igienico a penitencia
rolură şi medicali superiorii să do către
a aresturiloră,
zatoritatea
, judecătorâcă,
“
e. Privegherea obârelor şi a bâlciurilor
.
do
şite.
4rt,
9.
Consi
liele
de
igien
ă pnbli
" f. Privegherea transportului vitelo
ră.
lubritate îndeplinesciă mizianea loră că şi sa7, Prive gherea comerciuluica substanțe
toxice, sanitare iocale în limitele regulame qe organe
ntului loră
h. Prive gherea transportuluy cadavretor
ă u- speciali,
mane Îa distanţe mal mari, (afară din raionu
|
Art.
l
10.
Vetorinarii de judeţe se numescă
“unei plăşi), şi eliberarea paspârtelo
ră pentru de către consiliele generale ala
județelor d'întransportulii cadavrelor în alte judeţe,
şi pe- tre medicii veterinari cari ai trecuti
ste fruntariile țărei, nemai permnițend
cu sucu-s a se cesă concn:sulii de nâmisibilitate
transporta cadaviele descoperite.
pentra po„Sturilo Co veterinari de judeţe.
î. Darea permisiunii poatru înființaiea
Veterinarii de jadoța conduci servi
sta:
bilimenteloră industriale nesalubre,
(precisâte terinară din: jadeță sab privegherc ciulă veprintrună regalamentă specială),
a medicişi priveghe- lori primară de judeţe. - xea, condiţiiloră igienica ale stabi
limenteloră
„Acţi
unea,
veterinaniloră de Îndeţa nn se înşi fabriceloră industriale în genera
.
tinile şi asupra celorit opt oraşe
mari care roră
]:. Adanarea materialului pentru
statis
avea
tica a
veterinaril lori speciali.
medicală, redigiată de către sabpr
afecţi ş i Qe
EI suntii retribuiți din casâ judeţ
către primari.
,
.
EI nu potă fi revotați fără vină, ului,

„ l Piivegherea vaccinaţiunii,

dovedită,

Veter

inarii destituiţi fără motiro valabile
Art, 4. Acţinnea prefecţiioră
de judaţa în ai drepti da recursii la ministrulă
de
afaceri sanitare nu se întinde asupr
a raionulni cate sa va ptonuncia definitivi, vând interne
urbelorii celoră: mari (Bucuresci;
ă în velaşi, Galaţi, dere şi avisnlă consiliului medicală
siverioră.
Crajova.

Ploesci, Drâila, Isailă şi Botoşani),
în pricința sanitară
d'adreptul subordonați Misisteruluice
interne,
Art. 5. Consil

-aă căror primari rimână

iile juieţiane vor aloca în bud.
getele lori cheltueli de transportă
pentru medicii primari

TITLULU IV
Atribuţiile medicilor primari

de judeţe

de judeţe în sumă fixă de cel pu
|. Art. 11. Medicii primari controleză
-gină 200 leă pe lună, |
şi pri|
veghiază ca agenţi ai Ministerului
de interne,

TITLULU 1

|

"Organele sersiciilorii sanitare
județiaue
Art. 6. Medicit primâră de judeţe sunt
ca-

totă servi

ciulu sanitarii din jodeţ şi totii
ca .
privesco igiena publică şi poliţia ă sanit
ară; cu
txcepţie numa

i a celoră optit oraşe principale
din eră care santă d'a dreptali
subordonate
niinistrulai de interne,
”

MEDICALE

73

.

Art, 12, Medicii primari. voră sărârşi lu- băcăniI btaturi falsificate, oti alte substanțe

crările medico-legale la cari soră fi chiămaţi
de către autorităţile judecătorescă şi conformii

alimentare stricate;
_g. Dâca băcanii

i
se conformă

.

regulamentu-

cu regalamentulă şi cu iustrucţiile relativo la lui pentra comercial cu substanţe medicamenexerciţiulă medicinei legale.
-Transportulă mediciloriă în. excursiuni pentru lucrâri medico-legale va fi în sarcina autorităţilorii jadecătoresci.
“Art, 13. Medicii primari fâcă parte din comisiunea medicală însărcinată cu alegerea'recraţilorii întru câtă vori fi delegaţi de Miuisterulă de resbeli..
:
,
|

t63e otrăvitâre;
.
h. Dâca stabilimente!e de industrii nesalubro însazescii condiţiunile igienice;
1, Dâca cimitirele suntă aşedate în condiţiunile legii, deca suntă ele bine închise şi dâca
se îngrâpă cadavrele la adâncimea prescrisă
de regulamentulă pentru înmormeatări; ]. Dâca locuitorii ţinii casele şi curţile loră
Art, 14, Afară de revisiile prevădute la ar- curate, precum şi stradele din comună, dâca se
ticoluli 18 din regalamentulă consineloriă de i- scoti guudele și băligarali din ra:onuli comugienă publică şi salubritate, medicii primari nti afară, dsca există ape stagnante şi dâca,
santă în drept de a visita farmaciile din raiy- se tolereză cadarra animale neîngropate;
nulă lori ori de câte ori vor găsi de trebuință,
1, Deca primarii comuneloră rurale raportâîmpreună cu medizii de urbe sâă do plasă res- ză imediată printr'ună înadins agenti medicupectiri şi voră comunica consiliiloră de igie- lui de plasă, veterinarulu! şi sub-prefectului
nă publică şi salubritate protocolele şi proce- ivirea epidemiiloră şi a epizootiilorii;
sele-verbale ale acelorii revisiuni, care luâadă
m. Deca primarii chiamă pe tnedicii de plaact de defectele descoperite, vor aviza la reme- să spre a da ajutorulă gratuită bolnariloră sădiaroa !oră.
recă diu comună;
Art. 15. Medicii primari .visităză periodică
n, Deca primarii aduciă la timpulă fixat costabilimentele sanitare publice şi private, sta- piil svre vaccinare gi dâca ei ţinii listele nomibilimentele de ape minerale, drogueriile, peni- pale peutza vaccinarea copiiloriide la etatea
tenciarele, închisorile, scOlele, stabilimentele de 2 luni până la 2 ani;
industriale, fabricele de comestibile şi de btu0. D&ca primarii daă uă publicitate întinsă
„turi, se încredinţeză dâca în ele se păzesciă re- despre coprinsnlă circularelorii, instrucţiiloră
gulamentele relatire la igienă şi comunică şi ordineloră atingătâre de serviciulă sanitari,
prefectului judeţului resultatală visitaţiilorii, co priimescă de la sub-prefecţi, şi decă el le cerând îndreptarea neajunauriloră constatate. execată întocmai;
.
Arte 16, Medicii primari visitâză celă pup. Dâca primarii oprescii eserciţiulă ilegali
gină de trei ori peani tâte comunele din raio- ali medicinei ;
Da
.
nuli loră şi la terminarea risitei fie-căret .coPentru ori-ce neregulă constatată la visitamane în parte, voră nota în registrul da pre- r2a comunelor, medicii primari ceră prefecţisenţă şi resultatală visitaţiiloră.
loră jadeţeloră respective îndreptarea acelorii
-La visitarea comunelor rurale medicii pri- neregull şi pedepsirea celoră abâtaţi.
i
mari se voră informa mai cu osebire şi despre
Art, 12, Medicii primari controleză execucele următâte :
tarea operaţiunei de vaceinaţiune, ci îngrijesc
a. Deca comunele îngrijescii do neputincioşi ca toţi copiii din judeţă în etate. de la 2 luni
şi de copii găsiţi potrivită art. 11 din legea co- pEn€ la, 2 au! să tie vaccinaţi cu succesiă de cămunală ;
tre medicii de urbe, de plăşi şi de către vacci„d. Dâca bolnavii săracă priimesc regulată a- nitori şi stărnescă ca aceşti agenţi să facă rojutoruli medicală gratuită;
vaccinațiuni sistematice; coustată cualitatea
Cc. Dăca lista statistică pentru vaecinați, limfei va:cinals'şi îngrijescii ca toţi agenţii
partra mişcarea populației şi acelea pentru me- însărcinaţi ca vaccinaţiunea să fie aprovisiodicamentele gratuite suntă exacte şi uniforme naţi cu limfă bună şi suficientă.
cu cele trămise de Prefecturi;
Art, 19. Medicii primari controlăză prived. Dâca registrele de presenţă a medicilor, gherea sanitară a prostituţiunai.
veterinariloră. sub-hirurgiloră vaccinatori şi
Art, 19, Ei studiază cansele endemiiloră, .
“a mâşeloră de plăşi se ţin în regulă şi dâca a- constată ivirea epdemiiloră, propună măsură.
cestă p-rzonală visitâză comunele conform cu pentra combaterea lorii şi a morbeloră containstra: iile date întru acâsta;
, giOse în genere, . |
a
e. Deca s:6lele comauale, casarmele dorobanIn casă de ivirea, veri-unel epidemii, medicii
țiloră,-ale călăraşiloră şi aresturile sub-prefec- primari se transportă la faga loculai, ori de
tariloră suntii în condițiuni igienice bune şi câte ori va cere trebuinţa, şi daii după putinmal cu osebire dâca suuti destulă de spaţiâse ţă în persână ajutorulă m+dicală bolnaviloră,
în raportii ca numărulă individeloră care le luândii totă d'mă-dată în ințelegere directă ca.
frecat ntză sâă le locuescii;
sub-prefecţii, şi cu primari! comunetoră bân-

"7. Dăca se găsescă în cârciumi, hanuri, s6ă

taite, măsurile necesarii în: contra întinde=
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rei aceloră epidemii şi control€ză executarea
| so vorii procura de casa județolot: 1 sigilii
loră.
simplu, 1 sigilii timbru, 1 microscopă, 3 lac- Arte 20, Medicii primari priveghâză servi- tometre, 2 cutii ca instrumentele necesarii penciuli veterinarii di judeţe, ci contraleză exe- tra autopsii şi specule de diferite dimensiuni.
cutarea regulamentelorii de poliţie veterinară
Tote aceste objecte şi instrumente so roră
şi îndeplinescii atribaţiunile previduto Ia arti- treco întruni inventariă specială, caro se ta
colulă 3 din legea pentru omorirea vitelorii în conserva în cancelarie,
casii de pesta bovina.
Arte 21. Medicii primari ceri întervenirea
prefecţilorii şi în casuri extraordinare a mini:
strului de interne, pentru luarea măsurilor dictate da igiena publică.
Atribaţiile reterinariloră do juăeţe
Art, 22, Ei adună materialulă pentra statistica medicală, culesii de cl însuşi, de mediArt, 29. Serviciulă veterinară de județe se
cii do oraş, de spitale de plăşi, de veterinari îndepliaesce de veterivarii de judeţe, singuri
şi de m6;e şi pentru obserraţiunile matcorolo- s6ă cu ajutorulii veterinariloră de plăşi.
gice şi'lă transmiti consiliului de igienă puArt. 90. Veterinarii de judeţe facă parto din
blică şi salubritate,
consiliuli da igienă publică şi salubritate ală
Art, 23, Ei controleză în raionulă loriă lu- judeţului şi din comisianca pentra constatares,
crările mediciloră de plăşi, alo medicilorii de epizvotiiloră şi omorirea vitelor atacate de paurba şi ale primarilor întra câtă privesce ser- sta-bovina, (conform art. 47 din legea sanitară
viciulă sanitâră,
şi a art. 3 diu legea pentru omorirea viteloră).
Art, 24, Medicii primari se află în raportă
Art, 91, Veterinarii de judeţe reghiază aintimi cu consilicle do igisnă pablică şi salu- savra aplicârci şi executărei regulamentului de
britate de judeţi, şi îndeplinescii, atâti sin- poliţie veterinară, şi a celui peuteu zalhanale.
gu:Y precum şi îu înțolegera cu acela consilii,
Act, 32, Veterinari! de judeţe în şedinţele
Jacrările prevădute la art. 13 până la art.23 in- ordinare ale consilinlui de igienă publică şi saclusivă din regulamentulă de fașă,
lubritate ală judeţului, expună starea sănătăConsiliele de igienă publică şi salubritate ţei viteloră și propună măsurile :
suntă dâtoro a da mediciloră primari de judea. Pentru preîntâmpinarea epizootiiloră, şi
ţe totă concarsulă pentru îndeplinirea dâto- enzootiiloră ;
riiloră lori,
,
d. Pentru ameliorarea raseloră de vite;
Arte 25, Medicii primari de judeţe elabo€. Pentru îndreptarea crescerel, hrancă şi erxEză la fiuele fiz-cărui ană împreună cu consi- nâtului animaletoră domestice;
liele respective de igienă pablic& şi salubrid. Pentru îmbunătăţirea servicialul vetoritate, raportulii generali asupra serticialuă sa- nacă din judeţ şi pentra îndreptarea neajannitarii şi asupra sănătătel publice din judeţ, surilorii ce aii întâmpinată în îndeplinirea înprovădută la art.40 din regalamentulă consi- dâtoririloră sorricinlui gi în aplicarea regulaliiloră de igienă publică şi salubritate.
mentelorii.
Art, 83, In casulii ivirei unci epizootii sfă
enzvotii în judeţii, veterinarii
de judeţă iai po
de nă parte imediatii măsurile prescrise do regalamentul de poliţie veterinară, 6ră po do alta
Caucelariile şi materialulii sorvlcinlui raportâză îndată prefectului despre felulă şi
medicali de judeţe
caractorulă bâlei, despre întinderea ei şi despre
mesurile co s'aii pusă în aplicaţie precum şi deArt, 20, Cancelaria medicului primară de spre acelea, ce arii mat fi de luată.
judeţi este una şi aceeaşi cu a consilulat de
Art, 5. Veterinari de judeţe visiteză din
igienă publică şi salubritate a județului,
5 în 5 dilo comunele afectate de epizootii, triSecretari! consiliiloră de igienă publică şi miţcadu Prefecturel câtă mai regulată din 8 în
salubritate, suntâ totii d'nă-dată gi secretari 8 dule câte uă listă de mişcarea bâlei alcătoită
ai mediciloră primari de judeţe şi sa vor ocupa după modelulă ad hoc, arâtândă în rigla de obspecialmente cu lacrările sunitare.
serraţii mersală bâlei, aplicarea măsariloră şi
Art. 27, Dosarele suntă comune pentru ser- resultatală obţinută,
viciulă mediciloră primari de judeţe şi acela
art, 35. La casuri da trebainţă reterinarii
ali consiliilorii de igienă publică şi salubri- de judeţe propună pria prefecţi aplicarea mă
tate, cu excepţia dosareloră pentru lucrările suriloră ex:epţionale, €ră prefecţii ceru imsmedico-legale, care suntă speciale ale medici- diată autorisaţia ministrului.
loră primari.
Art. 30, Veterinarii de judeţe vorvisita tâta
Art, 29. In cancelaria madicilorii primari cirezilo ca se vor aduca apre tăere la zalhana= |
dle judeţe se vori afla următârelo objecte, care lelo afară da raionele oraşeloriă care ai ratori-

TIPLULU VI

TITLUL Y

-
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gari deosebiți, conformându-se disposiţiunilor

din regulamentulă peatra zalhanale.
Art. 37, Veterinarii de judeţe vor inspecta,

Arte 41, Cu ozasia acestoră iuspecţianț, veterinarii de judeţe voriă ţine în diferite părţi
ale judeţului conferinţe publice asupra îugri-

tote târgurile de vite din judeţă şi vorii opri cu jicei, înmulțire, căutărei, ernatului animaleadjutorulă autorităţilor poliţienesci introdu- loră domestice şi asupra poliţiei veterinare,
cerea viteloră bolnare sâi a celoră sănătâse şi Aceste conferinţe rori fi ananciate cu uă săpa productelorii loră care nu soră poseda corti- tămână înainte; ele so torii ţine în dilelo de
ficatelo prescrise do regulamentulă pentru pa- sărbători şi se voră constata prin încheerea uliţia veterinară,
.
nui procesi-verbală în numără dubla, din care
Art. 88. Veterinarii de judeţe inspecteză ueuli va rămânea la Primăria respectiră ca
xalhanalele de ducă ori pe anii, uă-dată în la instrucținne, 6ră celă-altă so va înainta prona lu! Apriliă spre a arăta proprietariloră ace- fectulai.
storă stabilimente îndreptările caruta de reguArt. 42. Vetorinarii do judeţe la finele fiolamentele igirnica şi a duoa 6ră 15 dilo înain- cărui ană vor supune prefectului ună raportiă
tea începerei funcţionărei lorii, spre a se asi- generală detailatu, în care se va resuma resul-.
gura d6ca stabilimentulă s'a adasii în condi- tatulă inspecţiuniloră cerute pria art, 33, 37,
ţianile cerute de regulamentală asupra indu- 38 şi 39, şi în tine ori-ce obserraţii maiimpor-,
striiloră insalubre, şi vor comanica resuitataliă tante privitore la acestă aerviciă.
Ă
consiliiloră locale de igionă publică şi saluArt, 43, Tâte raporturile şi mat cu osebiro
britate.
lucrările statistica ale veterinariloră de județo
Art, 59, Vetorinarii de judeţe iuspectiză adresate prefectului, se voriă depune în cance=
nă-dată po ani tâte comnnele rarala şi urbane, laia sanitară a judeţului, unde se vor consor- |
grajdurile de postă, de călăraşi şi a diferitelor va şi fsrele pentre murcatală viteloră.
.
stabilimente ce se vor fi aflâudă prin judeţ, suart, 44, Veterinarii de plâşi suntii subordohatarile, hergheliile și stânele din judeţ şi ra- nați vetesinariloră de judeţe şi îndeplinescă,
portâză cu amănuntulă Prefecturei resultatulii după însărcinări speciale atiibuţiuni analoge
acestorii inspecţiuni, care voră fi supusa consi- ca ale veteiinariloră de jadeţe în circumecripliului de igisră publică şi salubritate.
ţia lori.
:
.

Efectuarea acestoră'inspecţiuni sa va con-

stata prin subsemnarea în condici de presență
aflătâre pe la Primăriile comaneloră rurale, în
care se va însemna şi măsurile pontru Snadreptarea neregularităţiloră găsite.
Art, 40, Scopulă inspecţiuniloră prescrise
Ja articoluli precedentă șa fi:

» a. Constatarea stărei igienice a animaleloră
domestice;
:
:

b. Constatarea stărei localităţiloră bântuit

do epizootii şi enzootii, natura, mersulă şi durata acestorii mobi, mortalitatea vitelorii în
raport
cu cele înbolnă vite şi însănătoşite, pre-

cum şi cu num&rală totală alii viteloră din lo-

calitatea bântuită;
:
c. Calogerea unei statistice exacte a epizootiiloră, după formalarulii ad-hoc, dati de direcțiunea generală a servicialui sanitari ;
"d. Controlarea aplicăreă măsuriloră regulamentare contra epizootiiloră şi enzootiiloriă şi

observarea, dificultăţiloră şi a neregularități.

Art, 4. Cheltuiala medicamentelorii gra- tuite pentru vite este în sarciaa jadeţului.

TITLUL VU
Serviciul sanitarii ali plăşilorii şi ală
comunelorii rurale

A. Administraţiunile sanitare locale
Art. 46, Adminiatraţianile însărcinate cu
îodeplinirea, măsurilură sanitare în plăşi sunt
subprefecturile, €ră în comunele rurale primarii respectivi,
Art. 47, Organele instituite pe lingă administraținnile sanitare alo plăşiloră suntă medicii şi veterinarii de plăşi; moşele şi vaccinatorii.
.
,
|
Art, 43. Sabprefecţii vorii îndeplini în raionulii comaucloră rarale şi în tâtă circumseripțiunea plăşei. cu ajutorulii inediciloră şi ală

lori întâmpinate la aplicarea lori precumi și
atudiarea midlâceloră de a înlătura aceste ne- veterinariloră de plasă următârele atribaţiuni:
regularităţi;
|
"a. Pxecutarea măsuriloră sanitara de intee. Propunerea midlâcelort mai nemerite pen- resi generală prescrise prin regulamente satru stirpirea şi precarmarea epizootiiloră şi a nitare şi prin ordine speciale ale ministrului
enzootiiloră după starea localităţiloră,
de interne;
f. Cercetarea causelorii cari ai provocată şi
b. Priveghiarea prostituţiunei;
contribuiti la întinderea epizootiilorii şi a enc. Executarea raccinaţiunei şi a revaccina= zootiiloră.
țiuner;
”
9. Stadiarea midlâcelor celorii mai nemerite
d. Privegherea, cimitirelori;
|

" pentru ameliorarea raseloră animalelorii domestice.

€. Privegherea curăţirei piegeloră şi a stradelori publice, a curţiloră particulare, a apo- :
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lorii curgătâre, a malauriloră, a fontâneloră și
a puţuri'oră;
|
.
„„- F. Luarea măsurilorii pentru prinderea, cânilor turbaţi, pentru împuginarea nomăralni câ„»iloră vagabondI în generală şi pentru depărtarea grabnică din localitate a catarreloriă a„Bimale ;
ÎN
9. Privegherea, asupra construcţiunilori şi
" constatarea dăcă casele constrnite din noă îu-

suescii condiţiunile igierice prescrise de re-

gulamentele respective;

A. Privegherea

rielor;

abatoriilorăi şi a măcelă-

î Procorarea adjutorului în casă de acci-

dente cari amerință vicţa cetăţenilor, precum :
inundaţiuni, surpare de malmi, căderea de
case, înecare în apă, asfixiarea prin cărbuny,

prin căderea în puțuri;
„k. Luarea măsarilorii contra endemiilori şi

a euzootiilorii ;
1. Constatarea epidemiiloriă şi a epizootiilor,

Inarea măsaritoră în contra loră şi în contra
morbelorii contagidse în seneze;„tm. Redactărea raportarilorii periodice asupra,
sănătăţei popelaţiunel şi a viteloră, a tabele:
lorii de statistică medicală, precum şi a stăreă meteorolegice a localităței.
|
Art, 49. Primari! comuneloră rurale sunțiă
însărcinaţi cu atribaţiunile următâre :
a. Executarea măsuriloră de iînteresă generală, prescrise prin regulamente sanitare, și
prin ordine speciale ale muinistrolui de intern;
b. Executarea măsuriloră savitare de interes
locali ;
„
|

6. Executarea, vaccinațiunei şi a revaceina-

țiune;;
d, Veriscarea decesclorii;
e. Piicegherea cimitireloră ;
N
f. Privegherea curăţire! caselori, a curților,
piegeloră şi a stradeloră publice, ete;
9. marea măsuriloră pintru prinderea câniloră torbați. pentra împuşinarea numărolui
câniloră vagabonţişi pentru depărtarea grabnică din localitate a cadavrelori animale;
h. Priveghiarea asopra constracţiuniloră şi
constatarea dâcă casele constraite din noă însuşescă condiţiunile igienice prescrise de regulamentele respectire;
|
î. Priveghiarea abatoriilor şi a măcelăriiloră;
k. Ingrijire a ca toţi bo!nuril
'să Băs6acă lesne ajutorulii medicală, și ca cei săracl să fie

căntaţi gratiai;

d. Luarea măsurilor
a enzootiiloi;

contra endeniilorii şi

12. Constatarea epidemiiloriă şi a epizootiilorii, luarea măsurilură în contra lor şi în contra morbeloră contagidse în genere;

n. Redactarea raporturilorii periodice asupra
sănttăţei populațhunei şi a vitelocă, a tabele- loră de statistică medicală precum şi a stărei
meteorologice a localităţer,
Da
N

|

B. Dedică de plăşi
Art, 50, Fie-care plasă va avea, cel pugiuiă
uni. medică, numită de consiliulă judeţiani,
dapă arisnlă medicului primară, şi plătită din

fondurile judeţului,
Art. 51. Medicii de plăşi trebua să fie doc-

tori s6ă licenţiaţi în medicină ca dreptulii de
libera practică recunoscută în ţeră.

Medicii destituiţi fără motive valabile aă

dreptulă de recarst la Ministerul qe interne,

care se ra, pronuncia de finitiri, avândă în vedere şi avisulă consiliului medicală superioră,
penă atunci îusă, medicii în chestiune se consideră numai ca sospendaţi,

Ari, 52, Medicii de plasă sunati subordonați

mediciloră primari ai jadeţulni şi snpuşi cona
trelelui loră,

Art. 53, Medicii de plăşi daă concursul loră

sciiuţitici subprefecţiloră şi primariloră comuneloră pentru executarea măsuriloră sanitare,
Art, 54, Medicii de plăşi vori ave A reşe-

dinţa în comuna in care este Subprefectura.
Art. 55, Medicii de plăşi voră da consulta-

ţinni medicale gratisă la toţi bolnavii săraci
şi voru lib-ra bolnavilor săraci medicamente
gratuite din farmacia portatiră.
Art, 56. In pic! ună casă medicii de plăşi
Du vor putea priimi veri uă plată pentra msdicamentele liborate din farma-ia portatiră.
Arte 57, Medicii de plăşi priimescii ordine
și instrucţiuni de la medi.îi primari pentru tâte
castiile cari nu sunti prevădute prin regulamente.

E trămite medisiloră primari raporturi pe-

ionice şi tablouri statistice asupra stării sănătăţii publise şi asupra scrticiului lori.
Art, 58. Mrdi,it de plasă nu vor putea ține
corespondență directă ca Comitetală perma-

nentă asapra chestiuviloră atiugătâre da eervi înlă sauitar, ci numa! prin iutermediul me=
2icitoră primari. afară de casarile cândă ej ară
avea să reclamela comitetă contra şefolui luj,
În asemenea îmureginrări deca Cumit:tulă permanentă crede justă plângerea, loră, 0 va în=
ainta ca obserraţiunile sele Ministerului de în-

terne,

Arte 59, :Aedicii de plasă vaccinâză toți

coțiii din

raionulă

lori,

şi revaccinâză după

putiuţă pe adulţi atâtă singari
deosebiți

Yvacciuatori,

.

câtă
-

şi prin
A

M. dicii de plăşi şi subchirurgii vaccinatosză
voră îi totă-Qd-unu aprovisiuraţi cu limfă pr6spătă și de cualitate bună,

„Arte 60, Medicii de plăşi împreună cu snb-

preiecţi resp etici suntă respundetori pentru
apli-area măsuriloră de poliţie sauitară.

Meai îi de plăşi visiteză celă pugiui nă-Aată
pe lună tâte comunele dia plasă, priveghiază

sânttatea publică,

şi în casă de epidemii în-

sciințeză urgentă pe medivulă primarii; Ei vi-

.
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sitâză comunele infectate oră de câte ori cere

trebuința; celă puţinii însă la trei Qilo uă-dată,
şi dă bolnavilorii adjutorulă medicali, Juârdă

măsuri în contra bâleloră contagiâse şi infec-

tate, ci visiteză scâlelo, casarmele şi ar estarile Subprefecturelor, spre a se încredința dâca

aceste Jocalari însuşescă condiţiunile igienica

şi dai bolnaviloră arestanţi adjutorul medica];
el desteptă atenţiunea primariloriă asupra mă-

suriloră dictate de igiena publică pentru curățirea cascloră, a curţilorii, a obârelor şi a stra-

deloră, şi ceri la casă de trebuință intervenirea subprefectalui; ei surveghiază comerciuli

ca substanţe medicamentâseşi otrăsitâre; dre-

s6ză prin primarii local! procese-verbali deconstatarea celoră abătuţi de la regulamentulă

atingătoră de acesti comerciiă şi cer prin sub-

prefectulii locală luarea măsurilorii cuvenite
pentru reprimarea celorii abătuţi.
:

77

Art, 67, Medicii de plasă voră țin în stare

bună cancelaria, caro va cuprinde po lingă dosarele corespoudenţeloră şi acelea ale instrne-

țianilorii, ale vaccivaţiaviloră şi alo Incrăriloz
medico-legale,
Pt

Art. 68, Pie-care medici de plasă va âvea
vă farmacie portatită, înzestrată cu medicamentelv cele mai nacesarii, precum şi cu ban-

dagele necesarii în casă do accidente, conform
cu instrucţiile ad-hoc,
Lc

In casii de preschimbare, eşiro din servicii,
mediculii do plasă va încredința succesozului
săi, sii mediculai primară, farmacia portativă şi cancelaria,
|.

C. Seșuiciulă mâşeloriă de plăşi

Art. 69, Fio-cara plasă va avea unasdă mai
multe mâ;e numite dintro cele cu diplome va-

labile în ţeră. Ele voră fi dâtâre a da adjutora)

Art, 61; Medicii de plasă visiteză, însogiţi

gratuită la faceri femeiloră sărace do prin comanele rarale.
”
a

transportabile, aflate

calul primari, şi so voră retribui din casa jndeţului.
Aa

de primarii local, cârcinmile, hanarile şi băcăniile, ceră primariloră oprirea din vindare a „Art, 20,
Mâzelo de plasă so numescii do con- alimenteloră şi băuturilor vătimătore; cră sab- silinlă judeţia
nă, după Juarea avisuluy medistanţele otrăvitOre fesne
la cei cari na sontîn drepta le vinde, le
înain-

tăză primarală sub sigliiă la Sabprefectură, In
asemenea casuri primarulva constata prin pro-

ces-verbal data inspecţiunei şi măsurile luate.

" Domicilială mâzeloră va f în

esto reşedinţa Subprefectorei.

comana ande
IN
|

Arte 21, Mâzelo do plasă santă obligate a
„Arts 62, Medicii de plasă. constată dâca se merge imediat
ă spre a da adjutură nășeztâropăzesce legea pentru cimitire şi regulamentul loră şi l&huzeloră,
veri cândi ele Yorii'fi chiăpentru înmormântări. Asemenea voră inspecta mate de câtre
familia lehuzel să de către adstabilimentele industriale insatabre, spre a se miuistrație,
IE
încredința dâca se află în condiţiunile igienice
“Art, 32, Mâgeledo plasă suntii chiămate.
prevădute de lege.
:
:
numai 2 di ige ficeri normale; şi 3 săvârşi nArt, 63, Medicii de plasă ceri intervenirea nele mabipul
de mica chirurgie după pre- subprefectului în tâte casarile de exerciţiă îli- scripţianea aţii
inedicală. Loră le.«ste oprită a eciti ali medicinei, pentru urmărirea celoră xercita operaţii
şi a cănta bâlo de ori-ce natară,
culpabili. :
o
II
Art. 73. La casari de faceri laboridae şi noArt, G4, Medicii de plasă voră lua măsnri în regulate mâgele
core îndată venirea m6-,
contra lăţirei bâleloră sifilitice şi a celorii con- dicalui do plasă rorii
s6ă a unui altă medică care;
tagiâse în genere conformii cn regulamentele! s'ară găsi mal în apr
opi
: ere
Asemen.
ea 'suntă

speciale,

,

,

obligate mâzele

2 chiăma pa medicul de plasă
Bolnavii afectaţi de bâlo venerice voră fi cândă uă femee sară
imboinăvi grei în cursul
trămişi în căutarea spitalelorii cândă nu aă lehuziei, :
SI
mDiglâce a se curasisi afară. a
In asemenea casari, cândii famitia ar refasa |
Art, 65. Medicii de plasă .voră raporta mo- chiămazea: medicul
mâşle suntă obligate 2
diciloră primari pentru ori-ce întâmplare ex- intorveri la Piimărui,
ie. . . - - pi
traordinară îvită în reionulii lor, atingetore de
“Art: 94, Mâgele nu'vor
sănătatea locuitorilori; voră'trămite raporturi în exerciţială profesianci ilor putea Antrebtinţa
alto medicamente
sciioțifico şi statistice” asupra: moibeloră pre- do câtă cele prevăd
ute în cartea oră de îndominante în fie-care stagiuno, voră trămite strucţiane.:
i
la Ge-care finită d6'lună comptari re gulate în
Nuinai în casuri de facară grele: cândă prid
numtră îndooită pentra'1nedicamentele gra- întârdierea venirii medicu
lui sari pericula
„tuite întrebuințate din farmacia portativă, cari visa mamei
s6ă
t, mâşa este în drept
compturi voră capriode numele bolnavilor, co- și chiară dâtâre aa fdetula
iunea versianeă,
mura, blele de care auferă și medicamontele destipirea, placentei faceşi operaţ
repunerea: cordonalny
cari'li sai administrati:
De
umbivicală. Ele în nici uuă casă na voră patea
„Art. 66. Medicii de plasă voră trămita me- apli:a veri-ună instramentă obatrei
i:ală,
| |
: diciloră prithariîn timpăde epidemie raporArt, 25, Mozele de plasă voră ţiue câte an
turi asura'mersalui bâleY în intervaleld presă. fegistra pentru
t6te'casnrile de faceri. format:
gate prio instrucţii speciale. ':
"| după modelală ce li se va da într'acâata.- “:

6

.
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Art. 70. Mozele de plasă vorii fi dâtâre a
Art, 78, Mâşela câri vorii contraveni preînainta, la fio-care trimestru medicului primar aentalui regulamentii rorăfi pasibile depena: „ună tabloă detailată după rubiizule condici! lităţile prevădate la art, 77 dinlegea sanitară,
lorii de faceri, prevăântă la articolul preceFemeile fâră titluri de mâşe care exarcitând
dentiă. ...:
|
AR
meseria de mâşe voră face operaţiuni obstetriArt. 2]. MOzele de plasă după terminarea cale, se voră pedepsi cu închis$-a corecțională .
facerii, vorii putea fi suplinite prin mâze prac- ie la 15 dile până la 3 luni, conformă-art. 77
ticante pentru căutarea lehuzel, ori câud ele din legea sanitară
i
ară Î chiămate a da concursaliă în alte casuri,|
Ministru de interne, L. Catargi.

REGULAMENTULU
„. SPITALELORU JUDETIANESI COMUNALE

-

(1874).

" AITLULU L..
Disposiţiuni

medici secundari, duoi aubchirurgi, uni economii şi peraovalulă inferioră proporţionat cu

numărulii bolnavilură.

generale

„Art. 1. Judeţele şi comunele urbane suntii
- dâtore a înființa spitale propri! pentru căuta-

rea bolnavilorii sărmani, sâă a contribai la în-

Spitalele de la 50 până la 80 do paturi voră
avea : ani medică primară, ună medic secun-.

dară, ună sabchirurgă, anii econoin, infirmieri.

şi infirmiere, în proporţiune aproximativă de
treţinerea spitaleloră existente în raionul lor, unulă peutru 10 paturi,uă bucătărâsă, duoă;
Număraliă” paturilorii
din spitale, cari ur- spălătorese, ună rândaşii la bucătărie, ună armâză a se înfiinţa, se va calcula astă-felă, ca gată.la curte, care va face nâptea şi serviciul
cu timpală să existe celi puţini câte ană pat de portară; cră pentru 'spitalela mai mari şi
pentru:2000 locuitori din comunele rurale, şi ună portară specială,
N
" asemenea celui puţinii ani pată pentru câte
» Sritalele de la 25 pânăla 50 de paturi voră
1000 locuitori din comunele urbane...
|
avea : nui medicii, ună subchirurgă, ună ecoArt, 2. Judeţele cari n'aii spitale judeţiane nomi, infirmieri şi infiriniere în raportiă cu vu-.
vor fi dâtâre a veni în ajatorulă spitaluloi măruli paturiloră, uă bucătărâsă, uă apălătocomională, dândi uă subvenţiane Primâniei ur- răsă, uni argatii la curte, caro va face.nâptes
bane de reşedinţă pentru adăugire de paturi şi serviciută de portară.
în proporţiunea indicată la art. 1. Acâstă sab- "La spitalele cari ai mat puţină de 25 pa
venţiune se va aloca în bodgetali județeloră, turi, medicală pâte fi însărcinată cu atribuGră apitalulă va purta numele de «spital co- țiile economalui, şi personalulă de serviciă
va
munală >»
o.
fi proporţionată cu numărală paturilorii şi cu
RE
„Arte 3, Comanele cari nu aii spitale comu- trebuinţele locale.
|

nale şi profită de spitalnlă judeţiani, voră fi
Art. 7. Medicii spitalelor “judeţiane şi codâtOre a veni în adjatorulă spitalului județa- munale cu ună nuroării de la 15 paturi în susă
la cu uă subvenţiane în proporţiunea indicată vorăfi doctori în medicină ; 6 ă pentru spitaÎn art. , caro so-va toscrie în budgetele loră

lele cu ună numără de la 15 paturi în josă 80.

anuale.
Aceste spitale voră parta. numele de admită şi licenţiaţi în medicină,
“spitali jodeţiană, - Oe.
Medicii secundari poti fi şi licenţiaţi în rteArt, 4 Spitalels jodeţiane se vor admini- diciuă.
E
î.
stra de către comitetelo permanente ale 'ju- Medicit spitateloră jadeţiane sa numescii de .
deţeloriă. |
SR
către Consiliele județiane; medicii spitaleloră .
Art, 5, Spitalele comunale se voră admi- comanale de către Consliele comunale dintre
nistra do către primari! comunelor respective, medicii cari ai trecută cu succes concuraulă
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de admisibilitate în postulă de medică de spi-.
„|tală, conformă cu regolamentulă specială, .

:

sArt, 8 Medicii spitalelori jodeţiane şi co- .
munale şi medicii secundari na potăfi revo-.
taţi din fancțiund de câti în urma abatorileră.
* Art, 6. Spitalele de la 80 paturi în snă vor grave, constatate printr'onă procesă:gerbali
avea ducă servicii, unulă medicală şi altulă tnchtiată de aatoritățile respective;
-...
chirargicală, cu câte unii medicii primară. .
; Arte 9. Cândă funeţionanii de râat susă so ,
„Asemenea spitale vorii area unulă să dnoi credă nedreptăţiţI prin acată. revocăre, cl var ;,
Personalulă spitalelorii

.

pt

,

9
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putea reclama la Ministerul de interne în
termeni de 7 dile de la notificarea revocărei;
-6ră Ministeruli. luândă avisală Consilialui me-,
«dicală superiori, va aproba s6ă desaproba decisiuaile Comiteteloră permanente sâi a Consilieloră comunale. Până atunci, acesti func:

ţionari suntii consideraţi ca suspendaţi din

ancţiunile loră,
.
ia
Art. 10, Medici! secondari locuescă în interiorulă apitalului, şi dâca acâata n'ară fi posibili. îa apropierea spitalolul.
Subchirurgii voră locui în interiorul spitalalui. .
Art. 11, Subehirurgil spitaleloră se numesc
"de către Consilieie judeţiane şi comunale după
xecomaniaţia mediciloră spitalelor respective.
Art. 12, Economii spitalelori judeţiane. se
numesc de către Consiliele generale ale jadețelorii ; ră aceia ai spitalelorii comunale de
către primarii de comune; conform legii coma.

nale. Ei sunti subordonați administraţionei

spitalelor (“omitetelepermanente, primăriile)
„Art, 19. Iofirmierii spitalelor se numescă
de către ad ministraţiunile spitaleloră, (comitetele permanente, primăriile urbeloră) după
recomandaţiunea oconomalui şi cu consimţimtutală medicului.
i

Cei-alţi servitori se numesc dacătre administraţiunea spitalalai, după recomandaţiunea
economului.
a
E

TITLULU IL
Administraţiunea spitalelorii,
" Arte 14, Spital-te întreţinute din fonâurile
judeţelorii voriă fi administrate de comitetele

şternutală uă-dată pe săptămână. Asemenea
vorii veghia ci ca objectele destrale ale spita-

lolui să fie întrebuințate nnmaâi la destinațiu- ”
nea loriă.
.
E
e:
- Art, 19. Medicii spitaleloră suntă dâtori a
rxamina dâca nutrimentali bolnavilor se dis-

tribue în cuantitatea prescrisă şi dâca este de

calitate bună,
.
Art, 20. Medicii spitaleloriă suntă dâtori
priveghia salubritatea spitalulai,..
:
.
Art, 21, Medicii secundară or! subchirurgit
ge vor încredința de starea nutrimentului bol-.
naviloră, şi vori veghia ca să nu se introlucă.
în sal6nele bolnailoră nici ună alimentii de
câtă celii prescrisă de medici,
DR
Art. 22, In casă deo plângere sâii reclamaţie
a unui bolnavi, medicul secundari sâă sub-.

chirurgul va fi detoriă a']i ascolta. a judeca
caBulă şi a raporta a duoa-di medicului.:

-

Art, 23, Cândă unii bolnavă presintă simp-:

tomele letale, medicii. secundari s6ă subchi-,
rurgil suntă dâtori a midioci chiămarea preo-;
talai spra a'i da ultima consolaţiune..
2
Art. 24. Medicii spitaleloră sunti dâtort a
faco în fie-care ani pânăJa fivele lunei Au-.
gastă, ună raportii cătră autoritățile respec-.
tive asupra îmbunătăţirilor ce vocii crede de
trebuinţăa se întrodace în spitală. :.
..

TITLULU IV
3 Servleiulii medicali Art, 25, Ai drepti a fi priimiţi ta spitalele.

judeţiano şi comunale indigeni! din judeţulă .

permanente ale judeţelori respective, 6ră cele

respectivi oră din comuna respectivă.
'
„In casuri extraordinare, reclamate do igiena publică se poti priimi gratuită şi străint.:

Art, 15. Autorităţile susă menţionate sunt

întreținerea loră voră fi asemenea priimiţi în.
spitali.
+
DR
PI

întreţinute din fondurils comunale, de primavii comaneloriă respective în limitele budgeteloră şi în conformitate cu regulamentele.
detâre a inspecta celă pugină uă dată pe lună

spitalele respective, spre a se încredința dâca

“foncţionarii “şi îndeplinescă dâtoriile lură, .

Art, 16, Medicii spitaleloră vorii priveghia
şi controla personalulă sabalteroă ali spitalu-

Jul în îndeplinirea d€torielorii s6le. In casă ae
abateri, medicii ai dreptulă de a'i face observaţiele cuvenite şi chiară de a raporta autori-

tăţiloră reapective, cerându-le îndreptare. - .

- Art, 17. Persânele cari voră voi a visita a-

micii şi rudele lorii, aflateîn spitală, nu vori
putea intra de câtă de la 1 până la 4 ore după
amed'; 6ră în casuri extraordinare se va cere

Afară de aceste casuri, străinii cari vor plăti

Plata gilnică de întreţinere se va fixa la în-

cepntulă fie-cărui ană de către administrăţiunile spitaleloră respective, :
i
|' Art, 20, Nu se poti priimi în spitalele ja-.

deţiane şi comunale infirmi şi alienaţă de câtă:
provisoriii până la trămiterea lor într'ană stabilimentii speciali. . -

„Art, 27. Nici ună, bolnavi nu va putea sta,

în cura spitalalui mai multă
de trel luni a-.

fară de casurile excepţionale. -;
Ea
Art 28. Se voră priimi în spitale şi peste...
complectă, casurile urgente. .

e

Art. 29. Priimirea bolnavilorii se face la vi- .

permisiunea medicului. Medicif voră putea permite unei rade ca să serve de infirmieri
pe
dingă uă rodăa
ei,
.
ji:
e

zita de diminâţă de către medicii spitalului. .,
- La cas d'a se presinta bolnavi grari ta tim-.,
pulii dilei, medicii secundari s6ă sabchirargii
“Art, 18. Medicii. spitalelor şi economii vor "1 voru putea priimi.
LII
îngriji ca bolnavii să fis schimbaţi de rufărie
La, priimirea boinaviloriă se șoriă prefera cei:
celiă puşină de donă ori pe săptimână; €ră a-. cu bole acute, cei cari ini din locuri depăr- -

...
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tate şi col trămiși de medicii primari de jju- topsia cadavereloră individaloră mâyte în spidee şi-de medici! de plăşi.
tală, ori cândă ei voră crede necesatiă, în in" Bolnăvil: trămişi cu adresa veri-unei auto- teresulii sciinţei. :
rităţi vori sta în camera, de priimire până la - În spitalele unde voră exista medici secunsosirea .medicului s6ă a subchirurgaluli,: dâca dari s6u subchirurgi, aceştia roră fi dâtori a
el Bară presenta după ora visitet; în asome- face autopsia cadaverelori în preseuţa şi sub
na casă mediculă. va fi însciințată,.
direcţia medicalat,
.
Cândă se voră priimi în spitale indivigi băAntopsia cadaverelor se va face 36 ore după
taţi, răniţi, otrăviţi. şi orl-ce alte afecţiunI mortea bolnavulni.
provenite din violenţa “exteriâră, medicii spi- |. Autopsia'este. obligatorie gentra moribaataleloră .voră comunica acâsta parchetului Tri- dii aduşi în'spitală.
"
bunâlului locală, s6ă orl-căruă agentă ali po'In casă câudi medicii spitalului ară conliţiei jadiciare. In asemenea casuzi medicii vor stata, presenţa tutalori semneloră uneY morţă
nota nu.numai bâla individului, dâră şi nu- reale, atunci so va putea, face antopsia şi mai
mele şi pronumele persânei care ']-a adusă la "nainte.
spitali, jndeţulă şi comuna unde „locuesce, în
- Art, 88, In casă do Dolă s6ă altă împedi-co. împrejurări, de cine, cândi şi cum "i s'a care, administraţiunea spitaleloră va înlocui:
pricinuită răulă de caro suferă, provisoriă pa mediculă spitalului; acolo unde"

Arte 30. Bolnavii admişi se vor toscrie în nu există medică secundară cu nani alt medic.

registrulă respectivi. Toti în -acelă: registra

" Art, 89, Medicii spitalului voră trămite pe:

“Arte 31. Fis-care bolnavă aro vos a eşi ori
cânâii dia spitalii, anunciânâii despre acesta

blică şi salubritate unii raporti statistic despre numărulă bolnariloră intraţi şi eşiţi şi
despre bălele tratate, după formalarală ce se
va da într'acesta.
|: La finele fie-cărui ani, medicii spitalelor
voră face unii raporţă generalir sciințifică şi
statistică, care va fi supusă Consilialui :medi-calii superiori prin intermediarea Consiliului
de igienă pablică şi salubritate locală.

ge Ya înscrio şi dina eşirei.: Liberarea din spi- fie-cara gi capului administraţiunii spitalulni
tală se va face de către medici nnumai la vi- uă foie de mişcarea bolnavilori, şi la finele lu-zita de diminâţă.
Ru
:
nei ei vorii trămite Consiliului de igienă pu-

pe medici la vizita sea de diminâţă.
» * Namal bolnaviloră caprinşi de b6le conta-

giose se pâte refasa liberarea, după apreciarea
medicului.
Art, 32, Medicii spitalalai voriă visita, bolnași în tâte dilele diminâţa; visita, va începe
celă mai târdii la 8 şi jomătate ore. EI voră

face contra-visita sâra, întro orele 4 şi 6, acolo
ando na există medici secundari. Asemenea
xoriă fi ci dâtori a visita pe bolnari la ori-ce

oră de di şi do nâpte, cândă voră fi chiămaţi

de sabchirargil respectivi,
- Art. 33, Medicii spitalolorii vorii examina,
în cursulă visitei matinale, pe fie-care bolnav

PINLULU V
Indâtoririle medicilorii secundari

Art, 40. Indâtozirile mediciloră secuhdari
suntii următârele:
în parte, vori face diagnosa, cara se va scrie
d. De a se conforma cu prescripţianile și cu

pe pancarta de la capulă: boloavului, Yoră ordona tratamentulii apropriat, şi totă de nădată
voră prescrio şi regimulă bolnavului, care se
sa nota în f6ia de dietă, După terminarea, șisitei, medicii vor subscrie fâia de dietă şi foia
medicamentetori ordonate, care se trămite la
- farmacie, “unde se păstrâză penă la finele lu„mei, spre a servi în original ca act justificativ,
Art, 34, Medicii spitalelorii, după termina-

metoda adoptată de medicii primari în căutarea bolnaviloră;

b. Da a însoşi pe medicii primari la visitele

matinale şi de a'i ajuta la tâte operaţiile ;
|, c. De a face 'contra-șisita stra, ordonândă

medicamentele ca voră crede de cuviinţă;
"d. De a visita pe bolnavi de câte ori va cere

trebaința s6ă când se va reclama ajutorul lor.:
| e. A face tâte operaţiile de resortulii micei.

xea 'visitei matinale, vori fi detori a da con-

chirurgil şi tote pansamentele necesarii bol-

sultaţiuni "gratuite în
donanţele gratuite se
gistru specială, după
Art..95, În casă de

paviloră.

localulii spitalului. Qrvoră trece într'ună reformalarulă ad-hoc;
ivirea unei epidemii în

causa morţei şi voră libera certificatalăi de șe-:

“Art: 90, In casuri de operaţii mari; sedicii
-apitaleloră voră putea cere concarsulii medici:

carsii de 24 ore; 6ră pentru unii-timpă mat îndelungi, cl suntă dători a cere nhă-congediă

.

! Arte 41, La cas de mârtea, veri-unui bolnav
din spital, medicii secundari 'voră constata.

spitală, medicii voră laa do urgență "măsurile riticarea decesalui."
ee vorii' crede de caviinţă şi vorii raporta în- “Art, 42, Numai cu voia mediculur primară
„ dată administraţiunit spitalului,
poti lipsi medicii : secundari din servicii în

oră de oraşe. 'cari voră fi dâtori a'i nbista.
do']a aatoritatea'respectivă. In acesti cas ine-.
“Art, 97; Medicil spitalelorii vorii faco au- dicii:primazi vor.suplini pe medicii secundari.

81

MEDICALE

Art, 43. Acolo unde nu există medici se-|
-cundari, medicii vor îndeplini atribațiile menţionate la articolale 17, 18, 19. 20 şi 30.
Art, 44, La casii de eşirea din serviciă, me-dicii secuntari voră

preda" succesoriloră

lori

tâte objectele gi archira sersiciului, aflate în

„păstrarea lori.

|

TITLULU VI
Ind6toririle

subebhirurgiloră

Art, 45. Sabchirurgii sunt subordonați me-diciloră spitalelor.
|
Art, 46, Subchirurgii nu se voză putea ab-

senta din spitalii fără autozisaţirnea medici-

loră respectivi,
Art, 47, Sabchirurgii vorii priveghia ca toți

înfirmierii şi infirmierele să'si îndenlinescă d6-

toriile lori.
o
„Arte 4S, Sobchirurgii soră visita salele bol-

naviloră do mai innlţe ori pe di; că voră distribui mtdicamentele, şi la casuri graro voră
administra singari medicamentele prescrise.
„Arte 49, Acolo unde nu există medici secun-

-dari, el vorii indeplini atribuţiile menţionate

a articolele 17, 15, 19. 20. 29 aliniatală ală
“dnoilea, 40 aliniatele d, e şi d, 41 şi 44.

TITLULU
Indâtoririle

infirmierilorii

TITLULU VII.
economiloră : în serviciul

spitaleloră judeţianie şi comunale
Art, 51. Toţi amploiaţii administraţiei (inârmierii, servitorii, servitOrale ete, ai spitatulat) suntii paşi dirertii sub escultarea economilorii,
,

Pentru, ori-co desordine, zrozilă stii abatere
de la detoriile loră, economii suntii directă
responsabilă,

|

ţirea carţilorii şi a prajiuriloră spitalului ra
fi directă sub privegherea lori. :
a

Art, 54. Economii suntă răspundători da
bura ordine şi de liniştea în spitali.
FE

"" Art, 65, Economil santidâtori a veghia ca
ori-ce lucrara de construcţinne scă şi do reparațiune în spital, sâii ori-ce predaro a objec- *
telorii de alimentaţiune scă alte materiale
pentru care autorităţile respectiva ai angagiatii întreprenori, să fie îndeplinite în coaformitate cu contractele ce ai.
- La casă de abateri, ei sunt dâtori a raporta

îndată autorităţiloră respective,
DR
Art, 56. Totă destroa spitalului, afară da
instrumentele de chirurgie, aparatele
şi objectele ce servă pentru tratarea
loră, va fi în îngrijirea loră şi sub a
punere.
,
”
.
Economil voră îngriji asemenea de

treţinere a clădirii spitalulai,

medicale
bolnarilori rYsbuua în-

Sa

Art, 57, Economii suntii dâtori a face din

noii inventariii de destrea spitalului în luna,
Augausti, specificândiă starea în care se află
fie-care objecti; acestii inventară se va înainta

antorităţiloră respective celii multă penă la
1 Septembre.
.
i
.
Arte 69, Economii sontă dâţori să înainteze
autorităţilorăi respective compturilu
pentru
cheltueliie făcute cu întreţinerea spitalului,

VIL

Art, 50, Infirmierii sunt d$tori a da ascul“tare mediciloră şi economului în totă ce privesce serriciulă iuterioră alti epitalalni.

Atribuţiile

griji ca ârna să fie salele bine încăldite, și vor
întreţine temperatura cerută de medici. Cară-

i

a

Art, 52, Economii santă dâtori a lncui în
spitală şi nu potă lipsi de câtă pentrn afaceri
de servicii, In casuri de bolă ci sa vor suplini
prin subchirurgi, acesta îns& după prealabila
autorisare a aatorităţiloră respective. .

Art, 55, Economii snntii dâtori a visita rogalati în tâţe Qilelo salele bolnaviloră şi tâte

dependințela spitalalui,
..
„.
Ei vorii avea grije ca, nâptea satale, corid-

rele, şi ori-ce alte încăperi de serviciii 'să fie

celă moltă după 15 dile ale lunci viitore.
Art. 59. La intrarea lori în funcţiune, economii santii dâtori a subscria unii inventar îc

care s8 caprinde tâtă destrea spitalului. Ei ror

îi dâtori a pane la loci cu cheltuâla loră, orica objectii perdută sti stricat prin negligența.
servitoriioră seii a bolnavilorii. In casulii acesta ei aii dreptul a se despăgubi de la cei cară
ai făcută stricăciunea,. :.
.
-.:
Art. 60, Pentru objectale de rufăria, eso-

nomii sunt dâtori a păstra regulile armătâre :
a. Ei voră da uă chitanţă pontru orl-co objectide mobilă sii ori-ce albitură priimită de
la autorităţile respective.
IE
ME
„_b. Voră îngsiji să înlocuiască îndată prin

rufe curate pe cele ce se daii la spălată.

€. Vorii fi aâtori a avea totii-ds-una gata,
cu cele trebainciâse, anii numără de patari da
veservă, care se va .otări do autorităţile 'res-

pective, după importanţa fie-cărui servicii de

spitali.
.
:
Da
Art, GI. Economii roză îngriji ca infirmierii să oprescă pe bolnavi d'a nimbla descalţă
sGă Q'a se culea cu pantalonii s6ă cu mantalele de postură, i

"Oră-co stricăciune prorenită din rea între-

buinţare va privi pa sema lorii.

paie

» Arts 09, Economit suntiă răspungători.ori
totii dâ-una luminate; vorii priveghia ca să fie de câte oră ună patii nu va fi avândă tâte cela
în totă spitealolă curăţenie perfectă; voră în- trebainciose,
i
at
i
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„Arte 68, Economii suntă dâtori să îngrijâ-

e. Condica de transportalii chârtiiloră;
f. Registrulă de Qstrea spitaluloi; -

„Bcă ca saltelele să nu fie păstrate în Jocuri umede unde potă fi expuse putrediciunei.

9. Ună sigilii ală 'spitalular,

scă ca rufăria şi îmbrăcămintea bolnariior să
fio totii-d6-una cnrată și bine spălată,

TITLULU IX

Art, 64, Economii santiă dâtori să îngrije-

Art. 65. Cândă ună boluaviă ese din spitali

economii sunt dâtori a schimba paele din mindirile patului care a fostii ocupată; asemenea
„Yoră achimba fegela de pernă şi cârgefarile; în
fine cândă saltelela şi pernele sunti pătrunse
de necurâţenii, ei voriă avea, grijo ca să fia spă-

late şi desinf-ctate,
.
Arte 66, Economii sunţii dâtori a da bolna.
viloră alimentarea prescrisă prin foile do dictă
subscrise de medici,

:* EA voră îngriji ca bucatele să fie bine
pre
parafe şi suficiente şi vorii fi aâtori a asista

la distribuţiunea alimentelorii,

:

Art, 67. Economii sunt dâtori, după priimirea bolnavilorii de către cei în dreptă, a"
înscrie în registraulii de intrare cu tote indicaţiile cerute,
.

Art. 68. Economii, îndată aopă intrarea

bolnaviloră în spitală, vorii îngriji ca hafnele,

banii şi orl-ca alte obiecte, cart aparţină bol-

naviloră, să fi» înregistrate în registrul respectiviă cu notițe despre starea loră,

„ Acâstă înscriere so va face şi în dosulă fâeY

lipită de tăbliță, care esta fixată la patul bolnavului.
!
Art, 69, Ha'nele precum şi objectele do mai
zusii se voră păstra înti'aă cameră destinată
pentru acdata, după ce ma! ântâiii se voră
utrânga în formnă do pachetii pe care so va lega ună biletă cu numele bolnavului, diua
in-

trărel şi numărulă patului,
:
>” Efectele bolnaviloră intraţi în spitală cu

Iaventariulii spitalului
ârt. 23, Administraţiunile spitalelori jude-

țiane şi crmunalo voră îngriji ca spitalulă să:

posede edificiulă săi proprii. construit în con--

dițiunile cerute de sciiaţă şi de igienă şi apropriată la tratarea bolnaviloră,
- În cazuri escepţionale, se voră putea adopta.

pentru aceatii scopă şi case cari n'aă fostă zi-

dite apecialmente pentru spitulă,

:

Art, 74. Edificiula spitalului va cupriedepe.

lingă ealele şi camerile trebuitâre pentru căutarea bolnavilor de ambo sexe şi dependinţele
următâre :
Eu
a. Camera pentru conselţaţiani gratuite cara
va servi şi de cancelarie;

b. Camere pentru locinţa medicului secundară, a economaulai şi a subehirugului; e. Camere

serviciă ;

pentru locuinţa personalului de

d. Magazia de aşternuturi şi do pânzeturi;,

e. Cumeră pentru păstrarea objecteloră bol-

naviloră; .
f. Bucătăria;
g. Spilătoria;
"h. Camera do băi;
.
t. Aparatulii pentru desinfectarea vesminteloră ;
.
Ma
„k. Camera mortuară cu totulii separată de
corpul de clădire şi cu totă ce trebue pentru.
autopsii.
Art. 75, Fic-care spitală va avea :

bâle lipici0se (vie, rarioiă, etc.) se voră desina. Mobilierulă trebuinciosii pentru diferite
fecta şi npoi se vorii aşeda în magezie.
compartimente; .
:
Art, 20. Cândii mâre uni bolnavă, hainele
b. Cele mai principale instromente chirurşi tâto obj-ctelo lui se oră înmâna radeloriă, gicale şi
uă cutie complectă de autopsie ;
,
cari vor proba dreptulă loră. La priimire, ac. Tote uneltele necesazii unei bucătării şi
cestea Tori iscăli în registrulă respectivă.
ale une! spălătorij;
_ D&ca na vori fi reclamata tâte acele efecte
d. Câte-va putini pentra băi complecte, pen:
în timpi de 2 lauf, economii le vor înzinta tra
băi de şedatiăi, şi pentru băi de pici6re;
- autoritățiloriă respectiva caro vor proceda
cone. Nomărulte trebuitoră de dulapuri ;
formă legii.
.
f. Duoă camisâne de forţă;
Art, 31. Dâca veri-unul din bolnavi va cere
9. Unii rumtră suficientă de lămpi pentre |
să "Şi facă testamentul, economii vori în- dependin
ţe ;
sciinţa de urgență aatoritățilo respective, cari
Arte 0, Fio-care sală ra avea :
voră lua îndată măsurile prevădute de legi, în
a. Uă icână;
asemenea casuri,
b. Una sâă mai melto lămpt după mărimea.
Art, 92, Economii vorii acea în archiva lor sălei; .
scriptele următâre : |
€. Ună orologiiă;
_& Registrul de intrarea şi eşirea bolnavil
or;
d. Uni termometru centigrad ; Na
b. Registrali de trecerea chârtiilorii intrate
e. Uă masă aparati cu tote trebninciâsele
şi egite;
.
pentru pansarea răniloră, clisre, iojecţil etc.
c. Condica pentru

înscrierea objecteloriă ce
se încredinţeză infirmieriloră ;
, d.Registrude târgaelile şi cheltuelile dilnice

f. Dacă scaune;
a
„g. Uni ligheană de spălată cu ibrică ;
„_h. Ună sfeşniciă ;
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PITLULU XI

i. Btore (transparente) la ferestre; E. Paturile necesarii „după capacitatea, saJelori ;
2. Celi puţină unii paravan destul de mare,
- ca să încongidre uni pati;
n. Ole da 1 6pte. câte una la ducă paturi şi
ducă ș losci de sticlă pentru ud;
m. Ună scaună de nâ»te (chaiso percte) şi
uă Să turtită (ligh'ani);
0. De fie-care 5 paturi câte vă saltea de lână;

Cancelaria
Art, £2, Cancelaria medicului de spital va
avea mobilieruli următoră.:
a. Uă masă cu trebnitorele de scrisă ;

|: b. Dacă scaune şi
"ce Unui dalapă pentra instromente, imprimate, registre şi dosare.
- Art, 83. Medicii de spitalo vor aarea în cancelaria lori:

„9. Duoă mantale;

Art, 77, Fie-care pată va avea:

__a Ui condică da transportă ;

a. Uni mindir de pao stă de ful de porumb;

b. Registral de intrarea şi eşirea boloavilor;
e. Registrolă de autopsie;
--Q. Registral pentru consaltaţiunile gratuite;
„8 pichetă pentru vâră ;
e. Dosarată corespondenţeloră ;
"d. Ş5s0 cârşafuri din care unele vorii servi
f. Dosarală raporturiloră statistice,
şi pentru îrubrăcarea plăpomeloriă de lână;FR
Art. St, Pe lingă acâsta administraţiunea
€. Bâse fişe de pernă;
spitalulai va pune la disposiţiunea medicului
- Ți'Lrei ştergare;
ună numără soficientă de exemplare tipărite
g Trei gervete;
după formalare speciale pentru:
h. Uuă halată de eră;
a Raporturile statistice; î. Daoă halaturi de veri;
:
k. Trei scufe (pentru fie--care pat bărbătesc)| : „5. Baletinele dilnice;
“e; Ordonanţele polnairilorăi din epitată e
i treă legătari de capi pentru fie-care pată
- d Uă pernă de paa şi una mică de lână:
e. Uă plapămă de lână pentru €rnă şi dnoă

emeescă ;
1, Cinci cămăși;

d. Ordonanţele grataite;

_

f. Foile de obsorvaţiune; -

în Patra perechi ismeno
i
;
- n. S6se perechi ciorapl din cara 2 de lână ;
0. Zy rel batiste ;
p. Uă pereche papură;
!
- q Uă garnitură pentru menstraaţio (es flo:
eare pati femeesciă);
“m. Vă tăbuţă partândă numărulii patalat şi
paacarta bolnavulai d'asapra, fie-cărai pată;
„8. Vă măsaţă ca sertară şi cu scauni ;

9. Pancarte.

Alimentaţiuiea
Graduarea alimentării şi a prescripțieă.
Art. 85, Bolnavit pot fi supuşi, dapă prescripţia jurnalieră a mediciloră, la nulă din
gradele alimentare armătâre :
Dietă absolută;
„Dietă simplă;

u. Unii vas de porgelană, pentru luarea me_ aicamantelorii, gradată pe din năuntru.

:

1] de porţio;

- y. Dacă talere.
Art, 78. Rufăria şi €cele alte obiecte de 1&
nă sa voră reînoi cu uă treime pe fia-caro

1ja de porţie sâă vă porţie întregi.

ni
Art. 86. Dietă absolată. În acată. dietă na

ani

:
se dă nică ună alimenti.
Art, 87, Dietă simplă, bolnavii cu dietă simplă priimescă dapă prescripţie, de la unuli la

pentru ca gestrea să, fie toti-d-una în complectatii ei şi în stare bună.

trei buliâno grase (zâmă de carne) s6ă de la

TITLULU X

una la trei porţii lapte.

„Art, 88, Bolnavii cu uni sfertă de porţie

Serviciuiii religiosii |
Arte 79, Preotulă spitalului se numesce de
către adininistraţianile spitaleloră respective

priimescă 50 dramuri pâno albă (jimblă) şi
3 supe pe di. Sapelo potă fi grase (de carne)
s6ă slabe (de apă, 'post5) s6ă înlocuite prin
lapte după ordinile medicului.
Art, 89,: Bolnavii cu jumătate de porţie

şi cu aprobarea autotrităţei eclesiantice dintre

preoţii de religia ortodoză a ţărei.

priimescă trei supe pe gi. 100 dramuri jimblă,

Art, 80, Preotală spitalului este dâtoră a
îndeplini în cuprinsulă spitalulu! tâto serviciile prescrise de religiunea ortodoxă,
Art.-81, Preotulă va conduce la cimitir pe

şi 60 dramuri carne gătită cu legume; acestea

îns8 date în daoă rânduri pe di...

- Câtimea legumeloriă la jumătate de porţie

cei decedați în spitală, îndeplinindă” serviciul

prescris do religiune,

m
)

TITLULU XII |

:4.. Ună paharăş

vw. Uă scoipătore;
&. Uni tacâmiă de mâncare;

-

e. Fuile de dietă colectivă ;

,

Art, 90. Dramuri 75 legume veri dapă

84
-

TITLULU XI

ee

Comptabilitatea. :

o

LEGIUIRI

timpii e6ă 25 drainuri legume
uscate, g.c., ma- | Art. 99,
Distribuirea alimentelorii trebue
zăre, fasole a6ă oreziă. *. |
făcată în presința economului, Acâst
Art, 91, Bolnavii cuporţiaîntrâgă
ă distripriim
esc
buţie este însă controlată speci
tre! eupe. 250 cramuri pâne, 150
ală de subchis
dram
ne în ducă rânduri &âtită cu legum uri car- rurgă, adică : elă gustă alimentele, so asicură
e. |
de cualitatea lori şi dă mediculni unii
raporti .
Cătimea legumeloră la porţia intrigă
esactă.
„Arte 92, Legomole so dai cu
„Orele de distribuţie
, adică :
|
100 dramuri vergt sâă 50 dramuricarne
uscate, pre- | Art, 100. Uă supă
cum : fasole, mazăreete.. sâi 25
uşâră
,
după
prescripţia,
dra muri orez, specială a inedi
cului, pâte fi dată Dolnaviloră
Art. 99, Franzela pâte fidată numa
cu die- la 6 ore.
,
tă simplă, dâca găsesce medicul de icavii
.
nţă,
Art, 101. Întâia distribuţie a alim AR
asti-felii ca bolnavulă să pâtă muia
entelării
în balio- 80 face la 12 ore
nulă s6i laptele co compune alim
amâdi,
e
entarea sea,
Art.
102.
A
Art, 94, Mămăliga ca aă înloc
duca distribuţie so face la 6
nâecă uă că- ore sâra.
time ccuală de pâne, pentru bolna
vii cari ară
Art, 103, Distribuţiile se facă cu lingui
exprim acâstă cerere. .
ri şi
:
măsuri de uă capacitate în rapor
tă cu aJocațiile regimului do facă. Uă balanţă
Suplimente
se află în
fie-care spitali pentru cântărirea
Art, 95. Na so pâte da suptimenta
porțiiloră şi
ca adaosii la dieta simplă şi li: 1/41l do do câtă a pânej,
pr]
!
porţie.
Suplimentele sustii cole următore
a. Friptură, care este de mai multe
feluri ;
fripturi uşidro, precura : de puii,
de găină, de
meli ete., şi nu potă fi acordate
"Disposiţiă generale *
de câtă ucelora cari aă numai ună sfertii de
porţiă,:
art, 104, Consiliele jadeţiane şi
VW. Fripturile ordinare da vacă,
comunale
50 dramuri suntii dâtâre să înscr
potă i date ca aoplimentă bolar
io în budgetulă lor anual
iloză cu ună tâte cheluelile
priritâre la întreţinerea spita
afertă şi cu uă jumătate de porţi
e;
lulaY loră î*tr'ană capitulă
c. Prune cu zemă, (oşar), 50 drara
specială.
-.
uri ca sn- | La Giscuţinnea
plimeuti la ună sfertă şi la aă
acestuj bodgretă antorițăţile
jumătate de de mai susii vorii
cere gi avisulă medicolui spiporţie.
,
,
talul
ui.
d. Unii oă prospăti cu zâmă ca supl
.
E
imoută
„Arte 105, La cas cândă autorităţila ună sfertă şi la nă jumătate de porţi
le de mai
e;
susă
refuz
ă
de
a
înscr
e. Brân
ie
în
budg
50 ză
etă
'dram,
ari, ca seplimen
tâte chelsfertii şi la uă jumătate de porţie; tă Ja ună tuelile trobuinciâse pontra buna întreţinere a
spitalului, sâii ari voi să reduc
F. Lapte în locă de bulion bolna
ă numărul pată simplă, cătimea după presc vilor cu dio- turiloră, sii a refuza de a preînoi materialalii
ripţie, 50,100 spitalului, confo
rmii cu disposiţiile acestui res6ă 200 dramuri ca supliment
la ună afertă gulamentă, atune
r medicali spitalului va înşi uă jumătate de porţic;
N
forma despre acâsta pe preşedinte
g. Fracto i00 dramari adică ; pere..
le consiliuprune
,
lui
de
igien
ă, care lnândii avisulă consiliuln
mere etc., după timpii, sti 50
i,
dramuri fructe va raporta faptu
uscate.ca suplimentă la ună sfert
lă Ministerului, .
ă şi la nă juArt. 106. Comitetele permanen i
metate de porție;
te
rile voră A dâtâro a da prin licit şi primă-.h. Vină albi a6ă roşu, 100 dram
aţiune, conari pentu formă legii de compt
bărbaţi şi 75 dramuri pentra femci
abilitate, aprovisionarea
, so pâte da tatulorii objectelor
ii
<A ori-ce porţiune. .
trebninciăse
spitalalui precumii şi cele treba la serviciuli
„Art. 96, Un boluav nu pote avea nai :
inciâse la, înmultreţi
nerea
spita
lulai precura : lemne do foc ete.
te suplimente de uă dată, afară
nomai de vin,
Art,
107, Reinoirea materialulai spita
Caro se pâte acorda cn ună suplimen
lului,
tă,
precum şi reparaţiuni de ori-ce ratar
"Art, 97, Copiii do uă etate mai
ă, se vor
jos
de
12
anj
face în generală uă dată pe ani
priimesci jumătate din cătimea
şi şe'vorii da
prescrisă în prio licitaţiuni, regulamentul de încă,
a
ELI
„Arte 98, Prescripţia regimului alim .
Comptabilitatea spitalelorii : Ra
entară
se face în totă-d&-una cn glas
tare, ca, fie-care
Art, 10S. Economii 'spitaleloră
bolnavi să scie ce trebue să i se
dea,
E
păra dilnici tâte alimentele presc voră cum:
Snbchirurgulă însemacză îndată
rise bolnașiporţiile pe loră după foile
tableta bolaavulai, sub dictarea, medic
de dietă, subscrise de medici şi
alui,
şi
le
vorii trece în registrulă de târga
scrie totă-d'uă-dată foia regimulai
eii dilnice.
alimentar,
Art, 109. Economii, la intrarea lor-în
Acâstă fie trebuo Snbscrisă de
fuucmedicii, .
ţiano, roră depune la administraţia
spitalului

„5
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trebui să aibă unii bonă alii medicului care să

tă garauţiă ecuivalentă cu cheltuiala spitalu-

lol ps uă lună.

constate objectulii perdut sâii stricaţii,

Art, 114, Pentra prețuirea deosebitelor a-

Art, 110. La începutul fie cărei luni, economii spitaleloriă vori priimi de la administrația spitalului ună acomptă pentru cheltuelile co aiisă facă în acea lună. Acest acomptii
va £fi ecuivalentă cu cheltuiala meiă a unei

Jimente, se va lua de basă preţurile constatate în corsulă unei stptemâni de autorităţila

comunale,
Primarală va fi dătorii a trămite comitata-

uni. ;
Arte 111. După finele fe- cărei lan, şi celă
mai târgii până la 15 ale lunek viitâre, econo-

lay permanentă, unii buletinii subscris de dânsulă, constatătoră de prețul mediă ali alimentelorii de prima necesitate, vindute în târg
mii voriă presinta compturile locale Ja, compta- în cursală nnet săptămâni.
Art, 115. Ori de câte ori so va ivi trobuinbilitatea autorităţilorii respective. -.
_Comptabilul, verificândă acele compturi âu- ţă de roparaţiuni în spitali, economii sunt dăpă foile de dietă, subscrise de medicii spitalu- tori a raporta autorităţiloră rospcotive.
Preşedintele comitetnini permanenti sâă prilui, şi după ce mal ântâiii va fi scădut acomptul ce a priimită economii, va libera, mandaţiă marulă vorii fi dâtori a merg8 la faca localui
în regulă conformi legii de comptabilitate.: :| împreună cu un omă speciali, caro ra faca dePentru tâte cele-alte cheltaeli amărante ale visulă lucrărei. . ,
Ei vorii Ia măsuri ca aceste lucrări să se e
„spitalulai,, economii „voră "putea în casuri de
„noapărată trebuinţă şi urgente, să facă chel- xecute câtă se va putea mai curândi. ;
Art, 116, In oraşele unde suntă mai multe
tucli do la 10 până î 20 l6i pelună, după
mărimea spitalului, presentândii acte futi farmacii, aprovisionarea spitaleloră cu.medi1] camente se va da asemenea prin licitaţiune.
cative, . .
In comunele unde există numai uă farmacia,
Art, 112, Pentru muşamale, scamă şi alte
„ohjecto de pansamentii, cari nu se procură din! aprovisionarea so va face prin bună înroială,
farmaciă, medicul va libera bonuri, cari voră cu ună scădămîntă minimum de 15 la sută, în
ceea ce privesce vasele medicamenteloră ele sa
servi ca acte justificative.
.
Art. 113, Pentra obiectele perânte s6ă stri- xorii înapoia farmacistului, neplătindut-se de
cate în salele bolnavilorii de către acestia cco- câtii cele sparte.,
pa
Gatarai. „
nomulii pentru a justifica prcinoirea lori, va |. Ministra de nterea,
.

i
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| plinoscă cu concursulă organeloră sanitară 19cale, atribuţiile următâre :

a. Executarea mesuriloră sanitare deo întâ| resă generală; b. Executarea mâsuriloră sanitare de' înteArte 1 'Administraţiunea sanitară urbană
| resiă localii;
este uă administraţiune locală,
e. Privegherea prostitațiuail;
aa
In capul ei se află primarul urbei, care în'd. Executarea Vaccinaţiuni şi. rovaccina"deplinesce atribuţiile sâle cu concursulă orga€
iuni, o:
"pelorii sanitare locale,
Art; 2, Organele sanitare, institaito po lîn- "e, Privegherea stabilimenteloră sanitară și
gă administraţiunile sanitare urbane suntă : de bine-facere, întreţinute din casa comunală.
"f.. Verificarea deceselorii; : : * :
„a. Consiliul dejigienă şi satabritata publică.
g. „Privegherea cimitirelor şi aplicarea le"0, Medicii comanali.
*
:
.
- gii şi a regulamentelor pentru înmormântări;
e. Veterinarii comunali,
Compunerea

serviciului sanitar de uzbo

„d. Vaceinatarii comanali.. ..
e«Moe, comunale.

IE

"auriu n

,

|

aa

h. Privegherea, stabiliroentelori industriale

insalubre ;;

:

“1. Privegheres, condiţiunilor igienice alo 8c6-

lelorii, internatelorii, teatreloră, „Roteluriloră,
î | hanuriloră,, birturiloriă şi a băiloră; :
RL Privegherca curăţirei peţiloră: şi a atră-

| 'deloră publice precum 'şi :a curțiloră particulare, a „apelor cârgătâre, a malurilorii, a pu

-

îs

“LBGIUIBI

„ Yariloră,
'a fontâneloră de apă sitbplă că ini-

cere concursulă loră pentra diferitele afaceri
sanitare
a
"1; Luarea măsuriloră pentru prinderea câ-|:
.
niloră turbaţă şi pentru impuginarea numărunerală; .

i

”

”

e

: “lut 'câniloră vagabondi în generală, pentru de-

părtarea grabnică din localitate a cadavrelori
" “animale şi îngroparea loră;: NE

o OOOPLUL DI

“Organele. sanitare, urbane! -.

|

"m. Luarea măsuriloră pentru golirea siate„matică a hasnalelorii, pentra depărtarea dife-

„ Arte. 7. Consiliele de igienă şi salubritate
publică îndeplinescă misiunea
de organe sani-

pentru curățirea canaleloră publice şi private;

specială,
II
N
„Art, 8, Fie-care comună urbană,va avea un
numării suficientă de organe sanitare pentru
îndeplinirea diferitelor servicii sanitare locale,

riteloiii necurăţenii din curţi şi de pe strade şi tare urbane în limitele regalamentului loră

m. Privegherea asupra constracţiunilori şi
constatarea dâcă casele construite din noii, ta-

suşescii condiţiile igienice prescrise de regula“mentele respective; -: :-.
a
"0, Privegherea abatoriilorii; a măcelăriilorii
şi a zalhanalelorii;
i

p. . Priveghorea comerciuluicu băuturi şi a-

Dmente;
gq. Procurarea

adjutorului în casii ge acci-

“dente cari amenință vitţa cetăţenilori, pre“cum : înundaţianile, sarparea de maluri, cădorile ds case, înecarea, asfixierea, (înăbuși:
ret) prin cărbuni, prin căderea în puțuri, prin

'întrarea într'ună canală neventilată ete,; .
”

Arte 9. Urbelo cu nă 'populaţiune până la

10,000 locuitori voriă avea cslii puşină un me-

dicii comunală şi vă mâşă,
i: 2
„ Art, 10. Urbele cu uă populaţiune mai ma-

“re voriă avea ună personală sanitarii mai numerosă în proporţiune cu numărul populaţiuDii şi cu întinderea urbel. e
“ In asemenea casuri, urbea se ra împărţi în
raiâne sanitare, Acâstă împărţire nu exclude
numirea do urgenţi speciale pentra servicii speciale, precum : verificarea deceselorii, yaccina-

țiunea, servicialui sanitari, -. :-Medicii comunali şi mâşolo comunale trebue
s. Ingrijirea ca toţi bolnavii să găsâscă Je= să locu6scă în circumscripţia raionnlui în care
sno adjutorală medicali, şi ca cei săraci să fie faci serviciulă.
A
|
căntaţi gratisii, asemenea ca femeele născăArt, 11, In oraşele Bucuresci, Jaşi şi Ga_%, Prevenirea accidentelor ocasionato do că-

“tre alienaţii, furioși, lăsaţi libori;

|

t6re şi lehuse să găstscă adjutorulii cnrenitiă laţi, consiliulă comunală va alege unii medicăşi ca cele sărace să fie asistate gratisii de me-' primară ali oraşului d'intre medicii cari să
dici şi do mâşe.
pi
cel pnciniă 5 ani de practică în ţâră sâii 3 ani
î. Constatarea epidemiilori şi a epizootii- de serviciii publici. Acestă alegere so va salorii, luarea măzuriloră în contra loră, în con- pune la aprobarea Ministeralui de interne.
tra morbelorii contagi6sa în genera, specialMediculi-primarii ra priveghia totă servimente în contra celoră venerice gi în contra ciulă sanitarii comunal şi va ajata pe primară
endemiilorii şi enzootiilorii ;
în dirigerea lucrăriloră consiliului de igienă şi
„2-4. Redactarea raporturiloră periodice asu- salubritate publică Jocalii., Toţi fancţionaril

pra sănătăţii populaţiunii şi a vitelor şi a ta-

„Bolelorii do statistică medicală precum şi a stă-

sci meteorologice a localităţii. . .

. Arte 4. In casă cândă primărală nu va aduce la îndeplinire măsurile din articolulii de
mai susii, nici după invitaţiunea specială a autorităţii de care depinde (ministrulă sâi prefectulă judeţului), ministrală va fi în drepti
3 le executa în comptală comunei, prin ori-

care autoritate poliţienâscă.

Art, 5. În casă cândă consilinlii comunală
Du va aloca în budgetuli stă fondurile nece-

sanitari urbani, suntă subordonați medicilorăprimari al urbeloră.

Da

Arte 12. Consiliele comunale ale celor optă

urbe mari îşi voră regalamenta singure concursurile pentru numirea mediciloră comunali,
Regulamentele acestoră concursuri se voră
supune la aprobarea ministralul de interne, caTe va cere avisul consilinlni medical superior.
Art, 13, In posturile de medici comunal

din cele alte urbe consiliile comunale nu roră
patea rumi de câtă medici cari a trecută cu
succesii în Bucuresci scă în aşi concursulă de

sare pentru administrarea poliţiei sanitare şi admisibilitate pentra. posturile da medici copentra întreţinerea salubrităţii publice, ministruli sâii prefectulă, după încuviințarea ministrulni, le va înscrie ex-oficio în budgetuliă
comanii.
;
.
i
.

munali,

.

.

|

Art, 14, Medici! comunal din urbele reşe=
dinţe de judeţe, trebue să fie doctori în medicină, €ră în cele-alte urbe ei potă fi şi licen-

- Arte 6, Primarii tutaloră urbeloră suntă ţiaţi în medicină; toti d'intre aceea cari aă
dâtori a comunica consiliului do igienă şi salu- trecută cu succesii. concursulii de admisibilibritate publică respectivi, tâte sciințele rela- tate pentru posturile de medici comunali.
tive la serviciulă sanitară ali comunei şi ai
Art, 15, Yerificatorii deceseloră voră fi doadreptalii de a consulta acelo consiliişi de a torl sâă licenţiaţi în medicină.
7
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Art, 16. Vaccinatorii vori fi în genere doctori s6ă licențiaţi în medicină. In lipsa acestora se pot admite în acâstă fancţiune şi sab-

hirurgii vacrinatoră existenţi.

Art. 17. Veterinarii comunali trebne să fie

„medici veterinari s6ă şi sub veterinari din cei
ca diplome recunoscute în ţâră.
E

“In cele optă oraşe mari. sub-veterinarii pot
“ fi admişi numa) atunci în funcțiuni comunale,
cândă urbele respective ai duoi veterinari sa-

lariaţi din care unulă cn divloma de medică
veterinară.

Art. 18. Mâsele comanale trebue să posede
diplome recunoscute în ţâră. :
Ă
- Art, 19. Toţi ăgenții ganitari în servicial

87
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Art, 22. Medicil urbeloră suntă dâtori a
căuta bolnavii din închisorile judeţiane şi din
aresturile polițienesc), în urbele carenuati me- |
dici speciali pentru aceste serticii.
Art, 23, Medicii urbelorii suntă dâtori a da
ajatOrele cuvenite gratisii fereilorii sermane
asupra faceriloră grele, orl cândă voră fi chiămaţi de către moşe sii din partea lehuselorii,

Art, 24, Medicii urbeloră facii vaccinaţia-

nea şi revaccinaţiunea în persână, sti prin alţi
agenţi sânitari sub a, lor responsabilitate, şi în
conformitatecu iustracţiile speciale întracesta.
Art, 25, Medicii urbeloră suntii dâtori a

observa necontenită mişcarea sănătăţei locui-

toriloră din urbe, şi în cas cândă ci arii concomuneloră urbane, se numescă de consilială stata, că veri-uă b6lă ară tinde de a lua uni
comanali, conformii art.40 din legea sanitară, caracterii epidemiei, s6ă ende micii voriă rapor6i recuncscii de şeful lori direct pe primarală ta. imediati primarului care le raporteză |
comunei respective şi se plătesci din casa co- rândulă stă prefectului judeţului,
munală cu suma prerădută în budgetulă fie-| Primari) celoră optii urbe mari vorii raporta directi Ministerului.
a
cărui ani,
.
.
Art. 26. Medicii nrbelorii voriă visita celă
Tâte' numirile acestoră agenţi sanitari se
"xoră notifica ministrului, pentru cele optii o- puşină de ducă ori pe săptimână piegelu unde
raşe mari, directă de către primari, ră pen- se vindă comestibile şi măcelăriile din raional
tra tâte cele-alte urbe de către prefecţii jude- lorii şi cel pucinii la trei luni uă-dată tâte
Art, 20, Agenţii sanitari urbani na pot fi

drogueriele, fabricele de comestibile şi de băaturi, cofetăriile, băcăniile şi cârcinmile din urbe.

-teri grave de la detoriile lor, bine constatate.

„La aceste visitațiuni ei vor fi însoșiţă decătre ani agenti poliţicnescii şi constatândii co-

ţelorii respective. “

-

.

-

"

- revocaţi din funcţiune afară de casuri de aba-

- Agenţii sanitari destitaiţi fără motive va-

labile aă dreptulă de recursă la ministrală de
interne, în termeni de gşâpte dile de la notificarea destituiret, ră ministruiii va cere avisolii consilialai medical superiori; până la resolvarea chestiunei, ei se vorii considera, nn-

: mai ca suspendaţi din funcţiune,

mestibile şi băuturi vătămătore sânătăţei ori

substanţe otrăvitâre 'care se vindi în contra
celoră prescrise prin rogulamente, agentul poliţienescă va încheia ună procesti-verbalii şi va

procede conformă cu instrucţiile speciale întracâsta, -

.

-

-

a

Resultatuli acestor visitaţiani se va comu-

In casă cândă revocarea din fancţiune nu a nica primarului, €ră in celo opt urbe mari, consiliula! de igienă şi salubritate publică localii,
Art, 27, In lipsă de veterinari comunal;,
oră fi reintegraţi în fancţiunea loră.
Medicii comunali nu potă fi strămutați din- medicii arbelor vor îndeplini şi atribuţiile ve-

fostă destulă de motivată, agenţii respectivi

mană raionă într'altuliă, fără motive valabile.

TITLULUI 1Y
Atribuţiile agenţiloră sanitari urbană
”

A. Medicăă

Art, 21.. Medicii urbeloră sant însărcinaţi
en căutarea bolnaviloră sermani.
Căutarea bolnavilorii se va face s6ă numai
prin consultaţi! gratuite, sâă prin consaltaţii

terinariloră de urbe prerădută Ia articolile 39,
40, 41,42 şi 43.
o
Art, 28, Medici! urbeloriă vor visita femeile prostituato conformă regulamentului întru
acesta, - »Da

Arte 29, In urbele care nu a” medici însărcinați îatradinsii cu verificarea deceseloră,
medicii comunali sunti d6tori a verifica tâte

decesele conformă regulamentului speciali...
Art, 80, Medicii urbelorii reşedinţa de judeţe, ca membri ai consiliului de igienă şi sa-

Jabritate publică, facă parte din comisia penşi prin liberare de ordonanțe grataita :
a. La domiciliul bolnariloră (pentrn aceia tra revisia farmaciilorii. În urbele care nu sunt
cari prin gravitatea bolei nu potă eşi din ca- reşedinţe, medicii aceloriă urbe poti viaita farmaciile din urbe de câte ori va cere trebuinţa,
să); ai
a
b, La cancelaria medicului ori la alto locuri afară de revisiile ca vori face împreună cu me" destinate de primarulă urbei (pentru bolnavii dicii primari al judeţului. La aceste revisiuni
va asista şi ună agenti polițienesc. ; .
!
ambalanţi).
Ia
:
- Consultaţianile pentru bolnavii ambulanți | - Arts 31, Medicii urbeloră voră cerceta celă
se voră face-totă-dâ-una la ore otărâte, care

38 voră încunosciinţa publicului.

puțină la trei lant uă-dată starea igienică a tutuloră stabilimenteloră publice şi private pre-

|
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„LEGIUIBI
cun : acolele, internatele, acolounde nu sunţă re, şi constatându-le sănătâso
şi în condițiuni
„medici de intornate, casarmile călăragiloră şi admisibile pentru consumaţ
dorobanţiloză, acolo unde nu santă medici mi- le admise pentru tăere... iune, | a tufera vitelitari, închisorile comunale şi poliţienesci, staArt. 40. Ei vorii
zalhanalele din
;bilimentele de băi, da nataţiune şi de gimna- raiânele urbeloră şi prireghia
vorii conforma întru
„stică, diferitele stabilimente industriale, ote- tâte cn regu'amentulă sepentru
zalhanale.
:
lurile, hanurile şi vorii raporta detailată priArt, 41, Ei inspectă Şilnică măcelăriile şi
maralci, care va pune acele raporturi în vede- locurile unde se vîndă
diferitele cărnuri prâs„Tea consiliilor de igienă şi salnbritate publică pete sâii preparate şi vorii priveghia
ca să nu
7espective, a:
3
se introducă şi să nu so dea în consumaţie car„Art. 82, Medicii urbelorii vor veghia asa- ne stricată, provenită
de la vite bolnave, prepra curăţeniey stradeloră, a piegeloră, a tutu- cum se va specifica, în instrucţi
uni într'adinsă.
„lorii locurilorii publice în genere, a maluriloră,
Art, 42, Ei voră inspecta fie-care oboră şi
a canalelorii pnblice şi private a carţilor par- târgă do cai, boi,
oi şi râmători din raionnlă
„ticalare şi voră raporta primarilor, care voră comunei.şi. vorii priveghia
ca să nu se întrolua măsurile necesarii pentru depărtarea tu- ducăîn comună vite
bolnave do bâle epizootice
tuloră imandiţiiloră, a escrementeloriăi şi a ori contagi6se,
e
cărorii alte materii vătămătâre sănătăţei la „Art, 43, Ei voră
priveghia starea sănătă“locurile destinata pentru acâsta,
, ței viteloră din urbe,
inspecta periodică
Art, 30, Medicii urbeloră vorii priveghia caii do birji,de postă, voră
ai pompieriloriă, do dica atâtii sub-chirurgil câtă gi mâsela în servi- ligenţe, de sacagit
şi vitele
ciulă comunei să na iasă Qin limitele compe- bo și în casă d'a constata lăptariloră din arla acele vite veri-uă
„fine profesiunei loră. .
bâlă epizootică
sâă contagi6să rori încunosfară de acâsta ei mai suntă dâtori a ve- ciința de urgenţă
pe primarulă comunei pen„ghia şi asupra exerciţiului ilicitii ali medici- tru laarea
măsarilorii dictato do regalamental
nel şi alii farmacioi şi a denunța pe contra-ve- de poliţie veterinar
ă.
pr
n:
nitori primarului respectivă care va fi dâtori „Arte 44, In
cele opt urbe principale, acţiu„a cere intervenţiunea justiţiei,
nea veterinariloră de urbe în âiferitele sorxi„Art, 84, Medicii do urbe, doctorii în medi- „cii cei priveacă,
este supusă controlului eoncină , sunt 'dâtori a face tâte Jucrările modico- siliului de igienă
și salubritate publică ală alegale din raionulă comunci

cânâă voră A chiă- celor urbe şi veterinariloră şefi din raiânele
maţi de către autorităţilo judiciare.
respective,
,
.
„i
„Art, 35. Medicii urbeloriă voră culege daIn tâte colc-alte urba, acţiunea veterinari-

telo de statistică medicală conformă instruc-

ţiilorii şi după formulariile direcțiunei gone
ralea serviciului sanitară şi le voră înainta

primarilorii care la voră supuna consiliilorii de
igienă şi salubritate peblică respective.
Arte 36, La finele fie-cărni anii medicii de
urbe fie-care pentru serviciul gi specialitatea

"82, vorii îuainta primarului ună raportiăi scien-

țificii, ră primarulă îlă va supune consiliului
de igienă şi salubritate publică respectivă,

„Art, 87, In cele optă urbe mari acţiunea

mediciloră urbaniîn diferitele servicii cort pri-

xescii, este:supusă controlului directă ali con-

silialui de igienă şi salubritate publică ată a-

lorii de urbe este supusă controlului consiliu-

lui de igienă și salubritate publică de judeţe,
medicilorii primari de judeţe şi vetorinariloră
şefi din raionele respective, |
PR
Art, 45. Cândi uă comună urbană are duot

scă mai mulţă veterinari comunală, primarulă

va împărți atunci atribaţinnile serviciuiri ve-

terinară întro dânşii.

DR

C. Vaccinatorii de urbe

Art, 46, Vaccinatorii suntă dâtori a vacci-

na pe toţi copiii nevaccinaţi din urbe şi voră
face revaccinaţiuni sistematice, conformă cu

celoră urbe şi 2] consilialai medical superioră,

instrucţiile speciale fotracesta.
Art, 42. Vaccinatorii suntă dâtori a con-

- urbani este supusă controlnlai cozsiliilorii de
igienă şi salubritate publică judeţiane și ali
mediciloră primari din jadeţe respective. - .
„.Art, 88, Medicii de urbe na potă fi toti-

seiva limfa vaccinală în staro bună.
„Art, 48, Cândi vaceinatorii santă simpli
subchirurgl, ok faci vaceinaţiile şi reraceina-

In tâte cele-alte urba, acțiunea mediciloră

d'nă-dată şi modici do plăşi,
|.
B. Veterinariă de usbe

;. Arte 99, Veterinarit da urba sunti dâtori
a inspecta dilnică abatoriile s6ă locurilede tă-

țiile aub răspunderea şi controlulă medicilor

de urbe.

-

D. Mozele de urbe
Art, 49, Mâzele în fancţiani urbana suată
dâtâre a asista gratuit la ori-co oră din di stă

ere alo vitelorii, a se încredința despre curățe-

de nâpta, pe tâte femeile sărace născițâre să

tăţei şi calitatoa vitelor destinate pentru tăe-

lehusa din urbe, cândiă sant chiămate din par=
tea acestora. .
!
iu

nia acelorii localităţi, a examina starea sănă-

MEDICALE

Art. 50. Cânaii ele constată sti prevăâi,
că facerea sti lehusia nu se petrece normali
şi că din aceata s'arii putea ocasiona mame!
sâii prancnlui veri-unii pericol, ele voră chiăma pe dață pe mediculii comunală s6iă pe ori
care altii medică din comană.

Art, 51, Mâşelo na voră părăsi pe lehuse

de câtă după ce a trecnti pericolulă imediată

ali diferiteloră accidente, şi lo voră visita Qilnicii regulată în cursă de vă săptămână după

facerile normale, €ră în casuri de facerY ab-

norme, penă când va găsi medicul de cuviință.

s

Art, 52. ilâşele potă săverşi numai anelo
manipulaţiuni de mica, h'rurgio după prescrip-

ţiunea unui medică, ele nu ai însă voie d'a fa-

ce operaţiuni şi de a căuta bâle, fie ele de orice natută,
Art. 53, Moşele în sezriciulii comunală urbană santă sub controlulii şi priregherea mediciloră comunali cărora le şi raportâză regalată la finele fie-căria luni des»re numărul facerilorii Ja cari aii asistată şi despre ori-co împregiurări atingătore dearta şi de serviciul lor.

Ministru de interne, L. Catargi.
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LEGIUIRĂ FINANCIARE

|

PENTRU MODIFICAREA ARTICOLELORU 4, 16, 19, 98 si 112 DIN LEGEA
ASUPRA COMPTABILITATEI GENERALE A STATULUI
(Decretii A'o.

723 din 26 Martiii 1973).

Art. 1, Articolele 4, 16, 19, 98 şi 112 din

legea asupra comptabilităţii
tului, din31 Martie 1564, so
urmeză:
Arte 4. Suntii considerate
dintr'anii exerciţii sorviciile

generale a Stamodifică precum

ca făcendii parte
făcuto şi dreptu-

publici, nu
constatatii
chiarii sub
duti bani,

va putea fi descărcată de defititulii
asupră'i sub nici unii cuvâati, nici
acela că i s'a faratii s6ii că a perde nu va justifica că perderea a pro-

venită dintru forţă majoră bine constatată

şi că s'aă luati tâte precauţiunilo prescrise do

rile dobândite, atâtă pe sâma Statului câtă şi repalamentă în acestă privinţă.

pe sema creditorilor săi în cursuii anului pentru care este făcută budgotulii rectiticativă.

Fic-care ani financiară începe la î Ianuarie

şi so tormină la 31 Dacembre, acelaşi ană.

Cu tâte acestea, durata periodului în care

trehue a se îndeplini şi tâto factele devenituri

şi de choltaelă ale fio-cărai exerciţiă so prelungesce:
4
E

1. Până la 1 Februarie, după finele anulai
financiară respectivi, pentru a îndeplini în limitelo creditelorii deschise serviciuli matevialului, a cărni executare începută nu sarăfi
patută îndeplini înaintea altimului Decembre,
pentru causă de forță-majoră s6ii de iatoresă

publicii, care causă trebue a fi enunciată prin
că declaraţie a ordonatorului, anexată po lingă

ordonanţă sâii mandată,

2. Până la 1 Aprilie, pentru licuidarea şi ordonanțarea sumeloră dâtorate creditorilorăi.
"8. Până la 1 Iulie, pentsu a complecta tote
operaţiunile relative la strângerea şi la plata
cheltucliloriă. *
Art, 16, Nimeni nu pâte fi instalată in exer-

ciţialii fancţianei sâle de comptabilă ai bani-

loră publici numai în virtutea titlului funcţiunzi s6le, ei va trebui mai ântâiă să justifice că
„a sărârgiții jurământulă şi că a depusă cauţiunea în formă şi înaintea autorităţilorii pro|
scrise de lego şi de regulamentă,
Cauţiuaca comptabililorii mânaitori de bani

publici va fi Ge ştsa ori câtii retribaţiunea a-

nuală cn care va întra în funcțiune, şi va consta în numerară stă efecte d'ale Statului, so'
cotite pa val6rea, lori nominală.
„Art, 19, Orl-ce priimitori casierii, depositară să altă însărcinați cu mânairea baniloră

Insăreinaţil cu mânuirea baniloră pablici nu

voră „patea fi descărcaţi de deficitul consta-

taţi asupra loră, arătândă sâii pretextândii că
ară avea ordine scrise s6ă verbale sâi chiarii
recepiso do la osebiţi fancţionari, fie superiori, .
z6i egali.
,
Ca, acte descărcătâro nu se vori priimi de
câtii ordinile, midlocirile ori recepisele oficiale

date îu conformitate cu legea.

Fancţionarii co vori fi daţii ordini si recepise în scopă de a justifica deficitele nelegale

ale însărcinaţilorii cu mânairea banilorăi publici, se vorii epusideraca complici, se voră pe=depsi do uă potrivă cu aceştia şi se voră judeca

do acelaşi tribunală.

-

Ministru financeloră, mai 'naintea otărirei
ceva da, Curtea de compturi şi fără aprojudeca
nimici, pâte constrâuge pe comptabili prin aplicarea legsă de urmărire asupra averei şi garanţiei lorii, ca să ss verso provisoriii sumele
constatate lipsă pe basa constatării. făcută de
delegaţii săi şi fără judecată...
!
i

Arte 98. Uă comisiune specială, alsă de
Adunarea deputaţilori, va încheia, la deschiderea, fie-cărei sesiuni ordinare jurnaleli şi

cartea mare de partide a comptabilităţii gencrale a exerciţiului anului închisii şi-va constata
prin procesă-verbală, comnuicată Aduvărei,
concordanța scriptelori ministeriale cu serip-

tel centrale ale financeloră.
Art. 112, Pentru” ori-ce delapidare ssă abusă, comptabilulă mânuitoră

de bani publici

coastatândn-se delicnenţii prin procesnlii-gar-

bală ce so va încheia în momentulă chiară ală

rovisuirii, se va, da judecății tribunaleloră ordinare spre a'1 judeca de urgenţă şi sentinţela

2

LA

Ă

_

LEGIUIRA

„dofin'tîve date asupra loriă- se voră publica în
Monitură; 6ră în aceea ce privesce împlinirea
deficitului se va urma conforină art. 15,
Procesele-verbale, încheiate de delegaţii Ministeralui de finance, vori constata lipsa baviloră, starea casci şi ori-ce abusuri se roră

descoperi în mânuirea baniloră publici şi în
comptabilitate; ele vorii fi sub-semnate de delegaţii şi de comptabilulă căruia sa făcută
r+visiunea,
La casii de împotritire a acestuia de a subsemna, delegatulă va putea îndată reclama concursali procutorulul sâii ori-cărei autorităţi

4

:

LE

Ă

judiciars6ă
e administrativa co se va afla mai
in apropiere, caro va subscri în loculii comntabilului, indicândă causa pentru carc acesta n'a
voiti să subscrie.
Acesta prorese-verbala voră face proba legală în justiţiă, şi nu sa voră putea combate,
de câtă prin înscrierea în falsi, s6ăi pentru motivde er6re bineconatatată princonfruntarea, cu
registzele gi scriptele ţinute în bună regulă.
" Orice cerere de amânare. propusă de acusată
sub motiv de a se examina în prealatilă comp-

turilo de Curtea de compturi, nu ra fi admise

înaintea, tribunalelori şi curţiloră.

GE

PENTRU MODIFICAREA ALISEATULUI 2 ART. LG DIN LEGEA DE LA

26 MARTIE 1873 (PRECEDENTA)

(Iecretii No. 1167 din 31 Martie

Art, unică, Alineatul II din art. 16 din

legea do la 26 Martie 1873 se modifică precum
urmâză:
.
|

Cauţiunile casierulai centrală ali Ministe-

rului de finance şi a casierulai liniei ferate Bu-

1874)

|

ÎI

cezaşi retribuţiane, 6ră a tutulori coloră-alţi
casieri, perceptori, conservatori de materială
şi a mânuitoriloră de bani publici a Statulai

şi a liniei ferate Bucuresci-Giurgiu de ducă ori

aceeaşi retribuţiune.
E
curesci-Giurgiu vor fi de şâse ori retribuţiuAceste cauţiani vorii consta în numerariă
nea anuală cu care voră întra în serviciă; a | scă efecte publice, garantate de Statii, sococasierilori generali de judeţe de trei oră a- tite pe val6rea lori nominală.

LEGE
PENTRU

MODIFICAREA LEGEI

ORGANICE

A INALTEIL

CURTI

DE

COMPTURI

(Decretii No. 516 din S Martie 1874) :
Art.

unică, Articolele 2, 6, 8, 9, 13.

15,

16, 17, 18, 19, 21, 29, 34, 38, 39, 41, 42, 47,

62, 63, 61, 65, 66 şi 67 so modifică precum ur-

m6ză :

,

înduoită de candidaţi, dată do Adunarea deputațiloră.

.

!

Art. 9, La casă de vacanţă, dâcă Adunarea

deputaţilorii va A în lucrare, Ministerulă de
finance va refera Adunării acesti casă, spre a.
proceda la complectarea Carţii totii după modulă de mai snsă, Gră dâcă Adunarea nu va fi
ia lucrare, atunci Domnulii va numi în loculă
vacantă după cea din urmă listă de presenta-

Arte 2, Curtea de compturi se compune de
unii preşedinte, unii substitutii, 6 consilieri,
12 referendari cl. I, 12 referendari el. II, ună
grefizriă, duoi adjuncţi de grefă, uni archivarii,
duoi adjuncţi de archivă, ună registratoră,
„12 copişti, uni intendent şi şâse 6meni de

ţie a Adunărei.

-compturi suntă inamoribilă şi se numescii de

Art. 13. Consilierii nu poti fi rude stă a- .
fini între dânşii penăla a patra spiță inclusivă..
Funcțiunea loră precum şi cea de procuroră
este incompatibile cu cualitatea de deputati
şi senatori, procum şi ori-ce altă funcţiune
retribuită de Stati,
:
„Ei nu potă fi interesați
directă sâă indirectă,
nici împiegaţi în vr'uă întreprindera s6ii afa-

.
serviciă.
Preşedintele distribue lucrările la secţiuni
şi la consilieri după trebuinţă.
Art. 6, Secţiunile se întronescă în adunare generală, ori de câte-ori trebuinţa, o ra
,
|
cere.
„Arte 8. Preşedintele şi membrii curţii de

Domaitori după lista de prescntaţieîn naomără

UR

cea supusă la comptabilitatea către Stată.

FINANCIARE
5
Asemenea, ei nu poti lua parte scă a fi de- | cu compturile speciale aleMiniste
reloră,
sa
vor
legaţi în șruna din administraţiuvile publice înainta Curţii în termenă
ală cărorăi controlă suntii supuse controluluY chaerea fia-cărui exerciţiă. da: 6 luni după în-

Carţii.

)

Curtea le va controla şi împreună cu espu- .

Nici unul din consilierii Curţii de compturi nerea anuală. în caro
vaarăta resultatele openu ţâte să ia parte la cercetarea. unei pricini raţiuniloră, justificările
ce va fi priimitii de la,
supusă controlului ei, în care ară fi interesaţă mniuistrii şi agenţii
fiscali, precum şi opiniaEGă el s6ii vr'uă rudă a sea scă afinii până la nsa sea, şi înainte
de 1 Octombre, adică după
a patra spiță inclusivă,
.
nuoă ani dela priimirea lori, ls va înapoia MiArt, 15, Cartea de compturi este însărci- nisterului financelor
ă,
nată cu cercetarea, judecarea şi otărirea tutaAdunarea, deputaţilorii, mât "nainte de închiloră compturilor de recete şi cheituelt publice, derea sesiunei,
numesce nă comisiune specială,
ce'i suntii presintate în fiz-care ană de toţi a- compusă de 5
membrii,
gonţii coinptabili ai tesarrului, regiiloră şi rile Curţii şi Ja viitOrea ca să cerceteze lucrăsesiune să presinto raadministraţianiloră financiare; toți mânuitorii
portulă săă,
|
de bani ai difcriteloriă servicii publice, agenţii
Art, 12. Cormptabilii justiţiabill ai Curţii de
comptabili ai împrumauturilo:ă, ai administra-

ției timbrului, ai castă pensianiloră, casei de
depuneri şi consemnaţiuni, casei de dotaţiunea,

compturi, cari, la termenile prevădate de lege,

na șoră depune comptarile respective se voră

chiăma spre
înaintea Carţii, în tarâstei, casa de licnidare a obligaţiuniloră rm. menulă celăi înfăgişure
mai scurtă, şi dâcă îndreptările
lori nu sevori găsi bine fondate, so vorii osîndi
la uă amendă egală cu retribuţiunea loră, de

rala, casierii celorii optă comune, determinate
prin logea comunală, casierii easelorii judeţiane, ageaţii emptabill ai asedăminteloră spitalicesci, de bine-faceri, piâse şi religi6se, atâtă
acestea prerum

şi compturile de materii sunti

supuse controlului Curţii,
Sinisteruii juerăriloră publice sapune Curţii

la 3 luni penă la 6; cândii însă voră refusa, de
a veni, so vorii chiăma, pentru a doua Oră, şi
dâcă nici atunci ne se vorii presinta, Cartea va,
decide în lipsă-lo şi ostndindu'i şi la dublă amendă.
..
Curtea va putea să câră de la guverni suspendarea loră, bine înțelegându-se că prin acâsta nu se sustragă de Ja ori-co respundere
înaintea legii, pentru neîndeplinirea dstoriilorii lori,
Art. 1$, Curtea, verificânăi compturile ce
"i se voră presinta, va statua prin încheeri şi
otăriri definitive,
d6că comptabilii sunţiă achitaţi, ori decă aii făcutii avansuri, s6ă dâtorescii
vruă sumă.
In cele d'ântâii ducă ceasuri ea pronunciă
descărcarea loră definitivă; restitairea sume-

"de conipturi comptarile definitiva ale căilorii
ferate concedate și căutate în regie, resultatulă verificării lori privescepa Ministerulă lucrăriloră publice,
|
Curtea : constată în situaţiunea sea anuală,
dâcă vr'unii articol de cheltueli din budgetă
a trecuti peste creditulă deschisi, d$că nu s'a
făcati virimente, precum şi dâcă creditele suplimentari și extraordinare suntii în limitele
alocaţiunii fiscale prin buzetii. Fa pronunciă,
ascmensa asupra exactităţii compturiloră ganeralo ale administraţiilorii, atât pentru venituri câtă şi pentru cheltueli; Curtea sta- loră avansatede
tu&ză asupra apelurilor cei se vară adresa aă încetaţi, Curteadânşii, şi dâcă faacţiunile lorii
ordonă toti d'nă-dată anu
„. de comune, de comptabili şi perceptorităicecţi larea ipotecelo
ră sâă a secuestreloră puse asucară după legile speciale, nu voră fi supuși ju- pra averii lori
sâi
fisdicţiunii Curţii, în contra îucheeriloră Con- mânuirea sumelorii, a chezaşiloră lori, pentru
a cărori socoteli sunţii osiliuriloră permanente s6ă admiristrațiuniloră tărite de Curte.
respective, .
i
In ală treilea
ea "1 condamnă a plăti
Termenulă de apeli la Curte este preserisă d6toria constatatcasă
ă asupră-le celi multi în
dapă ducă luni de li notificarea încheerii,
termenă de 3 luni de la priimirea otărirei.
Arte 16. Ori-ce agentii comptabili, pusă sub
Debitulii constatati
jurisdicţianea Curţii, esto dâtoră a depune la cotaptabilii produca i de Carte in sarcina unul
nă dobândă do 10% din
grefa sea înainta de 1 Aprilie; şi la epoca în- diua în care
urma să se efectueze vărsământulă.
cetării funcţiunii, comptuli gestiunii s6le, Otăririle Curţii so voră
celă multă
Compturile mensuale împreună cu actele jus- în 20 gile de la pronuncia publica
rea ei.
tictative, pe cari comptabilii suantiă dstoră după
Art. 19, Curtea va putea revisui ună comptă..
legile şi reguiamentulă fie-cărni servicii a tră- asupra căruia
va fi dată otărirea, definitivă,
mite administraţiunii Joră superiâre, se voriă cândă comptabi
lii o voră cere într'adinsă si
înainta Curţiide către aceste administraţiani, voră sprijini
cererea loriă cu acte justificativa,

împreună cu obserraţiunilece ai fâcuţă asu-

pra verificărai loră pe fie-care trimestru, după
duog luni celii multă de la expirarea lu.
Comptulii generalăaliă financeioră, împreună

dobândite în urma dărei otărirei; va putea să
facă asemenea şi revisuirea ex-oâcio, din propria ei iniţiativă, sâă după rechisiţiunea pro-

curorului, pentru erori, omisiuni, înduoite sâă

6
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false tuscrieri în prejudiciulă fiscului s6ă admi- verei vinovaţil
oră pentru despăgubira fscu-nistraţiuniloră speciale, rocunoscute în urmă lui şi face menţiune
despre asemenea casuri în.
s6ii cu ocasia verificărei altorii compturi.
"| expunerile sâle anuale.
„Cererile de revisuire sunt supuseja aceleaşi
Defectele privesce po comptabili, cândii compreguli ca şi apelurile, ele se notifică părţilori turile nu se voră
găsi aşternute după reguli,
interesate, ele motivâză duoă otărîri deose- cândi nu
se voră afla coprinse într'ânzele parbite, statuândă una asupra admiterii reșisuiri! tea din veniturile
ce ei aii incasatii, s6ă a ţreşi cea-altă asupra fondului,
.
buitii să încaseze, cândă unele din condicels de.
„ Dreptulii cereri! de revisuiresa prescrie după cheltuel! nu voră
fi sprijinite cu dovedi îndestrecerea de duoi ani de la priimirea otărtrii de tulătâre, precum
şi pentru ori-co alte lipsuri.
către partea interesată,
In asemenea casuri, ci pot fi traşi la, res-Cererea, de revisuire nu mai aro loci cândă pundere, conformă
legii penale,
partea interesată a făcută recursăîn casaţiune
şi Curtea de casaţiune s'a pronunciati asupra
otăririi pentra care se putea cere revisairea.
Cererea de revisuire nu se pote face de către
partea interesată de câtă uă singură dată. Uă Despre agenţii comptabili
asupra căcerere de rotisuire asupra otărîrej, prin care
rora Curtea de compturi are jurisdic

TITLULU II

s'a tranşati ravisuirea, este neadmisibilă,

Art, 21, Otăririle Carţii de compturi sunti

„exeortorii, ele aă autoritatea otăririloră jude-

cătoresci şi se aducă la îndeplinire în terme-

țiunea,

_

-

Art, 2S, Santi justițiabili Curţii de comp-

turi: casierii centrali gi toță casierii generali,
Toţi şefii de biuroii cari împlinescă totiWuă-dată şi funcțiunile de casieri pe lingă biude urmărire.
Pentru acestă finită, procuroruli înainteză zouri.
Toţi casierii de regimento s6i de corpuri
după ori-ca otărire a Curţii copie Ministriloră
să administraţianiloră priritoze pentru a ur- speciale, precum şi oficerii-comptabilt atașați
po lingă ver-uă administraţiune militară, şi:
mări executarea loră.
_
Ministrii și administraţiunile vorii comunica cari ai mânuire de bani publici.
Toţi comptabilii şi economii de spitale, moCurţii, şi Curtea .va face menţiune în expunerea
annală de resultatulă executării otăririloră nastiri şi aședămir:te de bine-faceri.
Toţi casierii municipalitățiloză, prevădați
s6le e6i motivele neexcutărei lori, |
la art.128 din legea comunală,

nulă prescrisii de către agenţii fiscali s6ă portărei, după natura sentinţe, prin aplicarea lege

Toţi priimitorii do bani din administraţia
TITLULU 11
venituriloră indirecte, văini, saline, etc.
Despre formarea verificărei socotelilorii
Toţi casierii şi comptabilii servicinlui teleşi despre otiriri
grafeloră şi posteloră, af drumului de feră
Art. 29, Tote compturile supuse' rerificărel căutato în regie, altimbralui și alți asemenea,
Curţii do conpturi se jndecă do secţiuni, fără |: Toţi casierii ai diferiteloră asedăminte paca atribuţiunile loră să fio osebite scă perma- blice precum: casa de depunere, casa de pen--

nente.
Incheerile secţianiloră se supună în consiliul
generală ali Curţii, spre a'i servi la pronuncia-

rea declaraţiunilorii sâle generale.

Art, 54, Defectele unei socoteli potă privi

siune, casa împrumutului domenială, casa de
licuidare a obligaţianiloră rurale, casa de do-

tațiune a ostei şi altele,
:
Toţi conservatorii de valori şi inăterialii brat,
s6i confecționați şi da consumație, şi toţi

Po guvernă cândiă elă a ordonatii împlinire
de dări în contra legiloră, cândii a etectuată

comptabilii Ministerelorii ea şi acela ală comptabilităţei generale, pentra întârdierea formăTei compturiloii şi iregularităţilorii ce se vorii
găsi într'Ensele,

ele aii eşitii din limitele legiloră şi cândă prin

care fără autorisaţiunea legală se va fi amestecată in mânuirea banilori publici scă diferite alte valori şi cari astiă-felă s'aă conatituită comptabili,

pe gnvernă scă pe diferitele administrațiuni.

cheltueli peste marginea budgeteloră şi a crediteloră sâle, sâi nu a observati legea, în facerea acestozii cheltueli; pe administrații cândă

îngăduinţă acordată ilegali debitoriloră Sta-

tului ai provocată pagube tesaurulni publică,
Găsinai Curtea asemenea defecte, pentru ca-

sală W'ânteiă je comunică Ministerului care va
fi dâtorii a le sopune Adunăre! uă-dată cu pre-

sentarca socotelilorii.
In ală douilea casă, Cartea notifică ministrilorii, spre a lua măsuri de asigurare asupra a-

Ori-ce persână, alta de câtă comptabilulă,

2 PUDLULU IN
Despre Slinisterulii pablicii
Arf. 99, Procnrorali ţine unii registru genc-
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ral de comptabilii diferitelor Ministere şi a!
Gurernulii va putea pune în retragere pe
diferitelori administraţiuni pablice. membrii Carţii de compturi după sosirea loră
Elă estedâtorii a încredințaşi comunica pre- la vârsta de 10 ani şi a procede la înlocuirea
sedintelui deca sentinţele Curţii s'aii executată prin alte persona.
,
la termenile fixate, pentru care motisă nus'aă
executată. : Eli îngrijesce a cunâsce şi a se încredința
deca diferiţi comptabili aii înfăgişată comptu-

rile lori în termenulă presczisă delege şi cere

aplicarea penalităţilori contra acelora ce roriă

întârgiaa le presenta. Pentru acestă sfârşită
toţi comptabilii justiţiabili înaintea Carţii de
compturi sant dâtori, la numirea lorii, aînainta,
parchetului curței:
«Copie legalizată după decretulii de numire.
«Copie după actulii da depunerea jurmen<tului.
|
.
«Declaraţia administraţiei competinte des-

<pre depunerea actului de garanţie.

«Copie legalisată după procesulă-verbalii de
<instalare.>
:

Art, 41. Procurorul asistă la şedinţele Cur-

ți şi ia conclusiunt, cândă socotesce de trebuinţă.”
Elă este în dreptă a cere dea avea, cunozcinţă de tâte lucrările atingitâre de compe:-

tința Curţei şi a adresa Ministerului definauce

copie după sentințele el,
.
În tâte cererile de revisuire a sentințelorii
Carţei pentru erori, omisiuni, înduoite sâii false
înscrieri, recunoscute în sarcina tesaurului, jadeţelorii, comuneioriă, ospicielorii şi stabilimentelorii publice si de bine-faceri, procurorulă
înfăcişâză şi sprijină înaintea Curţel interesele
acestoră administrații, ca represintante ali

lori legali.
Art, 42, Cândă în cercetarea unui comptii
sa va rădica ver-uă bănuială de falsitate sc
delapidare în contra ver-unui comptabilă,
procurotuli va fi chiămatiă în camera de chibzuire
şi Curtea, nu va putea statua nimici în acestă

Asemenea guvernuli va pune în retragere pe

membrii Curţii cart, din caasa vr'arei iufirmităţi valabilmeate constatată şi priimită de Curte, nu vorii maj fi în stare de a îndeplini înd€-

toririle loră la Curte.

TITLULU VI
Disposiţiuni

generale

Art, 62, Cartea constată şi certifică după
relevatulă compturilorii individuale şi a pieseloră justificaţive exactitatea compturitorii ge-

nerale publicate de Ministerul de finance şi
trămise de elă Curţei, conformă art. 110 din
legea comptabilităţei.
Spre acestă sfirzitii, după ju lecarea comp-

turiloră individuale şi confruntarea lorii cu acele generale, Curtea pronuncie anume donă de-

cluraţiuni generale de conformitate, una asupra gestiunel anuale a financelori, și alta asnpra operaţiuniloră întregului exereiţiă.

Cea d'ântâiii declaraţiune, Curtea o transmite Ministerului de finance înainte de 1 Qc-

tombre spre a o publica în Monitorulii oficiale,
şi a o depune po biurvulă Camerei în cele d'ântâiă dile ale deschidere! sesiunei sele ordinare,
Gră cea de a doua asupra închiderii exrreiţinlui, asemenea o supune Camerei uă lună după,
deschiderea sesiunel s6le ordinare. In acâstă
din urmă declaraţiune, Curtea

ra cuprinda

şi”

vederile sâle pentru reformele şi îmbunătăți-

rile ce ară crede de trebuinţă a se întroduce în

diferitele părţi ale compiabilităţei publice.
In casă cândă îneheerea şi trămiterea la
Curte a compturiloră generala nu se va urma
de către Ministerulă de fipanceîn formă şi termenele cerute de lege în câti să pâtă şi Curtea
până la termenulă prescrisii mai susi,. pentru

casă, mai "nainte de a lua procarorulă conclusiunile s€le, cari le şi depune imediat pe biuroii.
Tâte cererile de anulare, de reducere sti de
translație a garanţilorii, suntii comunicate pro-curorului mai 'nainte Qo a statua asupra loră.

publicarea, declaraţiuniloră sâle, a face lucrăTila de confruntare a acestoră compturicuotărtrile sâle, Curtea “3 va mărgini declaraţiunea

TITLULU V

sea anuală numai la lucrările sâle de pesto ani,
şi va arăta motivele ce ait făcută dea nu 1u-

Desp re con gedi ă
Art, 47, Veri-ce membru ra lipsi fără con-

tea aşeda şi publica intrega situaţiune financiară şi încheerea exerciţiului respectivă.
+ Arte 09 din legea organică se saprimă.

Art, 6£, Curtea nă-dată cu presentarea da-

„gedii mai maolţii de trei dile, va perde I&fa pe claraţiunilorii s6le asapra unnfexerciţiii în tertimpul lipsirei scle, care Isfă va intra la eco- menulă prescrisă de articolul precedenti. va
nomie; 6ră d6că acâstă lipsire va trece peste presinta, şi declaraţiunile sâle asupra unuia scă
ă lună se va socoti demisionatii.
.
“mai multori exerciţiuri din cele vechi,
In casii de bâlă constatată, Cartea în secPentru compturile vechi până la anul 1810

ţiuni unite ra putea acorda ună cengediă până

la 4 lani de dite şi acesta numai uă-dati pe
anii, după expirarea cărorii membruli se va con-

'sidera demisionatii,

inclusivă, Cartea de compturi va, intra în cer-

cetarea lori, luândi ca punetă de plecare comypturile astii-felă cum sunţă încheiate pe Mini-

steroe, şi va îacheia bilanţulii generali după

| 8
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scriptele comptabilității centrale
a Ministeru- | se va trămite Mini
Ii de finance.
sterclai financelor spre înalta,
:
aprobare,
În arma

acestei cercetări, Curtea
|
va denun:
cia tâte iregularităţile sci
:
ilegalitățile ce ară
descoperi în ele.
TI
TL
:
UL
U IX
Arte 65. Nu se vor pute
a priimi candidaţi
pentra membri la Curtea
Despre statulii Curţel și retr
de compturi de câti
ibuțiunea
aceia cari vorii avea vârst
a,
Art, 67, Retribaţiunile pers
se vor fi distinsii printr'u de 20 ani. şi cari
onalului Curţii
nă serviciă de 5 ani, de
compturi suntă fixate precum
cel pucină, mai cu s&mă
urmză:
în
şi cari vorii fiojunsiiîn erac ramulă financiară
Pe lună
ja funcțiunile de membrii hia serviciului, până
Lei
l preşedinte, .,
președinte de tribunală, la Cartea de apelă,
.., eee e a
1105
.
Procurorii de curţi,
6
consilieri fie-care, | înc.
secretarii generalii ală Min
i
..
930
directori de Ministere, prefisteruluyde fibauce,
l
PTOC
RIOTĂ,
cc,
de districte, ca.
930
1 substitută , ., ,sieri central! și generali, ecți
ea
şi referendariy Curţii]
ee
450
de compturt, după
12
referendari clasa I, fie-care
nuă azi de 10 ani. Sel!
...
12 referendari de clasa ÎI,
450
voră numi rofercodari cu preferință
fie-care...
300
licentiaţă
1 grefieră eee
sâă doctori în sciinţe.
eee
ee
eee
e 400
matematice să în
2 adjuneţi de
drepti, . . . emo...
260
Il archivară, grefă
a
Art. 66, Uni Yegnlamentii
Î
n
specială va re2 adjuneţido archivă, fie-care!!! e . 925 ;
Bula măsurile disciplinare
150
,
l registratoră,.
tatea îndeplivirey serviciului relativă la, exactime e
995
12 copite
Acestă regalamentă pre Carţii,
!
"115

cum şi acelii prevădutii de art. 27 so va face celii
maltiă în cursă
de tre! luni do la pro
mulgarea

PENTRU

1 intendentă, au
_6 6meni de serziciă,

acestei legi, şi

emsee
i:

59

100
75

5,725

INLOCUIREA

COANSILIA RULUI INALTEI
CURTI DE COXPTURI
STRATICNILE PUBLICE DIN
CARE FACE PARTE -

IN ADMINi-

(Decretii No. 1059 din 15 Jaiii
1874)
Art, unici, Consiliarelii înalt
ei
Carţ
i de|
c. In omisiunea de priveghe
compturi so înlocuesce:
re a case de
depuneri şi consemnaţiani,
a. In Conitetulă vindării
prin ună depatată
bonurilorii Statu- alesă de
lut. prin uni membru ală administ
Adunare
„
raţiunii do- | In casă de diso
meniiloră.
lvare ali unuia din corpurile
.
legi
uitâ
re sii a ambeloră corputi,
d. In comitetulă de licuidare
atât senaală obligaţiu- | torulă câtă
” niloră comunale rurale, prin
ună senatoră a- | aceste comi şi deputatulă, făcândi parte din
siuni, vor continua, funcţinn
lesti de Sonată.
ile loră
până

la noua întrunirea Senataluissă
adunării,
————————————

LEGE
PENTRU FIXAREA VENITGRILORU
SI CHELTUELILORU STATULUI
PE AXULU
(Decretii o.
|

TITLUL]

|.

,
1875

872 din 17 Aprilie 1874)
tru

cheltueli

ordinare

şi extraord

nulă 1875, conformă tabloului inara pe aBenerală ală
budgetelori aci anexate.
'
Aceste credite se aplică la dător ia publică,
lista civilă, dotaţiunea Corpuril
oră Legiuitâre,
Curtea de compturi și servicele
Art, 1e Se deschide ministriloră
generale ale
credite pen-: Ministereloră, astii
-fe
,
re
3
i
pudgetuli generalii
.
Ş 2. Cheltueli autorisate
-

ă precum resultă din bud- '

9
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gatele speciale, constituind nă sarcină pentru

stată de lei 97,149,551, bani 98.

Art. 2, Creditele suplimentare şi estraordi-

- nare, ce guvernul va îi ncvoitii a'şi deschide

semnaţiuni şi alo Comitetului pensianilorii se ”
vor efectua conformii budgetelorii lorii speciale.

în cursulii exereiţiulufanului 1875, torii fi mărginite în cifra de lei 1,000,000
$ 2. Imposite şi cenituri autorisate

"Art, 3, Contribaţiunile directe şi indirecte,
arendile, chiriile, embaticurile, taxele postale
telegrafice şi ale căilori forate, veniturile diverse şi extraordinare, anume trecute în bud-

getulă venituriloră, se voră împlini după legile epeciale.
Preţulă sărei geme, destinată consumaţiucel interidre, se fix6ză la 8 lei suta de chilograme.
Pentru exporti guvernul este autorisată a
face asupra acesta! preţi reducţinnile cuvenite, conformii disposiţianilorii legii speciale a
salineloră.
Preţaliă sării de mare se fixâză la 4 lci suta
de chilograme. ori-care arii fi destinaţiunea ei.

Art. £, Aidiocele pentra exerciţiulă anulat

1875 se evaluiză la suma de lei 91.441.418,
astă-felă cumii s'a trecuti în tabloulii venitariloră.
-

TIPLULU

Serriciulii speciali alii judeţelori
Art. 9. Pentru serviciulă speciali. ali judeţeloră se antorisă perceperea decimelorii
votate de Consiliele judeţiane asupra principa-

lalui contribuţiunilorii directe, corformi bud-

geteloră lori aprobate de Alinisterulăi da interne şi asemănatii Jegii care regulză decimele județiane.

TITLULU IV
+

Serviciulă camerelorii do comerciă

Dnpă creditele şi resursele acordate
de facă, resultatuiii generală ali
pe anuli 1875 se resamă precumi
Cheltoali 97,149,551 98
Venituri 91.441.418
Deficită
5,708,133 98

Arte 6, Acestă Qeficită se ra acoperi prin
întercalarea a venituri a notelorii resursa.ce
sa roră aproba prin osebite legi,
Art, 7, Ministernlă fnancelorii este autorisată a crea pentru serviciul da tresorerie
bonuri de tegaură în limitele şi conformă prescripţiuniloră legii speciale asupra împruma-

turilorii provisorii,

:

TITLULU II .
Venituri şi cieltueli ventra servicii
speciale
E
Art. 8, Veniturila “şi cheltuelile CormitetuImi de licuidare, ale Casei do depuneri şi con-

.

Art, 10. Pentru serriciulă camerelor do comerci se autorisă, conformălegii speciale. perceperea unei decimi asupra principalului taxalorii de patente de cl. şi 1 şi acelorii fixe sâi
proporţionale egali scă mai mari de câti cele
fixate pentru aceste clase,

Ş 3. Ecaluaţiunea midloceloriă budgetului
Arte 5»
prin legea
budgetului
urmeză:

III

TITLULU V
Sewviciulii

comunelori

Arte 11. Pentru serviciul comuneloră se
autorisă perceperea decimelorii votate şi prevădute în budgetulă loră asupra principalului

coutribuţinnilorii directe, conformă legii co-

munale şi legiloră speciale ale acelorii contri-

buţiani.

-

,

.

,

TITLULU VI
„Disposiţiuni generale
“Art, 12, Ori-ce contribuţiuni directe, orice taxe şi venituri altale de câtii acele trecute
în budgetulă venitariloră şi autorisate prin legea de facă, sub ori-ce țitlu şi sub ori-ce numiri s'ară îinplini, guntă oprite formală sub
pedâpsă pentra autoritatea care lo-ară ordona, .
pentru fancţionarii cari ară îutocmi rolurile
şi tarifelo şi pentru aci cari ari face împlinirea, de a fi urmăriţi conformă legilorii
în vigore.
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TABLOU GENERALU
alii budgetului pentru exerciţiuli anului 1875
a

NATURA VENITURILOR | YESITURI

|

Lei

|

ÎArmORA CHEUTUBIILORU|

_B.

|

Contribuţiuni directe, ... 29,082,017|28||
>,
indirecte, , . ,432,201,017|—||
Domenii, cc...
19,075,129144
„Poste, telegraf
şi drum de fer] 3.500,000|—
Produsuri diverse... ..., . A 4,€33.454188
- Ratele bunuriloră vindute. . .| 1,937,313140
Venituri extraordinare, ...|
812.500/—

|

8

Consiliulii ministrilor ..,
44,048|)—
Ministerali de interne..... 7,749.,149127
>
externe.....|
724,017|75
>
justiţie... . | 3,896,832|—
»
culțe....... 8,329,929/75
>
xesbelă
.[18,275,674|15
»
lacrări publicej 5,100,356!57

- Totală generalii, , , .191,441,418/ —
2

CHELTVELI

>

finance. ,. ..[52,029,544149

Totală . ,.196,149,551198
Fondi pentru deschiderea de!
|
credite suplimentare şi -extrajordinare o [. [cc cool oc... _1,000.000/—

|

|

”

Totalii generalii. [97,149,551 [98

Venituri, ..,. . 91,441,418 —
Cheltoeli,..., „ 97,149.551 98
Deficită.. ..
„ 5,708,133 98

LE
PENTRU

CONSTATAREA

GE

SI PERCEPTIUNEA

CONTRIBUTIUNILORU

DIRECTE

(Decretiă No. 569 din 19 Martie 1571)
"PITLULU 1

cepiă lucrările lori de constatare în luna Janua-

riă a anului ală cincilea ali periodalui şi le

Despre constatare

Art, 1. Constatarea tutulori

contribuţiu-

nilori directe către Statii se face la fă-care
cinci au! prin roluri aşedate pe comune.
Aceste roluri sunt şi rămână invariabile pentru tesavrii pe întregalii periodă decinci ant.
Art, 9, Rolurile se alcătuescă :
In comunele rurale, de către comisiuni coznunale compusa de representanţii legali at comanei, de preotulă ci şi de unulii dintre cei

termină până la finele lut AMartiă acelaşi an5.
Art, 3, Rolurile întocmite de comisiunile
comanale santii supuse la revisuirea totală şi
obligatorie a une! comisiuni de plasă s6ă despărţire, compusă de unii senatori, unii depu-

tatii, ună proprietarii din plasa sâi despărţirea vecină, sub-prefectulă respectivă

stă uni

In comunele urbane, comisiunea comunală
„de constatare se formâză po culori sâii despăr-

comisari şi protoiereal scii ani proestosă.
„Aceste comisiuni începi lucrările lori de
revisaire prin comune la Apriliii şi le termină
pânăla finele lui Augusti.
Cheltuele!e necesarii pentru transportulă
mambriloriă comisiunii de revisaire în plasă,
precumii şi alte cheltueli necesarii la revisairea constatărilorii suntă în sarcina Statuloi.
Art, 4. Contestaţiunila din partea ork-cui
în contra înscrieriloră făcute. do comisiunile

unii preotă, ună proprietarii, ună comerciantii
şi uuă agentă polițieneszi,
.

finele lui Luliii la comisiunile de revisiune, cari
pronunciă defnitiră,

- mai însemnați proprietari. La proprietăţile

Btatalui, representantulii proprietății cate arendaşulii sâi altă persână, delegată expresă

«de administraţiunca centrală;

ţiri şi se compune de uni consilicră comunal,

Comisiunile comunale, rurale şi urbane în-

comunale, s3 adresâză de Ja 1 Aprilii până la

Art, 5. Rolurile, revisaite şi verificate de

1

FISASCIARE

comisiunile de plasă,

se stringă prin îngriji- | . Art. 11, Perceperea contribuţiunii, atâtii de
rea Prefecturei şi se trămită de dânsa, până la "comune de la contribuabili, câtă şi de Stat de
fincle dai Saptembre, la Ministerală finance- la comune, în casii de întârdiere, se face prin
loră, caro, după ce Je verifică cu adjutorul ro- aplicarea, legii de urmărire,
”
lurilorăi periodulni precedentă şi acele supliAmendele, cari perceptori! le trăgeaii în fomentarii despre cari so vorbeste Ja art. 6, şi dosulă lorii de la contribuabili în ocasiunt de
după ce le aprobă, le înszrie în resumată în somare sâă urmărir:, nu ss voră ma! aplica la
registrele sâla, trămițându-le apoi Prefecture- nici ună casă.
lori pentru a le înapoia comuneloriă,
" Contribuabilii, cari vorii întârdia plata conFxtracte depe roluri se scâte de către Pre- tribuțiuni! peste gina a 15 a ultimei luni trifectură şi se comunică casierului generală,
mestriale, sunt supuşila plata nnuf procentiă

„Arte 6, Adaosela şi scădămintelo ce vor ur-

ma după aşedarea rolurilorii definitive în carsulă periodului de 5 ani şi cari privescă în fo=
losulii scă sârcina comunei, sa constată de către comisiunea comunală, prescrisă la art. 2,
„ prin roluri suplimentarii cari se trămitii, îndată după încheierea ioră anuală, în copiă,
prin Comitetul permanenentiă, la Ministerulă
finangelorii, spre sciință,
Scădămintele ce arii resulta din causă de epidemii vorii privi în sarcina Statului, pentru
cari 80 va prevedea în budgetulii Ministeralui
alocaţiune specială.
-

TITLULU II

munci,
,
.
Cândii comuna întârgie respunderea sumelor
dătorite de dânsa Statului, urmărirea, din partea Statalui se aplică asupra perceptorilor, asupra primarului şi asupra consilieriloră comunali.
Pentru îndestularea Statului la întâmplătora delapidări, urmărirea se aplică asupra tutulorii locuitoriloră comunei în analogiă cu
dările ce plătesci către Stată, urmândi şi comuna a se despăgubi de la delapidatori prin
aplicarea legii de urmărire, fără prejudiţială
urmăririi penale.
Art, 12, Pentru cheltuelele de constatar

Arte 7, Percepţinnea tutulorii impositeloră
direete, cuvenită Statolui, esţa în sarcina comunelorii, *
Comuna rămâne respunditâre către tesauri,
pe întregul periodă de 5 ani, pentra suma aşedată la începutulă periodului prin roluri,
Contribuţiunca se percepe pe trimestru, și
toti ast-felă se versă da către comune la casierulă generală ali judeţului, încependi la
cele d'ântâiii dile ale lunei a doua din trime-

stra şi terminândă vărsarea până la 15 ale lu-

.
a
nei a treia.
Art, $, Percepţiunea se face prin perceptorii aleşi, în comunele rurale,de către comună
pe respunderea sea; 6ră în comunele urbane,
do către consiliul comunal cu luare de garanţie,
:
Perceptorulii, în casii de abatere sâă negli-

genţă la, serviciă, este rovocabilii de către a-

” cei cari "l-ati alesii,
”
Art. 9, Comptabilitatea percepțiunii se ţine
îa partidă simplă; ea, va, fi întocmită în conâițiună proprii d'a asigura unii controlă reali şi
”
d'a se putea aplica cu înlesnire,
Art, 10. Comptorile de gostiuna ale pereep-

toziloră sunti supuse veriiicării şi decisiunil
|
consiliiloră comunal.
Aceste decisiuni, în cas de nemulţumire din

Vartea perceptorilori, santă supuse apelului;
pentru comunele rerale către Comitetală permanentă ală judeţului, şi pentru cele urbane

e

minteloră ce ară urma în cursul periodului
din morţi şi din infirmă scutiţi, se lasă în folosulii comunelorii beneficiul ce ra resulta din
sporuli de contribuabili, amendile arătate la
art. 11 şi facnitatea, de a, preleva, cu avisulii
prealabilă ali Comitetului permanenti, până
a donă decimi asupra tutulori contribuţiunilozii directe către Stati,
.
Art, 13. Mal multe comune vecine, în casii
de proprie voință a loră, se poti asocia între
densele pentru aforma ună singarii servicii de

percepere.

TITLULU III
Disposiţiuni generale
Art. 14, Ună regularmnenti, făcută imediatii
d'uă dată cu promulgarea acestei legi, va determina amănuntele pentru aplicarea regulată
şi precisă a fie-cărni articoli din legea de facă,

Art, 15, Tote disposiţionile aşedate prin

legi şi reglementa anteriore contrarii legil de
facă sunti şi rămână abrogate.

TITLUL IV
Disposiţiuni transitorit
Art. 16. Primul perioâă de 5 ani iucope de
la 1 lanuariă 1872.

În cursulă analui 1871 se procede la face-

rea recensimentului generali; cu dsrogare

d

!

şi do percepţiune şi pentru acoperirea scădă-

Despre percepţiuue

-către Cartea de compturi.

do 12 la sută pe ani în folosul propriă ală co
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1a termenele fixate. pentru începerea şi termi-

narea operaţiunilorii de constatare.

LE
PENTRU

AMANAREA

ÎNCASARILORU

Aplicaţianea acestei legi ee face da la 1 Ir-

Jiă 1871, po baza roluriloră actuale.

GE
DE CATRE

COAUKE

A DARILORU

(Decretii No. 1269 din 28 Imi 1874)
1871, se amână până
Art. 1. Incasarea dărilorii de cătra comune, după legsa din 19 Marti
la 1 Januariii 1872.

REGULAMENTU
PENTRU

CONSTATAREA

SI PERCEPEREA

VENITURILOR

DIRECTE

ie 1871)
(Decretă N „1796 din 27 Septembr
]

PARTEAL
-Ş1, Coustatarea veniturilorii şi întocmirea rolurilorii -

Art, 1, Pentru aşedarea veniturilor directe
asupra contribuabililor, patentabililor şi pro-

prietăţilori imobil ss face la fiă-care periodă

de cinci ant ană recensimântiă generală.
Acesti rezensimântă. va înceye în luna Januariă a anului V-lea ali perioduloi, (art, 2,
aliniatulă 4 dih legea percepţiunii).
Arte 2, Comisinnile însărcinate cu facerea
recensimântului în fiă-care comună se com-

Consiliile comnnale urbane, odată cu namirea membrului din sînul lorii, design€ză celealta persâna cari urmeză a face parte din comisiunea de constatare locată.
Ta casii de împedicars legitimă a vre-unnia

in membrii comisiunif,

Cansiliulii comnnalii e

dâtoră a lua 1năsuri pentru imediata numire a
altei persone, întranindi aceleaşi condițiuni.
Numele acastoră persone se va încunoaciin-

ţa de comună Prefecturei locale.
Art, 3. Comisiunilo îndată după numirea şi

rezunâscerea lorii suntii convocate în cancelavia consiliule! comunală raspectirii, iai cunoscință de legile asupra impositeloră, şi procură
pune :
elementele trebnitore relative la mnişcarea ma.
a. La comtnele rurale
imposabile şi statornicesce printrună
Din rovresentanţii legali aj comunei, adică : teriei
specia! qilele în care YA lucra în fiă-care
ştată
Primaraliă şi consilierii comunei;
suburbie sâă cătunt,
Din preotulă comunei;
Acest ştat; se va da în cunosciața publicalul.
„Uni proprietară dintre cei mal însemnați
nea de constatare na ra putea acra
Cormnistu
din acea comă atesii după ro!ală contribanu vorii fi presinți culit pașini trecă din
dâcă
ţiani! fonriare,
.
membril săi.
“La casii de îmoedicare legitimă a acestuia
a districtulni, în înțelegere
Prefectur
4,
Art,
se va ntini ună altii proprietară din acea coconsiliile comnuale, razaliză şi dirize curmură șsii din cea vecină, ori unală dintre lo- cu
sută luzrăriloră de constatare ate comisiunilur,
cuitorii truntași.
.
procarânda-le din vreme elementele şi mateConsiliile comunale disiznâză 6oşile pa proriallă trobuitorii, dapă însemnătatea jacrăriprietaruiii şi pa preotulii, cara trebue să par- lori fe-cărei comane.
ticipa la Jucrărilo acesttă comisiuni.
Art, 5, Comisinnilo de receasimeatiă nă-dată
V. La comunele urbane
constituite păşescă în cotună din casă în casă
,
,
spre â constata;
_ Unii consiliară comanală;
a. Personete ce merită a fi aşegate la contriUni proprietar alesă dintre cei mat impuşi;
5
Unii comerciant, protoierzeii sâii un proestos; puţiuuea personală şi de şosele;
şii
industria
şi
ştil
profesteni
ţii,
Comercian
0,
Unii agenti poliţienesciă.
,
„,
patentă;
de
taza
la
Aceste comisil sa formâză în fie-care comu- supuși
de ve“e. Proprietăţile imobili producitâro
nă rurală sâii despărțire urbană (alin. I şi I[
ere,
transinit
de
şi
fonciară
nită supuse Ja taxa
art. 2 din legea comunală),
”
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Prin plăşi şi oraşe * :-.

Comisiunile constată asemenea persânele sâi
proprietăţile acelea co st bucură de scutire temporarie sâă permanente, înscriindu-le întruni
repistru specialii cu desluşiri asapra titlului ce
le da.ă dreptulă de apărare,
Regulele ca procedare ale acestori comisiț,
pentra fiă-care categorie de imposite, se vorii
determina în amănuntă prin instrucţiuni speciale formate de Ministeraulii finangeloră laîncepatali pericdului,
Arte 6. Pentru fapto de abusii, eraluăzi ssă
clasiticări frauduldse, membrii comisiunilorii
soră fi urmăriţi pa tote căile legale, pentru
despăgubirea tesaurulul.

Uni senatori;
Uni deputati;

,

i

Uni proprietară din plasa sâi despărţirea

vecină, cu cunoscinţă aspra locnitoriteri, comercinlui şi proprietăţilori din localitate;
Sub-prefectaii plăşei sii comisarnlii culsrei respective prin oraşi;
Protopopulii să uni yroestos,
,

Comisiunile se consideră constitnite îndată

ce compună numărulii de trei membrii
necc sarii.

:

strictă
,

La casă ca anul din membrii să nu potă
continua lucrările comisiei, Prefectura ia m&suri peatru designarea altui delegati în tere

Arte 7, Peutra constatările făcnte asupra

contribuabililoră, patentabililoră şi proprietăţilorii imobile se formâză matricule speciale
pentra toti periodutii. Paginele matriculei vor
6 adunate înjosulă lorii şi totaluli se va transporta la finele matriculei, făcându-se nă înclecre generală în ţifre şi litere; sub semnă-

turile me mbriloră comisinnii;

--.

menă de dont qilo maximum,

Art. 10, Pe lingă aceste cowmisiuni se va ataşa ură aginte din partea fiseulni însărcipată a redacta și ţine Icerările, a da lămuriri
comisiunitoră şi a constata evalvaţinnile şi
clasificările ce s'arii dovedi păgabitore pentru
fisci. Art, 11, Ordinea facerii revisiunii prin co
mune sâii suburbii se va aşcda printrună ştat

Ai

Matrieulele comenale şi registrele da apăzări se vorii înforina în îudouită numără de către membrii comisiunii, cu concursulii copistu-

de qile care su va comenica Prefecturel şi co-

lui comunei,
Art, S. Tacerea recensemântulul şi coufecționarea matricaleloră se va termina, fixă la
finele tunei Jartiii.
Matriculele se voră înzinta Ja consiliulă comunalii respectivă unde vorii sta depuse în

muneloră respective,
Acestea din urmă "it vor da în cnnoscinţa
contribuabililor prin darabami sâi pablicitate.
Pentru trausportulă comisiunil de. rezisiune
so va răspunde fiă-cărui membru diurna ce se
cursă de 15 dile. Contiibnabilii în genere vur va faza de Alinisteralii Enangelocă din care jufi avisaţi de Primăriă prin tâto căile do publi- mătate la, începutul operaţiunii recensimen”
citate, ca să vină a lua cunoscinţă de cătimea tuiui, Gră restulă după încheiere.
La casă de neindeplinirea lacrării, diurna
i de patura dăriloră la casi suntă aşedate şi
să'şi formuleze reclamaţinnile loră la casă de se va înapoia.
Art, 12, La 1 Aprilii, comisiunea pâşeece
încărcare.
.
Contestaţiunile contribuabililorii se vor face în fiecare comană a plăşe:, conformii itinera-

în termenulă de 15 dile prevtdută mai susiişi rulul, şi îndeplinesce operaţiunile următâre:
a. Berisue din cosă în casă constatările înpână la dica fixată în fiă-care localitate pentru
sosirea comisiuniloră de revisiune, precum so tnemite da comisiunile comunale, făcândii la
rândulă săi tâte investigaţiunile trebuitâre
provede mal la vale.
7
pentru a descoperi şi înscrie pe toţi contribuabili], patentabilii şi proprietăţile imobili,
Ş 11. Contestaţii

potricitii categoriei întinderii comereiulai scii
veritolui rurală ce produce,
Constată asemenea A6că scutirile timporale
săi permanente, acordate contribuabililor şi

Comisiunile de revisiune

Arte 9. Ainisterulii financelonii ia măsuri
prin prefecţii judcţelori pentra intocmirea comisiuniloră de rovisiane pe fiă-care plasă sci
despărţire şi pentru convocarea, loră în dina
de 1 Apriliă, (art. 3, alin. 11).
!
Târgurileşi oraşele cupopalațiuno da la 5 mil

sufiete în' josăi voră face part din circunscripțiunea comisiunilorii de plăşi.
La ocaşele cu populaţiune de la 5 mil snflete
în susti se va întocmi una ssii mai multe co-

misii dopă întinderea localităţii şi numărală
despărţiriloră administratise. .

Acesta comnisii se întocmescă în moduli vr-

mătoră :

"

celorii-alte, sont în condițiunile stricte ale le-

gei şi cliberiză certificatele trebnitâre.
D. Priimesce contestaţiunileagintelui fiscal;
faco asupră-le mă constatare specială şi obligătore şi rectifică ori-ce impunere făcută în
desarantagialii fiscului,
-

c. Priimesce şi cetceteză asemenea reclamaţianile contribuabililorii, patentabililoră şi pro-,-

prietariloră ; examinăză în amănunt temeiurile
sii actele ralabili pe cari se sprijină şi rectifică, conformă legii, ori-ce impunsre dublă sâă,
împovătătore.
Art, 19, Comisiunea arlică modificările în

meta. arate

14
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matriculă, complectâză seria numărului de ordine, adună basele de impunere şi taxele relative și face uă încheare totală în cifre şi în
litere. investindu-o cu semnăturile membri-

lorii săi.

Matricula rămâne apoi definitivă, pentru tot
periodali, în ceea ce privesca dările fiscale.
Comisiunea pâşesce imediată apo! la copiarea rolurilorii perioduluY, reproducândă după
matriculă basele imposabili, contribuţiunile

fizate prin legilo în fiinţă şi decimele accesorii

după tarifele consiliurilorii judeţiane, comunale
şi alo camerei de comerciii.
Base, taxe şi decimi s'adunii în parte pentru fie-care contribuabilă, specificându-sc pe
ani şi pe trimestru şi reproduce în josuliă paginei. 'Lotalulii fie-cărei pagina se recapitulâză
Ja finele rolului în gifre şi în litere după care
va urma semnăturile membrilorii comisiei.
In fine comisia formâză după roluri patentele trebuitâre pentru întregul periodă (complininli matcele patenteloră), Je detaşâză din
registrele respective speciale, şi lo distribue persânclorii în dreptă, însă: prin oraşe decătreagenţii poliţiei €ră prin comanele rarali de către primari sub luare de chitanţă, care so va
trămite Profecturel spre păstrare.
Art. 14, Rovisia sa va efectuaîn acestă modă
pentru tâte comunele plăşei şi va trebui a se
încheja în complectiă pentru totii jadețalii la
finele lunci Augustiă, (art, 3 L. Q.)

Iu. fine, rolurile generale, după verificare se
vorii înainta de Prefectură casierului generali,

împreună cu ună tabloii resumatiriă specială.

Art, 17, Casieria confrunteză rolurile cu ta-

bloarile în cestiune, opresce tabloulă în cance-

laria sea, spre a încărca cu resumatulă lori
scriptele casierici; 6ră pe de alta înainteză roJurile fie-cărei comune, în termenii de 10 dile
maximum, pentru a le serri de temeii, la împlinirea dărilori în toti cursuli periodului;
casieria va lua în schimbi de la comună chitanţe de primirea rolurilorii, cari se roră înainta Prefectarei spre păstrare.
”

PARTEA îl
$ 1, Constatarea prefaceriloriă în cursulă
periodului

Art.:13, Adausele şi scădimintele ce vorii
urma după agedarea rolurilorii definitive, in
cursulă periodului do 5 ani, şi cari privescă în
fotosulă sâii sarcina

comunei,

se constată

de

către comisia comunală, prescrisă la art, 2 din
lege, prin roluri suplimentarii, cari se trămiti
indată după fucheerea lori anuală în copii,
prin Comitetulii permanentă )a Ministerulii finangeloriă, spre sciinţă, (art. 6 din lege).
ŞI.

Adausă

art, 19, In cursuli fie-cărul trimestru, comisiunile comunale, (art. 2), constată casurile
visie matriculele, rolurile, matcele de patentă, de adausă provenite :
procesele-verbale, dosarulă reclamaţiiloriă ş.c.].
a. Pentru contribuabili, din personele ce ai
și pâşosce la verificarea matriculelorii și rolu- atinsii vârsta legiuită, acelea cari s'au stabilită
rilori, pe cari constatându-le în regulă, le nu: din nucă în comună, cari s'a eliberati din
meroteză şi le şnurueză sub sigiliuli Prefec- serviciulă armatei ş.c.].
,
tarei.
!
b. Pentru patentabili, persânele cari ait înMatriculele suntiă întruzite într'unii singurii ceputii exerciţiulă unei profesiuni, ssii comercorpi, pentru întrega plasă.
ciă, cari '3i aă întinsă negoţală, numărul
Comunele suntii aşedate
în ordină alfabetică, prăvăliiloră ş.c,l.
La finete matricalului se șa face uă recapitue. Pentru foncieră transmitere. ProprictăJaţiune generală, după caro apoi sa va intesti ţile imobile clădite din noi, cele puseîn exploatare, şi unale şi altele dapă expirarea termenu-"
cu legalisarea Prefecturei.
Rolurile comunali suntii asemenea investite lui de apărare. Proprietăţile alii căroră veniti
do legalizarea Prefecturei.
|
aii crescuti prin adăugire de încăperi, de deAcâstă operaţiune terminată. Prefectura în- pendinți s6ă alte îmbnâtăţiri radicale. Rămâne
tocmesce ună tabloii coprindendă : resultatulii îns bine statornicită că evalvaţiile imobilirolurilor generale, pentru tie-care comună,to- loră se reînoueseii numai la începutul fie-cătaluli pe plasă, şi apol vă recapitulaţiune pen- rul periodă.
tru întreguliă judeţiă.
Crescerile de venituri urmate în cursulii peArt. 15, La casii ca matriculele şi rolurile riodului prin nuoi închirieri sâi preschimbări
să fie greşite, Prefectura ia măsuri pentra re- de contracte nu dai comunei dreptul da aformarea lori totală sei parțială, avândii drep- dauzii la imposită fonciară, pe câtii timpă n'aă
tulă d'a procura la trebuință coustatări local- mijlociti îmbunătăţiri materiale radicale, în

Prefectura priimesco de la comisiile de re-

nice.
Art,

16, Ună rândiin matriculeîm oreună

parte să îu totală.
Art. 20. Comisiile comunale ca concursulii

cu tabloul resumativiă se va înainta Ministe-

agenţiloră

resumativi seva opri în cancelaria Prefecturei,

lori generale; rotorile coprindi în amănuntă

xului, până la finele luuei Septembre.
Celi d'ali douilea rândă cu ună altă tabloă

de constatare, pe unde vori fi în-

fiinţaţi, înatocmescii pentru casurile de adausă

rolurile suplimentare în forma şi condiţiile ce-
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V, Pontru cei carf suntă căduţi în intirmi-

e|
după natura contribuţiunei: articolulă, numel
tăţă, strămutați, încetaţi din vieţă, de la 6prenumele, comuna, strada, No. casei, etaşi

pele trimestrului în care s'a produsi faptul,
&ră în casda neavere absolută constatată, chiar
epropri
a
numire
i,
ţional
propor
s$ă
taxele fise
_»
de la încevatulă trimestrulai,
imposi
și
netă
lă
venitu
oi,
ctarul
tăţei, a ptopri
26, Percaptorută va, întocmi în fie-care
„Art,
ii.
accesor
şi
pale
tele relativa princi
trimestru ună ştată nominală pe respunderea
Art, 24. 'Tâte aceste contribuţii so voriă sprisea de casurile de scăiminte sâi insolvabilicalvorii:
se
şi
e,
jini pe tarifele legiloră special
pe cari "lă va înainta Consiliului comutăţi,
de
trului
cula exactii do la începutul trimes
justificările legcă.
cu
nale
a
de
ii
cândă contribuabilii ai ajunsi în condiţ
Art.97, Consiliul, dopă constatarea localnică
"
,
A impuşi. . |
24), autorisă pe perceptoră să se descarce
Indirigiă cari s'ariăi dovedi aşedaţi în comună (art,
cu suma, acelori prefaceri, prin registre şi r0'vr'uă
să
răspun
îi
a
fără
timpi,
multă
de mai
luri, însă:
:
,
dare, voră fi supuşi în folosulă comurei, celii
e rurale, autorisărea s8 va
comunel
Prin
„a.
periole
limite
în
urmă,
din
multă ca duo! ani
face do consilii asupra ştatului specială, ţie
dului.
nându-se acâsta în s&mă perceptoruini cu ocariale
trimest
entara
Arte 29, Rolurile suplim
sia justificării detoriei către casa comunală.
dile,
15
de
vorăsta depuse a Pri mărie în termen
D. Prin comunele urbane, unde s'arii afla învor
după forinarea lorii. Contribuabilii inscrişi
biurouri de constatare, aprobarea se
fiinţate,
fi avisaţi să vină a Ia cunoscință de modulă
va da, prin ordonanţe speciale de descărcare.
impunerii loră.
«Ştaturile de scădăminte se voriă anexa în
'Permenulii reclamaţiuncă pornesce de la data sprijinulii ordonanţei.
,
,
avisalui.
«Ordonanțele se emită asupra unui creditii
Consiliuiă comunală priimesce reclamaţiile
ră, se înregistr6ză într'uă condică spobudgeta
asunţă
pronu
so
pentru îmnpovărata, taxare, şi
semnâză de primară şi deagentulii eăă
se
cială,
în
a
reclam
pră-le. Părţile nemulță mite potii
Ele se'voră trămite perceptorului
ili.
,
comptab
termeni de 10 dile la Comitetulii permanenti
urbani care le va aplica prin roluri, le va face
ţă.
instan
ullima
în
ciă
pronun
se
care
ordine> prin registre, şi le va, vărsa
Art, 22. Rolurilo suplimentare după expi- seniti «de
la Primărie, însoita do chi- valuări
do
acte
ca
cu
ite
invest
,
aţiune
reclam
de
rares termenului
cu matcă.
condiza
din
tanţe
abilă
compt
lui
aginte
şia
semnătura primarului
«Copsilielo comunale suntii autorisato a stava da
(prin comunele rurale a. secretarului), se
prin înstrucţil speciale, regulele trea
tornici,
pentru
ie,
în priimirea, agenţilori de percepţ
privinţa comptabilităței adaosului
în
buitâre
ată
legalis
ă
pâşi în împlinire. Uă copie idenţic
ră.
intelo
şi
scădăm
Şase va înainta Comitetului permanentă ali

tablourile,
- tea, numirea, profesiunei, clasele că

«Ele potă înfiinţa unii biuroii do constatare

deţalui.

ŞI]. Scădăminte
Art, 24, Comisiile comunale în fis-care trimestrn constată scă d'a dreptul sii după reclamaţia părţei

interesante, ori după cererea

perceptorului, descărcările ce cată a se acorda:
Contribuabililori cuprinși in rolurile generale

s6ă soplimentare, cari ai cădută în absolută
infirmitate, cari sai strămutati în altă comuvă, ai încetatii din vicţă, s'aii înscrisă de

ducă or ş.c.],
Patentabililori cară "şi aă restrânsă operaţiunile, ss ai încetată din conierciă din causă

însărcinată specialmente cu dirigiarea şiexecutarea, acestori lucrări.>

Art, 283. Tte prefacerile do adausii şi do
scădăminte se zdmiti şi se opereză în sarcina

comanei, fără ca printr'acâsta să ia, vr'uă modificare pentru fiscă,în plusii sâii în minusă,

lui.
debitală statornicită la începatulii periodu

Se exeeptă do Iu acâstă regulă scădămintelo .

menţionate mai osii, (art. 6 din legea percogției), (art. 90). -

Art, 29. Copii identice după roiurile snplimentare şi după ştaturilo de scădiminte auto-

risate de Consiliuli comunată se voră înainta

îndati. după emiterea la Cumitetulă perma-

o
!
: nentă.
de mârte, falimentă ş.c.l.
tulă, centralisândi aceste acte în
«Comite
desg'aii
imobile
cărorii
ale
ă
tarilor
Proprie
complectă, le va înainta la finele fie-cărui trifinţată în parte s6ă în totalii prin dărâmare,
la Ministerală financeloră pe lîngă uni *
mestra
cari
e
fortait
casuri
ardere, înscăciane şi alte
iii pe comună (tabela No. 5).
resomat
tabloă
lui.
imobila
tală
ară nimici să arii împuşinaveni
uni de adlaosăşi scădămentă,
operaţi
«Aceste
se
comisie
Resultatulă constatării făcute de
Ministerii în resumatii înla
înserio
vorii
se
se
şi
ii,

înscrie întronă ștatii scă procesă-verbal
supune decisiel consiliului comunală.:

Art. 25, Termenulii descărcărol so socotesce:

a. Pentra persânele înscrise dublu, ss îm-

puse contra lega, de Ja epoca, impunerii.

teană registrude partiqi pe judeţene, pentru a
30 cunosce mişcarea materiei imposabile în cur-

sulii periodului şi a servide control rolurilorii
periodulnă riitorit,>
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- Arte 80, Pentru cădniintele coară resulta

din epidemii, comuna formeză şi îuainteză staturile de stădăminte Prefecturei, care constatândă înlecalitate aceste iapte emite ordonanţă
în sazcine, Statului, în temeinlă delegaţiunei

co i se va da de Ministernlă financeloră. Unii

tabloi resumati de scădăminta sa va comunica
de Prefectură -Ministernlui Is fiocle fie:căral
trimestru. Aceste ordonanţe se aplică prinseripte, conformii regnliloră stabilite prin împlinire
și so versă la comună la casierulă judeţului în
comptali dctoriei acelui trimestru.

- Arte 94. In ceea ce se atinge de scădăimin-

tele cs arii proseai din rămăşiţele aniloră tre-

cuți, pereeprorii

formeză

ştatari

trimestriale

PARTEA

PERCEPTIUNEA

III

|

DARILORU

$ 1. Sarcina percepţiei

Art, 85, Percepția tatuloră impositeloră
directe cuvenite Statului este în Sarcina co- .

muneloră.
Comuna rătnâne răspundătâre către tesaură

po întregală periodă de 5 ani, pentru cama aşedată la începutulă periodnlui prin rotari
(art. 7 din legea percepţiei),
Percepția so face prin perceptori aleşi, în
comunele rurale de către comană, pe respanderea sea, Gră în comunele nrbauz de către Qon-

şi le înainteză Prefecturei, care le cercetăză şi
emita ordonanță de descărcare,
siliulă comunală en luare de garanţie (art, 8
Pentru aceste operaţii se va ţine îu fie-care din legea percepţiei.)
”
judeţă, precurm şi în oraşiulă Bueureaci, câte
Strâugerea rtmăşiţeloră din contribuţiuri, a
unii centroloră retribuită cu 250 lei pe lună clăcei şi a dărilorii ce sară mai punc în sardin tonduriie budgetului Binisteralai finan- cina comunei se va faca de rereceptorii comageloră.
nall. EX suntii respundătoti şi la neajunaerecomuna, pentru perd
şi delapidări
er) (art. 71 şi 72).
Comuna în nici ună casă nu va putea să
Ş II. Produsulii de la ambulanţă şi de dea în întreprind
ere d'a dreptul s6ă prin lilu oficiari
citaţie, strângerea venituriloră Statului cari
sunti lăsate în sarcina oi.
Art. 82, Comuna constată în fie-care trimestru prin comisiunile comunale produsulă
Ş II. Alegerea şi numirea perceptoda la ambutanţii aflaţi în comune sâă Ja bâlrilorii rurală
ciuri şi emite roluri speciale de împlinirea ca
pentru casurile de adaosă.
Art, 56, Alegerea perceptoriloră se va, faca,
«Cândi operaţia 'arii suteri întârdiere, con- după listele alegătoriloră comunal,
statarea ambulanţiloră sa va, face de unii dele- libertate, şi prin paza regalelorii de în deplină
procedură
gat alii comunzi în unire cu perceptorulă respec- statornicite la art. 31, 33
şi 45 din legea cotivă. Acestă din urmă aginte va pâşi imediată munală.
la împlinirea banilorii în temeiul unui biletii
Perceptoruli se alege pentra periodulă de
de constatare, întocmită da delepatulă co- 5 aui (art, 83).i
munei,»
Operația alegerii se constată pria încheere
« Taxele de la arabalanţi se voră calcula după ds procesii-ver
bală: ună exemplarii se va păslesile iapositeloră în ființă şi pontra timpulă
tra în biuroali Pcimăriei, celă-altăsa va înainta
prescris mai ausi (art. 21).»
!
perinaneată,
Art, 33, Pers6aele co vină din străinătate, Cornitetulul
Contestaţiile contra alegerii perceptoriloră
pentru i trece ssii a se stabili în ţâră, nu voră
se facii la Comitetală permanentii în termenă
fi supuse la taxa şosaliloră aci la patentă la
de 15 dile dela data procesului-verbalii. Comiintrarea lori de către biurourile vamale, Imtetulă verifică actele alegerii şi se pronnnsiă

punerea acestori străini se va face în interiorulă ţărei de către comunele în circumscripţia
cărorii se vor aşeda provisoriă sâi permanentă,

Art. 34. Oficiari! vorii continua şi pe viitora

respunda contribuţiunea personală şi de şosale
cu ocasia priniirei soldei Jori. Produsulă acestoră dări se va, face veniti în comptulă fiscu-

Iul de casieriile judeţului, unde se va efectua

piata soldei,
„„«Eră contribuţianile ce vorii răspunde oficia-

în termeni de 20 dile maximum. Ori-ce străgăriri s6i întârdieri în verificarea titlului nou-

Îui alesi îngagiază răspunderea Comitetului.
Comitetulă, pentra alegerile încuviințate,
încunosciinţeză Consiliulal comunală respectiv,
care ia măsuri pentra inatalarea în serviciă a
noului alesă. La casă de anulare a alegerii făcute sâii devenindii vacautii postulă de perceptori, comuna
pâşesce la nuol alegeri.

Art. 97. Perceptoruli 'şi va ține biuroalăîn i
rii înscrişi în rotutile recensimâutului se vori cancelaria Primăriei, avândă
concarsulă imeîncasa în comptuli comunelor unde se aftă
ali primarului, notarului şi ală slojbaimpuşi, ţinându-se în semă acestora la achita- diată
şiloră Primăriei (cătăzei) (art. 7 ală legii perrea debitului lorii trimestriale.»
cepţiel din 1-3 »,

1
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Perceptornli, primarali şi consilierii comunati, suntă rtspundătoră cu averea lorii mişeă-

tora şi neimiscătâre pentru ori-ce întârgiere în
vărzaren dăriloră trimestriale de către comună
i
Ja casa Statului (art. 70).
Comuna are dreptul să exercite totii conirolală stă asupra serriciului strângerii dăriloră ai să ia tâte măsurile de îndreptare.
Perceptorulă, în casă de abateri ssii de negligenţă la servicii, e revocabilă de către re
cari "l-ai ulesă (art. 8, al. 2, legea

-

percepţiei

o
,
iu 1871).
- Art, 58, In casă de mârto, bolă sii abateri
ceri bară permite continuarea funeţiuncă percepterulni, consiliuii comunală va însărcina
din sînulă săi pa unulă din membria continua
obligatorii, pe răspunderea seaşi a comunei, 0perația încasăreă dăriloră, până la alegerea altoi perceptoriă care se va opera şi conformaîn
interval cel muitii de 20 dile (art. 5 din legea percepţiei),
Art, 39, Mai multe comuna vecine, în casă
de propria voinţă a loră, se potă asocia între
dânsele pentru a forma uni singură servicii de
percepţie (art. 13 L. P, 71).

Otărârea so ia de către Consiliilo comunale

respective şi a celorii
buabilii comunei, fie
demnulii Comitetului
voire se constată prin

mai impuși dintre contrid'a dreptulii scă după înpermanentii. Ac6stă înprocesă-verbală şi sa su-

pune încuviințărei Comitetului. Alegătorii co-

muneloră întrunite suntă apoi convocați pentra a pâşi la alegerea perceptorului specială

(art.93).

aicea casei de depuneri îndată după precarea
,
a
: .
lori de cătro perceptori.
Pentru servicialii percepţiei, Consiliulă va
înfiinţa uumărulii trebaitoră de ajutore de împlinire şi de aginţi de urmărire, în raporti cu
intinderea locatităţiloră.
Arte 4î. Consilielo comunale toră procura
perceptoriloriă condicele, mobilierată, imprimaţele. compturi şi cole-alte, pentru serviciuli
strângerei dărilorăt trimistriale,. Condicile je
varii întocmi după. form.ularulă dată de Ainisterulă financelorii.
Art. 49, Ministerulii financelor peatrustrân-”
gerea rămăşiţeloră procură asemenea în fiecare ană perceptoriloră în gencre condiei șnuraite sub sigiliulă s6ă. Costulă 'condieiloră se
răspunde da perceptori către casierulă generală.
Cele-alte imprimate, pentru serviciul îm-

plinirii şi urmărirci rimăşiţelori, seîntoomescă

de perceptori din remanerarulă ce li se acordă .

de fiscă (ast, 50).

.

|

Ş 1ș. Atribuţiunile agenţilorii de
percepţie
a. Condică şi împliniri

Art, 43, Perceptorii la instalarea loră, voră '
.
priimi şi voră ţine în serviciă:
IL. Pentru rimăşiţe, vechile roluri, liste de
rămăşiţe, registru de chitanţe şi condică recapitulativă.
II. Pentru dările trimestriale, rolurile nou-

lnă perioăii, condica de chitanţe, âo împlinire
şi cele-alte.
Instalarea, agenţilorii se va constafaprin în- :
cheerea unui proces-verbal, (art. 78),
împliinstalare,
după
i
Perceptori
44.
Art,
ajuprocură
ulă
perceptor
În assmenea casii
directe, clacă, dijmă, detoralui unii extractă după rolari, legalisatiă de nescă contribuţiunile
sab controlul
consiliă desp:e contribuabilii dâtori, şi chi- cimele şi cele-alte dări curente,
i comonală,
tantele ce va tecbui să înmânrze vărsătoriloriă. statornică ală Consilialu
Ei împlinesci asemenea rămăşiţele acestoră
Ajutorulă va da sâma perceptoralui comunei,
fonduri pe anii trecaţi pânt la 1812, sub conla dilele otărâte, despre operaţiila săvârşite,
:
.
trolală casierului generală.
Pexceptorulă va putea delega pe a seo, răspurdere unii subperceptorii pentru împlinirea
dăriloră în cătunele depărtate de reşedinţa vomunci (art. 2, al, 3. L. P. 70).

Ş III. Numirea perceptorilorii urbani
Arte 40. Numirea perceptoriloră în comumele urbana se va face de către Consiliurile comanale pe răspanderea lori, Aceşti agenţi
suntii aleşi de preferinţă, dintrevechii titulari
sti dintre persânele co aă funcţionatii într'anii

Art, 45, Contribaţianile se percepii pe tri-

a
mestru, (art. 7al 3. P.)
Pentru sumele răspunse decontribuabili, perceptorii însemnâză în condica cu matcă data
împlinirei, numele contribuabilului, numărală .
rolariloră sâă alii tabelei, trimestruli s6ă anulă pentru caro se face plata şi felulii contri-

se înscrie
servicii financiari s6ă administrativi, cară "şi buţiei răspunse. Aceleaşi amănunte
şi în chitanța din potriva măteei. Perceptorulii
după, acesta semneză chitanţa, o detaşeză din
gaţi a depune înaintea intrării lori în serviciă condică şi o predă contribuabilului plătitori.
Perceptorulă, în presenţa contribuabilului,
ui garanţie acărei valâre va fi de 1]s (treime)
însemnâză apoi prin rolă la partida împlinirei
- din venitulă anul trimestru.
Garanţiile ipotecare xorii fi priimito de ?/s sumele vărsate spre descărcarea dâtorici, Pentra ori-co neînscriere în roli a sumelorii vărdin valârea dorii,
.
Actele de garanţie se vorii trămite în părţi | sate, perceptorulă va fi amendată, fie după convoră fi îndeplinită dâtoriile cu zelii şi probitate.
Porceptoriă comuneloră urbane sunti obli-

18
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statarea făcută de Consilii s6ă după reclama-

ţia contribuabilalui, (art. 75).

La finele dilei se adună încasările înscrise

în registru cu matcă, pe natură

şi fonduri,

+

„ Art, 45, Versarea vămășițelorii se va face

de perceptoră d'a Greptulii la casieria generală

a jodeţulvi.
Percapt

Sub totalulii priimiriloră dilei se reproduce a- fie-căreea orii de oraşe faci vărsările Ia finele
cela alii încasărei gilelorii precedente, formân- 15 qile. săptămâni, 6ră cet rurală la fo-care
2
du-se ună singură totalii generalii. Incasările
Centralisarea rimişiţeloriă în comptulii fiscu-

filei se reproducă totii uă-dată, într'ană condei, în registrulă recapitalativă, partea împliniriloriă.

Dâcă împlinirea, so face din rămășițe, aces-

tea se operez

în registrele Ministerului finan-

lui sâii ali altoră cate, eliberarea, recepiseloriă
pe numele perceptorului, sa va face prin paza
regulelorii prerădate mai susii, (art, 47),
Esta oprită perceptoralui să verse şi casierului să priimescă fondurile în socotâla altoră
dări sc ani de câtă aceea pentru care s'a ris-

colori, 6ră dâcă prorine din dările curente, în
registrele comunei,
'

paasii de contribuabili. Agintele caro ară con=

anului, după întrebuinţarea lori, suntă încheiate po cea din armă fie, specificându-se

urmărire, să răspundă sumele cărora le a dată
altă destinaţie, rămânendu-i dreptalii de des-

Art, 46. Registrele de chitanţe în carsuli

Suma încasărei pe fondari şi anii, Ele se îna-

traveni acestoră regale, ra & coustrânsii, prin

păgubire după

licuidarea tutuloră rămăşiţeloriă
poezii casieriei s6i comuncă de la care s'a, priicomunei.
mită, în termenă de trei dile dapă încheere, ” „Pentra
a ialătura desăvârşită amestecul
spre verificare şi păstrare,
greşită scă intenționată ali fondurilorii, perLa finele anului,cu incepere de 12 20 Docem- ceptorii
voră aduce obligatori la fie-care vărbre, .registrelo de percepţie se închee în tâto sare
rolurilo şi registrele de rămăşiţe, spro vepartidele loră de către perceptorii în presenţa
rificare,
primarului comunei, Totii ră-dată, so tuchee
şi unii procesii-yerbală, constatândă situaţia
c. Retribuţiunea perceptorilorii şi agențişi saldulă casei. Registrele anului ce expiră se
lori loră
retragii îndată spre verificare, predândai-se
în
echimbi registrele anulat viitori,
Art. 49. Pentru împlinirea dărilocă trimestriale cu începere de la anulă 1872, perceptorii
voră fi retribuiți de către comvgă,
d, Tacerea virsămintelorii
Acsstă retribuţie va putea fi fixată ssă proAri, 47. Vărsarea dăriloră curente la casa porţională, Ea, se va înscria obligatorii în fieStatolui se face în numele comunei. Comuna care ani la partea chelcuelilorii budgetului
are facultatea acentralisa fondurile trimestriale comunei
de la pereeptoii şi a le vărsa ca ânsăşi la caArt, 50, Pentra împlinirea şi răfairea, răsicria generală.
măşiţelorii pe periodală 1867—1871 inclusivă
In asemenea casă,. Consiliulă va determina se va răspunde de Stati agenţiloră de pereepregulile pentru centralisarea fondurilor de la ție şi centralisara remisele următâre: «
pesceptoi şi pentru virsarea lorii la casierie.
a. Perceptorii comunală voră priimi uă reComuna pâte asemenea autorisa pe percep- misă de 1!/2 la %/o asupratutuloră incasăriloră
tori să facă directii rărsarea fondarilorii la, ca- co facă (art, 6 L. P. 10). ,
sicrie,
.
Yacii parte din acâstă, categorie pereeptorii
„ Permenile destinate pentru vărsarea bani- din comunele rurale, târguri şi orase, cu ponuloră la casierio santiă: la 1 si 15 ale luneta laţiane până la 5 mii saflete. Poprlaţia se va
doua, şi la 1 şi 15 ale lunci a treia a fie-cărui putea constata, îmulțindă cu 5 numărulă contrimestru. Pentrn a so cvita aglomerarea de uă tribaabililorii stabili, înscrişi prin rolurile gedată a virsătoriloră, casieria, va fixa, dilele de nerale la începutală periodului.
vărsare corespundătore datelor de mal susii,
d. Perceptorii da orase priimescă, pentru com=
(art. 59).

„o

La cea din urmă vărsare a trimestrulai, d6tozia comunei va trebui a fi integralmente răfnită la casa Statului, spre a ec înlătura, cu a-

cestă chipă urmărirea prevădută la art. 70.

pensarca cheltueliloră de pzreepţiane, 5 la sută

asupra sumelorii co vorii văzaa

în numerară

(din rămăşiţe de) cortribuţiuni directe, decimi,
amenda judiciare, deficituri, şi 1 la sată din
arenţi şi chirii (art. 7 alin. XI şi art, 3, lege

Pie-care vărsare de bani so va face obligatoră cu uă, declaraţie în care se va specifica,
numerarulii (felulă monedeloră), actele do va-

şiţelorii s2 va mărgini ln aceste duot categorii,

sătoruli va priimi în schimbi uă recepisă valabilă, formată în aceleaşi condiţii (art. 63),

retribaiţi şi pentru rămăşiţe totii de către co-.

percepţiei 1868).

Retribuţia pentru servicinlă împlinirii rimă-

lot, timpulii şi cătimea, fondurilorii fiscale ru- pentru toţi perceptorii în ganeze, potrivită porale, judeţiane şi ale camercide comereiă. Văr. pulaţianei oraşiulai din care facă parte,
Contribuabilii districtului Bo'gradi voră fi
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lonişti, conformă art.131 din statate şi art. | In acestii scopii, perceptorii rurali şi urbani
din tegca percepţiei, anuli 1868.
.
predaii obligatorii.ună compti trimestrială de
€. Pentru împlinirea şi rănirea rămăşiţelorii gestiune Consiliaiui, comunală, coprindîndă :
vecht înainte do. anuli 1867, agenţii da. per- debitul după roluri „sâi, titluri de. percepţia,
cepție, xorii priimi îndunită remisă, prevedută îucasările efectuata în trimistrele precedente,
aci (art.30 legoa, percepţiei),
colo operate în trimestralu curenti şi -vărză-,
Arte 51. Remisele perceptoriloră,se vorii răs- ris făcute din impnsitelo; scale, împlinite în
punilo. la fie-care finită de trimestru. de. căţre sarcina comunei, Acesti:comptiă îlă va preia..
casierali generalii cu ocasia ultimaini .vărsă- în.cele Mântciă 6 qile.ce-nrineză dapă -expiramentă, în. schimbul unui compti specială, for- rea trimestrului.
|
matii şi semnată în. regolă de agnati, pentru
Consil.ulă: verifiză și. sa. pronnaciă asapra
tâte rărsărilo făcute în numerarii
sâă în cupoane comptulai în termenii:do 15 dilo maxima de.
de obligaţii pjanze la scadenţă.
la, data.prirmirii lu.
Pa
Este oprită 'ori-cărul agenti de percepţie
Aceste decisiuni, în cas de mulţămira din
d'a rădica Wa dreptulă din numerarulă casei partea perceptoriloră, suntă supuse apelului;
remise pentru trimestrulă, trecuti sâii curenti, pentru comunele rurale către Comitetolt perfără antorisaţia formală,.a casi-rulni. Od-co manentă ală judeţului, şi -pentra cela, urbane,
rădicare de fonduri contrarii acestei disposiţii către Curtaa de comoturi (ai.
II, art. 10,.logaa,.
se va considera ca.uă -delapidare şi, se Ta ur- pareeaţiei).
mări, conformii: art, 113 din legea. compțabiApelulă se.va face de perceptoră în tezmenii .
Hițăţii. .
de 20 qile către Cumit-tală permanentă ală.
Compturile de remise sa formeză în parte de judeţului, şi în termenă.de 30 dulo.către Carexercită şi de ramură da, venituri directe, în- tea de compturi,. socoțitii de la data :priimirii
directe, domeniale ş.c.].: Casieruiii. cercetiză decisiri Consiliului pronunciată asupra com: .
compturile în termtnă maxima de 2 dile după talat.
o
,
primirea lori, le legalisâză pentru exactitate
Art, 53, Pareeptozii , comaneloră urbanz.
şi în schimbaliă lorii răspunde soma curenită înaintezi cazierului generali. în terinenulă pra-.
agentului de percepţie.,
vădati la al: ll de imaisusă, unii comptă „driAceste compturi se înaintsză,
pe deplină ALi- mestrială asupra situaţinaei rămăşiţelorii, connisteculni finauceloră a servicinlii respectivi, ţinâniii d$toria alâsă exncţă după vechi!o roluri,

ca borderouri speciale, în „primele 10 gile, ale

trimestrnlui ce urmeză: spre a se examina şi, dă
mandatii de descărcare asupra casierului., :
Unii Anblicată borderoă. coprindendii xactii.
cătimea compturiloră trămise Alinisterului, natura foaduriloră. şi suma ban:loră cuprinse întriensele, se va înapoia «do Alinisteriă casieralui.
spre ati servi provisoriii pentro juatiticarea șumelorii înscrise la partida portofoliului casie-

riei, peuă la, priimirea orlonanţeloră de, plată,

Casierulă;remâne răspundători, în totii casulii, pentru ork-ce remiso râspunse în modi

nețegulutăîn contra legii. Acer aşi răspundere
va area Şi câudă.va reţine în probtulii săă ile-,
gală, când, ară întârdia s€ă comromite plata

|

împlivările, rimăşițle

și vărsările.:

,

Cunsiliulă e dâtorii să verifico şi să respandă
perceytorului. asupra comptaloi predatii în ter- .
menii do 15 qile.
In casă de amânare stii de negligeață din
parte”! în verifiare, casierulă rămâne d'ă,potrivă răspundătoră pentru sumela ni justiticata
pri comptari.:
a
i
Perceptoril ca se voră crede asupriţă pzin alegerile făcuta
de. casieri, poti asemena faza
apelă la Cortea de comptnti, în modul nraridută mai susii..
.
„e... Urmăriră

remiseloti agenţilorăde percepţieîn parte stă
Art, 51, Perceptorit urbani şi roraliai ărapti
întotală,
.
d'a sapune ,mtavriloră de. urmărire pa contri“Casieralii e obligatii ca. în 12 ore după prii-. bnabilală.care nu.va r&s-unde contribnţinnila
mira ordonanţei trebu:târe, să descarea par: în;carsală -celei d'ânteiii luni,a fic-cărui tritida portofoiiului casierici şi să reguleze.acistă

chritoială. pria scripte. şi compțari,: sub.;pena-

litatea, prevădută Ja art. 75,3.
d. Compturi şi apel: Art, 62. Perceptorii suntă dstori să dea regalată sema despre, ojeraţiile co sâvârgescii,

p5'deuă parte Consiliulai comanali,în ceva ce
BT v* sce incasarea dărilorii curente trimestriale.
ră pe de alta casierulul generală. în cea, ce

s0. atinge.de implinirea rămă şiţeloră pe. întervalală d'inainte și după, 1867.

mostra, chiar la biuroulă de percepție, (art.

legea urmă. iri). .
RE
"
|
Urmărirea va fi precedată do uaii avertizm-ntii gratis pe termenii do 10 Qilo,. coprjadenaă tote dările fiscale, jodeţiane şi comunale .
pe acel trimestrn. Avertismentuli:sa va. prada chiară-în mâna contribnabiluiai;
ră la casti
de.absenţă
scă nacoinţă.de:2/1ă priimi. se va
lipi e şa. casey. debitorului, -constatânda-se
faptulii în prezenţa agentaini Poliţie) ssăa duri.
martari vecini. Avetismentali ra cuprinda,
ÎAră resături, Ne, registraloi, numele contri2
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buabilului, datoria trimestrului
ss anului, data | cererea perceptoralui sâă a Consiliului: comudilei și semnătura perceptorulul.
nalii. (art. 32—36, 65 din regalamentulă de
1. Ordonanţa preveatitâre so presintă con- urmărire).
'
tribaabilului la domiciliii de perceptoră în aNici unulii din cole trel grade de urmărire.

sistenţa a duoi martură vecini. Acostii agenti
comunică dobitoralui că a intrată în gradului 1
de urmărire de 10 gile, şi însemnăză pa ordonanţă în presențiă'i să a Gmenilorii casei, diua
înfăgişării în litere, invostindu-se cu semnătura

prevădute ma! susi, nu daii locă la vr'ună felă

de amende sâă produsă de urmărire în folosuli
perceptorulai.
Urmărirea se face independinte de ori-ce a-.
semenea, cheltueli.
-

sea şi a marturiloră asistenţi,
Art, 55, Comuna are însădreptulă d'a priimi
2. Gradulii ali 2-lea de urmărire so aplică pe lîngă dările dâtorite unii procentii de 12 la
îndată după priimirea ordonanţei de secuestru: sută pe anii, în folosulă săă propriă, de la totii
perceptoruli se presintă cu ordonanța la debi- contribuabilulii care va fi întârdiatiă a se refai
toră în modulă prerădută pentru graduli de cătra dânsa, peste dina de 15 a ultimei lant
prevestire. Dâcă debitorulă nu voesce a se ră- trimestriale.
îui, perceptorulă alege obiectele supuse urmăAcestă procenti se va răspunde de contribuaririi până la concurenţa detorici, le pune sub biluliă întârdietori, în raporti cu suma dâtosacuestru şi constată faptul prin încheere de riei şi numărulă dileloră percurse până la efecprocesi-verbalii sub semnătura sea, a martu- tuaren plăței, fără privire acea s'au exercitatii
riloră şi a debitorului Unii exemplarii procesă- s6ă nu ver'uă urmărire asupră'i.
verbală ga lasă

persânei

secuestrate,

scă,

în

Incasarea acestui produsă se va opera prin
registrele comunei, făcându-sevenită în comp-

lipsă, familie!, îngrijitorulul sei Gmeniloră casei e&lo; Gră celă-altii exemplară se ve lua de
agenti, spre a face publicaţia prevedută ln
art. 19 din legea armăririlorii.
Ori-ce secuestru aplicată fără autorisaţie,
s6ă pesto tormenulii legală, se va anula,
Contribuabilul asnpritii are dreptul a'şi
căuta despăgubirea do a agentul de percepţie pentra pagubele ce i s'au ocasionată,
3. Graduli ală 3-lea de urmărire, (vinderea
prin licitaţie) se efectuade perceptoriă după

ţieă (capitalulă) cu gifra procenteloră (de 12 la'
sută) şi cu numărul qileloră de întârdiere, a

fi după trei luni pentru nemigcătore

împărţi acâstă, sumă cu 360, separândă printr'uă virgulă duoă cifre la produsă,

dece dile de la catagrafisire pentru migcătâre,

(art. 510

tulă să, şi eliberându-se chitanță ca, pentru

ori-ce încasări de bani,

,

Perceptorii, şi mai alesi cei din comunele rurale, voră îi d'aprâpe iniţiaţi de comună şi de
casierie asupra calculului exactă ali procentelori, spre înlăturarea ork-cărei nedomiriri în
percepţia acestui produsă,
Calcululii se face: a îmulţi suma contribu-

Art, 56, Contribuabilii asupra cărora nu se
Operația vinderii objectelorii mişcătâre se ra va putea aplica lesea de urmărire, din causa,

face după publicare în presenţa agenţilorii de
urmărise, a Consiliului comunali, a propricta-

rolui, a cumpărătorulai, la loculii şi în giua

fixată, şi pe preţulă celă mal
tru detoră, Din preţulii eşitiă
dâtorite, înapoinda-se restul
conformii regaleloră stabilito
lameatulii spevială (art, 53 şi
Ori-ce vindsre ilegală ssă

avantagiosă pense încasăză dările
contribuabilului,
în legea şi regu57).
neregulată șa fi

lipsei a ori-ce felii de avere, dâră cari s'ară afii în stare d'a patea munci, voră fi urmăriţi
în moâuli următori:
Consiliuli comunală, prin agentulă săi de

percepţie, în unire cu acela ală Poliţiei, va lua
măsuri:
:
a. Să se secuestreze, prin urmărire, uă trei-

me din simbria sâă din preţulă lucrului ce priimescii asemenoa îndividi de la locurile unde ser-

lovită de nulitate; Gră agentulă abătută va, fi vescă (de la comercianţi, arondaşi, stăpâni, etc.).
chiămată la răspunderea pagubelorii priimite,

b. Patronii vorii fi dâtori să răspundă în mâ-

Tribunalulă, întemeiatii pe urmărirea făcută
de perreptori conformi legii şi regulamentului
speciali în vigâre, şi fără a face uă nucă urmă-

durilosă contribuabilului debitorii, pânăla con-

Vind6rea imobililoră se ra face prin midlo- nele perceptoriloriă contribuţiunile celi se cerii,
circa 'Lribunalului locali în urmna efectuării în socotela simbriei 6meniloră aflaţi în serurmăririi pe calea aiministrativă şi în teme- viciul loră.
iulă autorisaţiunii Consiliului ministriloră, care
La din contra, urmărirea se va putea îns2rvă ds titlu execatoră.
drepta asupra stăpânului ca păstrătoră ală fon-

rire judiciară prin portăroi, pâşesce â'a drep-

tulă a autorisa vindârea, imobileloră, în terreni 'de trei luni fixă, conformă Gisposiţiuni-

loră art. 510 din codulă da procedură civilă.
Ordonanţele de urmărire se eliboreză de adininistraţiune în termenii fixă de 12 ore, după

curenţa sume! dâtorate.

Ş Y. Atribaţiunile casieralui 'genoraliă
a. Lucrări preșătitâre

Art, 62, Casieralii generalii, dapă priimirea
roluriloră noului periodă, se încarcă ca resu-

FINANCIARE

maţalii loră la partida fie-cărei comune, şi predă
neamânată rolurile comunei respective, oprindă
tabloalii (So 24) în binroulă casierii (art, 17).
Casieria predă asemenea perceptoriloră, la
începutaulii anului, condicele trebuitâre pentra

-
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'Tabloulă dilelori de vărsăminte se ra afişa
în casierie şi la biuroulă percepţiei fie-cărei co-

serviciulă împlinirii rămăşițelorii.

_ Costaliă materialului se va răspunde d'a dreptulă de casieră la finele fie-cărui trimestru.
Art. 5$, Casierulă va forma și preda coma-

nelortabloar! speciale de rămăşiţe pentla 1872.

mune,

pentru a scuti

pa vărsători

de

ori-ce

,
"
,
străgăniri.
La dilele determinate, perceptoril voră face
gi vărsarea rimăşiţeloră încasate de dânşii,

Formalităţilo de vărsare sa vorii îndeplivi
fără întârgiere din partea, casieriel, pentru ca,

perceptorii să nu fie ţinuţi a sta mat multi de

24 ore la reşedinţa judeţului,

Prefectura judeţului, priiminâi midlocire
Spre acesti scopii, cusierulă împreună cu unii
membru ali Comitetului permanenti voră a- din partea casieriei asupra întârdierii vărsărilege situaţia rămăşiţelori fio-cărei comune pe lori, e dâtâre să ia pedată măsuri administra
fonduri şi exerciţii, îndată după aplicarea a- tive pentru aducerea perceptorilorii negligenți.
Art. 60. Controlul casieriei asupra vărsăcestul regulamentă.
minteloră consistă:
1. Alegerea se va face:
a. Dapă tablouri annale de constatare, după „a. În ceea ce privesce dările trimestriale: a,
roluri, registre do împlinire şi după recepisele observa, ca comuna sâii delegatulă săi să ris-

perceptorilori ce aă funcţionată în fie-care co- pundă în întregime parteu de fonduri corespundătâre dilei de vărsare, răfuindi dâtomună.
Aceşti agenţi vorii fi obligaţi să predea liste zia totală îa 15 a ultimei luni trimestriale
de rămăşiţele neîmplinite, cari se voră confran- (art, 79)..
b. In ceca, ca s'atinge de rimășițe, casierulii
ta la trebuință ca chitanţele de plăţile făcute
de locuitori. .
,
b. După registrele foştilor subeasieri şi
sub-prefecți şi după oră-co elemente de comptabilitate aflate în plăşi s6ă la casierie.
Operația alegerii rămăşiţelorii şi desfacerii
agenţiloră se va face gradatii: mai ântâii

a pârcălabiloră către casierii de plăși, şi a a-

cestora cu casieria, generală, determinândiă cu

exactitate dâtoria, sumele împlinite şi vărsările făcute,
Pentru rămăşiţele şi deficiturile alese, so va
:închzea, tablouri speciale, carl confruntânduse cu scriptele casicriel se voriăi preda, percep-

toriloră comunal. ”
:
2. Rămășițele se vorii înscrie în registrele

controlă obligatorii, prin ajutorulă registrului
recapitulativiă (de chitanţe şi roluri), dci, rămăşiţele s'aă încasată regulati pa fondurile şi

exerciţiile privitâre, dscă acestea so vărsii în

întregiine şi decă n'a, rmasi asupra perceptorului vre-uă sumă din banii împliniţi.
Casierală generalii, după ce verifică matcele
chitanţelori cu registrulă rocapitulativi şi as€dă situaţia, perceptorului, snbscrie acostii re-

gistru,- însemnândă şi No. recepisei eliberate

pentru piimirea banilor (art, 14, a1.1V, .p. 868)
Agenţii cari s'ară dovedi că ai ținută asupra loră şi n'ai vărsati la termenele prescrise

sumele încasate, vorii fi amendaţi cu perdorea

recapitulatise ale fie-cărei comune, la partida

reiniseloră cuvenite la acele same şi vorii trebui a lerestitniîmpreună cu procentelelegiuite,

„ Perceptorii comunali rămânii apot îndetoraţi

cate în regulă (art. 29, L. P.).

sâi deficiturile de la dâtorii, şi d'a aplica ordonanţele de descărcări pentru limpegirea situaţiei comunei pe ani! trecuţi.
Casierit voră înainta Ministerului financeloră

paza acclora'şi regale, veniturile indirecte, domeniale și alte producte ale hudgetului, tre-

d. Lucrări de centralisare a teniturilorii

e. Condică, scripte şi controlă

debitului, pentrn fie-care anii deosebită,

d'a urmări şi împlini cu stăruință rămăşiţele

ună rândii din tablourile de rămăşiţe.

Art, 59. Contribuţiunile trimestriale se vărsi

“ de către comune la casierală generalii ali ju-

deţului, începând de Ia cele W'ântiii ile ale
„uneia 2-a din trimestru şi terminând văr-

sarge ponă la 15 ate lunei a 3-a, (art. 7, al. III,

Casieria, în înţelegere cu comunele vori fixa

afară de împedicările de forță, majoră, justifi-

Art, GI, Casierii generali centralisâză, prin

cute în debitulă lori, stă după midlocirea altoră casieri, în temeiă de contracte stii alte
titlură speciale de împlinire.
i

Art. 02, Registrele ce casierii generali suntii
dâtori a ţine pentru serviciulii lori, sub sigiliulii Ministerului finanșeloră, sunti:. .

Jnruală generalii (casa baniloră); .
- Registro de venituri şi choltueli;
- Registru de recepise cu talOno;
Condică de maţerialii, ete,

. Operaţiila de orl-ce
cătimea fondurilorii. te va trebui a sa răs- nalală de casă chiară
puude, regulândă ca în fio-care di să nu aibă execută Casierulă se
sumele priimito şi se
a faca mai mullă de câți cn 9—10 comune.

printrună tabloii speciali dilele de vărsare şi

.

natură so înscrie în jur-

în momentul

cândi se

încarcă succesivi cu tâte
descarcă cu v&rsările căe
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tre tesaură, scă cu pliţilo legal
e făc ate în nu- | Fondurile şi
alte vatuări ruzali se vorii înmels Statului,
„ainta în întregime case! Comitetulu
“A cesto operaţii se oră transporta
i de licui-în regi] dareJa fie-care7 dila, - trele accesorii,
o
DE
'Pond
urile
' Casey de depuneri” şi ale Came
Casieria va deschide partide 'cu fie-care:corei
de
comer
e-ii şi: cele “prii
mună, po d'uă-parte pentru dările
noului pe- | tori casieri,se voră înainmite în comptali alziodii.:pe d'alta pentru rămăşiţele aniloră
ta regulată ca snlort
an| respective. priimindă în schimb recep
teriori.,
i
isele loriă,
Ia
sii

* Debitulă dărilorii, curente; şi!

operaţiile de|
încasări sevoră specifica și înscrie
pe trimetsru,
În so va: pntea; priimi dârilo altoră
trime-

e. Betribuţia ş inspecția '

Art, GG, Casierit- ecneraii, pentru
stre înainte d'a 'şi răfui: dctoria trimestrului
compensarea cheltuelilori de inspectoră, verifi
CoepitorE,
care și _
pentr
a
respo
nsabilitatea ce ai asupră-le, prii-"Debitulă rămășițelor şi operațiile
da
incamescii
remise de jumătate Ja 'sată asupra
sărL so. voră înscrie pe ezerciţii.
sumelorii ca rorii încasa în nuinerariăi
"Ati 63. In schinibala versămiuteloră
(rămăşiţe
cei
pe 1867 până la 1871 inclusiv),
se face, casierulii generalii e obligată
:
n.
a libera |: Casierii district-loră,
- din condica specială vă recepisă
ale căroră venituri sucu talonă, (con- puse la remisa
at fi da la 600.000 lei nout în
formă art.10, 1. C.),
:
Se josă, voră avea drepti la
= Itecapisa va: coprinde : No, jurna
3/4 din veniturile
lului unde menționate. a
S'a filcută venită sărsămentală, suma
priim
ită
"
Casier
ii
generali priimeacă 1[2 remisă, do la
în numerariă ecă în acte de valori
, numele văr. sumele trecutaîn
debitală lor şi vărsate la alţi
sătoraici, numirea comunei,
felulii contribu: comptabilă
şi vice-versa (art, 8. al, III și III,
țiuniă eâă ali xămâăşiţeloră, timpu
lă (trime- L. P.68).
strulă. sei exercițiulă) în coinptuli
a
căruia s'a
Casierii oră priimi pentra rămăşiţele
Tăzpuus banii şi data priimirei
ce se
loră Ia casierie, voră îmnlini
din 2nii trecaţi până Ja Ianaa„zânsemnările din Tecepisă s2 repro
ducă întoe- rii 1867 îndouită remis
ai în matcă şi în talonii şi câte
a prerădată prin ac6trele se sub- sta (art. 20 1. P. 1858)
srriă de casieră, . . .
Ci
tă
,
Acest
e
reinis
a 30
:. Recepizel9 se vorii elibora osebi
tă pentru ră | în pulere de ordon voră rispunde pe trimestru
mășiţe și esebitii pentru dărila trime
anță de plată.
!
striali.
| - Este cu desăvârzire
Partea virsătâro va merga să
"i sc visczo ticipaţie a rumisaloră oprită prelevarea cu an-'
, sub penalitatea prerăzecepisa do către agentală admin
istrativi ală dută la art. 119. (L.
C.). Prefecturej,
.
i
- Casierii voră forma și trâmite compt
" Recepiscle eliberate de Consiliulă
arile de
gener
ală | remis2 în modul prerădată
se trecă înti'uă condică Speci
la art. 51 de maj
ală în Prefe

sc visezi ți so întorci părţiloră versătâre,ctură,
după
oprirea talonalai,
a

!

srsă, .
E
Arte 07, Nu sc acordă casierului DIR
dreptii do:
Temisa asupr

a ineasăriloră venitariloră directa
Aceste talâne se înninteză, prin casie
ră, A[i- pe periodulă 1872—1876,
nisteralui foanceloră cu borăcroi
cari priveacă în sarmensuală; | cina comneloră (art.
35),
Art, 04, Casioria vatrămite serviciulu
i
comp!
art. 03, Casierii generali suntă oblig
tabilităţii compturiie de sesti
mensaale.
face inspecţie uă-dată pe trimestra, ceiaţi a
însoţite de actele justificative une
pude
venit
uri
şi Şină, sersiciuloi agenţiloră da percențian
cheltueli conformă legii comptabilităţii
e,
,
a constata mersulii implinirii rămăşiţelu spre
"ră celorii-alţo direcții dia Binis
ră,
terii le va corsuiii arruăririlor
ă. ținerea regal. lori şi spre
trămite borderouzi speciale pentr
u sumele în- a lua măsurile de
îndreptare și reprimarea a
casate din diferitele ramari de
venituri ce le orice ubatari.
privescă, conformă instrucţiunilcr
”
iă speciale
Rosal
tatulă inspeeţinniloră ficate ze va, coCasieria sa priimi şi va verifica,
com
tusil
e
munic
a A[inisteralui financ
de remise alo agenţiloră de perce
pție însacite deroii resumativă po comunelorii printrună borde actele trebnitâre, arţ. 38,
e,
MR
Art, 60. Pentru sarriciulă insperțianiloră
ali urmăritiloră ete. casierii voră ţineobliga,
d. Pirsări la casieria centrală
toriii câte unnlii s6ă duuă ajutre speciale
pentru.
fin-ca
ze
ducă
plăşi, retribuiţi din rcmiArt. 65, Fondurila conteatisata
de casierulă ! se!e lori.
generală din dările directe, din rămăş
:
Ra:
iţe, con-

Acesti agenţi sa vorii
iribuții indirecte, domeniale ese., se
e !a recanâscerca
vorii înain- | Ministeralui financeloră, supun
ta în văriaro ln casieria, centrală
.
.
,
la Anole fiz. |

cărei săptămâar, sâă la casele
co se voră determina pin instrucţii de Ministerală
finan- |
țeloră.
, . Hi '
Ape
, i

i

7. Urmăriri

Arie 30, Când

comuna întârdio rYspandei,

“

n

Du
|
,
- 23
urmă,
Acesti ta Uloă aeraxati și legalisa
partea Statnlui so aplică
tiă
asu
de
Preii
Bra per- ) factură
so ,
2
ieptorilorii, asupra primarul
A casierului
ui
pentr
ăşi
Casii comunali (art. 2.31. şi asupra consi- d a dreptulă la împlinirea fonduril
e delegatii
1V.L P.71)Ă
pom
ita
deţului,i suucarai.
î
n
u
r
:
la
rând
ulă
seral, în unire e
,
Las
săă va avea
nrmărire în numele s-.a4; 4 exieetală jur ap ice legea d- Urmărire asnpra averdreptulă sz
ii migcăi a exercita,
Ore Şi nemişrătOro a agcn
„n aestă scopii, prefectu,..
*
“ită acâstă
ţilorii delapidatori
pentru despăgubirea sa
stată în altimele gile ale trimestru; ,
da sumele rfspuuse .
„gistrele casieriei, situaţia vărsăminteloriPi: | cu analogie la thesaură,
pârt
,
î5,
cărei comune, facă ca dâtoria, trimestrială. .
Comuna este dâtore să
ja tâte mă:
Resumatulă constatărei făcute se înscrie în- mina dinaarii pentru asigurar
ea fonduriloră
îvană tabloii nominaliipe comune, sub-seinnă- casieria geneva>nulă țiuerei
la caza, ec
turile prefectului şi casierului: ună exemplarii - Ministerrit finance încerey loră
spre văr aro
se înaintâză imediată Ministerului financelorii, pe percaptoră stă pe col.
crsaro Jala

zea
î sumi elor d&toritede dâns
a St atului,
xirea dia

FINANCIARE:

(direcția contribaţiunilorii directe); Cră celii

dalii daoilea exemplarii se opresce în canzelaria casieriei,

.

|

pi

„Ta puterea acestei constatăni, prefectul şi
casierulă pâşescii a avertisa:po comunele dâtâre, în persona perceptoru'ui. primarilorii şi
consilieriloră ca să achite diferința, contriba-

şiiloră în tomeni de 0 ile
La casă de întârdiere so va emite din 1U în

„_

fondurile încasate

furati.

saă perdu.

PRI

a, non

i
“Art, 74, Agenţii de percepție cari: ară
plini vre-uă dare, aatorisată de lege. fără a”k.
eli-"

bera pentru soma priimită chitanță -6ii rece-

pisă din registruli cu inatcă, scii le-ară elibera,
în inodi frandulosă. vorii îi distituiţi şi supuşY la plata aceloră sume cu procentele legiuite,

fără dreptul de remise.. dându-se şi în jude-

10 dite, conformă leg»i .speziaie, ordobanţele
revestitOre, de secuestra şi de vindare asupra
iuncţionarilori comunali notaţi mai susă,

l. p. 1863).

asuura tutuloră debitoriloră ce n'ară răspunde

nuscrise ssă recepise da tipari îrnaduldso coră

la casa Statului vre-uă sumă provenindă din
xenituri indirecte, domeniale şi alte producte

fi distituiţi, urmăriţi pentru restitairea banilori şi acţionaţi înaintea instanțelori judiciare
ca delapidatori de fonduri publice.

cată, spre a'şi lua. penalitatea le ginită (art. 97.
,

:

Pi

i

IS

Ă

_„Aceloraşi penalităţi se voră supuneşi '2-

Ving6rea se va face gradatii : mai ânttiă, genţii cari nu voră xeproduce în tâtalu scă în-.
se va vinde averea mişcătore şi nemişcătâre a parte sumcla încasatefn condici, cară ar srhim- perceptorului pentra .acoperitea actorici: la ba destinaţia legală a fondurilorii, casi."şă-ară neajungere, averea primarului, și, în urmă, a dasuşi registrele publice, cari arii comitu răsături cu scopă de frandă ssă orl-ce alte. opera- .:
consilierilor comunal.
T.3 casti d'a îi inidlocită înlozuiri în cursulii ționt în registre în pazaba: comunzi. stăe fiNa
ui
trimestralui, suma, remăşiţelorii se împlinesce sculuj, proporţională şi obligatorii de la toţi aceia!
Art. 25, Aganţii de percepţie car! wară pre-.
cari ai funcţionată în acelă intervală,
du compturile la tarmenii, s6i v'ară ţine cu: Perceptorulă, primarulă şi consiliari urmă- acurateţă registrele. rolurile şi cele-alte acte: :
ziţi se substituescii, la rândulă lori, în drapta- ale serriciului, soră fi amendaţi pentru fic-care .
zile Statului pentra a ze despăgubi Ce Ja con- dată co !/4 minimum şi 1/2 maximum din retribuabili da sans remăşițelorii răspunse de la tribuţia loră pe nâ lonă (art. 28 1. p. 08).
"Art, 06, Casierii generali cari arii elibera
dânşii.
Ea
Art. 71, Casieraliă aplică legea de urmărire perceptoriloră urbani scă rurali recepi:o ma-

budgetare, conformă stipulaţiiloră contracteloră şi altoră titluri de împlinire.
..
.

Necepisele eliberate ilrgule nu descarcă pe

Casiernlii urmnăresco âncă pe comptabilii, perceptori sâă po comunăcătretesauri, chiarii
foşti sti actuali, pentru a, răspunde rămăşiţele arendi pe lingă deusele însemnare.în condica
şi deficitale ce ară figura asupră-le, împreună recapitulativă. Acestea însă dai agenţilorii tot
pa calele gală. despăgrcr procentele legale, conformă art. 113 dinie- dreptuli d'a'şi căuta,
birea deplină de la casierulii prevaricatoriă.
gea comptabilităţii,

Art. 72, În casă de delapidări comisa da că- + Arte 72, Ori-co contribuţiuni directe sâă in=. ; -

tre perceptorii comunall asupra fondurilor încasate, casiervlă şi comuna iai măsuri pentru
darea în jndecată a agenţiloră preraricatori, ,

directe altele de câtă acelea cari sa „tii antorisate do legile de finance sub veri-co titlu sii
veri- co numire s'ară împlini suntit cu desăvâr-

pandă către Stată.

funcţionarii publici cari ară săvcrşi înplinirea

Prefrctnlii în unice cu casicrală vori întoc-, şire oprite.
.
a
cal,
mi ani tabloii nominală de toţi locuitorii im- ” "Autorităţile cari arii ordona împlinirea, lor,
puşi în acea comună şi'va reparti asupra, lori faneţionarii
cari ară faco repartiţia lori: pre-:
suma delapidată în analogie cu dările 'co răs- cumiă şi list+lo şi tarifelo şi în -fârşită toți
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,

dărci serviciului și Iegalisate sub semnăturile
_
|
a6neloriă vorbite mai su
ţiuni complinite da pa
contribu
de
e
“olaril
că
d
plătită,
fi
. Eră pexsonele car! vori
i tea priimiriloră co tote umele vărsate de
li ari -înapoia îndată; aceeace au da 5, vor
tribu
ibuabili
“aa trebnitn
i ziseri i |
re pietrepână se lava alăsa spaţiul
na:
banii
putea în timpii de trei ani să'şi ceră
cei va avea,
publică
funcționară
poi do la ori-care
:
iei
„ua
tre vechiaşi noua gestiune, voriă îndeplini şi
ordonată stii făcut împlinirea, şi DU YOTU ave
ea loră inain- modificaţiilo Ce ont oiciăl a vre unui compacţiun
exersa
a'şl
spre
inţă
"trebu
unoră asemenea dări nelegale so voril da sub

judecată şi se voriă pedepsi după lege. că naa

Art
29. eAceltaotabilulă ce înceteză fanc-

4ea 'Tribunalelorii de nici mă prealabile autorisaţie a guvernului (art. 201. compt.) |

SL

cu 0ca$i3enu va putea din causă de forţă maJarbine constatață a asista la predarea serviciului, acestă operaţie se va îndeplini în presența garantului ori a delegatului săă.
Lră decă lucrările se află înapoiate sâiă în

Disposiţii generale «tri
pn

vacepţie la in-

Predare de servici, eee

să

neregulă, şi fostali comptabilă n'ară voi a fi

“Arteva 18.fi art-eSorului
Ozk-ea iN parte”,
şi va priimi
trare
săi numerariuli
cade deea ste rolurile, actele, archiva, mobi:
+ si Cele-alte objecteatingătâre de servicii.
"Cu acâstă ocasio se va încheia :

presinte la predare, se va însărcina mai ântâiii
ună agenti ex-oficio, care să aducă serviciul

la di cu diurnă de lei noni dece pe qi, în pova-

ra tostalui agentii, s6ă a garanţiei sele, după
care apoi se va face predarea în modalii prevtdată mai susii.

a. Un bilanţi coprindenât, până în acea di,

coustatările, împlinirile, vărsările şi rEmăşiţele, cu specificarea valuăriloră aflate în casă.
„În sprijinulă acestuy bilanţiă, se va anexa
aă

lua ca sine registrele de comptabilitate, actele.
serviciului, banii şi altele, se va constata, fap-

„De Unii procesii-verbală constatândii actele
Și situaţia serviciuluiîn tote părţile lui. In spriJinulă acestuia se va anexa la trebuinţă
unii

se înainteză procurorului şi judelui de instruc- '
ţiune respectivi, cerâui aducerea agentului
culpabilă prin mandată judecătorescii, pentru

listă do rămăşiţe pe debitore.

”

inventară asupra objecteloră, mobilieralut can-

celarioi g.c.],
Aceste acte se vorii întocmi în trei exemplaTe, sub-semnăturile agenţilorii notaţi mai sasi
ȘI sa voră preda : ani exemplară comptabilului co întră în servicii pentru a se depune
în

biurouli săi spre păstrare; ună ală duoilea

comptabilului ce ese din foncţiune ; 6ră celă
de
ali treilea se va înainta la autoritatea, de
care
depinde agentulă, spre a examina aceste
aste
şi a lua mâsurile ce comportă casilă, pentru
desfacerea definitivă a agentului, s6ă pentru
urmărirea lui în casăde debită s6iă de deficităi.
Cu acestă ocasie,

Art, 80, Decă comptabilulă la egire'i arii

so va lua măsuri

ca Iegi-

strele să fie adunate regulată până în giua
pre-

tulă prin încheiare de proces-rerbali şi acesta

a face predarea actelor, sâă pentru urmărirea

lui, (conformă art. 204 din |. p.)

În asemedea cas advocatul public vafi dâtor a

da concursul ce ise va cerede casierulă general,

Arte Sl, Casierii generali ai fie-cărni judeţă
şi comunele urbane şi rurale respective sunţii
însărcinaţi, fie-care în cerculi săi, să observe

gi să facă a se observa strictii disposiţianile de
mai susii, privindă în sarcina, lorii ori-ce neregulă s6ii pagubă materială ce ară resulta; cel

d'ântsiă în ceea ce privesce incasarea și răfui-

rea rămăşiţelori, şi cei d'ală duoilea, în ceea
ce,se atinge dărilo trimestriale.
.

Arte S2, Reglementulă de facă se va pune

în lucrare de la 1 Ianuariă 1872,

CIROULARELE
MINISTERULUI
!

FI NANCELORU

CATRE

APLICAREA

PREFECTII SI

LEGEI

PER

CASIERII DE DISTRICTE PENTRU

CEPTIUEI DE LA 1871

(1871)

Ordinulă circulară ală' d-lui Ministru
de Ananţe către d-nil prefecţi de ju»
deţe,

,

i

Ă

Domnule prefectii,

Prin legea inserată în Jlonitorulă oficială

No. 64, perceperea dăriloriă se lasă în sarcina
comunelorii de la 1 Iuniă 1871.

Prin osebită ordină vă voii da instrucţiile

trebuitâre, relative la facerea recensimentului

generalii, care să serve de basă împlinirei dăriloră pe periodulă de 5 ani, cu începere de la

Januarii 1872.

A

:

A

PINASCIARE

”

"95

Doă-cam dată vă comanicii aci ună exemplarii | nerorii urbane, pentru a instala pe nouil perdupă ordinulă înstructivii ce amă adresati ca- ceptori ce se roră alege şi numi de Consiliurile
sierului generală locală, relativii la încetarea respective. Toti uă-dată, veţi pune în privirea
din fancţiune a actualiloziă perceptori, şi la tre- nonilorii agenţi operaţiile ce aii a îndeplini în
cerea serviciului de percepere în sarcina şi res- serviciulă de percepere şi de urmărire, conformă
disposiţiiloră de mat josă,
punderea, comuneloră.
N
|
Recomandă atenţiunei d-vâstra disposiţiile
Predarea, serviciului subcasierilorii de cireuinăcestel instrucții, şi să învită, domnule prefect,
_scripții şi ală perceptoriloră,
:
armătâre
măsurile
a lua şi din parte-vă
1. Veţi stârai asupra comanelorii rurale să „Art, 1, Veţi da ordinile d-rostră categorice
alsgă în complectă personalul de perceptori vutulorii sabeasieriloră şi perceptoriloră urbani:
şi să le încuviinţeze apuntamentalii trebuitori „1, Mai ântâiă, să complecteze registrele cu
cu începere de la data instalărei Lori, deschi- tâte operaţiile săvârşite în trecută şi cu cele ce
dândă şi pentru acâsta unii credit extraordi- sori mai îndeplini până în Qina eşirii loră, îunarii asupra resurselori budgatare ale comu- cheindu-lela acâstă din urmă epocă, sub propria,
nelorii. Asupra acestei chestiuni veţi lua înţe- loră semnătură. Să formeze comptuiii lori
legera şi cu Comitetuli permanenti pentru a de gestiune, însoșitii do actele justificative,
precumă şi liste de rtmăşiţe specificate pe
vă da concarsulă săi.
|
2. Veţi midloci de îndată la consiliile comu- natură da contribuţii şi pe exerciţii. Deosebiti
pale urbane ca să'şi numâscă perceptorii cu Wacâsta, perceptorii "'g1-voră „complecta tâte
garanţia leginită, precumii şi agenţiide urmă- rolurile la partida perceuţii, cu priimirile făcate după registrele de chitanţe.
rire necesari,
a
Aceste regitre şi acte după complectarea şi
Veţi adăugi asemenea Consiliilori comaneloră urbane ca să reguleza neîntârdiatii apun- întocmirea lorii, precum se vorbesce mai susi,
tamentele ce ra trebui să se respundă acestorii se voră preda în priimirea d-câstră sâă a dele-

agenţă cu începere dela 1 Ialiă, de cândă roră
„trebui să intre în lucrare,
Ia
_ Resultatală măsariloră ce veţi lua în urma

acestui ordină "li veţi comunica Alinisterului

'
.
fără întârdiere, Terminând vă invit, domnule prefectă, ca,
atașând cel mai mare interesă acestei chestiuni
importante, să faceţi ca acestă not moâii de

gatului d-vâstră în diua încetării din funcţiune a dişilori agenţi;
i

2. Subcasierii şi perceptoril să vă verce totii
numerariută şi actele de valori constatate după
scripte în dina, eşirii, eliberându-le în schimbi
cuvenitole recepise;
|
pi

3. La predarea serviciului acestori agenţi,

va asista unii delegati ali casierici, şi ună al- perceperea să se reguleza în t6tă întinderea ju- talii alti Prefecturei pentru subcasierii, şi ali
deţaini d=vâstre cu începere de la 1 Iuliă vii- comunet respective pentru perceptori, încheindu-se ună procesii-verbali de predare în triplu
torii conformă nonei legi.
|
|
Instrucţiilo trimise d-lui casierii generalii se exemplară, din care unul pentru casierie, alvoră publica în Monitorul oficialii, de unde tulă pentru Prefectură sâi Consiliulii comunalii,
Consilinrile comunale tori putea lua tote dea- şi celă d'ală treilea pentra agentală respectivă,
conformă art. 61 din reglementalii percepţiei..
luşirile ce le privescă.
Art, 2. Actele retrase de la dişii agenţi, le
Priimiţi, domnule prefectii, asecurarea, oseveţi regala în moduli următori
:
bitei mele consideraţii.
!
„a. Pentru perceptorii.. de oraşe, condicele,
Ministru, P. Alacrogeni.
actele, atc., se voriă încredința agentului consiNo. 18,556, Maiă 7.
lialat comanali, precum se vorbesce la art. 8;

Cireulara d-lui Ministru de finance i
către toţi d-nii casieri Domnule casierii,

a

Perceperea contribaţiilorii directe, trecendă
în sarcina comuneloră co începere de la 1 Iu
liă viitori, conformă legii speciale de la 19
Martiii 1871, sub semnatală şt invită, domnule

casierii, să luaţi îndată măsuri pregătitâre pen-

tru ca, în gilele de 25—30 unii, să asistați la
predarea serviciului subcasierilorii şi a perceptorilorii comuneloră, cari, dapă noua lege, în-

v. Pentru subcasieri, veţi retrage la casie-

rie, pe de uă parte, regiatrele lucrătâre pe anulă curentă pentru a opera într'ânsele incasă-

rile, precomă se menţioneză la art. 20 de mai
jos, pe W'alţa, registrele vechi, arhiva şi mo-

bilierulă biaroalui snbeasierilorii după inven-.
tarii, spre a se afla în depositulii casieriei, (art.

39, 43 şi art. 66 $ 5, 34 şi 35 din reglemen-,

tulă legii de percepţie din 1867). .
| Acestea în ceca ce s'atinge deserviciulă subcasieriloriă şi alti perceptorilorii arbani.

Act, 8, Iu privinţa perceptoriloră comune-

loră rarale, subcasierii voră îngriji ca să'gi complectezo registrele şi rolarilo cu tâta operaţiu-

csteză fancţiuvile lori, 6ră pe dalta să daţi
corenitele desluşiri şi totă concursul d-râstre nile sărârgite până la 20 Lunii viitorii, să for- .
Comitetului permanenti şi Consiliiloră comu- meze liste de rămăşiţe şi ună inventară despre

5
săobiliară, acte.

LEG
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registre ete., incheindu so din
lagea de percepție de la 1
CEă tote acestea ună procesii-verbati
568,
în: tri-

lu exarnplarii de către snbcasieră
s6ă agentaulii
Eci, în unire cu primarală
sii uLii 'consiliari
comunalii ş perceptorulă
i,
,
:
_ Actele, registrele, mobi *
lăsa în păstrarea percep lierulă, ete.,'so voră
toreloi,
Art,
4. Casieria va păşi apoi, uea
mânată
după predarea serviciului
sobe
ceptoriloră urbani, să cerc asieriloriă şi peretez
tate:operațiile întregei loră e cu scrupulosiîncheere Bpecială,- va stat - gestiuni, şi prin
ornici "pe respundevea sa desfacerea definiti
vă
ce se'voră afla achitați cătr a comptabililori
e tesaară, atâtă în
„brivinta sumeloră :de
bani
veniturilariia căroră împl încasați, câtă şi 'a
Sarcina-loră, până la epoc inire 'fusese puză în
a
fancţiane, conforniii art, 10 încetărei loră din
şi 23 din icon 46
percepţie de la anulă
1868.
„Comytalilit, cani se vorii
descoperi âncă debitoră către tesanră, fie
rtmăşițele exigibile, vorii din încasări, fie din
fi constrânşi imediată
la plată, prin calea urmă
ririlorii legimite.

Nan îrea perceptoriloră
comunali urbani

alin.“ de maT'susă.

şi cart. 4

arte 4 Consiliurile comunalovoră ăcter |
zuiua |.
apuntatmentele sufic

iente ce vorii'găsi cu 'cală
să acordo :perceptoriloră şi adjut
ârăloră oră,
cu începere da la 1 Iuliă „viitorii.
scopă îşi vori deschida imediată Spre'acesti
creditul trebuitori,
.
i
Toti 'uă-dată cânsiliurilo -vâră procu
ceptoriloră :materialulă de pereepăr ta 'pere:şi
de urmărire; comptari, imprimate ete. după:
formalele admisa, . -:

- "“Condicele de'chitâanțe și recapitalativo

înigeDoro 58 verii procura perceptoriloră
'de Ministeral
ii -fioanetoră , prânumtrate Şi “şnucuite

sub sigiliulă stă.

:

Instalarea nouiloră perceplori şi Oper
ățiilece

îndeplinescii, de împlinire, iwmărtre,
tersări
„Şi dări de compturi.
,
Art. 8, Porceptorii aleşi şi numiţ
i 55 voră
instala de consiliurile comunale,
încheibdu-se
unii procesi-verbală despre acesta,

itolurile în Binţă, listele de rEimăşițe,
mobi3 a agențilură lori
lierulă , registrele 'de chitanţo şi fecap
tive etc., priimite de la casivrio de cătreitulă„ăZie + Veţi lua îndată
'tonfn felegrere cu con- siliulă comunală,
siliurile comunale urb
cu listă semnată
ane din acelă jud:ță,
ca, se vor încredința nouiloră perceptoii, în regală,
in temeiulă nouei legi

Vigască a'şi alege şi de per cepţie (art, 8) să
num
tori
0 pe a lorii respundere, i şi p &rceptorii trebaisă Jo destine

iinediati localală undetrebuo
si'şi aşede binrouiiă
loă pentrn serviciulă strânger
iidăriloră fisca!e
ȘI a celoră accesorii, cu
începere de la 1 Iuliă
viitoră,
E
o
fitațCircumscripţiile fivanciare crban
e, astăgi în
nţă, so

potă men țino sâă
inodifira dapă păsirea ca
cu cale a consiliurilorii
comunale respec1Ye și în raport

cu cerinșelo

serviciului,
Consiliarile comuna
le, în al, Berea
nouiloră
: Vercepteri, vOră
putea, dâca vor
găsi de cuviinţă,
să dea

preferinţă vechiloră
'titalari, cari
a cunoscința de servicii
, "

Numirile făcnte în
persona acest orii foşti agenţi Ascali, n Wingag
iază întru nimic pe
nisterii,
AliPI
- Vâ-dată Cu bumire
a perceptorilorii „ con
siliulă va înființa numira
lă
ce percepție scă de agenţi trebuitorii de ajutâre
de'ermărire; în proporție cu iniportariţa,
gi întinderea. localităţiloră, dându-le d-sâstră
în privința acâsta cuvenitele desl

_

Punctul de plecare în împliniro

tuli trimestrial exigibile, azezatit înra fi deliregistre,
după rolorile ahului curentă. AI
Art, 9, Perceptorii împlinesci după
obligatorii şi sub controlulă consta roluii,
ritii al
consiliului, contribuțiile directe şi decim
cezorii cu incepere de la trimestrală ilo acșiitorii, de cândă ele pricescăîn sarcina Lolii
coihinci,
-I voră continua asemenea, sub contr
olulii
şi răspundere

a casierului generală, la
rea şi licuidarea rămăşițelorii, cuven strângeito fisculut, (stă foştiloră agenţi sabstituiţi
în drepta- .
rile s6le) provenindii din veniturile
anilgrii tpecuţi

şi ale celul curentă jiână la 1 Iuliii

Art. 10. La ori-ce împlinire de baoi, ISU.
ceptori! comunali suntiă dâtori să înscri pere, în
condica de chitanţe, data incasărei, numel
e contribuabilalui plătitoră, numărul rolulu
i, tinipulă peutru care ss faco plata (annt
i, trimestrali) şi natura contribuţiei r&-pause,
Percoptorii înscriă aceleaşi amânunte în chita
nță, o
taie din condică şi o preda contribuab
ilului,
sub gemuătura lori, | e
iz

uşiri,:
aaa
Arte 6. Consilirile ComDR
Suma
unala voră obliga la partidarespunsă sa susemndză ajioi şi iu solii
iC ROuii perceptori ca,
percepţiei, în dreptul numelat COnîuzi
ntra
num
irii lor, tribuabilului, spre
să depună actele de gara
nție
tre
baitâre pentru * Registroli dechi descărcarea sa, | ÎN
asigurarea nuc! loră
tanțe se va adună în pârig
&esttoni
cstii perceitoifiscali nu (art. 8 din lege), în fis-earo sră, pe natură de fonduri; sub t6- .
se pot serTi, pen- taluli încas
tzu noua gestiune, cu
ățiloră fie-cărer-dile, se eprodaca'
garanţiile depuse 'avj
a încasările precedinte'și 'apoi se
pentru Asigurarea fiar
formeză au
nlui, de câtii după dest
a=
cerea lor regalată și defi
ă generală,
nitivă. confurm art, 10 total
i
Resaltatulă priimiriloriă qiler da
a tran

sportă

FINANCIARE

dictr'ună siugură condei iu registruli recapitulativă dapă natara contriboțiiloriă, :. i:
Art, 11, Perceptorii dai's&mă Consiliului
comunală de; tâto operaţiile loră, predâudu'i.obligatoriă uni comptii trimestrială de geatiu:
no, în cele

d'ântâă

a
A

po

13 din ultima Jană a trimestralui,

-

:

,.

„Uradele de urmărire, independinte de avortisarea gratuită la începutulă trimestralui
sunți
în numării
i do trei. prezestire, sccuestru
şi tindare, precoimii se prevede în legea spocială din. 1802,
1

„ Contribnabilulă intârdietori se va supune a

plăti procentă (dobânda) do 12 le la sută, s0cotită asupra sumei contribuţiei dstorito, cu
incepere de la 15 a ultime! luni a trimestrului

şi până în dina plăţei făcute de contribuabilă,

Ra

2

..

ia

ii

2

ca recapitulativă, precuni se prevede la art, 1$.
de mai joi, . ,
ala
d ; ÎI
EI
ii. t
La fie-care vărsare, perceptorii vor aduce
obligatorii registrele, spre verificare.

6 dilo ale lunei următâre

după espirarea trimestrulul. In privinţa acâsta,
veţi da porceptoriloră.cuvenitole dosluşiry, făcândă şi unii formulară, pentru a exista uă uniformitate îu prodarea compturiloră. !.
n
Art, 12, Agenţiide percepţie aplică legea
de, urmărire asupra tutoră. contribuabililoră
cari vori întârgia plata contribuţii peste diua

:

Perceptorii comuneloră rurale

ÎI

:

Pit

and

de aie

Arte 14, Perseptorii actual, aleşi conformil
legii de la 18 Marti. 1870, vorii continua,:şi

sub noua lege, îndâtoririle poatului lori, pocât;
timpă vorii avea încrederea comunei,;ti atu e,

Art, 15, Aşedarea debitului trimestrialii şi

a rămăşițolori, urmărirea contribuabililor
întârdietori, darea de compturi la itonsiliilo comunale, vărsat-a baniloră şi aducerea registraloră spre verificare la casieria! generală, s0.xa
face conformi regulilorii prevădute pentru perceptorii de oraşe, ea

" Tndetoririle casierilorii generali :
„de districte:

di

e

_drt, 16, Casieria va determina „-în înţele-

gara cu comunale, dil-le în cari perceptoril co:
s6iaîmplinirei baniloră prin midlocuiii aplicării munali rurală şi urbani, suntii dstori să vină
gradului de rindâre.
“| cu banii la casieria județalul, încapândi de la,
.
.:
e
Prosentală de 12 la sută esta dâtorităi do primele ile ale lunel a duoaşi până la 15 ale
contribuabiluiii întâcgietoră şi chiar în casală lunei a treia, precumiu s'a disii mai sușă, și
cândii va răspunde contribaţia pesto termenulă regulândi. astă-feli casă nu aibă a face de
legiuiti, fără a fi midlocită urmărire aspră”, câtii coli multii cu 9 sâi 10 perceptori pe fie-

" Produsulă, acestorii procente se îuscrie de

perceptorăîn registrele s6le, eliberezi chitanţă
„<a pentru ori-ce încasare de bani şi "li faco venită în comptuli casei comunale, Perceptorii
versă d'a dreptală acesti bani în casa, comunală, luâudi în schimbă cuvenita rocopisă., :

care di.

es

e

tuia

Ştatulă. do qilela fixate so va atiza la casie-

rie şi Sa fie-care .comană, la biuronliă. de por=".
cepţia. pontru'a servi de normă agențilorii de .
implinire şi a se evita ork-ce străpăniri în servaga
pt
VC
„Casieria va iniţia, po agenţii de porcepţie şi
Art, 17, Operația şi formalitatea de vărsare .
«cu deosebire pe aceia a! comuneloră rurala asu- se vorii. îndeplini fără întârdiere în. biuroulii
pra calculului esactă ală procenteloră, după casieriei. Perceptorii comunali nu potii fi ţi-

mumărală dileloriiîn care s'a întârdiatii do con- nuţi 2 casieră mai multii de, 24 ore la raze
iriboabilă plata dăriloră.
i.
i dinţa. judeţului, trebuind ai înapoia îndată
pă
Art, 15, Vărsarea contribuțiiloră. fe-cărui după acssta la urma lori. .,.,, i:

trimestra socctitii de la Luliă so va faze do că-l. La casă ca perceptoril.sa amâne de a face.
tre perceptorii comunal d'a dreptulă la casie- vărsărilela termenilo
- fisate prin :statulii de,
xia generală,
oi
dile, casieruliă so va, înţelege cu Prefectura,
]o-. .
Veisarea dărilor
va începe dala cele d'ântciă cală a judeţului, care e dstâre a lua din par- .
dile alo luneta doua a trimestrului, şi se sa to'i grabnic măsuri aăministrațive, pentru arăfai în întregime pentla 15 alo lunci a treia ducerea perceptorilorii nogligenţi ca să efectue
vărsămintele loginite.
cc
ec
iei
(art. 7 din lego)..
e
„Arte 15, Pentru sumele încasate de la toţi
Cu acestă ocasie, perceptorii vori face âncă,

şi vărsarea, rămăşiţeloră aniloră -trecuţi şi ale perceptoril în genere, casieria, lo va elibera-în. .

semestrului ântâiii 1871, co vorii incasa de la
contribuabilii în cursuli fe-cărul, trimestru,
fără a putea, opri vr'aă sumă asupră-le -: „-Pentru Şecimile comunale şi altele, so vor
văsa chitanţeole valabilo ale comnnsi.

Aceste vărsăminto so rorii faca la casierie
cu declarații în regulă, specificândii cu esactitate proreninţa (fundulii şi esexciţiulă fie-cărei

schimbi recapise,cu talon, cari voriă trebui a...
fi osebite pantru .dările şi rămăşiţele până. la...
1.luliă IST1, şi usebite pentru dărilo trime-..
strelorii următâre acestei epoci.
'
“ Aceste rocepise, pentru a fi descărcătora către tesauriă, vorii trebui a fi visate de antoritatea administrativă în termen de 94 ore, con-

formă art. 10 din legpza comptabilităţii.

Casierii cari ară elibera perceptorilori ursume.) Porceptorii voră priini în arhimb recapise tipărite şi semnătura casierutul în condi- | bani s6ă rarali recopiso manuacrise s6ă rece-.
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pise tipărite fraudulse, voră fi destituiţi, ur- ceptoriloră negligenţiîn averea lorii mişcătăre
" măriţi şi acționaţi înaintea, instanţeloră judi- şi nemişcătore (art.11 din noua lege aliniatulă 4).
ciare ca delapidatori de fonduri publice,
" Recepisele eliberate ilegali nu descarcii pe
Dâcă după acâstă urmărire, rămăşiţele nu
perceptori către tesaurii „ chiară cândii pe lîn- suntii pe deplinii acoperite, casieria urmăresce
gă dânsele arii avea, în condica recapitulativă, imediată pentru diferinţe pe primarul comunei
şi semnătura casieruluy,
Arte 19. Casieria, cu ocasia priimirei banilorii de Ia perceptori, va verifica obligatorii
registrele şi rolurile loră, pentru a descoperi
dâcă contribuţiile s'aii încasatii şi operată cu
regularitate, şi dâcă fondurile se vărsi în întregime la casierie, constatând acesta în registrulă recapitulativii la fie-care vărsare,
Casieruli, după verificare, aş6dă în registru
situaţia perceptorului, specificândă timpulă şi
natura dăriloră din' care se compunii sumele
vărsate, şi semnâză acolo pentru esactitate.

rurale s6ii urbane respective. Sabzistândă

şi

după,acâsta, vre-unii restii de contribuţii nea-

chitată, casieria urmăresce averea mişcătâre şi
nemişcătâre a tutori membrilorii Consiliului
comunalii respectivii, până la definitiva achitare, (art. '11 aliniatulă 4).
Perceptorulii, primaralii și consiliarii urmă-

rii so substituescă la rândulă lorii în dreptu- -

rile Statulni, pentru a se despăgubi de la contribeabilide suma rămăşiţelorii, răspunse de la
dânşii.
.
:
Art, 24. La casă de delapidare de către perArte 20, Casieria e obligată să deschidă în ceptorii a fonduriloră încasate de dânsali, caregistrele sâle partide osebite cu fie-care per- sieria, în înţelegere cu Prefectura, va încheia
ceptorii în parte, cu începere de la anulii 1872, ună tabloă nominalii. şi va reparți suma delară pentru semestrulă lui Iuliii: 1871, casieria pidată asupra tutorii locuitorilorăi comunei, în
se va servi cu registrele sub-casierilorii, în- analogie cu dările ce fie-care răspunde către
scriindă într'ensele fondurile priimite de 12 Stată. (art. 15 al. 5)
perceptorii comunali în fie-care trimestru.
- Acestă actii, semnatii şi legalisatii de preIntre operaţiile sub-casieriloră şi ale casie- fecti. serră de titlu executoriii pentru împlizici, se va lăsa spaţiulă trebuitoriă în registre, nirea şi urmărirea baniloră de Ja locuitori,
pentru a se distinge noua gestiune de .cea spre despăgubirea Statului, vechiă.
N
Comuna la rândulă săă, prin Consiliulii coArt. 21. Casieria îngrijesce ca fie-care per- munală, se va despăgabi dela perceptorulă deceptorii să aibă registrele trebuitâre pentru lapidatoră prin aplicarea legei de urmărire aîmplinire şi le procură din vreme, la casă de supra garanții şi averoY acestuia mişcătore şi
lipsă. Registrele întrebuințate se retragii în- nemişcătâre. Toti uă-dată casieria împreună
" dată la casierie cu procesii-verbală în regulă, cu comuna tori lua măsuri şi pentru darea în şi so supună unei verificări şi încheeriulterisre, judecată aagentului delapidator, (art. 11 al. 5).
" Se va ţine unii registru specialii în care se
Acestea suntii, domnule casierii, punctele va înregistra condicele priimitedela Ministerii, brincipals asupra cărora amii credută de tracele distribuite agenţiloră de percepţie şi cele buință să vă atragă atenţiunea cu ocasia preîntrebuințate de dânşii și înapoiate casierii,
dărei serviciului actualilori agenţi de percep“Art, 22, Deosebitii de compturilo trime- ți şi instalarea, celor noui.
striale destinate a se preda Consiliurilorii coTerminâudă vă ceri, în modulă celă mai formunale pentru dările ce privescii în sarcina malii. să desfăşuraţi tâte silinţele d-rosiră,
lori, perceptoriide oraşe înainteză şi compturi pentru ca nonlă sistemii de percepţie să se atrimestriale către casierulă generală pentru plice neapărat cu începere de la 1 Iuliii viitor.
rămăşiţele -anilorii trecaţi şi ale dăriloră seVeţi cunâsce asemenea că pe câtii voiă fi
mestrului 1-iii 1871, până la achitarea acestori gata a ră mulţumi pentru zeluli ce veţi dedâtoril.
puue în acâstă chestiune forte importantă penCasieria priimesce, rerifică şi se pronunţă tru tesaură, pre atâtii voiii- căuta a reprima
asupra acestor compturi, în termeni de 25 dile cu asprime ori-co moliciune ssii abateri, cari
de la finele fie-cărui trimestru.
ară împedica instalarea agenţilori şi mersaliă
Art. 23. La casă ca unii perceptori să în- regulată ali sersiciulu!.
.

târdie de a achita integralmente debitulă fie-

cărni trimestru până la 15 alune! a treia, conformii art. 7 din legea de la 19 Marti 1871,
casieria aplică legea de armărire asupra per-

” Priimiţă, domnule casierii, asecurarea osebi-

tei mele consideraţii.
:
Ministru, P. Mavrogent.

No, 18,522, Mai 7, 1871.

Ă
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CIRCULARA
"MINISTERULUI

DE FINANCE

CATRE

PREFECTII

DE JUDETIE SI INSTRUCTIILE

FACEREA RECENSIMENTULUI GENERALU PE PERIODULU 1872—1876

(1871)

-

" Domnule prefectă, .
Spre complinirea precedentulai ordini cu
No. 18,556, să trămită ca acesta unii numără
de. .. . . exemplare dointstrucţil pentru faceTea recensimântului generali, inritându-vă,
domnule prefectă, a le da imediată în priimirea
Comisianiloră (comnuals şi de Tevisic) pentru
a opera recensimântulii generală, conformă dis'posiţiuniloră cuprinse îutr'ânsele.
Este indispensabili ca comisianile comunale
să facă constatarea veniturilor cu cea mai
mare nepărtinire, atâtă pentru ca Statală să
nu sufere pagube în veniturile s€le, câtă şi pen-

tru a nu da locă la numerâse contestaţiuni din
partea contribuabililorii şi fiscului, ceea co ară

imporăra lucrările comisiuniloră de revisie.
Ministerul comptâză multi pe concursală

sinceră şi luminată ală agenţilorii de consta-

tare, cari voriă însoţi comisiunile de revisie, şi
"i place a crede că recensimântulă va produce
resultate favorabili şi că rolurile vorii fi for„mate şi predata la timpi, pentru ca viitorii
perceptori să potă, încasa cu regolaritate veni
turile trimestrile,
|
Ministru, P. Mavrogheni,

Directorii, Const, S. Marcovici.

No. 19,242, Mai 12, 1871. .

,

..:

IE

1. La comunele rurale (art. 2, alin. 1 din.
lege).
n
a. Represintanţii legali ai comunei, adică

primarul şi consilierii comunalt.
b. Preotulii comunei.

|

e. Unii proprietarii dintre cel mai însemnați.
din localitate (adică din acea comună). . .
La proprietăţile Statului, representantulii
proprietăţii va fi arendaşuli Statului, acolo
însă undo lipsesce arendaşulii sâii este arendaşă:

ală mai mnaltorii moşii ale Statului, Prefectura,

va delega, în numele Ministerului de finance,

vă altă persână,

|

Art, 9, Consiliurile comunale rorii designa
pe preotulii şi pe proprictarulăco vorii trebui..
să participe la lucrările acestei comisiuni. Pro-..
prietarulă se va alege dintre aceia cari suntă
mai multă impuşi, după roluri, la taxa fon-

ciară,
ÎN
|
> Arte 4e Dâcă proprietarală va fi împedicată

de vre-unii casă de forţă majoră de a participa.
la lucrare, Consiliul comunală va numi unii
altali în condiţii analoge, fie şi din comuna,
vecină,
.
-

Art,5, 2. La comunele urbane (oraşe şi târ-

guri), art. 2, alin. IL. .
|
d. Unii consilierii comunală,
' d. Unii proprietari alesi dintre cei mai maltă.

|

| împuşi,

INSTRUCPII |

,

.

€. Unii comerciantii,

PENTRU FACEREA RECEASIMENTULUI
GENERALU

d. Unii agentă polițienescă.
|
,
Acesto comisiuni se formeză în număralii
prevădutii la art.2 din lege. o...
Art, 6, Persânele de la, lit. b, c şi d, vorăfi

designate asemenea de către Consiliulă comu-

". PARTEA I

nală, uă-dată cu numirea uvui membru din si-

.
|

nulă sti pentru a face parte din Comisia de. .

Formareă comisianiloră

constatare.

Art, 1. In puterea legii de constatare şi de
percepție, inserată în Monitorul oficialii No. 64
anulă curenti, se va procede la facerea unu!
recensimântii generală pentru constatarea contribuabililoră, patentabililoră şi proprietăţiloră imobile, care să serve de basă Ia împlinirea dărilor directe, ce se lasă în sarcina comunelorii pe unii periodă de cinci ant:

Art, 2, Comisianile, însăcinate cu facerea

” acestei constatări în fie-care comună, se com:

pună din persânele de mat josă:

PENTRU:

a

Numele acestoră persone se va încanosciința
Prefecturei locale.
,
A
„La casii de legitimă împedicare a vre-unora

din membrii comisiuney, Consiliulă comunală |
ia măsuri pentru imediata numire a unei alte
persâne care să întrunâscă aceleaşi condiţiuvi. ..
Art. 7, Comisiile de constatare urbane şi -;
rarale potii începe şi continua, lucrările loră,.

deca se află presenţi
Art, € Membrii
tare, după măsurile
țelegerecu Consiliile

trei membrii, * .
Comisiuniloriă de ronsta- :
luate de Prefectură în în- .
comunale respective suntii. ,
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„LEGIUIEI

conrocați, îndată după numireaşi recuuâscerea
lorii în cancelaria Consiliului comunală respec-

divă, pentroa lua cunoscinţă de legile de impo-

site şi da regulela de procedură relative.

Ei pâşeseă în Qiua de 1 Luni viitoră precis,

pentru a efectua în comună constatarea con:
tribuabililorii. evaluarea proprietățilori şi cla:
sifi-area patentabililorii, conforma disposzițiiloră
de inai josă.
:
„Arte 9. Membrii comisiiloră, înainte de a
începe lucrările, voră 'avea în vedare:
:
a. Bolurile existente;
a
"b. Actele civile relativa'la persânelo ce aă
atinsii etatea. legiuită pentru a fi supuse'la
contribuţia personală. în cualitate da minoră,
majori s6ă noui însurăței;
aa
Se vori: considora ca majori, indiviqiă căsătoriţi înainte de a atinge ctatea de 21 ani;
c. Extractelo după registrele de apărări, relativ-ela clădirile şi sădirile nuoi, la locurile
curăţite cte., ali cărorii termeni da apărare a
expirat, la pădurile puse în exploatare, la
proprictăţilo trecute prin vindâre, donaţiune
si moştenire către alte persone g.c.. pentru
z se avoa în vedare la regularea impositului
fonciară.
|
Mi
i

1. Lacuitorii ing-nere statorniciţiîn comună,
începânilă peucra minori dela tatea de 18 ani,
£ră pentru tnajori de la 21 ani în susă, conformă nuoului codice civile.
» 2, Asemenea se vorii înscrie“ obligatoră, a-

ceia cari, fără a stărui neconteniţiă în comună,

suntă totuși fizați cn domiciliulii princinală

acolo, sţii aii legături în localitate, care "i adacii din timpă în timpă la urma loră, precum
suntă chirigil, speculanţii în genere, lucrătorii,
meseriaşii şi alţii,
a
”

3, Cei cşiţi din vre-aniă servicii actiri ală

Statului. precum

foștii militari, dorobanţi şi

alţii. cari s'a bucurată în trecută de dreptală

de apărare provisorie,

"4. Cei cari aă fostă scutiţi până în anul!

trecuti în calitatea, lorii de părinți sci coh-.
sângeni ai dorobanţiloră,şi grănierilo-ă minori şi necăsătoriți, asemenea şi obştea comu;
neloră grănicare,. care nu se mai pâte bucura
de aptrareîn puterea jurnalulu! onor. Consiliă
de ministrii de la 16 Augustiă 1989.

„Se'voră scuti de dare: .

|

Art, 18, a. Individii
în infirmităţi
d, Listele relative la intreprindătorii do lu- de bâle ss do bătrâneţe căgdaţi
înaintate (beteşia-

crări publice,
'de azise, de poştă, de deligenţe
particulare, furnisorii şi coutraccii! armatei,

inginer.

architecţii,

adrocaţii şi alţii co ur

mM6ză a fi agedaţi la taxa patenteioră.
Soiinţele menţionate la alin. c şi d so voră
procura comisiunileră de către biuroulii d= constatare ali jud-țului respectivă,
a
Art..10. Materialulă trebaitoriăi peutnu recensiare (exemplare matricule) se procură comisiilorii de constatare do către Pre fectara ju-

dețului prin Primăriile locale, dia vreme. înain-

tea începerei lucrărei da recenstare şi în căt'mo

guri etc.) recunoscuți şi constataţide comisie
şi cari s'arăi afla fără mișlâce de vieţuire şi în

neputinţă absolută de a munci: . .

”

d. Clerulă în genere, da ori-ce ritii recunoscutii în ţâră, |
.
o

În acestă categorie intră clerulă catolică
protestantă, calvină, israclită gel... .

c Militarii, dorobanţi şi grănicerii, grade

dejosi. pântla sub-locotenentă es-lusivă, câţi
so află sub drapală sâă în reservă pânăla împlinirea termenului do serviciă dopă biletele
cd posedă ; na însă şi individii cari plătindă

suficientă, după importanța localităţe! (art: 3, prima s'aîi exonerată do serviciulă
militară :

alin. Ill din lege).
i
Prefectura priveghiază în acelaşi timnă bana
întrebuințare a material-luf predat comisiilor

Dilele în care comisiile do oraşe torii trebui

să încâpă lucrările lorii, în fi--cara suburbie,

se voră determina de densele din vreme prin-

tvanii tabloă speciali, care se ra da în cunos-

cinţa pablicului.

Despre modal

"

de constatare

d. Foştii militari şi dorobanţi (rade inferire) cari vori f dobândită trei termene fn
cariera armelori, confurmii certificateloră li,
b-rate de Ministerulă de finance;

"e Străinii veniţi în ț&ră, cari vorjustifica cu
actevalabilo căsunnă tsub
protecţinne străină,

Comisia va întocmi unii registru pa formule
de matrizule în care va înscrie persGnele apte
rate. conformă disposiţiiloră

acestui

articolă,

specifi :ândă în dreptală fie-căruia numai motivele apărăriy, spre'a se clibara după aceea de

» Art, 11 Comisia comunală, îndată după iacomisiile de revisie curenitelo certificate,
tocimirea ei, va pâşi să descopere, cu ttă atan- către
precum se pravedela alin. d,ală art. 73. alin. d.
fiunea, elementele şi materia.imposabilii prin
- Arte 14, Contribuţia de şosele. Cumisia va
observbrea regalelară următâre: : -:
i
opera constatarea, persnelorii co urmezăa fi
Art.-124 Contribuţia personală. Comisia, va supusa la contribuţiade şosele, prin observacorceta din casă în casă prin comună ssă surea reguleloră prevădate pentru cel de la conburbie, persânele 'cari, bucurându-se de facul- tribuţia personală.
AR
tăţile fisice intelect
(aceea
ual»
adică „cari notă
lingă scutirile enumerateJa lit. a,b, c.d
Imuuci) meriti a fi aşedaţi la darea personală, şi„Pe
e d+ mai susă, o apără âncă de contribuția
în comuna unde domiciliăză, pracum:

de gosele persâncle asestea și anuma:

TINANCIARE

-a, Servitorii bisericeloră
racliseră recunoscuţi) şi,

(cântăreți șsii

p pa- |

|

31

da i întvuii comună şşii constata
ți după
e
p rola:
rile de contribnţinne,.
a
Art. 19, Membrii comisiunei vori depune

p. Incățătorii gcoleloră rurale,
” Comisia va înscrie p'aceşt:a în registrulă do încă totă stăruinț
a să descopere şi să impună
aprări, menționată mat susit, însă numai pen- la tazn
patenteloră e
„ tra totribuţianea de'şosele,.
ÎI
a. Prin oraşe. Profesiunile ce obicinuită nu
reclamă unii domiciliii stabilii sâii pertru cari

|
|

Centribuţiunea de patente

nu există uă firmă pusă în vederea publicalai,
precumi :'
i
.
-.
Art, 15. Comisiuneă de constatare va cer- „„Samsar
ii de mogit, de grâne cte., coatracciii
ceia, cu tâtă băgarea de stmă în localitate, s€ă
întreprenorii în genere do Insrâri publice
pentra a descoperi şi impune persânele do ori. s6i
private, deaxiso. alvocaţi, doctori, hirurgi,
ce condițiune, sex si națiovalitate cari întrehtaraici, ingineri, architecți și alți,
prindă, po teritoriulii acelei comnue, uanlă ss
Se voră constat: şi impune asemenea Jataxa
maj maâlte'comereiuri; profesii sâii industrii
oră neguțătorii ambalanţi cari rcadii;
dintre ccle cuprinse în tablourile anexatela înpatentel
magherniţe sii pe taraba statornice, stofe,
lege (pagina 10—29 din arată broşnră), sci
pândă, diferite objecte de manufazture şi ardin acelo ce se potă asimila loră, după anatotic-le da coasemaţie (pâna, carne to);
gia operaţiilor sc objecteloră da comerciii,
„b. Prin sate, Profesiunilo sâi negoțurile co
conformii art. 3 din legta specială,
se eseretez în centrală comunei scă in diferițe
Membrii comisiunel vorii căuta a'și da bine părți
şi cătune iaoiate alo teritorinluicomanei,
sâma la faga loculni, pentra fie-care magasin,

atelieră, fabrică

ete,, de

natura com

reialai

s6ă a industriei; de întinderea şi condiţianile
în cari se exercită adică cu ridicata,cu jumă-

şi cate pentru asestăi motivă reclamă tote in-

vestigaţianilo trebmtâre în localitate, precaină

sunti : fabricanți do cărămidă, vară, spirtâse

tate ridicata scă cu amănuntulă:; do nunidrală

(poverne, velniţ-) postavii, porcelanii şi altele;
arendaşii do moşii, de bilți, de heleştac,. do
hanuri, vii, manţi. băi şi altele; exploatatorii

sociație cu alți tovarăşi,

gropi de nisipă şi altele; neguţătorii aci specelanții proprii disă de vite mari şi mici; pre-

stabilimentelorii principale stă sucursale; de
persona co dirigo operaţiunile în numele
gi pu
comptulă sâă, ori în numele 'colectirăşi
în a-

ERE

în genere de pădari, de puţari de păcură, de

După acâsta, se sa căuta numirza certă a
comeiciului, industriei etc.. în tablorile A B. cum: sureccii, geambaşi, contraccii de păduri,
şi C. alătarate la lege, la, litera corespuidst6- de dramuri, şosele, construcţii şi altele,

re denumirei acelui negociii, şi Ta spune cu c„Se apără de taxa patentelorit
şi la taxa la care nrmăză, după lege, a fi aşeArt. 20, Pictorii, sculptorii, gravorii, dedată, în raportii cu posulaţiunea comunei; săi sinatorii
şi. musicanţii, câţi sunti consideraţi,
dapă mid'Gcele de prodarere.
Mi
| ca artişti,
a
a
Art, 10. Este cu desăvârşire popritii ca înProfesorii de bele-litere, sciințe, arte şi şescrierea unoră profesii
sactitateşi nepărtinire pe comercianti la clasa

. prevadute anume în
lege; să se fa -ă în paguba tesaurulai după alte
buse, taxe e6ă numiri... i
|

Art, 17. Pentru a lămuri puutelo do'donte-

staţie, comisiunea are dzeptuli a cere să exa-

fi de institute pricate, editorii de ful periodice, .

şi artiztii dramatici;
„o
Inginsril, architecţii cară facă numar servi»

ciali unci industrii private.

A

PR

„Comiţii, (grămăticii) sei individit însăr-,
m:nezs registrele de operații s6ă ori-co ducu- cinăţi cu
căatarea afaceriloră aci prăvălii, umeute vrednice de credinţă ale neguţătoralal noi comptaar
ă.
e
e
pa
stă indostriaşalui,
e
i cu simbric, ssă cu diaa, şi aceia:
Arte 18. La casă ca popalaţiuneă tuneă co- cariLucsători
lucreză în casele Joră

să la particolari,
fără acenici şi prăvălic, cârpacii, sacagiii, Jău-:
tarii şi spoitorii ambalanţi; |
oa
rită, mai alesi în urma întruairiloiă” recente:
Individ 1 cari vândă pe stradă diforite mici
de comure, şi că prin urmare nu corespande cu articole
do
consumaţie, în coşari (panere), tave
resultutele ultimeloră recensime nte statistice,
s6ii doniţe (cofe)., „...
E
tax-le da patentă se roră aplica după noua ca-:
Mâşele cari, n întreţină case do naseere,
tesoriă în care intră popalaţia comonei, prin (art
1. h. b.),
cata
EI
Dune, care servă de temeiă principală în ch=-

stiunile de clasificare, sară constată că a spo-

scăderea pe trei ani, calculați asupra întregu- ; Mseriaşi
i previdaji la claselo 7 şi S din tata- blonlă A cari vază fi statorniciți în localităzei co miglocesce între vech-a și nona clasifițile cu popolaţia da 1u 3,000 sufisteîn jos. (arcare (art. 4 din legea patente
lui periodă, a unei jumătate din adausulă
Gifra

populaţiei

loră).
1."
sofl-telorii se determină

ticoluli 6 L. P.),.

Arenăaşii

înmalţindă cu 5 namărulă contribrabililoriă a- împreună cu p.ntra
moşia,
,

morila ce ţiniiîn arendă
ra

,

Contribuţiunea foncieră

LEGIDIRI! |
proprietaralui, venitulă fie-căret părți
de imo-

bilă şi imposituliă relativă, formându-s
Art, 21. Comisiunea va păi să evalu
e apoi un .
eze cu singură totalii generală în colâna
esactitate venit
specia

lă,
Art, 25. B. Penitulă proprietăţiloră
rurale:
Pentr
u
proprietiţile rurale, venitulă loră se
şi celei de la 19 Martiă 1870, A
constată luându-se de basă arendarea,
" Art, 22, Pe lîngă imobilela ce
stipulată
fuses
e
suprin
contractelelacrătăre, atâţii legalisate
" puse la dare pent aci, se “va cerce
câti
ta şi impune şi acelea cari, ptin a
loră notorietate, v'ară fi
âncă proprietăţile vîndato de Statii
, precumă : supuse înduoelei,
moşii, păduri, livedi, case, prăvă
li! ete., după
La preţuli de arendaire se ta mat adaug
venitulă ce produceactualments;
e
se va, cerceta, şi valorea sarcineloră,
în natură sâă în bani,
asemenea şi evalua clădirile noui,
sădirile şi puse asupta arendaşului,
precum : plata impocurăţiturile, ală căroră termenii de
apărare va sitoloră proprietăţii, predă
fi expirat, fă după registrele
ri de objecte (fână,
biuroulai de lemne, transporturi de
producte) curăţituri la
constatare, după biletulă Primăriei,
ori după mogiă, clădiri ş cl,
ori-ce alte acte autentice aflate în locali
.
tate,
„Venitaliă morei, velniţei (povernei) şi
" Art, 23, Constatarea venitului
ală păimobi
lului durci, arendate împrennă cu moşia
se va face de comisiuna în prese
, s8 va nota
proprista- în parte spre sciinţă în colâna,
rului imobilului, sâă a arendaşulunţa
da observațiuna. - i (chiriaşului)
Cândi na va ezista contractii do arendu
caro e ţinută a da tote lămuririle
ire,
şi actele ce atauci evaluarea venitului
se faco directii de
i'se va cere,
către
comisi
une, în modulă următori :
Membrii comisiunii vot avea îngri
jire să eVa, cerceta întinderea moşiei (în pogâne
valueze cu cea mai rigurâsă nepăr
sâă
+
tinire venţ- falci) îmbunătățirile
ce cuprinde, felali coltutală reală ce prodacii tâte propr
ietăţile în pe- rei şi produsulă brută,
calcul
mere, înscrise până aci în roluri
ată
după
venitală
.
-

ali tutuloră proprietăţiloriă imobile, conformă legei fonciare do a
anulă 1862,

Basele evalaării
Art, 24, A.

Penituli proprietăţilori

ur.
1. Luându-se de bază preţală da chiria
lacrător, scădâ
bane se constată :

adu-se dintrânsaliuă a patra parte pentra întreţinere, reparații
şi deteriorare
(art. 2, alin. 6 din legea fonciară),
Sarcinile coprinsaîn contractă,
precumă clădirt din noă, Ieparații ş.c.]. se
evalueză şi se
transformii de comisiuns în bani,
după cursulă
fiscului, şi se adaugă la giira de venit
i stipu. latii în contractă, pentru a so
calcula impositali asupra arestui totală,
Cândiă comisinnea va constata
veritractii economicosă, atunci va înche uniă concesii-verbală despre acesta pentr ia ună prou
parte să pâşască dânsa, la uă eralu ca pe de uă
are directă,
precumă se syecifică mal jos, &ră
pa
supună pe coli abătutii la plata do alta să
impositalui pentru toti periodală înduoită a,
(art.12 dia
legea fonciară),

2, Făcându-se uă eraluara direcţă
a imobi-

luai:
.
In acesti casă

comisiunea

țiunea venitalui imobilului, adicăva cuface estima=
câtii s'arii
putea

închiria ssă arenda, țiindă totii
-dâ-ana
comptă de posiţia, şicondiţiunile
în care sa află
imobilală, da comoditaței, ce
elă prosintă, do
intinderea luj, -

Cândi sub același acoperemântii

sâă în acalaşi rândă sară afa mal multe
apartamente
s6i case aparţinândă aceluiaşi
evaluarea se va, face pentru fie-ca proprietară,
re
înscriindu-se în matricală, în cadra în deosebi,
lă destinată

în termeni de mdilocia celorii trei
precedenţi, scăgându-se apoi din suma ce anj
se va constata

ca venită brată, cheltuelela de exploa
taţiune (cultura, căutarea, moşie!)
ce reclamă
acea proprietate,
:
Comisiunea, pentru a faca ui exactă
constatare a baselorii imposabili co procedii,
va consuita registrele proprietarului, arond
aşului
s6ă ingrijitorulai moşiei; €ră, în lipsă
de asemenea registre, se va raporta comisiunea
la
sciinţelo positive ce arii putea culege în
loca-.

litate, precumă şi la venitală proprietăţilor

d'impregiurii,
Comisiunea va îngriji ca, în venitulă totală

ală moşiei să se coprindă nu numai venitală
pămentilui cultivabile ali feneţelori, islazu-

lui, pădarei ce se exploateză, dră âncă
şi venituli moriloră, hanurilorii, ferăstraeloră,
fabriceloră, coşerielorii, poverneloră (velniţeloră
),

băiloră , bălţilorii sâă eleştaeloră ca pesci să
stuhării şi ori-ce alte bunuri producttâre da
venită aflate pe moşiă.
.
Art, 26. Inscrierea moşiei se va face chiar

în matricula comunei pe teritoralii (pământul)
câria, se află după venitul ce produce să
acela ce s'arii putea lua prin închiriere,

Viile cu părţile lorii lucrătore şi nelu=
crătâre, obraţii, livedl și altele
Art, 27, Viile chiar acele arendata cu
puli moşie! printr'aniă contractii, se vorii traopera în parte, constatându-se numărulă
pog6nalorii lucrătore, şi ali celoră nelucrătâre
pre-

cami: obrații, lived, feneţe, crângi sâii altelo

pendinte de vii, şi se voră impuna cu daot
lei

23

FINANCIARE

pogonuli nelucrători.
!
Constatarea numărului pogânelorii se va fa-

co în modolii celă mai certi şi positivii, fie
după registrele de constatare, după elementele
aflate la proprietarii s6ă la arendaşi, fie după
declaraţiile înscrise ale acestora şi în casă de
îndoslă priu verificare şi măsurătâro îa lvcelitate, conformi legii speciale do la 15 Apri-

liă 1870.

Pogonulii se va soccti do 1,296 stânjini pa-

traţi Şerban-Vodă, ecă 980 1j2 stânjini patraţi

domnesti din
Părţile de
gonă se vorii
pentru a faco

Moldova.
vie maă mici do uă jumătate poimpune cu !/: taxa fisată de lega
să dispară fracţianite din comp-

tabilitatea constatărilorii, 6ră părţile mai inari
de îJ2 pogoni

pogonii.

se voriă impune

ca pentru uni

:

Viile aşedăminteloră publice şi de bine-facere trebuindă a fi sopuse şi la taxa de transmitere vorii fi evaluate în parte şi venitulă lori
se va înscrie în registru, precumi

la art. 34 de may josii.

se vorbesca

|

rămâîndii ca cei-alţi ani de tăcere să se calculeze în periodală viitori.
:
ae
d. După produsală vîndărel anuale a lemneloră, cândii pădurea se tae de chiarii proprietarulii ei. În acestă

casă, se va constata căti-

mea de lemne tăete şi se va determina preţulii

de midlociă cu care se vîndă lemnele pe locă..

Constatarea cătimei lemnelorii tăiate se va,
face Aupă registrele proprietăţii, 6ră în lipsă
după cercetarea în localitate şi după mărturisirea sinceră a locuitoriloră celorii mai cu experiență după moşie, sâă a duoi proprietari şi
arendaşi din vecinătate.
Acată constatare făcută, se va, calcula apoi
pentru totii periodalii venitulii ce va trage proprietarulă de la pădurea, sea, din cara se vorii
scădea cheltuelele de exploatare vorbite la
art. 25 alin. B, de mai

sus ; 6ră suma

ce răe

mâne se consideră ca venită netii şi se înscrie
în matricală, pentru a servi de tomeiiă la împlinirea impositului fonciarii.
Pădurile se voriă estima şi înscrie în parte
în roluri, chiară cândiă arăti date în arenduira
cu moşia prin acelaşi contractă, determinân-

Art. 28, Aloşiile răzăsesci. Se va constata

du-sa, în acesti casă, partea de venitii reală ce

moşici. În acesti; cas, cheltuelele de exploa-

(art. 4 alin. 6).
e, Aseinenea nn suntii supuse dării nică lo-.

asemenea și spune în deosebi venitulă moșiilor se raportă -la fie-care moşie şi pădure în mar-.
răzăşesci (moşnene), câte dintr'ânsele voră fi ginile preţalui din contractii, (art.3, 4, 5 şi 6
sțâlpite să pietrite, indicându-se lămuritii nu- din legea fonc.).
|
mele proprietariloră respectivi.
Proprietăţile stăpânite în devălmăşie de 1ocuitorii moşneni câte na suntă stâlpite sâăi pieApărări de darea fonciară
trite, se vorii evalua totalmente pentra întregulă trupă ali moşiei, deosebindu-se în totă
Art, 90, Se scutescii provisorii proprietăcasală părţile proprietarilorii însemnați care ţile de mai josă :
trebuescii evaluate în parte şi deosebiti de aa. Zidurile noni în termen de trei ani (art.6
„cela ale Jocuicorilorii moşneni proprii dis.
din legea fonciară).
"
Se va forma totă nă-dată ună stati supliNu se bucură de asemenea scutire magaziile
mentară chiar pentru locuitorii deralmaşi, în de prin oruşe şi porturi, cari se impună din.
care se va nota numele loră, partea de venită momentulă terminării construcțiunii lori,
şi de impositii ce privesce po fie-care, .
9. Locurile cari se semănă să seva sădi pă-:
Acestii stații se va anexa la rolul comunei, dure până voriă începe a fi exploatate (art, 4
care rămâne a cuprinde venitulii şi impositulă alin, 1),
:
întruni singurii condeiă.
€. Lemnele tăiate pentru trebuinţa casnică
Art, 29, Păduri. Legea supune la imposi- s6ă rurale a 6nsuşi proprietarului (art.4 1.5).
tulă fonciaru, pădurile aflate în tăere. Venitul
d. Locurile de tuterişiă, date în curăţire penpădurilorii se constată :
tru a so preface în locuri de hrană, nu sunti
a. După contractele lucrătâre când pădu- supuse la nick uă contribuţie şi, după curăţirile se află date în tăere, în parte stii în to- rea, şi ponerea lori în lucra, suntă scutite de
tală, cu contract speciale, osebitii de acela ală veri-ce dare âncă pe unii termenii de 5 ani
. tare nu se scadii din preţul contractului, însă

curile do baltă scurse artificiali pe acelaşă
termenă da 5 ani după cese vorii pune în state
proprietăţii.
.
Se
do cultură (art. 4 alin, 7).
Cândi expirarea, contractului de tăere ariifi
f. Locurile unde so eâmănă sâă se va sădi
în cursulii periodulai de recensimentii, atunci pomi roditory sâii dudi (agndi) santă scutito
impositulii fonciarii se va repărţi pentra totă pentru deco ani dela semănarea sâi sădirea
psrioduli de recensimenti, ră cândii terme- lori. (Art. 5 totă din legea fonciară), .
nulă de tăere arii expira în urma periodulni de
Dâcă însă termenulii de apărare arii expira
xecensimânțiă atunci se va calcula impositulă în cursulă periodului de recensimentii, comi-:
sarcinele în natură, prevădute în contractii se

estimă cu exactitate şi se adaugă la venitulii

numal pentru anii periodulul de recensimânti,

siunea le va apăra pentra toti periodulă, ră-

.

nuci pogonală lucrători de vie, şi co 50 bani

u

LEGILIaI
mâindii ca comunele să le impu
nă în folosulă ICon
lorii proprii de fa expirarea,
statarea besmauului şi redu
termenului de acerile
părare până la finele periodului
de
cari se bucură -preprietățile
de recensimnânţ,
în
Cu tâto acestea, comisiunea va
înserio accgenere,
ste bunuri totr'unii registru"
spec
rare cu tute desluşirile trebuitâ ială: do apă
Art, 33, Proprietăţile imobile
re, atâti pen(sil, clădiri,
tru a sci comuna do cândi
i să le impună, câtii locuri, grădini, piețe şi altele) sapuse la lata
şi pontiu a se impare la uni
de
emba
tică
(besmanii) către vre-unii asedă
alt recensimânt,
„Arte 31, Se seutescii defin
itivi proprietăţilo mentă publică stă către alti wroprietară, sant
acestea şi anume : : |
scăd
ute
din venită cn suma acelui embat
E
icii,
„a: Încăperile rurale nepr
itâre de venit, €ă bâsmanulii sâă embaticuli se adaugi pn
precumiă : case do locaință,oduc
tema persânei «ci azedămentula
hamb
are, coșase, vesce
i ce “li prigrajduii, şiuri şi alte asemnere
.
,
e
rile loră (art.9 din legea fonci a cu ingrăditu- |. Proprietățile ewmbaticar
a suntă apo! supuse
ară),|
"d. Bisericile, monastirile
la
fonci
eră
pe
suma
venitului
și templela consanet
crata pentra culte recunoscute,
(alin. d, art.2 din leg:a fonciară), ce rămâne
cimitirile, se:
miaarile, locninţele clera
Art,
34,
Proprietățile în
lui şi
bisericesei dependinte de acele alo serritorilor la art. 24, 95 şi 20 de nai genere enumărate
sasii,
local
se
uri,
bucă
câte
riide
nu Santi ocupate prin închirie
rași nn roduciă scăămintela w mătâre ;
o
venită, (Art. l)al, A).
; Ge Uă pătrime din venită
!
scă
din chirie de
:
”
"Nu se bucură da scutire, casel
e ce posedă fo- jla încăperile destinate pentru locuință 's6ăă
gele biscricesci şi suntă dest
|
pentr
n
comer
eiii
de
prin
oraşe şi
inate pentra închiriere (art. 10, alia, A)
cumii : case, prăvălii ş.e.]. (art, târeuri, pre2, alin. b, din
“
s
„*€: Moşiile Statului, pădurile
legea
touciară).
încăperi, ală cărori-arendaşi , siilo şi alto
In
oraşu
lă
Iaşi,
scăitmântuliă esta
roră fi scutiți de
taxa fonciară, tranamitere prin
tate din veritulă anuală, * Vepo jumăarenduire ce posedă pe ultimală contractulide
b
Uă
treinie din venitulă, co producă, yrin
periodă (art, 10
alin.
închiriere, încăperile destinăto
B
o
la Yre-uă: spen
Totuşi venitulă moşiiloră şi
calaț
iune industrială, “ptecumii
altoră imobile
-fabrice, băr.
ale Statalui va fi înscrisii în
matriculă, sprea poverne, mori, 'therhanale, Zalhanale' şi alte
se supune la plata decimeloră
încăp
eri
du
asem
enza
natur
ă aflate prin comaÎjrdeţiana şi comunale, conformii stipulațiilo
ră contractaluț. | nelo urbane s6ă rarale (art.2 alin. î
Ori-co alte lămuriri asupra
e.
Chelt
uelil
e
de
etploatare şi de îutrețiuare
venitului acestoră proprietăţi se potii lunde comisie de Ja al moşiiloră tăotate de înstal proprietăriy
casieria generală locală,
loră. Cele 'date în arendare
na ta bucură de
:
a
"+ Încăperile ocupate de curți
] pică ună scădămcatii (art, 2, alin,
1, din legea
prefecturi, Sub-prefecturi, casie și tribunale, fouciară),
„Scoli în genere, bibliutece, muse rii, primării,
d. Vă decime (10 parte) din venit
o publice, grăalii pădudini de botanică, casa sotittăț
Țrilo
ră
căuta
te
de
Ensuș
i
propr
ietarii
ii de medici din
Taşi,. Casarme, -arsenale,' înch
tru cheltuele!e da pază şi de între lusă, penisor
ţinere (art.4
ospiciuri -şi- grădinela: depe i: apitaluri, alin. 2) Nu sa bucură de
scădimeută pădarile
ndinți (art. 10
date în arendaro
7.
Aaa
Na se voră scuti însă încăperi
Venitală ce rămâne după facer
ea acestori
te prin închiriere pentru asem le acelea lua- scădeminte,se consideră ca
enea servicii puveniti
ce cată
licee, 1...
a fi fascrisă prin matriculă si asupranetă„cărnia
a
se
e Cancelariile şi încăperile agenţ
va calcula, impositulă,.
mi
iilorii consnlare pe câtii voră fi proprii
ale gurerramentelorii lori; nu însă şi acelea
Taxa de transmitere
ce sori fi luate
prin închiricrede la particul
ară (art. 10, al.B).
Art,
35, Toto preprietăţile câte voră
fi: Dramurile şi piețele publ
aparice, na şi cele ține Yre-unui
particulare sii comunale prod
ucătâra de venit acere, precu aședămtută publică sâă de bma(art. 10, alin. C). . -mii
suntă
acele
a ale bisericilor de
ÎN
a
ori-co rită şi sub diforite epitr
9. Încăperile da prin oraşe şi
opii, acoiea ale .
chirie anuală n'ară trece: peste terguria căror municipalitățiloră, als comanelonii, spitalelor
iă
(3cii lei noai 74 bani sart. I0al 200 lei rechi în genere, scol-lori, Seminariloră şi ale ori-căin. QC). :
tori
2lte
aşrd
ăminte de bine-faceLo torăfi sa„Art, 92, Proprietarulii care ară
avea mai puse, deosebită de impos
multe asemenea încăperi mici
ituli fonciaru: şi la
în aceeaşi curte taza de tran
zmitere de 10laută po ani, conşi ali căroră renită- anuătă, adun
ate
1
ună
formă legii speciale do ln 31 Marti
locă, ară corârşi suma: de 200
e 1862, .
let vechi, se va
Aembrii comisiei voră cerceta
Supune la impnsitulă funciară
tote prapriedupă totalitatea tăţilede categ
oria, celoră gise de n.ână mârtă,
venitalui acestoră case, ir.
i.
1.

îm...

.

..

"şi le voră azeda la taxa de transmiter
e, după
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s5

vehitulă constatată şi. 'supusii la impositulă înlăturarea maltori 'ânevoinţe în
d
aflarea indi.
.
prietiet
fonciară; ini
e fe ii
i
tut | vidilorii şi înlesnirea împlinirei dăriloră:
.
“Arte 86, Pentr
vii, a
taxa de transmitere ne- "Art,
4l,ila colâna 2-a se vaîoscrie comuna!
putându-se -calcnla
asupra impositulai pe :pogonă aşedată :prin legea din 15 Apriliă 1870,

comisianile vor face nă evaluare a

.viei după

z6ă suburbia, stradaşi numărulă casei, Se'.va.?

-

înscrie şiaci tâte desluzirile indispensabila pen:

tru aflarea domiciliulut 'contribaabililoră.:”

Ă

venitulă pământalui de arătură ală localităţii
unde ze afla, aplicândă asupra acestui venită
taxa de 10 9/e (art.2 din legea taxei de tranas«
isp
ii
mitere), i: 1.

Art, 42, In colGnele 3-6 so vor însemnă e!
tatea contribuabililori, categoria din care facă -

mitere,

. : Asemenea, Observaţ

ap

pa

i

parte, adică majori, minori; s6ă de gusele,i:-":
- Pentra supușii străin! cu paspârte şi titluri.
Pui
,

v

i Acestă venită se ra înscrie în matriculă; în | de suditenţ ă valabile, neînscris
i la contribuția
deosebi de celui fonciară,cu observaţie că servă personală, se va nota,
col6oa de observaţiei! :
de basă numaila aşedarea taxet de transmitere, numirea protecţiei de încare
ţ'Arte 82, Sentirile prevădute prin legea fon- şi data titluluy de suditenț atârnă, numărală::
(art. 13, al.'o de'ciară se menţină şi în privinţa taxe de trans- mal su33); epocă iaă e
E
i

ea

ut

ii se vor faca şi în pri-:. Se recomandă: cu totă dinadinsnlăi. membri- vina acelorii. pers
6ne'
fi:ndi apărate de:
lori comisiei de a nulăsa să sestrecâre vre-nă contribuţia personală, cari,
se impană la aceea de':

proprietate de mână mârtă nesupusă la taira de
transtnilere. Acestă venită. destulă de -insemmată a scâduti în ultimii ani din lipsa :unei

şosele:gi vice-versa.. :.:i
i: ui La
a
“Dică contribaabilulă exercită şi vre-unii co-"”
marcii, membrii comisiei continuă înscrierea, i.

e în dreptăa spera că membrii actualeloră comisii nu vorii craţa nici ună midlocii pentru a

"Arte 43, În colânele 7 şi 8 so va desluşi dâcă N
patentabilală esto pămâutână
ssă străină. "|

proprietățile do acestă categorie.

nea principală cea mâi ridicată conformiarţ. 5. Di
din legca patenteloră, iii „ud Mintii i
; “Arte 45, [a colâna 10-a so va'inscrio astinei”!-

vigarâse constatări în localitate şi purernulă

descoperişi impu
!a ne
taxa de transmitere tote
.

i.

îi:

- Respunderea 'membrilorii comisianei; însăr-

cinaţi cu constatarea materiei imposabile.:' ::
Art, 55. In casă de abosi:sâă de fapte

baseloră imposabile, - -.

i

iii

i

Art, 4£.:In colâna 9 se va'iuscrie: profisia-:"

fracdul6se, comisiile se șoră ida 'jadecăţii, şi

nea profesiile 'deosbite (accesori1)!temari: în-* treprinde, şi pentru câre se va plăti osebită pa=" :
teută (toti art.5),
mita ii ee tn

Date prin'evaluări fraudalâse,.; ri:

mal duză desluşirile teva lua: coinisid:dinitaz:::

vori. fi ormărite „pe'tâte căile legale pentru
despăgubirea tesaurului de pagubele :0casio-

„„Constatarea abateriloră sâii a fraudeloră se
face de comisia de revisiea plășii prin încheere

de, procesă-verbală.
e

„.

Da

e

du

„i Peotesiunile se voră; clăsifica:şi:nami
întoezlele.da la'pagina 10-:-29-de mafisusăt «i:

: Acta 46.:Ia colonat11-afe va trece 'lămarit
clasaldin tubioolă:A sâdiliterilei iniţiale” ale. i
celoră-alte “tabele:B “şi C în:temt
inlă:
cărora,
ră
y

Intocmirea! matriculeloră:.. ..-:. “| s'a făcatiăi clasificarea profesiei: 86ia
negoţutg
pe
lai pate ntabilalui,: î::,
iz
a:
tatea
Art, 89, Membrii comisiiloră de constatare, “Arte 47, In colâna
12-a
'sa
înscrie
numărulă
înainte de a, începa recensiar:a enntribuabili- taxeloră întregi ssă jumătă
ți: co'espundătâre
loră, patentabililoră şi a proprietăţiloră imo-: cu clasificarea coprinsă
bile, yorii pregâti unii caeti compusă din mai |. :Dâcă contribaabilulă în colna 9a: na
are
etăți în 19multe, exemptare,
(fi matricule, scârţe. şi in- calitate, comisia continnă cuşi propri
insciicrea și!
terpuner)),
perna idee
Art. 4S,; In colâna13 se .va trece felul şianii
pa,
„Namărulă foiloră; sg va calcula, după acela vamirea proprietății, adică
zidite : case, :da-"!
Ca

ală rolorilor aflate în comană pe anulă curent,

ghână (prăvăli

în si

e), mâă; fabricăşi altele, stă
„Comisiile voră întrebuinţa,cu îngnjire acest
m zidite, :precumă :'moşiă, pădure; livedeşi “i
măterială fiindă. trămisă în cătimea strictă altele,
siliti rue a Pe Bai
ra s
trebuitâre
La casă
, de risipă se voră chiăma la |; ; Aceste imobile
răspundere. „.,
ot citate cc A cutare iza i [ tată, ua da se.vori evalua gi fascrie trej- +
alta
pă
cat
i
me
Art. 40; Inscrierea resultatolaj operațiiloră |; : Art. 449.In coloni
14 şi 15 se va înscrie în .
comisiuviloră se va face în modală următoră : parte viile,
aflate în localitate; speciticân lu:se '!
„ln colna;-iă se va, tece numărnlă carentă in rubricile cuprinse:acolo, nomărulă pogâne
i
al articolalul,, ptenimela şi namtle contribaa- loră de vil Inerătâ
bililoră, precurnă i orl-ce ulte desluşiri. rela= nelucrătore; dependre,:şi numărulă: pogâneloră i:
inte, 'precimă ; “veQi, '0- i
tive la recunâscerea cu inlesnire a persânei,, £,
şi'altele ca atarnii:de vie, i -.- data FRI
atat
„Sa va depune de comisiă cea:mat,mare aten- braţii
; Acesta ca basă numai pentra: impositulă
ţinoe în codstatarea, şi, reproducerea numelui 'foneiari:
ar =:
îs
, Ul
contribuabilulaişi mai alesăîn privinţa străi-. : AFte b0.:Ia ptro ie Di
şi 17.88 va nota na:
niloră şi a jsraeliţiloră;.. căci de aci depinda ștăra propiistăţitcol6aa:16
particulare Bă publicez! : [2 +

56.

LEGIUIRI. |
Iv casă de a fi proprietate publică, se va |
Asemenea te va urma şi în casulă cândă
nota deosebită în colâna d'ântâiii a matriculei stradele
n'ar fi îatitulateși casele numerotate,
(în locală numelui contribuabilului) numirea
Comisia va înscrie ast-felă treptată în ma- aşedămânatulai sâi a monastirei , a comunei
,
triculă pe toţi locuitorii, patentabilii şi pro-:
sc6lej s6ă a spitalului de caro aparține.
prietăţile aflate pe teritoriulă comuner, ohserArt. 51. Colâna a 18-a. Sa va înscrie veni- vândii
regulată ordinea numeraţiei,
tulă anuală net ală proprietăţii, adică folosală
Art.
ce rămâne pe s&ma proprietaruluy după scăgă- va trece 58, Ia fie-care pagină a matriculei se
până la optii articule,
s6ă și mai mult
mintele vorbite Ja art. de may susii,
de va fi îacăpătorii. în casulă din urmă articoTotă în acestă col6nă, într'ună articolă spe- lele fie-cărel
pagine trebue să fie în numără
cială, 80 va înscria pe numele aşedămentnlui egali.
-Totoşi se va lăsa spaţiulii trebuitoră
priitoră, gitra embaticului de care se folose.
pentra înscrierea baseloră imposabile precum
sce, cu specificare dâca este în bani sâii în se
statornicesco la art,.,,, de mai snsă,
natură,
ia
«
Fio-care pagină va, fi adunată (somarisită)
Art, 52, Colâna a 19-a. So va reproduce ve- regulată
în josali stă, atâtă la partea basenitulă cu care se află supuse la, foncieră tâte
câtă şi aceea a taxeloră,
proprietăţile de mână mortă. plusă âncă veni- loră.
Totaluli fie-cărei pagine se va trausporta la
tulă viiloră supusă la taxa de transmitere, şi finele
matriculei, şi se xa încheea (base şi taxe)
care va servi ca basă la acestă irapositiiîn lo- printr'un
ă totalii generală înscrisă în gifre,
culi numărului pogâneloră destinatii numaj
Art, 59. Comisia va face apoi legalisarea.
„pentru foncieră,
—.
ea :ţ următâre :
!
!
Acise termină înscrierea baselor im posabile.
<Matricula de facă s'a intocmită de sabArt. 63. In fine, în colânele

ermătâre, de la semnaţii membri a! Comisiei comunale de con-

20 până la 85 cuprinse la partida dâtoriei, se statare, pa
răspunderea, loră, copringenâii în
va catcula şi înscrie taxele anuale şi anume:
totală... . articole, şi însemnând lei...
„Personale de 19 lei, 33 bani pentru majori,
(în litere) de contribuții directe; pe unii ană,
şi 11 lef,11 bani pentru minori; sosele de 4 Joi.
pentra toţi contribuabilii, patentabilii, şi pro44 bani; patente după tablonlă şi clasa din prietăţil
e imobile imposabile, aflata pe teritocare face part+; foncieră de 6 la sută (şi 2 l.n, rulă acestei
comune.»
:

ta pogoniă de viă), transmitere 10la sută asupra venitului evaluată.
|

Art, 54. In colânele 36, 37. 38 gi 39 so va
înscrie totalală fie-căruia fond după natura sa,

Arte 55, In colâna a 40-a se va trece totalulă genarali pe ani alt fondurilor.
In colna 41 se va trece suma ce contribua-

bilulă are să răspundă pe trimestru.

După

acestă încheere, va urma titlulă şi

semnăturile

membrilorii de constatare,

pre-

cum şi sigilialii comuner,
a.
La finele matriculei se va lăsa câte 3 fot

albo de fie-care sută de contriboabili. pentru a

se face complinirile trebuitâre de Comisia, de

revisie.

,
Contribuabilulă , ce ară exercita

râadi pentru servicială Peefecturei, celă-altă
pentru serviciulă Ministeruluide finanţe. Acolo

proprietăţi în aceeaşi comună, se va înscrie
" pentra fia-caro materie imposabilă în parte
în
cadrul ce'i esto destinată în inatricală şi
la

ânttiii brai6nele (ciornele) cuvenite.
.
Conistulă comunei va fi îndâtorată să serie

Art. 57.

mal multe comerciuri, s6i arii area
mai multe

loculii unde se afla impusă la contribaţia personală. După acâsta, va urma contribuţiile
sc voră înscrie asemenea, specificate după cară
na„tura baseloră asupra cărora se aşcdă,
.
Contribuțiile şi decimele roră f apoi întrunite în col6na <totalalii general» al matricul
Rămâne bine înțelesă că înscrierea, baseloej.
şi a taxelorii nu sa va putea face în acelaşră
i
. cadru ală matriculer cândă proprietăţil
e
negoțurile se află în diferite suburbii, despărsăițiri s€ă comuna :
.
In asemenea casă, înscrierea se va face
parte pria matriculele fie-cărei localităţi undeîn
se adă materia imposabilă.
|
-

unde va fi de trebuinţă, se va putea forma mai

cu tâtă acurateţa aceste acte sub direcţia şi
surtegherea de aprâpe a membrilorii Comisiei,
Art, 62, Operația recensimentului în co-

muvă

precum

şi formarea

expuseloră

matri-

cule, vorii trebui să so termine negreşitii puă

la 20 Innii prin comunele rurale, 6ră în cele
urbane până la 10 Iulii. NE
E
„Arte
|.
63, Dapă terminarea lucrării, Comisia
comunală anunţă neapărati, printr'ună raport

specială, în termenă de 24 ore pe sub-prefectulă plășii.

„:

Art. 64. Matriculele de contribuţii, îndată

dapă formarea lori, se vor depune la Censilială comunală (prin sate să oraşe) unde voră

ata în cursă de 15 dile, pentru a lana fie-care

Prea e pe RR a

60, Santi cu totuli oprite răsăturile
“Art, 56, In colâna din urmă se va înscrie şi Art.
ştersătarile la nume, Ja gitre, Ia totalulă
observaţiunile despre car! so' face menţiune paginilo
r s6ă la încheerea matriculei comuney,
mai susă şi veri-co alte desluşiri va credo neArt. 61. Matricula comauei se forineză cu
cesară să dea comisiunea pentru mal multă
ingrijire, în dublu exemplare, din care ună
desvoltare a baseloră

FINANCIARE

contribuabili „cunoscinţă de câtimea şi felulă
dărilori la care e aşedată, .

Art, 65, Faptul devunerei matriculelori se
va publica de către Primărie prin tâte căile
trebuitâre, prin darabană, cetire în biserici,
s6ă prin canalulă pnblicităţii, ca să ajungă la
cunoscința fie-căruia şi să reclame în termenulă de 15 dile contra orl-cărel tazări greşite
s6ă împorărate, căci după expirarea termenulul de contestaţia nu se va msi putea admite
nică bă descărcare pe între gali periodă. .
Art, 66, Până la sosirea Comisiei de revisie
în comuvă, rcelamaţiile se poti priimi de primară, se înregistreză într'aă condică speciulă,
„şi se furmeză ună do:arii speciali care se va
preda Comisini de revizie,
,
Art. 67, Sub-prefectulă plăşei, priiminăă
raporturile Comisiiloră comunale, formâză ună
dosară «peciali, şi îndată după convocarea şi
întrunirea Comisici de revisie a plăşei, îi predă
expusulă dosară, pentru a păşi în rerisie,

.

i
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tea Prefecturei unii agentă de constatare, care
i
a
va fi însărcinaţă:

de
"1. A redacta şi a ţina lucrările comisiei

revisie vorb te la art. 73 de mal josi, luândă
cu sine şi exemplarele do roluri trebuitâre. *
2. A contesta în numele fizcalui. în tormenulă legiuită, ori-ce operaţiune de constatare
necomplecti, clasificare greşită, sâă evaluaţii
E
”
păgubitâre pentru fiscă.
Ca ocasia merzerii s6le prin comună. agen-

tul fiscali cercoteză statele de si ădământă

priimite la Prefectură petimprlă antenoră trimestralui Iulie, şi admite casurile recnnoscute

apoi Prese inapodză
legale. Aceste statu
ri
fecturei pentru a emite ordoranţe da descăr-

care, conformă art 14 şi 15 reglementulă conatatăriloră, Ori ce alte staturi de scâdâminte
în sarcina trimestrelorii viitore cu începere de
la Lalie, voră privi în sarcina comunelorii cari

de la acea epo:ă va benificia şi de adause,.

Art..71. Pentru transportuli Coinisiei de
raviaie prin plăşi, precumşi ală agentului vor| bită, se acordă uă diurnă totală de..,....
PARTEAII
din care jumătate se ya 1:punie de casierie,
acum la începerea lucrărilor, 6ră restali după
CONTESTATII
terminarea revisiei.
..
Art. 72, Ordinea facerei revisiei generale
Comisiilede revisie
prin comune 89 va stabili printr'an ştată. care
„Arte 6S, Prefectura județului, în numele va cuprinde numirea comuneloră, şi dilela fixate
Ministerului de finance, in mâsuri pentru com- pentru fie-care comună în parte ds 2 până la
punerea Comisiilori de plăşi şi peatru convo- 4 maximum.
Dileleotărite pentrutărpuri. bâlcinri (ia rmacarea loră în Quua de 21 julie fixată pentra înT6ce). pentru lucrări mari agricole, tecerişul, :
ceperea lucrări.oră
“
cositulă şi altele, carear ţine împrăştiuţi pe lo- .
Art. 69, Comisiile de revisie se compană:
cuitorii d» prin comune, se vorii areaîn vedere

de Comisie, şi n se voră înscrie în ştati,.

Prin plăşi şi oraşe:

|

Aceste ştatari s2 voră întocmi da Cumisie în
| duoă exemplare din caro unulă se va avea în
i
vedere da comisie în facerea revisiei, ră celii„-€. Uuă proprietară din plasa si despărţi- altii sa va comanica Prefacturei judeţului.
rea recină,
|
" Da îotmplare de a se întrerumpe cursulii red. Suborefectulă în plăşi, stă comisarală cu- visiel din vre-uă causă neprevădată, lucrările
lârei respective îa oraşe,
aa
“| comunelori co uriai a se revisui în acele qile,
e Protoiereuli stă proestosulă plăşei locale: se vorii lăsa la finele revisică plăşei, pentru a
Proprietarnlă va fi designati de Prefectură nu se împadica ordinea stabiliti pentru celedintra proprietarii plăşii e6ă despărţirei ve- alte comune, :.: îti
cine cari sară recub6sce că posedă amănunte
Acesti casă se va încunosciința atâtii co-.
cunoszințe despre locaitozii, comercială şi va- manelorii respective precum şi Prefecturel ja„ 16rea proprietăţiloră din localitate, In fine sub- dețulai.
|
EI
A
prefectulii şi protopopauli plăşei voră fi iucaArt. 73. Comisia, după aceste lucrări .pre-.
Dosciințaţi a pâzi să'şi îndepliniscă noaele în- gătitoro pâşesce apoi în comane, pentru a în-.
" sărcinări ce le impune legea. .
”
deplini lucrările următâre: .
a
a. Uiiii senatoră,
-b. Ună depntată,

“Art, 70, Aciate comisii so consideri consti-

tuite îndată ce compun numărală de trei membrii strictă necesariă,
i
A
Cândi vre-anulă din membri! comisieY nu ra
putea

continna

lucrările începute,

Prefectara

jadețulul va, fi incunosciiuţată îndată, în terment de 24 ore, de subprafectulii locală, ca să

ia măsuri pentru designarea altui delegată.
Pe liogă aceste comisii se ataşeză din par-

a. A revisui în amduunti şi la faga locului:

coostatările. întocmite do, Cumisii'e

comunale;

asupra fie-cărel nature de contiibaţii în parte.;
D.A avea în vedere conteataţiile făcato da.
agentulă numită de Prefectură, acteleşi pro=:
bete prodase pentru sprijinirea drepturilor le=,
sate ale fiscnlui.
|
E
E .

: 0. A cerceta reclamaţiile contribuabililoră:
ce'ae vorii credea asupriţi cu taxarea făcută de

o.
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LEGIUIRE

"Comisia, comunală, temeiurile sâăi
ă legale] TI, Asupra. reclamaţiilo
î
Di za înca don actel
boot
“po cani deBe: baseză, “iii
ri proprieta-pa i rată iai
pa înca
ap
ad
isryut

ati îi
d. A libera certificateda apăr
în
*
riloriă de imobile...PNI
ă acelora cari
a
se.voră consta
că merit
taă a fi “scutiţi de sar"Se cerceteză în fin: ea,- pentraci
icinele bănesci câtre Statii, sti
proprietarii
ic ti”

>

Actele ce trebue să aibă şi

să consulte disa
- Comisie sunţă: i îi ci piz
v: Matriculele formate de Comisiile:de -comunale
Irolarila anului 'curentă, şi în fine
reclamaţii al contribuabililorii, dosarulde
șî: De către agentalii! de 'constatar; »! dili]
a. se ta pro-.|
: cura: Comisiei

il carl ară Teclaina; că unele imobl
| aflu în: stăpânirea loră, în parte ie nu 'se may
acă în totală,
1[să prob

eze prin acte, :persânele asupra icăro
ra
['s'a transmisă: îmobilulă prin: vind
nație; b, pentru'împovărata taxare are 'sâii do.
'se va:cer>
cata icontractulă,: cate' prin a.
lui: notorictato.
n'ar
ă:pu
tea
fi
supu
si
îndu
oelii;
scă 'registreleîncă: sciinţele următâre ; dini
de exploatare, -pentru cele! near
"comană, dopă registrele.'Trib
endate pentru
unalulu; pentr

u ['a'se dovedi adevăratiilă “veni
.“tratsferarea proprietățiloră
tă ce -produce înimubile; după re- | realitate imob
ilulă în contestare,i -..:.:: >
-gistrele civile pentra nouii căsăturiţI
nt
's6ă aceia |. Acolo unde

contractele se irorii dovedi 6co!
-ce ai atinsă vârsta de 18 ani, după
regiatrele
“Mubicipalitţii.
ă peutra &lădiri.: actele :pentra || nomico:e; Comisia va: păşi la uă evaluare dis.
rectă
a venitului
'întreprind&toriy: de lacrări publi
ce;: furnisoril exploatate de Ensnşproprietăţii, ca şi pentru celegialtele, :: ri: ii;Mii i ei rue
i-prapiietarii loră, conform .
r
iaz
di
regoleloru
de la'ărt.24 de mal susii, ..:;:
Art, 34, Membrii Comisier de
iii
rovis
ie'
intru
[i Pentru:tâte casurile enumerate
mal. âutâiă: îu' cercetarea; reclamaţ
mai susăi Ie.
iilorăi în | Ş 1; IL! şi AI 'membrit:
fiinţa părţiloră reclamante,
Comisiei: de 'revisuiic/
după publica. voră cerceta
“țiile făcute oră fi în dreptă 'câră
se voră încredința de realitd-.
a.veni la Comisie tea lucrurilorăși chiari
-8ă dea explicări
i la faga loculu

în dilele şi.loculă

i în presența,:
pârțiloră reclamante sâă.a repre
sentanţilo
lorii,
şi a meinbriloră Comisiei comanale ră.
ta lipsa lori. și a mii
carf:
GE ca
voră
trebui a da tâte.
Cercetarea se va face în modulă
şirile asupra proceurmători : dării lori. Comisia va”deslu
po
îi
Di
p
one
“; a,
(
face
4
uă
nouă
i
Za
constatare pentru. a deacoperi. adevă şi exactă
rata situa1. Asupră reclamaţiilorii contribua
ție
a
reclâ
manţi
loră
şi
va îaclivea ună procesiă=! verbală speci
et
Bililoră i
ată,.regu'âudă impunerea în
con- '
diţiile striete alo legir, astă-felă
nici con
tribuab.L.i,să fe „asupriţi,; nick. cafiscul
Se cercetEză dâcă individela. c9.
pă-;
scutiți de contribuţia peraonală. reclamă a, fi gabiti.. ; ai dei poi, pei fir ă, ai
să de şosele,
“Art,
ori de aniânduoă,se aflu: în condi
2. Ageatulă speciali ataşa
ţii, de'inârmitate. reală sâi sonti, dubla
Comisia de,revisie, este tasărcinat tă„Aipe lingă,
înscrişi şi la ce
daa..
seme
anom1 e articla;n dâcă facă parte
din acele. cate- prins nea 'comptă exacţii de constatările cu-.
e în matricule le, comunale şi:descope
gorii de perne, cari prin. servi„Anciulă,acele
rindiă
prin

fixată de'a:
cesta pentru Teșisie, €ră 'în
casă: de. nevenire
să procâdă

tu,

bu

Ei

.

bililoră 2
t

ae

a prea

7.

e

'uă listă da aceste casuri. a 0»

jet cer, preda Cu-mis
iei cu invita
Se cerceteză asemenea: a, pentru perz
a proceda la a dova>
âna-ce constatare îu pres nţa ţie
reclamă, a fi dublu impusă la tâxa
persnelură vorbite 14!
pateiteioră, art. 69 preceden
deca este una şi acer aşi persOn nec
tă şi a rectifica ozi-ca' consta:
xercitândi, | tără şrre gite s6ă fraud
de câtă uă profesiune, ună. negoţă,
e
ulâse,... .
ii.
şi
aten
dă
|
;
Art. 26, Comisia, independentă
„Vă sibgură prăvâlie,.
de
ră nu maj iuuite, şi nici rea
cerc
eta:
şi rcolvarea ca-miloră de contestaţie.
ună altă asociată ;b,: pentru
priiperz
Clamă a A încărcate prin clasificar nelo ce re. mite da Ja reclamanți s6ă de la agentoli fsca4
e eâă prin vă lui, intra în
ceree
greşită impunere: se-va cere
tarea reatului-de article cu:
a Hreba fajptula Hrinse în niatri
cu acte legale s6ă cu registru
cula' Comisiei comunale, şi se ademu
dinţă, de.unde săse constate rest ă de cre: plică âncă'a descoperi d'a dreptatii:
car
rângerea ope.:
-a.
Jcntru contribuţi
rațiiloră, a condițiiloră în cari
nt guţută, | înscsisu fi maticulă a personală ; dâcă a'ai i
„Stă în fine încetarea 'comerciulu,facă
tețulocuiturii din comună
: :.. fi.
car;-merită a ti supuşi la dare, -gi dâc
Sa Bl
pofaz
ă.cei esari
za
poa
eo
'

Co.

1

Ă

.

.

7

-

.

-

ca! Mei
Piti-. ui

arti a

di,
Îi

oiipsi data
eratn. to at

SAD

„IL Asupra reclamaţiilorii patonta-

nouelo
matricule cu.
| basele aflate în vechile, roluriră'-gener
și saplimbntari, că parte 'dia locaitiii ale
| mone scă suburbie nu suntă supuşi acelei co| asenienea parte din patentabili să: Ja: dare; că!
prictăţi s'aă aşi dată la clase mat dintre promici de câtă:
aă meritată, ori s'aăi evaluată cu venit
„micăde' câtă produci: în'realitate, fu uri mai
casti. tesatulul publici, dizală agentpaguba .
ă esta:
dâtoră a. forma

e m eie i

ca- | ţie după sciinţălo Iuate'în localitate;
fie prin
confruntarea baseloră

racterală, sei naționalitatea
::sontă, în
dreptia se bacura de scutire, loră,
precom clericii,
militarii şi sudiţii străini cu paspârte 9 ginal
e.:|
în ce se atinge de contribuţia pers
fine, învăţăturii comuneloră rurale, onală ; şi :în
ŞI: parachserii,.în, ce privesce contr cântăreții,
ibuţia. de
posele,
n
pa ti tara, pe

n.
tt

2,57

FINANCIAREaiole

tat

:

“claşi şi. înscrişi în registrele speciale se găsescii.
în condiţiilede apărare.ce legea prevede, ..,;
d, Pentru contribuţia şoseleloră
; d6că s'aiă:
înscrisă toţi locuitorii indigeni, precum şi toţi

io

Po

tata

ae

at

|

eri
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De pepene

neimpuse la dare,sâii supuse întrun mod greşit.
şi desavantagiosii. pentra tesâură,; va face:dini
noă constatările. şi; evaluările -trebnitâre, cuz
cea mal strictă esactitate, obserrândi regulele

supuşii străiny, şi dâcă cei scutiţi aii meritaţă' trase laart.12—33 pentru comisiile comunală, ;
după. lege, apărarea ac ordată, urmânaă, dispo>.|:

siţiiloră de mai gusă. re

e

tri

saibe

Pentru ori-ce casuri de abateri,de evalnărt +

reduse sâi de frande în. recensiare,, comise de .

„6 Pentru.contribuţia patenielorii; dâcă nu' unii membri! al comisiei ,comurale,; se va în-;
Sai strecurati de la inscriere vre-unil din co- cheia,-de comisia, de rovisie : procesii-verbală

-mercianță, asociaţi(tosarăşi) s6ăi vre-unele pră- contatândă faptele în amănunti, conformă ar-.: |
..
r
.
"văli), magazine, etc.; decă cei înscrişi
se aflu, ticolula! 36, . Matei
îti
clasificați în raportă exactă cu întinderea, cu n
E DO ta
te
Et
„rii LIImat a
- năâtara comercinlai, cu. migiâcele de producere
Complectarea matriculeloră şi formarea
gi cu populaţia acele! localităţi conformiă legii;
roluriloră
tiu i entre
i.e if

decă prin armare" nu s'a ;făcută clasificări | e
greşite sâii frandul6se în paguba fiseului; dâcă

profesiile, comerciurile şi industriile: b'aă,înscrisă în matricule cu denumirea, loră propria
tecum se prevede îni nomenclatură sâi în taPoul anezată la lege,
şi dâcă s'a calculată şi
înscrisă cu «zactitatanu pumai basele imposabile, d£ră şi taxa corespundătâre,.. -... 1, i,„|
Comisia de revisie va face la rândulii săi tote
inșestigaţiile trebuitâre, directă şi indireetii,
pentra descoperirea şi pentru impunerea tu-

torii conioreianțilorii, arendaşilorii
în genere
(după șifra reală a arendei co plătesc), a industrialiloră, a specnlanţiloră şi a meseriaşilorii
din acea localitater .
„i:
i: af
„di. Pentru contribuia: fonciară, Se va cerceta d6că s'aii impusă :tâte proprietăţile zidite
s6ă nezidite, producătâre de venită din comană,
-aţâtii cele cese aflaii anteriormente sapiise câtă
şi cele „alii căroră termenă de apărare proviso“ie a expirati, dâcă s'a făcută vă evaluare. sin;.cerăşi exactă
a venitului lori, fi6 după con“4racte valabile, scă prin estimaţii, directe,şi
prin urmare decănu S'at taxată cu venituri

aa

ace Pt

aie

Zi

). Arte 78, Faptele descoperite .do comisia de ;
revisie, relativeJa adausulă .sţii modificarea;
baselor imposabile precedinte, e vor înscrie în. ;
matriculele comunale în ambe exemplarele, în .-;
moduliă următoră : ; i:
pini

Articolele modificate „în parte
gi în totală.

se voră anula-în matriculă printr'oă liniă de ;
condeiăşi se -va nota în. colona de observaţii :
cuvintele.: «trânsportată la articolulă (cuture. ;
de,mal-josi)»,,

„i

ta

Et

teza

dt

mituire

i Articolele rămase, după stergerea celorăi mos.
dificate, voriă Â adunate în matricală
din noă,

base şi taxa şi totalulă loră se va reproduce în.
gifre, după legalisarea comisiei care va rămâ-.neâ

neatinsă...

dai

i

(II

-

Da

; Ac6stă operaţie îndeplinită,se va, aşterneîa

josul watriculet nouile articole modificate, în-.,

| acriindu-se' pe de uă-parte numărulă. curentă :+
alii matriculei, prin “scăderea, celori anulate, u
numele contribuabililorii,nouile. base reale şi;

taxele relative, €ră pe dalta, în colona deobser- ; ,
'vaţii, motivele legale cart ai dată locă la modificarea. precedentet constatăti. „e... - pi na
mal zici da câtă,
cele ce ele; producăîn rea- : Pentru casurile;de adausăsă la.
Ja, contribuabili, :,
Titate n
patentabili şi. proprietăţi „descoperite. de co- „.
„Se va constata asemenea, în comună dâcă na misia de revisie şi carl nu figărză prin matrisai strecurată neinipase! imobile 's6ă. părţi “culele. comisiei comunale; se.va redâcta nouă a
dependintede dânsele, precumii „case, hanuri,

articole şi se vorii îjiscriela finele expusei ma- ..;

s6ă mal. mari,

meriloză matriculei,' adună, în josulă paginei.-;: -

poduri, liveQi, vii, fabrice, păduri în; exploăta- tricule, cu desluşiriesacte âsupra numelui con-.;.
re şi altele, dâcă tote aceste imobile suritii pre= 'tribuabililor, baselor,de impunere şi a taxeloră
“vădate în mătriculă în câdrulii destinatii fie- relative, conformă, regulcloriă trasă la art. 12.;,
căra! proprietară (art. 24); ta fine dâcă între până la 35 şi ârt 89 de “ mal ausă.; ca
Raul
proprietarii aceeaşi comune nu e îiflu unii fa: “Art, :39.: După
apă ce s'aă operată
în matricule,
ope
vorisați şi alţii asupriţi, cândă-îo realitate pro: modificările şi înscrierile noul necesarii, mem- .
prietăţile lori” sâră găsi în condiţii-identice brii comisiei de revisnire complectâză seria nu-,
ape

e. Pentru contribuţia,de transmitere. Se 'va, tâte basele de. impunere precumii şi taxele'a=;
constata d6că se aflu supusela taxa da trans- plicate asupră-le, .atâtă cele noul. câți şi cele, : mitere, pe venituri reale, tote proprietăţile de vechi ce 's'aă recunoscută;
bune -de'a, fi men-,..y mână mârtă, precumii.ale bisericelorii
de sub
diferite „ţatele, comnnelotii, 'spitalelorii şi al-

ţinute, :

pata

ce

piu

at

„Comisia face “apoi 'uă vltimă confruntare 'a,:,

“ele, a€i dâcănu sai 'strecurată ncinscrise paginiloră pentru a se. asigura dâcă a'operată :;.
vre-unele dintr'&nsele, luând măsurile prescrise bine modificărle şi adaosală, şi dâcă resultatală ,
mai josă, pentru îmbunătăţirea venituriloră, estepe deplin esactă... ..
pe
Art. 12, Comisia descoperindă că anii coutri: „ Dopă acesta faca recapitalăția jotalulat fie-,, e
“baabili, patentabilt s6ă proprietăţiimobile
sunt „cărei pagine la 'sfârgitală mhatriculei comariei -

riloră săi,
După 'a“âsta se va, lăsa, + memb
fol aibe, Rolurile
e formiz într'ană singuri
exem

Comisiunea dopuno totă nă-dată
tură dosarală do reelaraațiă şi proceln Prefecsele-rer—

plară pentru fie- bale închz
aro comană sii despârţire
iate de dânsa relativă la casnrile
de
(quartal) în parte. contestaţi
i,
Prin rolurile percojţiiloră
,
de
oraşe
,
recap
i- -- Lacrăriie fie-căreY plăşi trebu
nlația generale sa va face la finele
escii terminate
tutoră ma- negreşită do 'comisiune
alatelorii, după care apoi va
la finele lunci Octomurma legal:sarea bre, confo
i semnăturile membriloră
rmă
a1.5
din Consiliulă de ministri
comisiei,
cu No. 5, din 5 Maiă 1871,
Art, 81, Comisia pâzesce apoi
să
form
eze
Art,
85,
Dâcă comisiunea de plasă ară găsi
upă roluri putentele nominale
destinate a ser- mai avantagios
ii şi înlesnitorii pentru serriciă,.

nem za

LEGIUIRI
precumiă; numărulă articolelori
i,al baseloriă şi | vi comercianțil
a taxeloră, faca uâ în: heiere
oră în totă cursulă perioâului
totală
în qifre şi] de 5 ani, detaşând
în litere şi investesce matrieul
a comunei cu | după comilinirea u-lo din se gistrelo ad-hoc,
semnăturile fie-căruia din memb
formulei şi a osuşci cu acerii săi,
leaşi detaliuri,
Aceste compliniri şi formalităţ
i
,
|
i sa operezîn|
|
Paten
tele se emnezii dă către membrii
ambele exemplare de matriculă
comiaflate în coma. | siej şi se împa
rtă celorii în dreptă dapă copie
nă la sosirea comisiei,
.
E
rea tolurilorii. însă : prin oraşe
"Matriculele,; complectato şi
d: către agenții
investite în a- poliţienesci,
6ră prin comunele rurale de către
cestă modă, rămâni d! finitive.
consilierulă comunală ce ; aitic
Art. £0. Indată dnpă opera o
ipeză în comisie,
Remiterea patenteloră celo
„ loră, şi maY înainte de a trece ţia matricule.
r în deptă se
în
altă comu- | face prin luare de chita
Dă, comisia de revisie, cu conc
nţă, care setrămite Preursulă agentu- | fectarei,
lui vorbită la art, 70 d3 mai
,
|
susă, procedă în- |: - Art, Sa,
.
Este formalii oprită ori-ce sters
suşi a formarea rolurilorpe perio
dulii
de
5
ani,
tară
scii răsătură în rolurile de contribuţiăpentra fie-care comună,
i,
s6ă în formulele de patente, la nume,
Pa:tea ântâiă a copierei
basa, taxe,
objectii reproducerea bas: loră roluriloră ara de totaluri s6ă legalisare, Rolurile sterse „Yoră
'
în matriculă, adică: numele, imposabile aflate tre buia fi copiate din noi de comisie,
prenumele şi doArt, 88. Lucrarea revisiei în comună
„ Diciliulă contribuabililoră,
va îuprofe
aseezorii şi clasele după legea siile principal, cepe de la 9 ore diminâța, şi ra încetala 4dup
ă
paten
telor
ii,
feamedi
.
luliişi numirea proprietățiloră,:
număr
ulii
poIn
gilele
g6neloriă de vii, venitală
si la taxa fin- | comisică se de Damineci şi sărbători, niembrit
ciară şi la cea do transmitersupu
vorii ocupa, de preferioţă cu
e, Acestă operaţie | rile de biuro
i: mojificarea matriculeleră,lucră
se face cu esactitate şi fără pres
forchimbare după | marea rolurilo
matricula revisuiţă,
r şi a formuleloră de patente.
:
Art, 34, Comisia
Numărală artieleloră va fi mărgi
nitii la pa- mină lucrările tatruă de Tevisio, îndată ce tertru pe fiz-cara pagină,
Comună, înain
,
nică Pre fecturel, acele duoă rârda teză grabPartea a doua a întoemirei
ii de matrirolariloră, are da cule, împreună
” 8copiă înscrierea taxetoră
cu rolarile, pa lingă ună Ta:
personale, sosele, pa- portii deslu
zitoră asapra cursului
tente, fonciară şi transmitere
calcolate în ra„Din registrele de patente să voră operației,
purtă strictă cu basele din
elibera, for.
jotriră,
mulel
o de
Se va înscrie asemenea
ntă trebait6re, din comună în
mele judeţiane, comună, 6răpatedupă
Comrna!e şi ale camerei de deci
term
iuar
e,
suşele so _voră
comerciă, după ta. înainta Pref
rifele procurate din vru me de
ecturii județului.
!
la consiliurile resComisia de revisie, terminârdi lucra
pectire, şi cari voră trebui
rea, în- în totă cursulă periodalui a der&mânea statornice trnă comună, pâșesce înainte după itinerară
5 ani, conformă (Statulă de ile),
art. 92 do mal josii,
până ce sărerzesce în com,
plectă coustatarea prin tâte comnn
Tasele şi decimele, aşedate îne
ele plășii.
acest
ă
modii
,
Dopă acesta comisiile da reviaio se
se aduni int'ună totală
adună la
pentra fie-care îndi- biurou!i
vidă îu parte, specificându-se
de constatare a Prefecturei, exami
dâtoria pe anii şi neză din noă
pe trimestra apre a servi
matri
calel
e
comur
elori, lo aşegă
de basă la
upă acâstă operaţie,se adun percepere, în ordine alfabetică gi reunescă iotrană sină numerală gară corpă
articolelori, ală baseloră,
taxelor şi decimeloră de matri , pentra fotrâga p'asă, fis-caro rândă.
cule comunale La finele matri
înstrise şi se formâză ună
culey
totală în josală fis- plăş-ă
face uă recajitalație generale (pe
cărti pagine.
!
chiar
:
hârti
e
matri
cule), aşedândă comunele, totalală
Rolulă fiindă copiatii, se recap
itule
ză
la
sfârbasel
oriă
şi ală taxeloră fis-căreia, în ordine
gitală săă totalul fie-cărei
a
pagine şi so for- succesită, le
meză ună totală generală.:
închee printr'uă altimă legalisare,
:
şi le revestescă cusomnătarile membrilori
Acestă totalii generală va
fi înscrisă în ciAcâstă operaţia se va face la amân i loră,
îre şi în Litere,
rân.
dutilo de matricule als plăşii. Matriducă
Comisia face apoi legalizarea
culelo se
finală a rolului, lasă apol Pretecture
nvestiudolă ca semnăturile
i,

a

-10

„Al

FINANCIARE

va putea regula,ca copiarea roluriloră şi a formuleloră de patentă să seacă la biuroulă Prefecturci.:
In asemenea casii se a convoca “acolo ună
numără dintre cei mai bani scriitori comunali,
din aceia al Prefecturei, precum şi d'ai Comitetului permanentă.

PARTEA
IL.
Iudâtoririle Prefeetureă; centralisarea şi
examinarea matriculelorşi aroluriloriie
Intocmirea tablonlui No. Di,

arte s6, Prefectura din parte'i iea
i -năsără
să "i parvină treptată, prin intermedială Subprefecturei plăşii, 6ră prin oraşe d'a dreptulă de
la comisii,

matriculele,

rolurile,

suşele de pa:

tentă şi altele, îndată co comisiilede plăşi îachee iucrările locii înte'aă comună să despărțire.
Prefectura examinâză, aceste acte, petru a
constata:
a. Dsca cacululii taxeloră este ficntă cu exactitate, pentru fie- carecontribuabiliiîn parte,

gi în raporti cu profesia sâii cu venitul pre-

prietăţii ce are.
d. Dsca adanarea totalulni fie-cărei pagine
este asemenea făcutii cu exactitate şi dâcă re-

capitulaţia comunei corespunde cu adunările

paginiloriă.
In casă de a descoperi erori la caleululă ta
xeloră, formeză uă listă rectificătâre, şi înapoiază "matriculeie şi lista comisiei pentru a
păşi la rectificarea. lori.
" Acesta în ce privesce erorile de caleulă 14

taxe.

In ce se atinge acumiă de erorile descoperite
ln base, precum contribuabilii neînscrişi pro-

fesii stă proprietăţi aşegate pe base diferite
scii în mai pugin de câtă ceeace figura înscrisă
prin vechile matricule, fără ca să fi midlocitii
vro uă prefacere realo care să justifice acea împuginare de venituri, Prefectura formâză ună

- <Matricula
«totală

sâi rolulă de facă,

ală cătul.

însumeză lei (în litere), şerificându- -se

«de Prefectură şi găsindu-se în cea mai deplină
«exactitate, selegaliscză. > Apo! va urma data şi
semnătura prefectului şi a controlorului...
-

Art, 88, După strângerea matriculelorăi şi

a roluriloră tutori plăşiloră

în complectii, şi

după verificarea şi introducerea, rectiticărilori

vorbite mai sasi, Prefectura îutocmesce unii
tabloi No. 24 în dubla exemplarii, în care se
va înscrie resamatulii rolurilorii generale ale
noului periodă, specificânăii bascla, cătimea

dăriloră şi a decimeloră accesorii aale fie-cărei
comune în parte.

Comunele vori fi înscrise în tabloă în 'ordi-

nea alfabetică, pe ocâle s6ă pe plăşi, şi pentrn
fie-care ocolă sa va forma în tabloă un totalii
specială, 6ră la finele tabloalvi sa ra face ă .
recapitulaţie generală pa ocâle, încheiată prin- ”
tr'anii totală generalii, care va prezenta totalitatea impositeloră directe ate juleţalul.
Iuaintarea roluriloră, matriculelorii
m
şi a
acteloră accesorii de către Prefectura

judeţului,

Art. “59, La 1 Nocmbre Prefectail Îuueţului iaainteză Ministerului de finanșe ună rântă
din matricale, ună tabloi No. 24 de resomataliă
loră pe comune, şi în finevă relaţie p2 comune
şi plăşi do corecţiile făcate la tazv şi de eţurile aflata la baselo vre unora din matricule.:
Ca aceeaşi ocasia se va înainta Ministerului

dosarulă de reclamaţii şi procescle-verbale în-

cheeate de comisii,
Arte 90. După verificare, s0 va inainta asemenca imediatii casieralui generală, rolurile
generale împreană cu unii tabloi No. 24, în
intervalulă do la 1—15 Noerubre.
|
Casierulă pe de ună parte opresce în cancelaria sa tabloali No. 24 resumativă pentru a în-

cătea partidele casieriei şi a urmări după den-

selo incasarea dărilor dela comune, pa fie-care
teimestru, po de alta distribue zolarile comu- |
stată comparativii detaliatii pe comune şi plăşi, nsloră, pentru a je servi de temaii în strâugeşi înaposză comisiei matricula, şi statul. în rea dărilorii, pe periodulă de 5 ani.
Art, 91, ln fica, ală duoilea rândă de machestiane, şi "i cere, în numele Ministrului fi-,
nanșelorii, să păşâscă la nă nouă constatare tricule împreană cu unii tabloi-braionii sub
a baseloriă în localitate, spre îndreptare; 6ră No. 24, se vorii opri la cancelaria Prefecturei
pe de alta Prefectura dă faptulă în cunoscinţa pentu a se păstra ca îngrijire gi a se consulta
„în ori-ce afaceri de serviri locale.
Ministerului de finance.
" Resumatulii tabloulni se” va înscrie în regiArt. 87, Cândă însă, după verificare; Sarii
*
constata că matriculele' şi rolurile sontă întoc- strală No.55, afiatii ia Prefectură.
mite cu regalaritate, Prefectara va numerota,
şnurui şi sigila aceste acte în parte, cele dânțeiă pe plasă (după terminarea revisiei totale)
şi cole de ali: duoilea pe comane, îadată după
“Disposiţii generale e
priimirea și admiterea lorii, şi le va face lega-|:
i
lisarea cuvenită pe ultima
u
pagină în modnlă|,
următori :
Art, 92, Prefectura va' loa înţelegare ca

| PARTEA IV:

42
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„„Donsiliată jadeţian şi. cu Consiliurile comanale;
„ca gifra,- fecimeloră destinate, a se; înscrie: în
“nooile roluri, s'o fixeze: într'ună modă stator„Dică, căc! rolurile nu - voră putea fi -modificate,
* în mai puţin, în cursul periodului de 5 ani.
;.,
Prefectura va face demargele trebaitâre cu
- să priimâasă tarifele de decimi în genere, „la
"timpi oportună, pentru a se putea prevede de-

„cimele în roluri de către, comisiile de. plăşi.;

neapărati prin roluri, .„aşegându-se. asupra patentabililoră de cl] şi II din tabla A, şi asnpra celoră din tabelele Bşi C, cuuă taxă: egală

s6ă maj mare, de câtă patentabilit de cl. I şi Il
din tabelaA. şi numal
prin jndețele acelea unde
vorii fi existând camere de comeriii.
-...:

Art. 93; Pentra ca actele-de constatare să

pâtă avea tâtă durata trebuitâre se va lua mă-

sură ca :

a. Rolurile să fie legate, : în modă solidă, de
La casit ca: aceste tarife să nu se: priimescă,
la termenă şi când uă. mai mare întârdiere către fie-„cara comună în parte cu spesele ale
„ră împedica, cursulă: revisiej şi ală confecţio: proprii. i:
.
i tie îi
nărel roluriloră, so va forma rolurile, fără de-|.: V; Matricolele Profecturăl :gi ale Ministera-cimi, rămâindă ca comunele să întocmâscă ro- 1uă voră fi asemenea legate prin formă de lici„dură 'Suplementarik. pe fie-caro-anii, întocmaj taţie, cele d'ântţiiila reşedinţa P refacturei, cele
„precum urmeză să facă în privinţa adauseloră d'ală duoilea în capitală, cu cheltasla: Statului.
| Şi BcădEminteloră, conformă preserieriloriă ar„ Rolurile şi matriculele. astă-felă. întocmite,
„.ticolula 6, alin; d din noua lege de la 19 Mar: rămână nepreschimbate pentru totii perioăulă
tii
|
1871.
"1de 5 aa! cu începrre de la 1872—1817...
* Decimea camerei dac comerciă s0 va prevede! Minis, 2P. Maorogeni. Pi

Cbreruă. ati 79 Martiă 1671)

;

“Art l, Contribuţia, fonciară de la proprie- 3la sută astipra veziitaloi anual ze pentru pro.
- tăţile imobile rurale şi urbane se stabilesco la prietăţile din oraşulă Iaşi, potriviti dreptului
6 la sută asupra venituriloriă anaale curate cu de reducere de care s'a bucurati în trecuti, în
puterea leget dennificare dela 31 Martiă 1862,
; începere de la 1 Apriliă 1871.
"a o
Arte 3, Sa esceptă de la contribuţia de faAcâstă contribuţie se va aşeda pe basele pre“ytdute în legea fundâmentală de la 2 Septem- gă viile; în genere, a căroră impunere .se; reguleză în. condiţiunile lege. speciale de la 15
„briăi 1860.
;
„ia
Art. 9, Cătimeacontzibajiet fonciară vale | pri

a1870,

„o

ul
tf
FĂ ii

: exano'3 sONOPOLOLU VINDERIL TUTOSURILORU

-

“(Decreti No. 236 di 3 Februarii 1572).
: pe

ei

„E

e in:

ltive tatanul în totă întinderea țărel, de câtă
pentru Regie stă pentru exportaţiune,;.. ! ! ;
3, Dreptală de monopolă ală Statalui
: Despre aroptalii esclustvii “ali Statutur se
| Art.
va da în întreprindere pricată, po tormenă
„asupra vâudărei tutunului, cigăriloră de cinci-spre-dece ani, după ună caiet da în: “si tabaculu,:,
i i
ide
sărcinără specială co seva aleățal da ministrală
finangeloriă..
,.: 4

“armură [ie

Art, 1. Statul este singură în dreptii a

„Vîndarea 56 va facg, aria licitațiane “orale în

vinde pe tâtă titindarea, 'teritoriului românii "ptetoriulă, DMinisteralni de. finanșe,: conformă

tutunurile indigene şi străine sub orl-ce formă; modalui de arendare amoşiiloră Statalai, dnpă
de ori-ce calitate, şi pentru ori;care întrebuin- ce se.roră cunâsce „și ofertele,
„Licitaţinnea,. s0'va faca, pentru; “igemedaliă
ţare.
ama Ata 2 „Nimenea nu pâte fi în drepti să cul- prevădutil mai susă cu preţari "gradate și fi-

"3
câte consăniațiane sub diferite fornie se face nina!
e
net
i: în fabricele Regiei.
treArt. 19. Regia va fi “în dreptă a campără :.:
ţâră "recoltade la cultivatori săîn frundă în tom"şi să fio în totalii: supusă 'juridicţiunei locale; na în care” s'a efectoatiă;-s6i
tu -v6ra viitâre
"în tote afacerile: acestei întreprinderi, fără a după ântâia ferbere a tutunului.
i: iii:
putea invoca nică uă protecțiune străină,
: Pentru adunarea tutunului recoltat în țâră
FINANCIARE

siate prin concurenţă po trei periâde 'de
cincf ani fie-care,
i-ai
"î: Persona sâii compania întreprindătâre va
“bui'să "șI stabilacă domicilială legală în

Ea, nu ta putea fusiona cu uă uită companie

de uă asemenea natură, 1 1:

pe fie-care
an şi ăcelii importată din străinătate,' precum şi pentru pregătirea! şi fabricarea lui se vori înfiinţa: de către concesionară

at ot e S PITLULU Ii
'[ “» &manufacture, precum şi magazii de depo| î & generale la, punctarile de căpetenie; ase_ș, + =, Despre cultara, întunului -. .
menea se. voră construi şi magazil- secondara
n Arte 4, Coltivatorii cari nu voră voi să vin- prin districte cari d'iinprennă
cu tâte cele-altă
-Qă' tutunul
loră' regicl;: voră fi dâtori ali construcţiuni, efectuate de concesionari rămână

iexporta s6ă a'lă vinde pentru exportaţiune,. ::

“ale Statului la expirarea contractului. Constrai-.

's6ă Ja autoritatea, comunală care ra fi dâtâre

“publica toti-dâ-una
-în: cnrsulă luney lui Oetombre ală fie-cărni ană pentru recolta anulai

“Art. 5. Caltivatorii de tutună voră fi d6- Tea acestori manufactura şi magazii se 'voră
“tori a face declâraţiune despre întinderea ipă- “face după planuri aprobate de governă.:
-:
“mântalai ce pâte cultivaşi localitatea în care ” Arte 19, Preţurile ce voră da cultivatoriloră
cultivă. Declaraţiunea se ta face la Prefectură pentru deosebitele cualități de tutună se voră
-a o transmite îndată Comisiunei districtaale

“spre a da-acti cultivatorului, în 'care se va de-

viitorii, de' către Regie; atâtă pentru tatunu-

“clara dâca Regia primeace sâii nu recolta lui, rile în şire câtii şi pentru cele în tâncari. .: 1
“îi ACte 6 Comisiunea; districtuală va fi com:
Art. 14. Vingarea tutunului şi a tabaculuă
pusă de: ună: membra ală Comitetului perma- “se face în pachete sigilate. :! --.
i
nentă şi de unii delegată al" întreprenoralai, -: “Regia este singură în drepti a vinda debi-.
„carede legatii va declara dâca cultivarea:va ur- tanţilorii şi acestia publicului, după regulile co
“ma în socotslaîntraprinderei. Acestă comisiune se vorii precisa prin reglemente speciale pentra va fi Qâtâre în termeni do qece dile de la prii- aplicarea” legii de faţă. : -: :

"mirea declaraţiunei caltivatorului a "1 da actă i: Arte le Impiegaţil întreprinderii, precum
idespre condiţiunile cultivării, + „iii:
iai şi toți debitanţii de tatunii; -voră'trebaui să î6

--“Arțe de: Întinderea minimumi: de pământă Români,j ii:
De
eta
tf a
i:
pentra'care se va putea face declaraţiane va fi : “Ei suntă confirmaţi de minitrală finangeloră.
uă jumătate de pogonă s6ă una a patra dintr'uă Confirmarea se pablică în Monitorulă oficială.
falce,. îi. i...
„Antorisarea' de a fi 'debitantă de 'tutună se
- Art, 5 Caltivatoris vorii fi dâtori 4 Jaera tetă va da cu' preferinţă. militariloră:în retragere,
- ntinderea de pământă pentru caro are delara- vechiloră funcţionari al Statalui scă aă'vădu=

ţianea Comisiunii, că recolta ce va producă este viloră acestora.
iii
-pe sâma Regii.
pi
Fie-cărni debitantii de tatunii, se va libera
Tâtă acestă cultură va fi la uă laltă... +:
câte ună breveti! investită:
ca 'sigiliulă Mini-

-""Arte 9, Caltivatorulă ceva voi să trâcă drep“urile 's€le unei alte persâne, va fi dâtoră mai

sterului de finance.

-„: Arte 10;:La îutmâplare cândă din causa in-

s"Arte:17, “Tarifa! preţuriloră :de cumpărătâ-

-ântâiă a o notifica Regiei, :::: îi

ri ciii

:

Art. 16, :Vingarea se face cu pieţari fixe şi

marcate pe pachetele sigilate.

.

temperiei sâi alte accidente, cultivatorulă vă rea tutunuriloră, gigăriloră gi tabacurilorii iz
digena, precum şi: acela ali vindării tutaloră
„timele corespundătâre: unei rodiri de 'midlocii tutănurilorii, tabacuriloră: şi şigăriloră,:atâtă

"observa că plantaţiunea sa nu ta produce căeate dstorii a încunosciinţa pa agântulă Regii
ca să vină a constata; faptală înainta de tim-

indigene
câtă: şi:străine,: se voră fixa de âm-

bele părţi contractante,::;i; și și i ni-i
pală recoltei, ii pere ci
rii at iti, ” |-i: Tarifală preţuriloră decumptrătârea, tutann:
„ Încunostiinţarea -sa va face prin midlocirea riloră,gigăriloră şi tabacuriloriă indigenesa va
autorităţei comunale respective, careva fi d- fixa pa zone, consultânda-se Comisiunile 'di:
tore a expedia: acestă comunicare!
cel, multă strictuale: fre ai sii site . 220
în termeni
de trei. dile,..
o iE ti it De
-:Spre acesti fine, uă Comisiune de arbitri! ti
nomării egală, numiţi:
de. gurernii şi concesio:.
e PURLULE ML i i,
nari, va fixa menţionatele tarife; +7 iirnuiiv
Despre: fabricarea şi. depositele. Regiei “ :In casă de' diverginţăde opiniuni între ar:
bitriă, Comisiunea:va alege cu majoritatea d6
2: Arte Îl Fabricarea tutunula!, a qigăriloră voturi ună superă-arbitru. Votulă
săi va fi de:
iii act bai
şi a.tabaculul în modală d'a :puteafi sdate în cisivă şi fără apelăii ini

a

LRGJUIRI

,

La casă, însă, de paritate de voturi, preşe- | antori
sațiunea na se ma! pote acorda, de câtă
dintele Carţii de casațiune va numi în termen
i în casuri de împedicănă justificate, şi numai
"de 10 gile ună saper-arbitru,
|
„Arte 18, Particularii aă dreptală a impor= decă cuantitatea tutunului se va depune intactă
ta tutanari, gigărişi tabacuri străine pentra în unală din depositele Regiei, avândă a plăti
a Joră consumaţiune personală, arândă a plăti cuvenitulă drepti de magazinagii până la mopentru fie-care chilogramă de tutuvii, gigări
s6ii tabacă, preţulă regulată prin. tarifă
cu
care vinde Hegia aceleaşi cualităţi de tutunuri,

gigări s6i tabacuri străine,.

mentul cândă se va ridica pentra exportaţiune.

TITLULU V

.

Mahorea sâă tutunală întrebainţată în Basarabia, ca subtanță medicală, se va patea
in-

|

Disposiţiuni prehibitire şi penale

troduce în țâră fără a fi supusă la ori-ce altă

Art, 23. Tabacurile și tutunarile fabricate.
dare, afară de aceea a importului către
fisca cândii ară fi în cuantităţi mai moari de câtă
nu
ce se aplică lu tâte mărfurile.
E
chilogramă, nu potă circula în. întra țăreă,
Importaţiunea însă a mahorcei nu se va
pu- fără a fi revestite de marea Regiei sc
fără
tea face, de câtă :după cererea unei autorisaună bilet ală agentalui fiscală competiute,
ţiani speciale şi po caalităţi determinate,
A- „ În casă' de contrarențiune'la egulele
cuBem nea autorisaţiune so vorii acorda numai
prinse în acestă articolă, cătimea, ce va trece
exploatatoriloră agricol,
pest».cea încuviinţată de lege se confiscă şi
Astmenea vorii fi scuțite de ori-ce taxă
că- contrav, nientală se va supuns şi lauă amendă
tre Regie tntunurile, cigările şi tabacurile
ce de 100 lei de fie-care chilogrami,
se voră introduce în țâră pentru usulă
,
casei
„Arte 24, Oei-cine va avea în posesiunea sea
Princiare şi pentru acela ală corpului diplotutanmi
ă
fabricat
e
mai
multe peste unii chiloMatică,
pc
pp
Pasagerii voră patea întorduce, pentru pro- gramă snatii dâtori a justifica cu acte do cultură
ale
Regiei posesiubea acestori tutuouri.
pria loră trebvință, până la "a chilogramă
taCei vare importă tatunuri străine, conformă tun, 25 cigări şi !/4 chilogramii tabacă
firă
a
art, 18, suntă asemenea dâtori a justifica, la
- A supuşi la nică vă plată,
trebaință, posesinnea acelorii tatuuuri prin ,
Art, 19. Tarifală preţurilorii de vindere
în chitanţă de plata dreptului de intrare.
consamaţiune, precum şi cualitatea, va
fi în
Coutrarenţiuaile (călcările) la acâstă din
toti-dâ-una afişată în localurile
de debită, Dâcă urmă regulă, se pedepsesce
contiscându-se şi
80 va dovedi vre-un debitantă că ară cere
pre- supunendu-se la nă amendă de 120 let pe
fieţuri mai rădicate de câtă cele coprinse în
acele care chilogramii ce se va găsi mal multi,
tarite, s6ă că ară fi schimbată marea preţur
i"Arte
25.
Tutunurile găsite plantate fără
lori pe pachetele sigilate, elă va perde
dreptulă de brevetii şi va fi pasibilă şi de pedepsele declaraţiune prealabilă, chiară de sară declara
că suntă pentruaprorisionarea Regiră sc pen.
prevădute de Codice!s Penală pentru aseme
nea tr exportaţiane, se desfiinţâză de către
fraude,
agen.
.

TIZLULU 19

a

" Despre exportațiune
Art, 20, Pentru exportațianea tatunurilori
i
„indigene urmezăa se dobâudină prealab.lă
au-

ţii Auscali, cu cheltuela cutivatoriloră, după

constetarea faptalui prin procesi-rerbală, subsemnat și de autoritatea Comunală respectivă.

art, 26, Se consideră ca fabricanți franda-

loşi particularii la cari s'ară găsi uneita din
diverse machivi din cele ce obicinnită se între-

baințăză

la fabricațianea

tutunnlui

şi ta-

acului,
„Ori unde sarii găsi tutană nerevestită cu:
Acea autorisaţiune se va da oră cultivatoru- marca Regiei, foi naturale si în preparare,
sc va considera ca contrabandă, afară numai
lui pentru a sta proprie recoltă, după
uă
statare expresă a cuantităței şi a cualit con- de voră fi imiortate, se ra presinta biletulă
ății, vamală de importare pentra consamaţiune
s&ă persânelora cari ară cumptra, tatun
; nă pen- neltele se voră covfisca şi călcătorii se
tru exportaţiune.
supune
.
osebită la uă amendă de 50 500 let
.
Art. 21, Exportaţiunea va trebui să fo
art, 27 Orl-cino sară găsi -vîndendă frautuată până la 1 Aogustă a anuluy care efec.
va ur- dalosii, în locoinţa sea, sâiica colpoctor,
ma după recoltă, afară de casulă cândi
tutună
vatorulă va avea dobândită autorisați culti. să, tabaciă, se șa supunela amendă, confiscânunea d'a dn-se şi tutunulă s6ă tabaculă
poprită,
prelungi acelă termeni, care insă nu
va putea
Arte 28, Contravenitorii se voră. conduce
trece peste l-iă. Septembre, şi numak
cându îndată înaintea autorităței poliţienesci,
cultivatorul va justifica că recolta va f
cara
intactă, de acordăcu ageatulă fiscală compet
inte celă
“Art, 22, Peste termenul de l-iă Septe
mbre mai apropiată, decide prin procesă-ve
bală
n su:

torisaţiune din purtea Comisiunei distri
ctoale,
care n'o va putea refusa.:
e
-

.

45

FINANCIARE

ma amengii. Partea nemulțumită va putea apela la Tribunalulă de prima instanţă, care va
jadeca faptulă întrună modă definitiră.

Arte 29. In casă de vindere frandul6să de

tutunii s€i tabacă în case particolare, sâă prin
colpotagiii, ori-cine arii opri s€ă arii da ajutoră la oprirea frandatorulvi are dreptă a priimi uă primăde :/s a ral6riXobjecteloriă confiscate, Prima nu se dă de câtă după decisiunea
definitivă a ministrului da finance.
o

“Art, 82, Pentru desfacerea cătimeloră de
tutună, şi tabacii ceat astădi în posesiune comercianţii şi cultiraturi, li ss acordă unii ter-

menii de 6 luni de la promulgarea legii.
rArt. 83, Acei cari după expirarea termenu-

lui de 6 luni vorii avea re-uă cătime de tutună si tabacuri nedesfăcute şi nu voră.voi

a'lă preda Regiei suntă liberi a'lă exporta.

"Restul tutunuriloră preste 6 luni se-va ex=
porta s6i se va da Regiei, care la va cumpăra
Art. 30, Impiegaţii contribuţiuniloră di- cu prețurile curente en grosi.
E
recte şi indirecte al vămiloră şi ai municipaliArte 34, După trecerea de nă lună de la extăţileră, toţi agenţii Poliţiei jadiciare şi în pirarea termenaulai fisată prin art. 33, ori-ce
generală impiegaţii administrativi şi fiscali cătime de tutunii sâă tabacii se va găsi la copotă încheia procesele-verbale de confiscare şi mercianţi sâi la particulară mai multi de
a cere globirea fraudatorilorde ori-ce categorie, 1ja chilogramă rerevestitii cu marca Regiei se
Toţii împiegaţii arătaţi, afară de cei ai con- vorii confisca pe sema concesionarilorătribuţiunilori indirecte şi ai Regiei, poti conArt, 85. Contractele car! la promulgarea lestata faptele do frardă numai afară de domi- gă do facă sară găsi încheiate cu diferite muciliuii particulară; 6ră îmyiegaţil contribnţin- nicipalităţi pentrn dceptulii de accisii asupra
nilorii indirecte şi al Regiei potă faca consta» tatuaului şi tabaculul remână a fi. respectate
tare şi în domiciliă, însă numai ca antorisaţiu- penă la expirarea termenului ce ară conţine, ;
nea înscrisă a preşedintelui Tribunalului și prin
asistenţa ună comisari de poliţie, sâă d'ună
» Disposiţii gonerale
membru alii autorităţii comunale care va sub-

serie procesuliă-verbalii,

|

Aceste procese-rerbale na se vorii executa
de câtă prin autorisaţiunea ministrului de finance, Amendile în folosul Statului, €ră con:
fiscările pentru concesionari,

TITLULU VI
Disposiţiuni transitorii

.

tombre, pentra recolta analut viitorii,

Art, 31, După vă luă de la promulgarea
lege! de facă,. nimeni nu mal are dreptuli

a

mai impoita în ţâră tutună și tabaci străină
pentru comerciii afară de celă
prin acte cu dată certă că a
înaintea promolgărui acestti
<ma a fi îngăduita după ce
importă,
-

“art, 80, Pentru astă una dată, preţurile cu
cari se rorii cumpăra de Regie diforitelecualităţi de tutuniă şi tabacii aflate în comerciă şi pe
cari comercianții voră declara că roră alt
vinde Regită, precum şi câtimele trebuitore
Regiei din recolta anului, se voră fixa şi publica în cursuli acelniaşi ani, în luna luliă. ..
Jn viitori, publicarea tarifeloră de cumpyrare se ta face po fie-care ani, în luna lui Qo-

ce sară constata
fostă comandati
legi, care va urva plăti taxa de
i

.

Art, 37. Indată după recoltă, toţi cultiva-

torii suntii detoria smolge şi a desfiinţa tote
cotorele şi rădăcinelo plantaţiuaei, spre a nu

sa da ocasiuno de fraude prejadiciabili Regiei.
“Art, 38, Ună regulamentă specialii va pracisa modulă aplicaţiunel legei da facă.

„ Art, 39. Disposiţiunile contrarii acestei legi

suntă şi rămână abrogate. :

.
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i (Decret vo. 835 din 5 Aprilie 1973)
Arte 1, Articolele 6, 17, 22, 28,24 şi 30 ale
legii pentru Monopolulii vindăriitatunului sunt

câstă comisiune. este dâtârea da cultiratori-

cultivării, suntă înlocuite prin cuvintele: a-

îvală,cuvintele: « notificaţiunea regiel în acestă

lorii actii despre condiţiunile cultivării în termodificate precum urmeză:
Da
menij do 25 dile de la data otărită de regle«La art,6, cuvintele: acâstă comisiune va fi mentalii prevădută la art. 38 alii legii de facă
dâtâre, în termenă de 10 gile de la priimirea pentru încetarea priimirii Qeelaraţiunilorii, declaraţiunei, ai da act. despre condiţiunile
La acelaşi articolii se adaugă, ca aliniată

.:

da

i

vit!
a
privință 6 tranezite cultivatoprin
rulinter.
ur „La art; 80, se suprimă alindatală-din tra |
miediarulă Prefecturei județiilai,în care
culți- şi sa adaugă următârele alinea
vatoru

ge

te

aa

Tpauce

..

:

te:

lii are domiciliulă săi, şi regia

"beratăde orl-ce Xăspundere 'către' cultieste li
vatori
tândi notificaţiuneaa fosti predată. Prefec
tureY cu'6 dil e înainte 'ds expirarea, terme
nului
de 25 dile : pf gr
«La art; 17 ş se adaugă 'ca'ultFORimă ERIE i : '|
«preţurile de' „Yîndvindere ce se voră otări alineată
de către
mai susă numita comisisiuri
iuă o_ nu so voră aplica
şi la icualită țile excepţionale; pe cari regia
ară
crede de curii
n ă 'a le pune la disposiţiune
viinţ
a
unoră amatori, a:
ni ii
ie
"La art, 22, se adau gă următorulă. aline
ată:
«<d6tăîn termen de 1 luni de la dată depun
e:
zii în magazinele'regi tă, tatunurile
na orifi
„. . fostii
fostă
ridic
ridicaate pentru a fi exportate, reg
iava
- notifica proprietariloriă prin Minis
terul por
tăreiloră, 'să ai
a'şibă
rădică tatunurile în cele,
dântăii' două luni cari vorii urma! remit
erea
notificațiunet;

=

„+ «In'localităţile ;cari mu suntă reşedinţăde

tribunal, antorisaţiunile de perchisiţiun
e
miciliară se' potăda de către jndecătornlă do-,
de,

pace. Antorisaţiunile, de perchisiţiune,se daă,
s6ă se refusă imediată, în giua chiară a cererei
.
„In casu
de contra
rivenţiu
lene, cati daă locă

la aplicaţiun! de amende, contravenitorii
santă

dători aj astifica' înaintea' agențiloră "cari, închee procesele-verbala că aă ună domitiliă sta-,

bilă în 'ţeră gi'că suntă în posiținne de a achita.
amendele.

In lipsa uugră asemenea justifica;,
țiani şi neputândii contravenitorii. consemna!
amend

ele pronnaciate. în' contra loră, s6ă pre=:
sinta vă 'cauţiune solvabilă pentru'plata
ace-'

storii amende, 'contra-venitoil voră fi reţinuţi,
şi trămişi foaintea Tribunalulay de prima;
în-!

stanţă, care va ordona înlocuirea amend
eloră,

dâcă şi notificaţianea va rămâ- prin dispoaiţiile art, 28, alin: 2 şi 3 din codulă!
efectii, tutunurile 56 voră. considera penală,
e
PR
“ <Proc

nea fără;
esale-verbale „pentru constatarea . de:
ca abandonate regiei.> IRA
fraude, dândă loci: la confiscare şi la aplica
Art, 23, se'inlocuesc
:
prin e,
celă următ
nu 'se voră executa de câtă,
<tutunurile fabricate (tatunuri de fomat ori: țiane do amendă,
iă,
şidupă
autorisaţiunea Ministeraluy fnangelori.”
gări. s6ă:tâbacuri), precu
pi m şi tutunurile în foi |; <Tuţa
nurile confiscate aparţină 'conceaiona=“
nu potă circula în întrală: ţărej de câtă
reves=
rilor; amendele se încasez
tite ca mărcille regiei să însoşite
de ună bi- [i"“<Implinirea amendelor în fotosulă Statului,
letă Jiberat de agen ţii comapetinţi
se va urmări prin în-.
al gaverna- grijirea regiei monopolului”
oi s6ă'ai repiei, de 'către' agenţii:
i
; -| tiscală însărcina ți ca urmărirea împlinire
"-<Suntii exceptate micele cuantități .
dâto-!
„ Duri fabricate, destinate usului dilni de tatu-, riiloră provenin dă din imposite și conformii lecă şi până gilorii şi regle menteloriă.
la 'concurenţă'de nă sută ''grame
privitâre la actată
tutună' de materie»
a,
faniati,: 50 grame tabacă săi 25 gigări
,
dâcă
Art,
2, Bă
pentru tutunuril
în 'foi,
e na pâte justifica,cu tra menopolalăadaugă! asemenea la 'legea pentutunurilori ună articolă adi- acte ale regiei, că esta cultivator
i în 'dreptăa ționali; sub No. 40
în cuprinderei! "i:
reţine âncă tntunarilela dânsulă,
.
şi pentru ta- i . «Regia este d&târa
a area în
tunurile

tota depositele,
fabricate, dâcă nu voră fi revestite cu
de reşedinţă de județii şi de plăşi mahorcă şi:
mărcile regiei s6ă dâcă nu's6 voră:
doved
i
„că
tatunuri
anume
destinate
suâtă importate conformă art.
pentru spălatulă vi-l
” şi nu se vor 'presinta chitanţele 18 dede;mai susii, lori; preţurile acestora vorii,fi inferire' preţu-:
plata,
drepriloră
stabilite
pentru totună de fumată,s i.
tului otărită de acestă articolă. '1ii
te:; “Arte8. Logea'da'facă;se va pune îu'apli«Contravenţianile- la aceste di sposiţiuni
2
se
cațiune
dnpă 6 gile de Ja, promulgarea ef. D'uă!i
voră pedepsi cu confiscaţ iunea tatanuriloră
şi datăcu promulgarea acestei leg!,
cu amendă de la 50—100 lei de fis-care
întrega
lege
chilo- 3 Monopolului tutunalui, cu
gramă tutună do famată să tabacii
sc de fie- cute la dânsa, se va publica modificaţiunile făcare sută de cigări.»
prin Monitorul .
.. oficial
r
ii.
:

tei
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Gavernulă română cedă; contra'u:
de arendă fiză, drepturile Statulut de cincl-spre-d ece ani, începândii a doua;gi du-“!
Ja pă erpiraţiunea'

termenului
exerciţiul monnpolulai tntunuriloră
ţaţiă râtă prin articolală 32'ală
prin legea din'6 Febroariă 1872, iînfiin
fi
după șariaţia
: preţulu
neai
“ Art, 92. Casiunea se face pentru uăiii
darată ri6ds de cinci ani fie-care.

de şâse luni hotă-.
legei,şi împărţită,“
arendei,'în trey pe-"”
îi iii titi

[r

g

PINA CIABE

Arte 8, In toti .cursulă aceloră cinci- spre-. | “Art, 1. ln „cursulă. lunel Octorbriă a fie„eee ant pers6ha s6ii conipania substitaită în cărai ani, Regia va.publica preţurile cu car
repturite Statului va avea privilegială exclu- va plăti “cultivatoriloră diferitele „cualităţi, de
'sivă al fabricațianei tutunu: iloră indigene şi tatanuri din recolta anului următorii: Pentru

:

'străine şi ali vindăret lori, ca rădicata s6ă ca atestă sfirşită, la 15 Septembriii cel mar târ“amănnntulă sub -ori-ce formă. de'orl-co,cuali- diăi, Regia va avea adunate Ia administraţia

țate şi pentru ori-care întrebuințare pe tstă îninderea teritoriului Româuiei..
"- Art, 4 Persâna-sti' compania, 'înlocaindă
pe Stati este dâtăre a se conforma pentru, totă
“ce privesce exertiţiulă monopololui: ca disposiţiunile legel din 6 Febraariă 1872 şi teglementeloră pentra aplicaţiunea et şi cu clausele şi
condițiunile presentului ceetă de însărcinări.:

“Art, 5: Preţuli arendel anuale se plătesce

în dont-spre: d:ce părți egali, înainte, la prima

di a fie-cărei lunl.”

" Ol-ce'plată intârdiată” produce! de dreptă
în favârea tesaurului, din diua în care ea urma
să fie efectuată, „ăvbândă legală pusti duot la
sută..."
se At Gu Aaniinistraţiunea ce persâna să
compania adjudecatară va constitai pentruiezerciţiulă drepturilor ce'i suntă cedate, va lua
titluii doi «Regia monopolalui tutunurilori. ».

nea ej centrale avisele 'Comisiuniloră distric= .
taale precum şi ori-ce alte informaţiani patend
ajăta la: fixaţiunea, preţuriloră, şi va notifica

guvernului numele arbitriloră aleşi. de den-a
conformă art17;a]. 2ală legei.

+: 3
|: A “Publicaţianea tarifulai preţuriloră. de cunipărătOrea ! tatunuriloră se va face atâtă prin în- -

s-rțiune în :Mlonitorulă oficialii Şi prin, diferite

Qiare din capitală şi din judeţe, câtii şi prin a
fijagiulă în t6te'comunele pe teritorială cărora
se cultivă tutunală: 6ră în comunele rarale'şi,
prin publicaţiuni orale făcute în gile de. Dumi-

nici şi sărbători... : .

iTote cheltuelile poblicaţizosă soră a exelu?
sivă în sarcina Regiei,"
!
Art, 12. Regia avândă facuitaţea, contormă'
art,12 ză lege, d'aipriimi: tatunurile' calti-,
țate pentrn densa s6ă în foi tâmna, fndată du:
pă'recoltă, s6ă îni tâncuri dujă ântâia ferbere,

Acestă administraţiune va avea dreptală, d'a ea esto dâtâre, â'a încunosciinţa, la timp “po
june arimielu ţărei pe sigiliile sele. :.i +:
“Arte: 2, Regia este obligată-a întemeia monopolulii pe sistemulă, celă mai econoimică: "şi

mai productivă? i 5 ii

it

cultivatori despre 'epoca al6ză: pentru! predare

şi despre lucală unde acdsta trebuo să fie efec-i
toată,

în

i e

NO

a

a

oa

dt

orei

“Regia. nu pâte exige de la: cultivatori ca oi
“Ea este obligată asemenea a sicăragia şi a să'efectarze predarea, întm'uniă locii mat depărsăsțina prin îndemnăr! desvoltareă culturei 'tu-! tată de'câtă în raionul judeţular: în coprinsuli,
tânuriloră îi întrulii țărei;:luândă pentru a- căruia cultura vă fi fostă făcntă, Preţul trans
cestă sfirgită, prin înţelegere cu guvernulă t6te: portulnii de la locui de' prodacţiune la depo-:
mEsurile; cari se voră recunâsce mai potrivite. “| s.tulă: Regici se va 'toprinde în preţoli de cum”
siArt,-8, Regia va fi represintată în fie-care r&rătero, inenău:. se în semă ln fixaţiunea șace:
a
jndeţiă printrună agentă ală ei, avândă în totă: tuia; :
timpalu instrucţiuni suficiente, atâtă pentru a “Arta: 18, Neînelr getile între Reie' şi cul-;

îndeplini fancţiunile de membra ali: 'Cumisiu-! tivatori în; priviiiţa clasificaţiunei tutunariloră :
nii districtoale instituită prin art: 6 ală legei suită judecate îu fis:care judeţă de către. Co-!
din! 6 Februarie:1872, câtă şi pentru a înlesni, misiunea districtuilă, care 'ra chiăma în: siu:
ori-ce relaţiuni ale cultivatoriloră cu Regia.” ;| torală să unii expert, asermantată,; Decisiunile:

Art, 9. In casolă cândă, din lipsă deinstrne:

țiuni saficiente să din orăice altă causă inirutăbilă Regier, : Comisiunii6, districtoale 'nu ară
& în stare să dea cultiratoriloră; 'în termenulă

niajorităţii Comisiunst: districtuale: astă delă |

compusă suntă definitive, “i
5
i
“Arte 147 Regia eăte în drepti a retăia pri

mirea, tutunurilosă' cari; idin' causa cualităţil,

de
dece dle fixată de art. Gali legel; actăide. Lră'prea; rele; prodosă do 'stricăciună, ! nu ară,
PI
priimi -ea' declărăţiuniloră: loră 'şi să! le arâţe putea fi ntitisate pentra consumaţiune,!, ie
dâcă Regia' consinite 'sâă rin 'ca'cultura să: se
facă pentru dânșa, 'coltivatorit! vorii 'putea-eri:
ge'ca Regia să 'priimescă întrega recaltă a ură!

”Coctestaţiuaile în acâată privință suta sa-"
puse comisiuniloră districtuale, caii “judeca. cu

asistența de experţi, precumi se prevede Jă ar

ticolula precedentă.
2 spal cui
iat
Art, 15. Re gia va fi scatită de ortce drepti !
“Art, 10: Rigia este ţinută să indestule 26 în de: vamă; „asapra, "tatunurilora brute 'E6ă' fabriz !
1
timpi utilă cererile făcute de caltivaturi, “con? cate ce: va' importa “pentru: aproșisionari a: el;
formă art. 10 atii leger, pentru, constatarea. stă- Ea va fi asenienea scutită de oră-ce taxe'comu-f
rel plautaţiuuiloră. Coltivatoril vară fi scutiţi raiă, 'taxa'da acest sâăi altele! stâtă! asupra,
de'oil-ce 1Gspundere către Heie dâca'ncesta va tatiinuriloră cunipărate-in (să. câtă: şi asopra.|
ipod i
negligia d'u re încredința, msi! nâipte de tin aceloră de proveniuţi străină; **
iCatât= acestea: Bopia va fi dstăre; conforma: 1
păi 'recoltet. tă plaitațianile nu: “protită uă
îi cal Crizei art, 35 ală legii, aplăti taxylă comnriale: al 5
rodire de riiglocii, *
Bla oi ho mai 5 s|oiba vot Haar sti Ta îl el St
ata zu

fată însă

fi răspungători de neindeplinirea, dis

posiţiuniloră art. 8 al legel.:

ide

1

LEGIUIRL

cărorii venituri se voră fi găsitii
malgaţiune) legii din 6 Febroariă la data pro.
1872 aren- date prin contracte în regulă.
Obligaţiunea Regioi va înceta de
uă-dată cu

expirarea termeniloră de arendare,

Us listă de tâte contractele a cărorii
tare esto impusă Regiei va f predată respecacesteia
de către guverniă îndată după constituirea
ei,

„Art, 16, Fabricaţiunea tutunnriloră,

adică
pregătirea loră pentru consumaţ
iune
rite forme, se va facoîn manufacture sub difeale Regicy.
„. Regia este dâtâre a înfiinţa
cel puţin doui

manufactari îndestrate cu tte machi
nele şi uneltele necesarij,
„Arte 17.Pentru înma gaziu
area, gi conserra-

ţiuaea aprovisionăriloră

s6le, Regia este de.

târe a înființa celii puţină patru
depos
ralo, în patru din centrarile cele. ite genemai impor-

ficiurile constrnite de Regie, prec
mobilieră, machine şi unelte garnuină şi ori-ce
isindă aceste
elificiuri or- ă
trece în deplina proprietate
a
Statului, căruia voră trebui
să fie predate in
bună stare de întrebuințare şi
fără nicătă des-.
păgabire.
Art, 22, Tâte edificiurile, mach
inele, uneltele şi aprorisionărila Regiei
voră fi asigurate
contra pericolelorii de inceniă,
|
|. Art, 23, In eursolă lunei Noen
rui avi, Regia stabilesce şi supu ibre a fie-căneă guvernului diferitele tipari ne aprobaţiuale tutunuriloră fabricate de pasă în vindcre
pentru consumaţiune;

aceste tipuri vorii servi de basă
la
fixaţiunea preţuriloră, |
De uă-dată cu cererea: de

abrobaţiune a, tipuriloriă, Regia desemneză gave
ruului pers6-

nele chiămate ao repre
tante ale țărej, şi ună deposită secon
în comisiunea de
dară în arbitri pentru Fxaţiunesinta
“ fie-care din judeţe în cuprinsulă
a preţurilorăi de şin=
căruia, se cul- dâre către publică
tivă tatunuri, |
a diferiteloră specii şi cualităţi de tutunuri, gigără şi taba
"Art, 18 Alegerea puncturilori
curi, coiform
pentru sta- art. 17 ală legei,
bilirea manufactureloră şi a depo
siteloră ga.

nerale va face objectulii uney îuțel
egeri

între
guvernii şi Regie.
.
i
|
Art, 19, Atâtă pentra manufacture,
pentru depositelo generale şi secondar câtii şi
va face clădirile necesarii în zidir a, Regia
iă de pâtră
86 cărămidă, acoperite cu metali
gi
uri aprobate de guverni. La acest după plaa clădirinu
se va întrebuința de câtui material
ă de cea ma!
bună cualitate, şi lacrarea loră
va fi câtă se
pâte de

îugrijită, asti-feli ca cle să presinta
tâte garanţiile de durată. Pentru accat
ii sfirşită, este dâtâre a supune guvernul
menă de şâse luni celă multă de laui, în terconstitui-

rea ef, projectele complecte ate
taturoră clădiriloră; aceste prajecte vorii cupr
inde descrip-

Regi

a va îngriji ca tarifală preţariloră
de
vivdsre să fe publicată totă-dânna înainte de
1 Januari,
Publicaţiunea se ra faca
i prin inserțiune în Jfonitorul oficialii şi atâti
în alte diaro, cât
şi prin afişe.
'
Art. 24. Pentra vinderea tutu
tre consumatori, Regia va îigri nuriloră tăji a'a se afla
în fie-caro comună localuri
de debită în număr
suficienti, ţinându-se sâmă
de
nei. Regia va îvgriji asemenea cifra ponulaţiaca localurile de
debită să fie în totă momentulă
aprorisionate,
astă-felă ca nici nă cerere a
publicului să nu
remână nefndestulată, .

ocalurile de debită sori fi desemnate
publicalnf prin table uniforme, aşedate
țianea lucrăriloră, planuriloră şi devis
în „afară
titative şi estimative, Aprobaţiu ele cuan- la uşile loră.
nea
să modiTarifală preţuriloră de vîndere va
ficaţiunea, planuriloră de către
fi totăgarerni nu va dâ-una afişată
în part
putea întârgia ma! maltă da donă
luni de Ja fie-cărai locală do debitea cea maj aparentă a
presentaţiunea loră,
ă.
„Art, 25. Regia este libară a regal
Art,20, Regia este obligată
a după
a începe lusră- cum interesela
rile clădiriloră prorădute ia artic
er 0 vori porăţui remisa s6ă
olală
prece
benef
iciul
ă
debitanţiloră,
dentă în trei luni celă multi de la
Art.26, Debitanţiide tutanari
nea planuriloră şi a lo urmări astă-aprobaţiuvor fi numiţi
folă
ca
a
de către gurernă după presentaţiun
ceste clădiri să fie terminate trept
ea R-giei,
atii
şi
ca
Debitanţii, urmân
tâto să fis în stare desăvârzită de intr
covformă art. 15 ală
ebuințare, legei, să fie român! di,
celă mal târdiii în termenă de
şi luaţi de pref-rinţă, din--

trei ani de la tre militarii
începerea lori. La acâstă dată
în retragere şi vechil fancţionari
se
printr'uă comisiane numită dapă va proceda al Statului, raportarile Regiei pentru presenînţelegere

între guvernii şi Regie la
tuirea unul inventariă detaliață ală tatualcă
loră edificiuriloră
şi ali machinelorii şi unelteloră
.
|
Acesti

inventarii, făcută în
plari, din cara unută va fi remis dublu exemii guvernului

taţiunea debitanţiloră voră f totă-de-una
înmodă
suficientă că pers6nele presintate întrunescă
.
condiţiunile cerata.
Coalitatea de debitantă pote 6. acord
ată și
femoiloră vălur
sogite de acte cari să probeze într'anii

şi celă-altă so va păstra de Regie,
e
va servi la făcute Statulut de cari voră justifica de servicii
predarea edificiuriloră către
către bărbaţii loră,
guvernă, conform
UA comisiuna s6ă brevetă ali guver
articolalat urinătoră,
nului va
fi
libera
tă
fs-că
Arţ, 21. La expirarea concesia
debitantă pentru a'i serri
nit, tâte edi. | de titla doveditorirui
i ală cualității scle,

.
FINANCIARE

Art, 27, Debitanţii nu voră fi supoşi la patenta do comerciă, de câtă dâcă, pe lingă vingârea tutunurilorii voriă exercitaşi uă altă profesiane care să"! îndâtoreze la luarea patentei.
- Art, 98, Vingerea tutunurilorii, gigarcte-

loră de tutunii tăiatii, gigăriloră şi tubacuri-

lori, se va face în jachete, cartâne sâii cutii

sigilate şi revestite de mărcile Regii, fie-care

,

19

sâă tabacuriloră ce s'arii adace din străinătate
pentru usuliă case! Princiare şi pentru acela ală
membrilor corpului diplomatică, şi nu pote exige
veri-uă plată snb ori-care

|

titlu ari fi, pentru

aceste tutunari.
:
.
Regia este asemenea detoro a permite şi a

scuti de plata ori-cărei taxe importaţiunea tutonului d:s inahorcă destinati la întrebuințări

pacheti, cartonă sii cutie ra purta indicaţiunea specici şi cualităţei tutunului, gigărilorii
esti tabacuziloră, a cătimei (greutate curată

medicale. -Importaţiunea acestei specie de tutonă va fi numa! gubordenată unti autorisaţiuui speciale a R- giei şi supusă dreptului de
stă nomără) şi a preţului.
_
vamă în favorea tesaurulai publică.
|
Mărcile adoptate de Regie vori fi supuse a- „ Regia va putea ri fuza autorisaţiraea el penprobaţiunei gurernului. *
Ma
tra importaţiunea de inahorcă cândo persânele
Art. 29. Debitanţii nu vorii putea în nici cari voră cere vă asemenea antorisaţiune na
„ană casă şi sub nisi unii pretextă exige de la voră justifica decualitatea de proprietaride vite.
consumatori preţuri mat mari de câtă acele in“Art, 93. Conformă articolululai 18, al. 1, ali
dicate pe pachete. cartâne sâă cutii. Debitan- legi, Regia va permite importaţiunea tutunutulă care ară contraveni acestei diaposiţiuni ritoră, sub orl-ce formă, ce particularii arii as6ă care s'arii dovedi substituindă uă cualitate duce din străinătate pentru usulă lorii persode tutuniă, cizără să tabacă altei cualităţi, fie nalii. Totunarile astă-felă importate voriă fi
prin schimbarea mărciloră indicândă preţurile, supuse în favârea B- giel, la plata unei taxe cfie priv ori-ce altii midlocii, se va pedepsi pe gale cu preţalii vingrei în detaliă de către Relingă retragarea breretalvi şi perderea pentru gie, a speciilorii şi cualităţiloră de tutunuri
“totu-d€-una a dreptula! de d: bitantă, cu pe- corespundă 6re,
a
Licnidaţiunea taxei se va face la unulă din
depsele prevădute de Codulii Penală.
Art, 30, Regia este îndâtorată a satisface depositele Regici desemnati de către importafăă nică uă întârdiero cererile ce'i voră fi a- toră în momentală introducţianei tntanunlor.
dresate pentru exportaţiunea tutanuriloră,
|
Expediţiunra tutunului de Ja punctulă de
Pentru acesti sfirşită, îndată dapă priimi- introducţiane Ja deposituli Regiei se va face
rea fie-căreia cerer!, Regia va face a se constata prin bileti de asignaţiune liberati în teineiulii
printr'unii agenti ali ei specială, cualitatea şi unei semisiuni garantate; tutunală va fi piumcuantiitatea

tutunulvi,

şi ra libera unii biletă

de liberă trecere, conţinânâi tâte indicaţianile
necesarii pentru facila recunâscere a tutunului.

„__» Biletul de liberă trecere va însoşi tutanulii
în totă cursulă transportului,
!
.
Regia este în dreptii, decă o va crede nece
sarii pentru asigurarea ei de a pune şi plumburi asupra tutunurilorii destinate cxportaţianoi, ca nu pote însă exige vre-uă plată pentru

acâsta sub titlu de drepti da plumbagiiă.

bată şi însogită de biletulă de asignaţiuna în

totă cursulă transportului.
”
Până la, achitarea taxi tutunulă va remâne
depusă în magazinele regiei, fără că acâsta să
potă pretinde reri-uă plată de magazinagii.
Tatunurile ce pasagerii vori avea cu dânşii

la intrarea loră în ţsră vorii fi admisa la importaţiune fâră uici uă plată de tuxă. întra

câtă însă cătimea loră nu ară trece peste una
jumătate chilogramiă tutuni de fomati, donă-

Termenulă in care exportaţianea va urma
să fie efectuată şi termenul în care exportatoril voră trebui să jost five efectuarea expor-

deci şi cinci şigări s6ă două sate cincl-deci grame taba:ă..: .
:
|

înapoiarea

tulii strejuirei de la punctulă de frontieră pe
aude tutaaulă va fi fostă exportată,

Impiegaţii Statului şi ai comunelor, desemuaţă la art. 30 ală legei, suntă dâtoria .
concura cu agenţii Regiei la constatarea şi la
represiunea traudelorii.

formi articolului 22 ali legat, a percepe asupra tutunnrilorii destinate exportaţianei care
“i sară depune în magaziile ei, se fixtză la unii

privegherea sa, conform legilori şi reglementeloră existente s6i viitre pentra împedicarea contrabanâui la frantarii; Brgia nu ra pu-

până la donă-deci şi ciuci chilograme,

contrabandei tutanuriloră, alte măsari de câtă
măsurile prescrise pentru asigurarea drepturilori vamaleîn contra contrabandei,
-

„Art, 84, Guvernulă

se obligă a da Regiei

taţiauei, se voră arăta în biletulă de liberă tre- totii aâjatorală lagală pentru asigurarea între-,
gului exerciţii ală drepturiloră resultândă din
cere.
.
Me
Pi
“Justificaţiunea exportaţinnei se va face prin legea din 6 Februariă 1872,
la Regie a biletului de libera tre-

cere vidatii de şeful vămei şi de comandan-

Art, 51, Taxa ce Regia este in drepti, con-

bani pe di pentru fi:-care cualitate de la unul
.

Art, 32. Regia este detâre a îngădui, după

vă simp'ă notiticaţiune a gasernului, impoita-

ţiunea şi circulaţinnea tatunariloră, cigăziloră |

Act, 35. Guvernulă va continua a exercita

tea insă exigsdela gureruii d'a lua, în privinţa,

Art, 86. Regia eate liberă, dâca interesele

Eă

50

,

„ VEOTUIEI,,

ei..0 voră povăţui, să institue
ME
pentru urmărirea fraudelor, în agenţii speciale |. Ministerulă ânangeloră prin agenţii.
gene
săI va, re
şi
mai
a- îngriji de stricta păzire a
" lesă pentruoprireaşi represiu
disposiţianiloră legii.
nea contrabandei, din.6 Febr
+ Determinarea : atribuţinniloră!
oari
e, 1872, şi regulamentelor pen=,
şi, prerogati-. tru aplicațianea
veloră- acesteră genţi se 'vă
prin comună condiţiuniloră, ei, şi de păzirea clauseloră şi,
înţelegere de către gurernă şi face
presentului caetii de însăreinări.
ie.-.
Elă,va avea drejtală d'a se
* Arte 97, inpiegaţit serviciuReg
opun
aplicaţiu=:
lui.
acti
vă
ală
nea,
orl-cărorii, măsari'Inate de ea,
Regiei în genere voră fi consider
Regio cari 1;
aţi
ca
agen
ţi
s'ară părea contrarii interese
ai administraţianei contribaţiun
lor Statului
iloră indirecte publicului,
şi torii area,în ceea te priv
să cari s'ari depărta de Ia disps6iă,
exerciţiulă mo-: siţinnite
o-,
nopolului, tatunuriloră, acelesce
le
gi
..
. i
eaşi dreptuni ca a- „Elă „Va:
cestiagesiţi, Ei voră îi Români
avea
facu
ltațea â'a face
Români, şi nu Yoră. putea intr seă naturalisaţi tezeîn totă timpalii manoafactarele şisă se isi,
câtă dopătenfirmareă loră de a în fancţiune de nele Regiei, pentru a se încredința dâca,magazi-,
_ T0ţă impiegaţii serviciuluy către'guvernii, , nurile puse în vindsro "corespundă cu. tututipurile,
voră porta serune distinctire, activă ali Regiei aprobate. a
orme şi apa- „Arte 41, Regiae T ro
pri
„e
iz
rinte, pentru a.se îulesni rec unif
2
este
dâtâr
e
a
înlesui guver-, i
, a- natal, fie briu comunica
tâtă de către publică" câtă şi unâscerealori
ţiun
ea
actel
ei, fe,
- guvernului cariar fi chiăniaţ de către agenţii. prin. ver-ce altă migiocă "i sară indicoră
a, aduna-,
i să Je dea ojatori, rea dateloră
„. Aceste semne'so roză hotărâ
stati
stice
privitâre la producţiu-,
de către Rgie, nea şi la cons
prin înţelegere ca. gatern
umaţiunea tutun
ulă,
ră., o
ta
„Arte 45, Regia sa fi scutită,urilo
= Arte 88, Regia este răspundătâren
în toti cursulii,
pentruo-i el, de, pate
sîndele bănesti ce s'âră „Pro
comsră
ciă, d&ca operaţiunile
nuncia cobtra as sele:vosă! avea“ de nt
Seiţilorăel la ocasiune de fapt
e;'ilegale 'co- ală deeptarilorii de obj=ctă. singurală eXerciţiă
mise în exerciţială funcaţian
resultânaăi din legea din6 Fe-,
prÂTte 89. Regia este ţinatăiloră loră, *- . bruarie, 1472 ; acâstă scutire” va încet
a fasă,.
d'ă
tran
smit
e
ga.
îndată ce Regia. va întreprinde.
vernului! tâte procesele-verbal
şi alte opera=.
e pentru consta țiuni asu;r
tarea de fraude îucheeate'de
a
tutan
urilo
ră,
precum culturaşi
agerițiă ei, 'Sprea exportaţiune
obţine încuriinţarea de
a.
e
xecuţiune, .conformă'
i i ne dit
“În ce .priresce' impositulă timb
art, 30, alin. 3 ală legi
rului „Regia,,
Ie s9 va bucura de scutire numa
“Art, 410, Regia este singură
i pentru corespongriji. de execuţianea decisiun dâtâre d'a în- dența ci ca autorităţile” publice
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iloră guvernului sti
pentru, apli
şi pentru
căiţile „Ele de comptabilitate,
caţiune de penalită ți, asig
|
urânda-i-. “Art, 46,
so de către: guvernă. totă
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iloră de tatunuri făcute în
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ta, conformă articolului 32, alineatulă 2 ali
legal.
.
-

Clasicfiaţinnea, acestoră tutunuri, adică de-
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operaţiuni de acecaşi natură ca acele făcute
da densa,
NR

Art, 52. Persâna s6 compania adjudecat

ară
terminarea specielorii şi cualităţiloră, se va a monopolului va depune, mai "nainte
d'a inface, în casă do neînțelegere între Regie şi tra în posesiunea dreptaurilorii cedate
ei, ună
vindători prin arbitrii numițiîn numără egală garanţie în numerară, titluri ale
împrumutu=
de ambele părţi. Asemenea prin arbitrii se lui Statului română sâii imobile ipotecate.
„Yoră otări contestaţianila rădicate de vingăGifra acestei garanţii so va fixa în momen
tori asupra refusurilorii de priimire a tutunu- tulă adjudecaţiune! pe basa de
1/6 din preţulii
riloră da către Regie.
!
:
anuali ală arendei, când garanţia
în nu“Art, 48, La expiraţiunea termenului do merară sii titluri de împramutiă, săva defi 1/4
din
cincl-spre-dece ani, guvernuliă va avea faculta- acelaşi preţcând va consta
în imobile ipotecate.
tea d'a lua pentru sema sea totalitatea sâii
Garanţia în numerari va produce depunătoparte a tatunuriloră ce s'ară afla âncă în ma- riloră dobândă anuală de 5 la
antă fixată prin
gazinele Regiei.
legea, constitutivă a Casei de depuneri şi conSpre acestii sfirşită în cea d'ântâiă lună a semnațiuni.
,
|
anulo! ală cinci-spre-decelea, guvernulă șa aGaranţia ipoteeară va compta în imobile Jiberăta Regiei cuantitatea, de tntunuri ce va fi rede ori-ce privilegii şi sarcini; actele de ipotecă
dispusi a Ina şi va trata cu dânsa prin bună vori fi alcătuite conform tatulorii: prescripţi
uînroială despre preţuli compărătârel.
nilorii Codaluicivilii şi formaulelorii adoptate
Tatunurile rămase la finele anului, fie din Ministerul financelor pentru asemenea acte.la
ii
ă
causa nevoinţei guvernului d'a le lua, fie din
Art, 53, Garanţia depusă va servi împreună
causa neînțelegerei între guvernii şi Regie asu- cu ori-to altă avere a persânel sâii companiei
pra preţuriloră cumpărătorei,se vorii exporta,
adjadecatară la acoperirea pagubeloră co sară
într'ană termenii maximum de ştse luni. Până priciaui Statului din neindeplin
irea condiţiula efectuarea exportaţiunei, tatanurile voră ră- niloră adjudecaţianei
pânăîn momentulii cândă
mânea în păstrarea nouci regil.
clădirile prevădute la art. 20 de mai susă voră
:
Art, 49. Regia va fi supusă în tâte afacerile fi cu desăvârşi
te, La acestă momentă
ei legilor Române ; ea nu va putea în nici ună gatanţia se varetermina
restitui depnnătorilorii ei.
casă şi sub nică unii pretextă a se distrage de
Garauţia va putea fi redusă treptată în prola jurisdicţiunea locală şi a învoca protecţiu- porţiano ca înaintarea clădiriloră
.
nea vre-unei puteri străine.
i
Arte 64. Gacernuli este în dreptă, în
Arte 50. Depositele de tutunuri precum şi da neplată la timpă ia rateloră, d'a, proceâocasăla
ori-ce altă avere mobiliară, sâi imobiliară a uă nouă adjudacaţ
iune a dreptulai de exploaRegiei voră fi în totii momentul gi la ori-ce taţiun> a monopolul
în comptulă adjedecaîntemplare angagiate pentru plata sumeloră tarului primitivă, ui
după uă simplă 'somaţiune
dâtorite Statului, fie ca preoţii de arendă, fie făcută acestuia,
ca despăgubiri resultândă din neindeplinirea
Art. 55, Desvoltarea şi aplicaţiunea basede către Regie a clauseloră şi condiţiuniloriă lori stabilite prin caetulii
de fagă vorii faca
presentului caetii de însărcinări,
objectulă una! regulamntii alcătuiți de către
Arte 51, Regia nu va putea fasiona cu nici guvernii de acordă cu Regia.
vă altă companie sii societate avândiide scopă
Ministru finanșeloră, DMavrogheni.

REGULAMENTU DE APLICATIUNE
_ ALU LEGEI DIN 6 FEBRUARIE 1872
VINDEREI

PENTRU INFIINTIAREA
TUTUNURILORU

MONOPOLULUI

„(Decretii No. 1098 din 3 Iunie 1872)

"CAPITOLUL 1

Despre cultura tutunurilori
Art, 1. Nimeni nupâte întreprinde cultura, tu-

sta nă declaraţiane în formele prescrise prin regulamentulă de facă.

“Arte 2, Fie-care

declaraţie trebue să în-

dice numele şi prenumele declarantului, domicilială săi obicinuiti, comuna po terito-

tunurilor mat 'nainte d'afi făcută despre acâ- | rulă căreia va, fi a se fato caltura, situaţin£
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nea terenului da cultivați
“şi întinderea ace- în scrisă declarantului acti de priimirea, declastui t-renă.
|
raţiunei sâle şi să”! notifice decisiunea, Regiei
Deslaraţiunea trebue să indice asemenea dâca în ce privesce destinațiunea recoltei.

declarantulă destină recolta sea esportaţiunei

s6ă deca se îndâtorâză a preda, acâstă recoltă
Regiei în casulii cândă dânsa ară voi s'0 priimâscă,
„-

Declarantulii care nu ară sti să scrie şi ară

semna declaraţiunea sea prin punere de pece-

tie s6ă prin tragere cu degetulă, este dâtori a
face să se aderereze acâstă declaraţinne da cătra Primăria comunei în care 'și are domiciliulă.
.
!

Art, 3. Niciuă declaraţiune de cultură pen-

tru uă întindere de pămentii mal mică de câtă
vă jumătate pogonii sâii una a patra dintr'uă
falce nu pâte fipriimită,şi se consideră ca nulă
şi fără fiinţă,
|
Declaraţiunea privitore la cultura unei întinderă de pământă mat mare de câtă 'minimum de jumătate pogonă sâii unii sfertii de

falco implică obligaţiunea ca tâtă acestă întindere să fie de la uă laltă.
Pa
Arte 4, Declaraţiunile de cultură se prii-

mescii celii mat târgiă până ia 10 Ianuarie ală
anului în care este a se faceplantaţianea; orlce declaraţiune făcută după acesti termeni,
afară de acele privitâre la cultură pentru exportațiane, se respinge ca nulă şi fără fiinţă.

„ Arte 5 Decluraţiunile so faci sâi la Pri-

Arie 9, Declarantuli căruia no s'ară fi dati

act de priimirea declaraţiunel sâle stă căruia
nu g'ară fi notificată decisiunea Regiei asupra
destinaţianei recoltei, este în dreptii a pâşi la
operaţiunile culturei fără a fi pasibilă de penajităţile prescrise pentru lipsa de declaraţiane; eli este asemenea în dreptă a exige de Ja,
Regie să priimescă întrega recoltă a lui, considerându-se caltura ca făcută pentrn densa,
Art, 10. Caltivatorulii care a declarată că
voesce a, cultiva pentru Regie şi căruia Repia
a notificat că priimesce recolta .lu!, este d6toră a lucra totă întinderea de pământii ară-

tată în declaraţiune şi a, da culturei sâle înarijirile necesarii pentru a asigura reuşita er.
Ei nu'şi pâte retrage declaraţiunea do câtă în
casă cânâă, din împrejurări neatârnate de voinţa sea, arii fi absoluti împedicati d'a cultiva. În asemenea casă cultivatorulă este obligatii d'a încunosciința până la 1] Aprilie celă
mal târyiă, pe Comisiunea districtnală despre
părăsirea, culturei şi despre cuvintele acestei
părăsiri.

Art, 11. Cultivatorulă care a declaratii că
voesce a cultiva pentru exportațiane sâă căraia Regia a notificatăcă nu priimesce recolta
luy, este liberă să renuncie la cultură sub con-

măriile comuneloriă pe teritorulă cărora, va fi dițiunca d'a încunosciința pe Comisiunea dia so întreprinde cultura, ss la Prefecturele ju- strictuală mai "nainte de timpulă obicinuit ală
deţelorii în cari suntă situate aceste comnne. începerei lucrărilorii de plantaţiune.
_ Declaranţii santă în dreptă a exige doveQi
Art, 12, Cultivatoroli care din împrejurări
în scrisii de priimirea declarațiunilorii lori.
Ore-care, na ară putea cultiva terenulii indicat
La fie-care Primărie ca şi la fie-care Prefee- în declaraţiunea sea şi arii voi să-şi facă plantură so ţine uni registra speciali pentra în- tațiunea pe unii altii terenii, este dâtoră să înscrierea deciaraţiuniloră de cultară priimite, cunosciinţeze despre acâsta pe Comisiunea diInscrierea fic-căria declaraţiuni se face îndată strictaală cu deco dile cel pugină înainte de
după presintaţinnea acesteea şi cuprinde tâte începerea lucrărilori.
|
|
indicaţiunile el.
Art, 13. Cultivatoruli care ară voi să subArt. 6, In trei dile celii multă de la presin- stitua pe altă persnă în drepturile şi obligatarea, unei declaraţiuni autoritatea care a prii- ţiunile resaltândă din declarațiunea de cultură
mit'o este dâtâre a o expedia din oficiii unei făcută de densulii este dâtoră a încunosciința
Comisiuni stabilită la reşedinţa județului.
despre acesta pe Comisianea districtuală înainArt, 2, La reşedinţa fiv-căruia judeţii se te de începerea lucrăriloră culturei. Incunostabilesce uă Comisiune compusă de unii mem.- sciințarea va indica riumele şi prenumele și dobru ali Comitetulai permanentă ali Consilia- miciliulă obicinuită ali persânei sobstituită,
iai judeţianii, alesii d :către Comitetii cu majoArt. 14. Cultivatorulă care arii observa că
ritatea voturilor, şi de un delegat ală adminis- plantaţiunea sea, fie din cansa releloră conditraţiunei monopolului; acestă Comisiunea pârtă ţiuni atmosferice, fie din ori-ce altă causă, nu

titlulă de Comisiune districtuală a Regiei tu-

promite uă rodire de midlocă, este dâtorii să

tunuriloriă,
încunosciințeze despre acâsta pa agentuli ReArt, 8, Deze dile cel multi după priimirea ici, şi să câră a se constata faptuli, înainte
" Ja Comisiunea, districtuală a unei deziarațiuui de timpalii recoltei. Acâstă încunosciinţare
do culutură, representantulă administraţiunei se face în scrisii şi se remito În Primăria comonopolului în acâstă Comisiune trebua să se munci pe teritoralii căreia se află plantaţiupronuncie dâca Regia consimte sâă nu ca cul- nea; Primăria este dâtâre, în trei dile celii
tura să se facă pentru dânsa; şi întruniă casă multă, a o expeiia Qin oficii agentului Regiei.
şi într'altală Comisiunea districtuală este d6
Caltivatorulii este în dreptă a exige dovâdă
târe, în acelaşi termenii de dece dile, să dea în scrisă de priimirea încanosziinţărel.
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Art, 15. Agentali Regiej, chiămată a, con- | unde aă fostă recoltate, înainte de predarea la
stata starea unei plantaţiuni, este dâtoră a se Regie sâă de expediţiunea pentru străinătate,
transporta la faga locului, înainte de timpulă este permisă numai dâca cultura a fostii fărecoltei, şi a consemna într'unii procesii-ver- cută pe teritorulii altei comune de câtă accea
bal resaltatulă constatărei scle; acestă 'pro- în care cultivatorulii are domiciliul săă şi
cesii-verbală se închee în înduoiti exemplară unde posedă localurile pentru păstrarea tutudin care unul să lasă cultivatorulai spre ai nuriloră.
.
:
Da
servi pentru justificațiunea sea, ră celă-altii
In asemenea casă, cultivatoralii este obli'se opresce de agentul Regiei.
E
gatiă să dobândâscă de la Primăria locului de
- Cultivatorii sunt scutiţi de orl-ce răspun- producţiuneunii permisii de rădicare şi de transdere către Regie în casarile cândă agenţii a- porti, indicândă loculă do destinaţiune şi căceştia, încunosciinţaţi la timpii, negligeză â'a timea tutunului rădicată. Cultiratorulă este
se încredința de starea plantaţiuniloriă.
âncă obligatii, îndată după sosirea tutunului
Art. 16, Îndată după strângerea; recoltei, Ja destinaţiane, să remită la Primăria locului
primarii comunelorii. pe teritorul cărora s'a permisul de transportii cu care s'a serviti;
cultivată tataniă, alcătuesci uă listă nomina-

tivă a tutaloră cultivatoriloră cu indicațiunea
de cătimea recoltei de fi:-care. Evaluaţiunea
cătimei se face cu aproximaţiunea permisă de
starea tutanuriloră îndată după recoltă,
Ui copie după acestă listă ali cărui originali se păstrâză în cancelaria Primăriei se tră-

acesti permisii sa păstreză la Primărie şi se
alătură la lista tutonutriloriă aflate în comună
şi care se prevede la art.17 de mai susă.

Art, 21, Comercianţii cari strângă tutunuri

pentru exportaţiune şi cari voescii a aduna la,
uni singuri locă tatunurile cumpărate de dân-

şii de la diferiţi producători, suntii liberi a o
mite agentului Regiei cu reşedinţa cea mai a- face după dobândirea autorisațiune! Regici,
propiată. .
Pentru acesti sfirşitii ci suntii dâtori a preArt, 17, După săvârşirea operaţianiloră de sinta Regiei uă declaraţiune arătândii numele,
păpuşitii şi de aşedare în tâncuri, ună agentă
ală Regiei constată prin cântărire cătimea esactă a tutunului aflatii la fie-care cultivator.
Resultatulii constatăreisa consemnâză într'uniă
procesii-vorbali încheeată în două exemplare
din care unnlă se lasă cultivatorului €ră celăaltă se opresce de agentul Regiei. ,
Primarul comunei sci înlocnitoruli săti lcgalii esto dâtorii a asista pe agentul Regiei

prenumele şi domiciliulii tatulori producătorilorii a cărorii recoltă ai cumpărat'o; cuantitatea cumpărată de Ia fic-care şi loculi unde “
s8 află magazinali destinată pentru adunarea
tutunuriloră.
-

In temeiulă autorisaţiunei Pegici, presin-

tată de către comerciantul cumperătorii, primarii comuneloziăi: pe teritorulii cărora se găsescă tutunurile, libereză pentru cuantitatea
și a semna împreună cu dînsuli procesuli-ver- cumpărată de la fie-care producătorii unit per„bali de constatare.
,
misă de rădicareşi detransportii; acestii permisii
Art, 18.'In casă cânâă cătimaa de tutuni se remite îndată după sosirea, tutunului la, deconstatată, conformii articoluloi precedentă, stinaţiune, la Primăria locului pentru a sa aîu corespunde cu uă rodire de midlocii, şi decă lătura la lista totunurilorii aflate în comnnă,
cultiratorulă nu a pusă la timpă pe Regio în listă prevădută la art, 17 de mai susă.

Arte 22, Localurile comercianților pentru
posiţiuno d'a se încredința daspre reaua stare a
plantaţiunei, Regia este în drepti d'a chiăma, adunarea d3 tutunuri destinate exportaţiunel

pe cultivatori înainte Tribunalului de prima
instanţă şi d'a cere cousemnaţiunea lui la,uă
despăgubire pentru cuantitatza liusindă.
Tribunalulii pronunciă otărirea sea în cinctspre-dece dile celii multi de la priimiraa

re-

clamaţiuuri. Otărirea Tribunalului este definitisă şi executorie din momentul

reie,

pronunciă-

“Art, 19, Ia totă timpulă câtă tutunurilo
rămână în păstrarea produ:ătoriloră, primarii

comunslorii suntii dâtori a cxarcita cea mat de

nu potii fi situate de câtă în judeţalii în cu-

prinsulii căruia aii fostii cultivate tutunurile;

tutunurile strânse întruni judeţi nu'potă fi

dopuse în localarisituate într'altă jadeți.
Comarcianţii cari strângă pentru exporta-

ţiune tutunuri
din mal multe judeţe şi voescii
a le adana In unii singurii loci, nu poti depune
aceste tutunuri do câtă în magazine ale Regiei,

Art» 23. Compărătorii do tutanuti ventra.

exportaţiune cară aă rădicatii tutanurile de la,
producători, înlocuescii pe aceştia îa toteobligaţianile lor către Bagie. Dapositele loră santă

apr6ye priraghera pentra a nu sa face cu tutunurile vre-uă întrobaințare nrertată de lege. . supuse vizitei agonţiloră Regici cari suntiă în
Agenţii Regiei santi în drepti a exiga să drepti să se încredinţezo în ori-ca momentii

Îi sa presinte în oră-ce momenti de către cultivatori tutunurila deţinute de dânşii spre a se

încredința do fiinţa, fatregei cuautități arătată

că nu s'a ficută cututunurilevre-uă iîntrebuinţare oprită do lege.
Art, 24. Indat după sărtrgirea recoltei cul-

în procesuli-vezbali de constatare,
Art, 20, Rădicarea tutunuriloră din' comuna

tivaterii suntă obligaţi a smulge cu plugul
şi a distruga tâta cotorela şi rădăcinale plan-
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taţiunel pentru a nu so'da locă la fraude în
paguba Regiei.
"Uaultivatorulă care arii neglige acestă obligațiune este dâtorii a plăti Regiei cheltuelele
ce dânsa arii face pentrn smulgerea şi distru-

gită, fie-care adeverinţă pârtă unii talon care
se taie de plătitoruli Regiei în momentală
cândi se efectusză plata către cultivatori,

Art. 30. Poducătorulă nemalţumiti pe cla-

sificaţiunea făcută de agenţii Regiei, are drepgerea cotârelorii prin însărcinaţi af ei.
-tulă de reclamaţiune, în termenii de cinci i“Art, 25. Tâte actele prevădute în articcli! le, la comisiunea districtuală.
de maj susii, santă supuse timbrulaide 25 bani.
Până la judecarea reclamaţiunei de către Comisiunea districtuală tutunurile remânii în păstrarea Degiei care libereză pentra dânsele nă
adeverinţă provisoriă de priimire; producătoDespre predarea de către producătorii tu- rulii este în drepti a pune sigiliurile s6le asupra tutunurilori,
”
tunurilorii cultivate pentru Regio

CAPITOLUL 11:

"Art, 26, Producătorii cari ai cultivată pen-

- Comisiunea districtuală este dâtâre a da de-

cisiunea ei în termenii de cinci dile de la prii-

tru Regie sunt dâtori a preda Regie! întrâga mirea reclamaţiunei. Decisiunea Comisiunci dixecoltă a lori.
.
|
strictuale este defnitivă şi nu pâte fi atacată
Art, 22, Regia are facultatea acere de la pe calea justiţiei.
PI
producători ca tutunaurile cultivate pentru dânArt, 31, Regia este în drepti a refasa priisa să i se predea sâii în foi, îndată după re- mirea intunurilorii care, din causa cualităţei
coltă, sei în tencuri, după ânteia ferbere.
lorii prea rele provenindi din stricăciune, nu
Regia este obligată a încunosciinţa pe pro- potă fi utilisăte pentru trebainţele consoma-

ducători, prin tâte mid!âcele de publicitate o-|ţ iunei,

bicinuite şi mai alesă prin afişe, lipite în fiocare comună despre epoca alâsă pentru predare.

Poblicaţiunile Regiei în acâstă privinţă ho-

tărăscii loculă unde

nui în presința agenţilor Regiti, scă a, le ex-

predarea trebue să fie e- porta în termenulă hotărâtii pentra exporta-

fectuată şi termenulă în care producătorii ur:
mezia fi
asti-felă
să dispue,
lună celă

.

Prodacătorulii ale cărui. tutunari sunti refusate esta dâtori stă a distrage aceste tutu-

predatii. Acestii termenii se calculeză
ca producătorii din fie-care comună
pentru efectuarea predărei, de uă
puginiă de la lipirea afigeloră în co-

muna, loră,

” Lipirea afişelorii se constată prin proceseverbale dresate de către primarii comuneloră
cu asistența a duoi martori.

Art. 2$, Predarea tutunurilori se face la

depozitele Regiei,
:
"Regia nu pote exige de la cultivatori ca ei
să efectueze predarea, la ună loci mai depărtată de câtii coprinsuli judeţului pe teritoriulă

căraia cultura a fostă făcută.

Transportulă tutunuriloriă de la locurile do
- producţiune la depositele Regiei este în sarcina cultivatoriloră ; preţuli acestui transportiă
se cojrinde în preţulă tutunuriloră.
Art. 29, Indată după sosirea tutanuriloră
la locurile hotărâte pentru predare, agenţii

Regiei însărcinaţi ci priimirea, procedeză. la

clasificaţiunea tatunuriloră după felurile şi cua-

lităţile prevădutedetarifală preţuriloră de cumpărătore, şi la: constatarea,

prin cântărire, a

iune,

i Distrucţiunea se constată printr'ană procesiăverbalu dresată de agentulă Regiei cars asistă
la acâstă operaţiune. Uă copie de pe acesti proccsi-verbală so remite producătoralai pentru

a'] servi de probă îndeplinirei obligaţiuniloră

sâle ca cultivatori: pentru Regie.
“Producătorulă care voesce a exporta tutu=
nurile refusate de Regie este supusă tutuloră
îndetoririlorii prescrise pentru exportatori.
Art, 32, Producătorul care se crede nedreptăţită prin refusulă Regiei d'a priimi tutunurile s6le pâte reclama, în termeni de cinci dile,
la Comisiunea districtuală,
:

Disposiţiunilearticolalui 30 de mai susii sunt
aplicabile şi în acestii casă,
Art. 33,

Pentru judecarea

contestaţiani-

loră prevădute la articolulă 30 şi 32 de mai

susii, Comisiunea districtuală se complecteză
printr'uai experti şi se compune astă-felii de
trei membri!.
Expertulă este numiţi la începutul fie căruia, ană şi pentru anulă întregi de către prosidentală tribunalului locală ; elă depune înaintea Tribunalului jurământulii prescrisă de

cuantităţiloră.
legea de Procedură Civilă pentru experţi. “
Uă adeverinţă de priimire indicândii felurile,
Comisiunea districtuală astă-felii compusă cualitițilo şi cuantităţile tutunurilorii predate dă decisiunile ei cu majoritatea voturilorii.
şi suma totală ce armâză a fi plătită pentra
Funcțiuaile experţiloră suntă retribuite prin.
dânsele se libereză fic-căruia cultivatori. Ac6- miglocală unei indemnităţi fixe pentru fie-care
stă adeverinţă servă cultivatoralui pe de uă di de lucrare.
parte da probă a fndepliairei obligaţiuniloră
- Plata acestei indemnităţi este în sarcina păr- s6le către Regie, 6ră pe de alta de titlu ală ţel condemnate.
creanței s6le asupra regiei. Pentru acestă sfirArt, 34, Afară

de casarile de învoell con-

5
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trarii, Regia este obligată a plăti cultivatori-

lorii tutunurile predate ei, îndată după predare şi în monedă sunătâre dapă cursulii tesau"miui română.

!

Plăţile urmâză a fi efectuate chiar. la locu-

rile de predare,

ÎN

”

CAPITOLULU II
Despre

exportaţiune

rinţă de priimirea tutunariloră destinate exvortaţiunei care se depună în magazinele el.
Proprietarulă tutunurilorii este în drepti a pune asupra acestora sigiliurile sâle pentru a
asigura neschimbarea oră.
*
:
"Arte 41, Proprietarii de tutunuri destinate exvortaţiunei suntii dâtori, mai "nainte d'a
rădica tutunurile de la locurile unde se găsesc
depuse şi d'a le expedia pentru străinătate, să
încunostciințeze despre acesta pe Comisiunea

districtuală şi să dobândescă autorisaţiunea că.

Art, 35, Tatnnurile cultivate pentru exporArt, 42, Indată după priimirea. fie-căreia
“aţiune precum şi acele caltivate pentru Regie, "cereri de antorisaţiune în aceeaşi di pe câtă cu
dEră a cărorii priimire Regia a refusat”o, tre- putință şi cel mai târdiă în termenii do trei
buescii să fie exportato până la 1 Augusti ală dile, Comisiunea districtuală delegă ună apgentă
“anului care urmâză după recoltă.
ală Regiei pentrua constatala faţa localui caa" Caltivatorulă s6ă cumpărătoruli pentru ex- litatea şi cuantitatea tutunului destinață exporportaţiane cara nu pâte efectua exportaţiunea taţiunei,
E
”
tutunaurilorii sâle în termenulă fixată, este dâPe temeiulă acetel constatări Comisiunea
“toră d'a încunosciinţa despre acâsta, pa Regie districtuală faca a se da de căţre Regis ună bii d'a cere de la dânsa prelungirea, termenului. letii da liberă trecere, indicând numele, preererea de prelungire se face în scrisă şi totii- numele şi doraicilială proprietariloră, felulă ,
dâ-una înainte de expiraţiunea termenului de cualitatea şi cuantitateatutunuriloră, punctat
1 Augusti.
de frontieră prin care tatunurile ai a trece în!
Uă prelungire de uă lună, adică până la 1 Sap- străinătate, termenuliîn care trecerea urmeză .
tembriti. seacordă de drepti producătoriloră să să fie efectuată, gi termenuliă în care exporta= “cumpărătorilorii pentru exportaţiune care do- toruli trebue să justifice acâstă trecere."
"vedescă că totă cuantitatea de tutană cunoArt, 45, Termenulă mazimumii acordată .
'scută de Regie în posesiunea loră eate în fiinţă. pentru efectuarea, trecerei este de donă dile
Art, 36, Cultivatorolă sc cumptrătorulă pentru fie-care miriametra de distanță între -

pentra exportaţiune care doresce a dobânăi uă

locul deundetatunurile suatii rădicate şi punc- -

prelungire de termeni mai lungă decâtii până
Ja 1 Septembriii, esto dâtorii a întemeia cerexea, sa do prelungire po cuvinte seriâse de împedicare. Regia este singură judecătorii ali va"Yrei acestori cuvinte şi în contra refusululei
de preluugire, cultivatoruli scă compărătorali
pentru exportațiunen'are nici un dreptii de re-

tul de frontieră prin care tutunurile sa scoti“
diu ţâră; acestă termeniă se socotesce de ladiua
indicată da propriotarali tutunuriloră ca dată
a rădicărei,
Termenulîn care .exportatoruli trebue să
justitice efectuarea trecerei peste frontieră este

- Art. 87. Autorisaţiunile Regie! pentru pre-

crede necesariă pentru asigurarea ei, să pună

1 Septembriii, tâte tutunurile posedate da dân-

biletă urmăză a fi presintatiă la prima recuisiţiune agenţiloriă cari aă. caalitata pentru a
urmări contravențianile 'la legea monopolului

clamaţiuna. -

e

”

a

de cinci-spre-dece dile dela data aceste: treceri.
Art, 44, ltegia este în dreptii, deca o va

"lungirea termenului de exportaţiune se daii în plumbari asupra tutunurilorii destinate exportaţianei; ea nu pâte însă pretinde pentru ac6scrisiă,
.
i
Art, 38, Coltivatorulii sei cumpărătorulă sta vre uă plată sub titlu de taxă'de plombai
pentrn exportaţiune care ai obţinută de la Ro- giii să sub ari-ce altă titlu ară fi.
gie uă prelungire de termeni peste'1 SeptemArt. 45, Biletuli de libară trecere însogesce
brii este obligată a depune mai "nainte de tatunulă în toti cursulă transportului; acestii
„Sul într'unulă din depositele Regiei unde rori
sta până în momentulă cexpediţiunei! pentra
străinătate,
NE
Art, 39, Asupra tutunariloră destinate ex“portaţiunei depuse în magazinele ei, Regia este
în dreptă a percepe uă taxă de magazinagii
care se fiztză la unii bani pe Qi pentru fie-care

-cuantitate de la unutii până la donă-deci şi cinci
"chilograme,
E
"

Plata acestei taxe se tace la, rădicarea tutunuriloră pentru exportaţiune.:
|
!
„_ Patunarile sunati gagiulă Regiei pentru a„chitarea taxeloră de magazinagiă.. - .:
:

“Art, 40, Regia este obligată a da adeve-

tntunuriloră,

-

Sa

Art.46, La sosirea lorla punctul de frontieră,
tutunurile sunt duse directă la biuroul de vamă.
Agenţii vămei împreună cu agenţii strejaireă, se încredinţeză dâcă felurile, cualităţile şi

cuantitățile presintate corespuudiă indicaţiunilorii din biletul de liberă trecere, şi în casii
cândii: tutunurile

ară fi fostă

plumbate, dâcă

plumburile suntii intacte:
pi
Dâcă nici mă deosebire în felşi cualitate
şi nici uă lipsă în cuantitate nu esto dovedită,

şefulii-vămei şi şofulă strejuirel permită trece-

zi

vv
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xea peste frontieră seci

nci:carea în vase şi la Degie unii parmisă de introducțiane, Acestă

înapocză presintatoriloră biletulă de liberă tre- permisii se presintă biuroului de ramă de la
cere, visati de dânşii pentru constatare a e- punctulă de frontieră prin care se face importectuărei exportaţiunei,
tațiunea,
.
Ă

In casă cândă trecerca peste frontieră sâi

încărcarea în vase nu se pote face îndată, tutunarile şi biletolă de liberă trecere remânîn păstrarea vămei până la efectuarea exportaţiunei,
Art, 47. Ori-ce deosebire intre felurile, cua-

lităţile şi enantităţile constatate între indica-

țiunile biletului de liberă trecere se consemn6ză întrunit proceai-verbali semnatii de agenţii vămei şi de agenţii strejuirei care dove“descă acestă diferinţă.
Aceatii procesii-verbalii se închee în indoiti
exemplară din care unulă se remite presentatoraluitutunuriloră, 6ră celi-altă se expediază
prin îngrijirea vămei, în 48 ore celă multă dela

încheere, administraţiunei centrale a Regiei.

Până iadecisiunea Regiei, tutunurile remână
în păstrarea văme! subsigiliuli presintatorului

tutunuriloră, sâi sub sigiliul Primăriei locale,

dâcă presentatorulă nu ar pune pe ală stă..
Art. 48. Exportatorii sunt responsabilt de
faptele cărăuşiloriă întrebuințaţi de dânşii în
cas când aceştia ar comite in cursulă transportului vre-uă infracțiune la legea monopolului.

"Art, 54, Licuidaţiunea şi plata taxeloră se

face stă imediat la depositul Regiei de la punctulă de introducțiune, sâii la ună altală din depositulii Regiei, desemnat decătre importatori,
In acestă din urmă casă, expedițiunea tutu-

nurilorii de la punctuli de introducțitine la deposituii Regiei se face după formele prescrise

de regulamentele vamale pentru expediţiunea

mărfuriloră de la ună biuroii de vamă la altală,
Pentru acestă sfirzitii, după ce binroulă de
vamă ală punctului de introducţiune a reeunoscută, cu cea mai mare exactitate posibilă fe-

lniii,

cualitatea

şi cuantitatea

tutunuriloră,

importatorulă semnezăuă sumisiune prin care

se obligă d'a presenta, întruni termeni hotărită, la depositulă Repiei desemnată de dân-

sulă, tatunurile introduse fără substituţiane

s6ă lipsă, şi d'a justifica acestă presintaţiune
asemenea întruni termenă otărâtă,
.
Sumisiunea trebue să fio garantată de uă
pers6nă domiciliată la punctulii de introducțiune şi cunoscută la vamă ca solvabilă. Ga-

rantulă sumistunei este de vă potrivă cu sumi-

Art, 49, Exportatornlii este descărcatii de
ori-ce obligaţiune către Regie din momentul
cândă presintă acesteea biletulă de liberă tre-

bligaţiuniloră luate de acâsta. |

cere, vizatii de către şefulii vămel şi şeful strejuirei de la punctulă de frontieră pa unde tutanurile ai fostă exportate.

numărulă acestori coleturi să pachete, feluliă

CAPITOLULU 1V
Despre importaţiune și despre trausitii
Art. 50. Nimeni, afară do câtă Regia, nu

pâte importa tutunuri,
pentru comercii.
Art, 51, Regia este
turilorii ramale asupra

,

fie brute, fie fabricate,
,
scutită de plata dreptutunuriloră sub ori-ce

formă şi de ori-ce calitate pe care le impor-

tâză pentru aprovisionarea el.
o
Regia nu sa pote însă sustrage de la îndeplinirea formalităţeă de declaraţinne la vamă,
pretinsă pentru ori-ce importaţiuni fără di-

stincţiune de condiţinnile în care se faci.

Art, 62, Importaţiunea tutunariloriă, sub
ori-ce formă şi de ori-ce cnalitate, destinate u-

“salu! personală ali importatorilorii, este permi-

sionarulii respundătoră pentru îndeplinirea oPe temeiulii

sumisiunei,

biuroulă

a

de vamă

liberâză ună biletă do asignaţiune indicândiă

coleteloră s6ă pacheteloră în care este agedatii
tutanulă, conţinutulă exactiă ală fie-căruia (falulă, cualitatea şi cuantitatea), termenul în

care tutunală trebue să fia dusă la destinaţiu-

ne, numărali plumburilorii
puse do vamă pe
fie-care pachetă scă coletii, şi termenulă în care
importatorul esto îndâtorată să justifice la
vamă că tutinulii a fostă presintată depositu=
lui Regiet.
,
Art. 59, Termenulă în care importatorală
este dâtorii să presinte tutunorile Îa depositulă

Regiei, nu pâte f mai lungă de câtii dece qile

de la data biletului de asignaţiane. Acelaşi
termeni se acordă şi pentru justificaţianea la

vamă a ducerel tutunului la destinaţiune..
Arte 56. Biletalii de asignaţiune însogesce

tutunală în toti cursulă transportului; acestă

biletă urmeză să fie arctatii la prima cerere a

agenţiloră guvernului

sâii ai Regiei, avândă

cualitato d'a urmări contravenţiunile la legea
să cu condiţiunea d'a se plăti Regiei pentru tutunuriloră.
E
N
„fie-care chilogramă tutunii de fumată sâii taArt, 57, Justificaţiunea presentaţiunei
tubacă stă pentra fie-care sută cigărină taxă e- tunuriloră la depositulă Regiei se face prin înagală cu preţulă cu care Regia vinde, în Jocalu- poierea la vamă a biletului de asignaţiune, vi-

file sâle de debitii, speciile şi cualităţilo de zaţi de şefulă acostoi depositii.
|
Pentra acestă sfirşită, îndată după sosirea
„ Qstore acelorii importate,
tatunurilorii, şefulă depositului se încredințeză
Art, 63, Oră-cine voescaa importa tutanuri dâca plamburile suntii intacte şi deca felurile,
tatunide fumată, tabacă s6ă qigări corespun-

pentru usulă s&ă personală este dâtoriă a lua de

calităţile şi cnaatităţile presintate corespundă

-
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indicaţiunilorii din biletulă de asignaţiuno şi
vizândă acestă biletă îli remite presentatorului tutunariloră pentru ali înapoia tămei. |
Art, 33, Ori-ce deosebire
între felurile, cualităţile şi enantităţile efective şi între indicaţiunile biletului de asignaţiune, se constati

ori-ce cualitate, aduse din străinătate pentru
usulă casei princiare şi pentru acela alii mem-

nuriloră, prin încheerea unui procesi-verbală
în îndonită exemplară, din care unuli se remite precentatorului tatunuriloriă 6ră celii-alt
se înairităză, după 48 ore celă multi, admini-

permisul s&ă de introducţiune pentru asemenea tutunuri.
.
Biurourile de vamă liberezi tatunurile d'a dreptuli în priimirea înfăgişătorulul permisu-

briloră Corpului diplomatici, snntii admise la
importaţiune fărăa fisupuse la plata vre-unei
taxe către Regie.
i
e
Regia este dâtâre, după uă simplă notifica-

ţiune a Ministerului finangelorii, să libereze

în momentală chiară ală presentațiunei tatv-

straţiunei centrala a Regici pentru a decida a- lui Regiei.

fără a fi îndetoraţi la vre-uă plată către Re-

Până la decisiunea administraţiunet centrale

gie, micele cătimi de tutunii de fumati, cigări
s6ă tabacă ce, la intrarea lorii în ţâră, ai cu
dânşii pentru propria întrebuințare. Aceste cătimi nu potă însă trece pesta una jumătate
chilogramă -tutună de fomată, două-deci şi
cinci cigări sâi două sute cinci-Aeci grame
tabaciă.
i

a Regiel,tutunurile rămânii în păstrarea depositului sub sigiliulii presentatorulai.
Art, 569. Biarourile de vamă încunosciin-

ţezii pe depositele Regiei, la, care sunt expediate

tatunurile,

despre

fie-care

expediţiune

făcată şi despre termenulă fixată prin biletulă
de asipnaţiune pentru presintațiunea tutunariloră, |
.
|
Inâdată ce termenul pentru presentaţiunea
tutunuriloră este

să fi
“m6ză
care
de la

E

Art, 66, Călătorii suntă libe:Y a introduce,

supra casului.

Nu sunti consideraţi ca călători şi nu poti”
pretinde la excepţiunea făcută în favorea, ace-

stora locnitorii frontariiloră Stateloră vecine,
care vină în România pentru termeni scurtă
sâii locuitorii României cari se întorci din
statele vecine după uă petrecere puginii pre-

expiratii, fără ca tutunurile

fostii presintate, deposituli Regiei infordespre acâsta pe biuroulă de vamă do la
a priimitii avisuli de expediţiune şi cere
acestă biaroi originalul sumisiunei spre

langită.

:

IN

- Art, 62, Tatunulă disii mahorcă, cultivată
în Rusia, şi destinatiila întrebuinţări medicale,

a servi Regiei de titlu la armărirea sumisio-

* marului şi a garantului stă.
|
Art, 60. Pentru expediţiunile de tutunuri,

este admisă la importaţiuue fâră a fi supusă

biurourile de vamă ţină registre speciale do la plata vre-unei taxe către Regie; importaţiu-

sumisiună ;
Diuroului de
„Art. Gl,
: către Regie
buinţaţi de

aceste registre suntii procurate nea acestei specii de tutuni este însă permisă
numai proprietarilorii de vite şi subordonată
către Regie. .
Sumisionară sunti responsabili unei autorisaţiuni speciale a Regiei.
Proprietarii de vite cari voescii a importa
pentru faptele cărăuşilorii întroimtună mahorcă, suntă d6tori a adresa Regiei
dânşii.

Art, 69, In casii cândă importatoruli nuar

achita taxa dâtorită asupra tutunurilorii, îndată după sosirea acestora la deposituli Regiei, tutunurile rămână în păstrarea Regiei
până la achitarea taxei.

|

|

__ Regia nu pâte pretinde pentru aceste tutunari plata taxi de magazinagiii de câţi aâcă
şederea, lori în magazie sa prelungesce peste
vă lună,

Art. 63, Zarele de asignațiune şi de plumn-

bagiii cuvenite administraţiuneivămilorii, pentra tutunurile expediate de Ja frontieră la depositele Regiei, se împlinescă de către vămile

cari facă expediţiunea.

-

Art. 04, Importatorulii care se crede nedreptăţită de Regie prin rea aplicaţiune a taxelori,

pâte reclama în termenii de cinci qile la Comi-

siunea districtuală.
“
Reclamaţiunea se judecă la Comisiunea dis„ trictoală, compusă precum se prevede la art.33

uă cerere, indicândii cutimea ce ai intenţiunea

a importa. Acâstă cerere urmeză a fi însogită
de ani certificati constatândi că semnătorulă
cererei este proprietarii devite şi artrândă numărulă vitelorii ce posedă, Certificatalii se liberâză de Primăria comunei în care semnătorulă cerere! are domiciliulii săă,
A
Regia este în dreptii a refasa antorisaţiunea,
ei pentru importaţiunea de mahorcă, cândii
cualitatea de proprietară de vitea persânei

care cere asemenea antorisaţiune va fi îndoiosă
şi nu va fi îndestulă justificată. '

Pers6na căreia, Regiă a refusati autorisațianea pentraimportațiune de mahorcă, pote reclama la ministrulă financeloră,
care decide de-

finitivăi după informaţianile luate de dânsuli.

Numal în temeiul autorisaţiuniloră Regiei
biurourile de vamă poti îngădui importaţiunea tutunului mahorcă.:
|
o.

Art, 68, Importaţiunea ţatunului mahorcă
de mai sus. Decisiunea Comisiunel distric- dă loci la percepţinnea, în favârea tesanrulnai
tuală urmâză să fie dată pânăîn dece dile şi publică, a taxei vamale de ? */2 la sută din valorea lui.
.
este definitivă.
|
Importaţivnea se face dnpă formele prescrise
Art, 65. Tutunurile sub ork-ce formă şi de

tv
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vate în privința prețurilor de atribu
ită pr produsurilorii recoltef anului viitoră, i

Comisinnile de arbitri nu potă lucra
de câtă
9
cu numtrulii completă ală membr
ilori lori. In
casă
de
împedicare a unui arbitra, partea, pe
u tutunarile predate în şire şi pentr
u ta- care acesta, o represintă, proce
tunurile predate în tncuri,deză imediată
la înlocuirea lui. |.
Costulă transportului tutunuriloriă da
a.
la
Art. 93, La prima întrunire
curile de producţiune la locurile de preda lore se nea de arbitri alege, cu majoritatea ci, Comisiuţine totă-dâ-una în sâmă la fixaţiunea
a voturilor,
preţuri- ună super-arbitra.
:
lori. Pentru determinațiunea acestui costi
3
|
se

__Art. 69, Preţurile suntă fisate deose
biti
pentr

ia de basă termenul de midlociă ali dista
nteloră

Snper

dintre diferitele Jocuri de producţiun
e şi
locurile de predare.
: :

-arbitru asistă Ja Incrările Comisiunet;
elă nu ia însă parte la votii de câtă în
casii de
diver

ginţă de opiniuni între arbitri.
Votuli snper-arbitrului este preponderentiă,
„Arte 90, Preţurile de vîndâre către
La casti de neînțelegere
matori a diferiteloră specii şi cualităţi cousoarbitrii asupra
de ta- alegerei super-arbitrului, între
„ tunuri fabricate, se otărăscă pentr
Comisiunea, încunou fie-care sciinţeză imediată despre
acesta
ană în cursulă lurel lui Noembrie alii anulu
i finangeloriă care cere de la primulpe ministrulă
precedentă,
preşe
ală înaltei Curți de justiţie şi de casaţiunedinte
Art, 91, In primele dile ale lunci NoemIa
nubrie
mirea
snperarbitr
aluf,
a fie-c
ăruia ană, Regia, stabilesce şi supun
e aprovaţiunet mivitrului finangelorii
tipurile tutanuriloriă fabricate, sub diferite forme
, depus

în vîndâre pentru consoinațiune în arulă

următori. Seria, acestorii tipuri cuprinde,
pentru
fie-care din formele sub care tutunurile
se punii
în

vîngere, tâte speciileși cualităţile obicinnite
în ţeră, do la cele mal fine penă la cele
z
mal

Numirea super-arbitraluide către primu

preşedinte ali înaltei Curți de justiţie și de l casa:
țiuna se face în termeni de deco dile de Ja data cererei ministrului finangeloră. :
In intervatală până la numirea

super-arbi-

trulai Comisiunea procedeză la lucrările ci reservân

dii numai puntarile asupra cărora se iin- vesce direrginţă do opiniune,
- feridre.
art, 94, Indată după terminarea luorărilorii
- Tipurile aprobate de ministrală nange
servesci de basă la fixațiunea preţurilor loră loră Comisiunile de arbitri consemneză resală,
tatulă acestori lucrări întru
" Uă probă (echantillon) din fie-care
tipă se încheiată în îndoită exemp n procesă-verbală
conserră la Ministerul finanşelori, sub
lară
sigiliul se remite la Ministerulă finang din care nnulă
acestui Ministerii, şi sub acela ală admin
eloră 6ră calăi-

straţiunei monopolului, pentru a servi la

carea ori-căroră contestaţiuni s'ară ivi, jadefie între guvernii și Regie, fie între acâsta şi
parti-

culari, în "privinţa cualitățer

tutunuriloră, ta-

bacurilorii =6ă gigăriloră puse în vîndâ
re.

alti la administraţianea monopolului.
Art. 95, Tarifele stabilite conformă dezisiunil

ură Comisiuniloră de arbitri se publică
prin îngrijirea Regici aatii-felii ca ele să
parvie Ia cunoseinţa obştâacă, acele pentru preţurile de cumpărătârea tutunuriloră indigene
mai

“Art, 92, Fixaţiunea prețurilorde cum părăt
a tatunurilor indigene precum şi firaţiunea ore nainte de 1 Noembriii şi acele pentra vîndarea
pre- tutanarilorii fabricate mal înaint
țuriloră de vîndâre către publică a tutun
e de 1 Ianuarie.
uriloră
Pablicaţinnea tarifului preţuriloră de cum:
tabricate, se fac de comisiuni de arbitr
i, numiţi

în numără

egali do cătra ministrulă

finangeloră şi de către administrațiunea monopolulu
y,
Comisiunile de arbitri se compună
din şese
membri,
Comisiunea de arbitri pentru fixaţiunea
preţuriloră de cumpărătâre a tutunurilo
ră indigene se adună la l-ii Octombrie şi acea.
pentru
fixaţiunea preţuriloră de vindere a tatunurilo
ră
fabricate, la 15 Noembrie ală fie-cărai
anii, .
Pentru acestă sfirşită, cu dece dile celă
pu-

gină înainte de diua otătită pentru întra
fie căria Comisiani, Regia notifică minis nirea
trului
financelorii numele celorii trei arbitr
i aleşide
dânsa

spre a o represinta în acestă Comis
Convocaţiunea Comisianilorii de arbitriune,
i se
face de către ministruilă finangeloră
care otărasce locali de întrunire ali Comisianil
oră, ” Scrisorile de convocaţiuna adresate arbitr
iloră numiţi de Regie sa transmită acest
ori ar.
bitri prin intermediarulă Regie.

părătore a tutunuriloră indigene se face atâtă
prin inserţiure în Alonitorulă oficială şi
în di-

ferite alte diare din capitală şi din județe câtă

şi prin afigapiă în tâte comunele pe teritorială
cărora se cultivă tutunală. In comanele rarale

publicaţiunea se face şi prin citirea publică
tarifalui, Ia uşa casei comunale, în trei Dumi-a

neci consecative,

Pablicaţiunea tarifului preţuriloră de vin- ”
dare a tutunurilorii fabricate se face prin
inserţiune în Monitoruli oficială şi în alte
din capitală şi din judeţe şi prin afişagiăi în diare
tote
localurile de debită,
a
„Cheltoelile publicaţianiloră suntii exclus
în sarcina administraţiunei monopolului. ivă

CAPITOLUL VII
- Despre regia monopolului
Art, 95. Regia monopolului tutunuriloră
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este considerată peutrau totii ce privesce exerciţiulă” drepturiloră resultândă din legea din
6 Februariii 1872, în limitele disposiţiunilori
acestei logi şi ale reglementuluide fagă, ca uă

financelor * rin decisiuni publicate în Monitorulă oficiali.
aa
o
Cererile Regiei pentru confirmaţiunca aeu-

ţilori el suntă însoţite totii-de-una de acto do-

veditâre că pertânele recomandate îndeplinescă
condiţiunea de naționalitate pratinsă, şi de certificate de moralitate.
directă cu tâte aatorităţile publice chiămate a "Uă comisiune semnată de ministrală finâninterveni în aplicaţiunea legei din 6 J'ebrua- celorii sâi de delegatuli ati şi purtândi sigiliulă Ministerului financelori, se libereză fievii 18172.
Regia este în dreptă a pune armele ţărei pe căruia agentii ali Regiei, îndată după confrmaţiunea lui pentru avi servide titlu doveditoră
sigiliile sâle,
!
Art. 97, Administraţiunea centrală a Regici ali recunâscerel sâle de către guvern.
“Art, 103, Impiegaţii serviciului activii ali
este stabilită în Bucuresci,

admiristraţiane publică făcândă parte din administraţiunea generală a financeloră Statului.
Negia este autorisată a se pune în relaţiane

Acâstă administraţiune este dâtâre a supune

la cunoscința şi la aprobaţianea ministrului
finanşelorii ork-ce acte ale ei de natură a interesa pe cultivatori s6ă pa consematorii de tutunuri, Nick unii asemenea actă nu pâte fi dată

publicităţii de câţă revestiti de visa, ministru-

lni finangeloriă s6ă a delegatului stă.

Art, 9S, Ministrul finangeloriă are dre-

tulă de priveghere asupra tutorii acteloră Regiei, pentru a asigura stricta păzire a disposi“țiuniloră legei din 6 Februarie 1872 şi a celorii
ale reglementului de facă. Elă are dreptalii d'a
se opune la aplicaţianea ori-cărori măsură luate
de Regie pu care le găsesce contrarii intereseloră Statului
scă publicului, să care se depăr-

teză de Ja disposiţiunile legi.
”
Art. 99. Regia cate liberă a organisa, după cum crede mal bine în interesulii ei, servi-

ciile scle de udunare, de fabricaţiune şi de di-

Regiei, comisionaţi de ministreli finanșelorii,
suntii consideraţi ca agenţi aiadministraţiunei

contribuţianiloriă indirecte şi aii, în ce privesce
exerciţiulii monopolului tutunurilorii, aceleaşi

drepturi ca aceşti agenţi.

.

-

Art, 104, Toţi impiegaţii serviciului activ
ală Regiei sunt dâtori a purta, în exerciţiulii
funcţiuniloră lori, vă uniformă civilă ssă alte
semne distinctive aparente pentru a fi recnnoscuţi cu înlesnire atâtă de cătro publicii câtii şi
de către agenţii guvernolui cari arii fi chiămaţi
să le dea ajutoră.
“
|. Semnele distinctive da purtatii de cătro agenţii Regiei sunti hotărâte prin reglementele
Regiti,
Ă
o
IN
Art, 105, Tâte reglementele alcătuite de
Regie pentru organisaţiunea serviciiloră ci,
suntă snpuse aprobaţiunei ministrului finan-"
geloriă şi se publică prin Monitozulii oficială,

Arte 106, Pe lingă agenţii si particulari,
stribaţiune a tutunurilori. Ea este âncă obligată a avea pentru fabricaţiunea tutunauriloriă Regia dispune, pentru asigurarea exerciţiului
celii puginii două manufacture şi pentru în- drepturiloră sâle, de ajutoraliă tutulorii îinpiemagazinarea şi conservraţiunea aprovisionări- gaţiloră contribuţiunilorii directe, ai vămiloră
loră cel puţină patru deposite generale şi câte şi contribuţiuniloriă indirecte şi al Municipaunii depositii secundară în fie-care residenţă lităţiloră. Aceşti împiegaţi precum şi ori-care
de judeţii unde nu se 'găsesce ună depositii alţi agenţi administrativi stii fiscali, suntă
obligaţi a concura cu agenţii Regieilaconsta=
generală.
.
i
Alegerea puncturilorii pentru stabilirea ma- tarea şi la represiunea fraudelorii,
Art. 107, Agenţii gavernului însărcinați cu
nufacturilorii şi a depositelorii generale se fadrepce de către ministrul tinanșeloră prin înţe- privegherea frontierelor pentruasigurarea
tariloră vamale în contra contrabandei, împieJegere cu Regia.
:
Art. 100, Regia este asemenea liberă a or- g3W1 ai vămiloră, dorobanţi şi alţii, suntă d6ganisa, după singura chibzaire a ei servicinlă tori a pune în aperarea intereseloră Regiei aei de priveghere, instituindă atâţi agenţi câţi cecaşi stăruință ca în apărarea întereseloră
crede necesariă pentru deplina asigurarea drep- Statului; neîndeplinirea dâtoriilorii loră către
Regie este pedepsită ca şi îndeplinirea dcțoriituriloră sâle,
Ea
|
a
Art. 101. Regia urmeză în totii casulă să lorii către Statii.
fie represintată Ja residența fe-căruia judeţă

printranii agentă ali ei şi ca atribaţiuni destulă de largi pentru a îndeplini funcțiunile

de membru aiii Cormisiunet districtuale şi pentru a înlesni ori-ce relaţiani ale publicului cu
egia.

„

!

:

a

Art, 108, Regia este responsabilă pentru

osândele bănesci, amende, daune-interese sâă

altele pronunciate contra agenţilorii eă la ocasiunea de fapte ilegale comise de dânşii în e-

xerciţiulă funcţianitorii lori.

i

" Art, 109. Ministrulă financelor este îndrept

St, 102, Impiegaţil Regiei care prin na- a face să se visiteze în totă timpuli prin a»
tara fancţiunilorii lorii ai relaţiuni directe cu genţii să! manufacturele şi depositele Regiei
publicul, urmeză a fi Români, sc naturalisaţi pentra a se încredința deca tutunurile puse în
Români; eisuntă confirmaţi de către ministrul vindare corespundă cu tipurile aprobate.
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CAPITOLULU VIII
Disposițiuni prohibitive
“ Art, 110, Tntunurile

şi penale

găsite plantate fără

declaraţiune prealabilă, chiară cândă cultiva-

„torul ară declara că le destină Regiei scă exportaţiunei, sa desfiinţezi ca cheltudla cultivatorului de către agenţii cara le dovedesc,
fe agenţi ai Regioi, fie agenţii ai guvernului
dâtori a ajnta pe Regie în exoreiţiulii dreptarilorii s6le.
.
|

articolulă precedenti cultivatorulă care distrage de lu destinaţiunea ei legală ere-uă parte
din recolta sea, constatată conformă articoluÎmi 17 de mai susii, exportatorulii care nu justifica trecerea peste frontieră a întregei cuantităţi expediată de dânsulii pentru exportaţiune
şi importatorulă care so găsesce în casulă pre-

vădntii de art. 583 ali regulamentalui de fașă,
Dreptă tutunurile lipsindă se confiscă uă
cuautitate egală din tutunarile rămase în po-

sesiunea contravenientului.

.

!

formă, în cuantitate mai mare decâti uni chilogramă, nu potă circula în îatruliă țărei fără

Deca cuantitatea rămasă în posesiunea contravenientului nu este suficientă pentru acoperivea lipse! dovedită scă dâcă întrega caantitate lipsesce, confiscaţiunea este înlocuită prin

sâii fără a fi îasogite da unii biletă ds liberă

rifele Regiei.

leţă de transită, liberată de vre-unulă din a-

şi pedepsiţi cu pedepsele prevădute pentra aceştia de codalii penali, debitanţii Regiei cari
cerii de la consumatori preţuri maimari decât
acele indicata pe pachete, cartâne sii cutij,

- Arte: 11, Tatunurile fabricate sub orl-ce

a fi revestite de mărcile de vindare ale Begiel

trecere, ună biletă de asignaţiane sâă ună bi-|
genţil competinţi.

plata valorei cuantităţiloră lipsindă, dapă taArt. 116, Santi consideraţi ca concusionari

In casti de contravenţiune la aceste disposiţiuni, tutunurile trecândă peste cuantitatea de
unii chilogramă, se confiscă şi contravenientulii s6ă care se dovedescă substituin3ă uă cvalitate
se supune la uă amendă de una sntă ]să de fie- de tutuni, tabacii sâii cigări altei cualităţi, fi3
care chilogramii;
|
prin schimbarea mărciloră indicândă preţurile,
Art, 112. Nimeni nu pote avea în posesiunea fie prin ori-care alte midloce.
|
sea tutunuri în foi dâca nu justifică că este
Debitantulii condemnatiă ca concusionar percultivatoră şi că a făcută declaraţiuuea prea- de pentru toti-de-una dreptul d'a ma! fi delabilă previdută la art.1 ală regulamentului bitantă.
Art, 11? Proprietarii tutunuriloră -suutiă
de fașă,
Nimeni nu pâte avea în posesiunea sea tu- răspuudători de faptele agenţilorii, factorilor,
tunuri fabricate în cuantitatemat mare de câtă slugiloriă sâă cărăuşilorii întrebuințaţi de denunii chilogramii, deca aceste tutunuri nu suntii şii, în ce privesce contravenţianile care tragi

revestita cu mărcile de vîndare a legiat sâi după dânsele confiscaţiunea tutunurilorii şi adâca importaţiunea
lori nu esto justificată prin plicaţiunea de amendă.
- chitanţele de plată a taxalorii câtre Regie.
Art, LIS, Amenda pentru contravenţiune la
Contravenţiuni:e la aceste disposiţiuni suntă legea monopolului nu este colectivă ci indivipedepsite cu confiscaţiunea tatunuriloriă trecândă peste unii chilogramii şi cu amendă de
120 lei pe fiz-care chilogramă confiscatii.

contravențiune,

frauduloşi particulari! la cari se găsescă unelte
sâă machine proprii la fabricaţiunea tutunului

dă locii la confiscaţiune, ori-cine opresce s6ă
ajută la oprirea fraudatorilori are drepti la uă

Art, 113.

Suntă consideraţi ca fabricanți

daală ; amenda se aplică prin urmare la fie-care
din persânele cari aă luatii parte la aceeaşi

sub diferite forme şi în acelaşi timpă tutună primă egală
în fot sâă în cursă de preparaţiune ori-care ar nariloră s6i
fi cătimea lui. Uveltele sâă machinele şi tu- ducă treimi
tunurile găsite se confiscă şi contravenienProdusulă
tuli se supune ja uă amendă de la 50 până

la 500 lei.

a

.

Tutunurile nu se confiscă dâca acestea sunt

revestite cu mărcile de vindaro ale Repici sâă
dâza sa justifică importaţianea ioră în regulă.
Art, 114, Ori-ciue, fără a fi debitanti ală
Regiei breveiatii de gurerni, se găsesce vîndândiă în locuinţa sea sâă ca colportoră, tutanuri în foi s&ă fabricate, chiar rovestite de
marca Regief, este pedepsită cu confiscațiunea

a

:

Art, 119. Ori-cine doredesce uă fraudă care
cu a treia parta din valârea tutu-

altorii objecte confiscate, cele-alte

aparţiiadi Regiel.
totală ală amenţiloră

aparţine

tesauralui publici.
!
Art. 120, Ori-ce contravenţiune trebua să
fie constatată printr'uni proces-verbal fo-

cheeatii îndată după dovedirea contrarenţiunei.

Arte 121. Santi în dreptă a îacheia procezeverbale de contrarenţiune :
.

]. Toţi agenţii Regiei comisionaţi de ministrulii financeloră;
|

"2. Toţi agenţii însărcinaţi cu constatarea
şi co percepţiunea contribaţiunilor directeşi toţi

tatunuriloră aflate la dânsală şi cu amenda de agenții vămiloră şi contribațiunilorii inâirecte;
3. Primarii comunelor urbane şi rurale, sub120 lei pentru fie-care chilogramiă confiscată.
Art, 115. Suntă consideraţi ca vîngători prefecţii, poliţail şi în genere toţi agenţii pofraudutoşi şi supuşi penalitățilorii preserise prin liţiei judecătoresci

s

4. Impiegaţii municipalităţiloră;
5. Persnelo legalmente autorizate a lucra

în numele

primarilorii, sub-prefecţilorii s6ii

poliţailori.
”
" Agenţii enumeraţi mai susă, afară de impiegaţii contribuţianilură indirecte, şi de acei ai
Regiei, nn potii constata frandele de câtii afa'Tă din domicilială particularilorii, Ei nu suntă
în dreptă, în casă de bănuială de fraudă, să
se introducă în domiciliulii particularilorii.

Impiegaţitcontribuţiunilori indirecte şi acei

ai Regiei cari voesciă a proceda la visite domiciliare pentru constatarea de fraude, sunti obligaţi a cere în scrisă autorisaţinnea preşedintelui tribunalului locali.
.
_ Autorisaţiunea preşedintelui Tribunaluluise
dă prin încheere scrisă chiară asupra cererei
de antorisaţiune şi îndată după presintarea
acesteia.

Perchisiţiunea nu se pote face de câtii cu a-

sistenţa unui comisarii poliţienesci scă a unui
membru ali autorităţei comunale care subscrie împreună cu agentulă Regiei scă ali contribuţiuniloră indirecte procesulă-verbală de
constatare.

„Arte
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Dica proprietarulă nu este facă, exemplaxulă procesului-verbală carei este destinatii
se depune la Primăria comunei pe teritoriulă
căreia s'a făcută constatarea fraudei. Acâstă
depunere ţine locii de significaţiunea procesuJui-verbală către proprietaralii tutunurilorii,
Art, 120, Fic-care proces-verbal de con-

travenţiune şe trămite, în 24 de ore cel maltii

după încheerea lui, administraţianei centrale
a Regiei care este dât6re a'lii supune ministru-

la! finanșeloră pentru a obţine încuviințarea

de execuţiune, conformă articolului 30, alin. 3
al legei monopolului.

Ministrulă finangelorii retusă încuviințarea
sa de execuţiune numai dâca procesulii-verbală

nu este încheiatii in formele prescrise prin reglementuli da fagă şi de către unii agenti avândă calitatea d'a constata fraudele.
Până la decisiunea mivistrului financeloră
asupra procesulai-rerbalii, Regia nu pote dispune de tutuunrilo sâă alte objecte confiscate,
nici urmări împlinirea amendei.
,
Ministrul nangeloră dă şi comunică Regiei

decisiunea sa asupra procesului-verbalii celă
multă îu cinci qile de la priimirea acestuia.
Art, 122, Regia este detâre a notifica con122, Cunstatarea contrarenţianei se

face după provocaţiunea doveditorulu).

travenientului docisiunea,

ministrului finage-

nui agentii ali Poliţieijadiciare care, de acordă
cu agentulă fscală competinte celă mai apro-

sce; notificaţiunea so face prin intermediarulă
primarului comunei în care contravenientuli
are domiciliulă să.
:
Art, 125, In contra decisianei "ministrului

-„. Contravenientulă este condusă înaintea u- loră asupra procesului-verbali care "li privepiată, dresâză procesală-verbaliă, şi decide şiîra amendei de aplicatii,
Arte 123. Procesele-verhale nu se.potă încheea de câţii în presența proprietarului tutunurilorii găsite în contravenţiane şi a conductorului, s6i numai a acestuia din urmă dâca
proprietaruli nu este prezinte. .
|
Cândiă proprietarală tutunurilori sâă conductorulă ară isbuti să fugă scă na ară voi a
semna procesuli-verbali împreună cu agentul

care constată frauda, menţiune despre acesta
se face în procesulii-verbală care se istălesce
atunci de două pers6ne chiămate ca, martori.

finangeloră, încuvinţândi execnţiunea unul pro:
cesă-verbală , contravenientuli

este liberi

a

apela în termenii de dece dile de ia notificaţiu-

nea acestei dorisiuni, la Tribunalulii de prima
instanţă,
.
:
Tribunalulă jadecă în ultimă instanță şi dă
sentinţa sa definitivă în cinci-spre-dece dile
celă multă de la presentaţiunea apelului.
In casă do apelă la Tribunală, efectele deci-

siunei Ministerului finangelorii suntă suspenate.

|

Art, 129, În casă de annlaţiune a unui proArt, 124. Procesele-verbale trebue să artte :
cesii-verbală, fio do către ministrul finange- 1. Dina şi ora când suntii redigâte;
2, Numele, prenumele, cualitatea şi residenţa lori, fie de către Tribunală, tutunurile şi orY-

cu alte objecte confiscate so restitue imediată
impiegaţiloră care închea procesele: verbale;
3. Numele, prenumele şi domiciliulii dovedi- proprietarului lori, caro nu este în drepti a
“| core vre-uă despăgubire pentru privaţiunea sutorilorii fraudeloriă;
“
4. Natura contrarenţianei şi articolii din le- ferită de dânsul.
Art. 130. Indată ce ună procesii-verbalădo
gea constitutivă a monopolului şi din regle-

mentulă .de faşă care se raportezi la acestă

contravenţiuno este definitivă confirmată, Re-

contravenţiune.

gia este obligată d'a îngriji de execuţiunea lui.
Poatru îmylinirea, amendelori, Regia este în
drepti da usa de disposiţinnile legel speciale
de urmărire în materie de detoria către Stată.
Agenţii guvernului însărcinaţi cu aplicaţiunea

dată proprietarului tutunuriloră, deca dânsul

vinţă.

contravenţiune;

.

5, Numele, prenumele şi domiciliul contra-

venienţilori ;

|

6. Feluli şi cătimea tutunurilorii găsite în

Art, 125, Procesele verbale se închee în acestoi legi suută dâtori a îndestula fără nică
două exemplare, din care unulii so remita în- vă întârdiere cererile Regiei în asemenea pri-

este facă la constatare,

E

Art. 131, Regia este respungătâre către te-
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.

Priimirea de către Regie a propunerilorii prosaurulii publică pentru împlinirea integeală şi
la timpă a amendilorii şi nu pote pretinde des- durătoriloră impune acestora obligaţiunea d'a
cărcarea ci de câtă în casurile do insolvabili- preda Regiei tâte tutunarile pentru care propunerile aii fostă făcute,
tate bine constatată a debitorilorii,
Regia ra avea dreptulii a alege între propuRegia este obligată d'a vărsa la tesaurulii
!
|
publică, în primele cinci gile ale fiz-cărcia luni, nerile care i s2 vorii adresa,
Predarea se va face conforim disposiţianilorii
totalitatea sumeloră încasata din amende în
articolilorii 28—834 al reglementului do facă.
cursul lunci precedate,
Ma
Arte 136, Preţurile ce Regia va plăti pentr
Ea este asemenca obligată d'a vărsa din propricla s€le fonduri am:ndele cari, din lipsa, de tutunarile provenindă din recolta anului 1872 .
îngrijire a ef, sunt âncă neincasate după tre- şi publicaţiunea acestoră preţuri se vorii face
cere de uă innă de la împlininea termeneloră excepţională în cursulă lunei Iuliii 1872, însă
pentru aplicaţiunea tuturoră gradelorii de ur- cu acelea'şi forme cari suntii prescrise de reglomentulii de faşă pentru fixațiunca în timpi
mărire.

„Art, 192. Regia nu pâte în nici un casă şi cbicinnită a preţarilori decumpărătâre,

sub nici uni pretextă să rcfuse doreditoriloră
de fraude primă do 1/3 din val6rea objceteloră
confiscate.
,
Licaidaţinnea acestei prime” ss face după c-

stimaţiunea de către Regie a valârei objecte-

lorii confiscate,
Doveditorulă neinutţumitii pe ac6ată estimaţiuue este în drepti a pretind> estimaţinnea
objectelorii printr'anii cxpertă numiti do Co-

misiunea districtuală,

Doveditorută, căruia Renia refasă plata primei cuvenită lui, pote reclama la ministrulă
Îinanţelori care este în dre;ti d'a obliga pe
Regie Ja acestă plată, dâca drepturile reclamantului suntii necontestabile.

Art, 133, Contrafacerea mărcilorii şi sigi-

Jiilorii adoptate de Regio pentru închiderea pacheteloră, cartOneloră stă cutiilorii conţiindă
totunurile fabricate puse do dânsa, în vindare
esto pedepsită ca contrafacerea sigiliiloră Staului.

„„ CAPITOLULU IX |
"Disposiţiună

transitorii

“Art, 134, Disposiţiunile reglementalul de
fagă avendă d» objecti declaraţiunea prealabilă pretinsă de la cultivatorii de tutuuri (ar-

ticolii 1—15
plantaţiunile
Suntă îns€
dispusiţiunile

şi art. 111) nu suntă aplicabile a,
făcute în annlă 1872.
aplicabile la aceste plantaţiuni
relatise la constatarea, la con-

.

Art, 187, Tutanurile provenindă din recolta
anului 1872, pe care Regia

nu le va fi cumpă-

rată, se voră exporta în termenele şi după re-

gulele prevădute de regiementulă de faşă pen-

tru exportaţiunea tatanuriloră. .
.
“
Art. 13$. Tutunurite sub ori-ce formă şi de
ork-ce cualitate, altele decâtii acelea provenind
din reco!ta

anului

1872,

cari 'se vorii găsi în

fiinţă la data punere în aplicaţiune a legci monopolulni, adică la 7 Angasti 1872,se voră

vinde Regiei s6ă se vori exvorta.

.

.

Particularii cari voră avea provisiuni de tutunuri fabricate pentru usulă lorii personală,
voră fi liberi a conserva aceste provisiuni sub
condiţiunea d'a le presinta Regiei, carele va ageda în pachete, cartne sâă cutil revestite de
mărcile şi sigiliile sâle şi care va percepe pentru fie-cara chilogrami tutunii de fomată sci
tabacii sâi pentru fie-care sută qigări uă taxă
egală cu preţalii vîndărei de către Regie a cua-

lităţilori corespundătârede tutuniă de fumată,
tabacii scă gigări. ,

i

Art, 139, Preţurile cu care Regia va plăti

diferitele specil şi cualități de tutunuri, găsite
în fiinţă la punerea în aplicaţiune a legei monopolatuy şi pe caare proprietarii loră tor roi
2 le vinde Regici, se voră fixa şi publica celă

mal târdiă în cursulă lunej Iulii 1872,

'Tarifuli acestori preţuri se va stabili de că-

tre Ministerală finangeloră prin înțelegere cuRegia luându-se de bază termenul de midlocă

ală preţarilori vîndărel en rădieata, după informaţiuni ofiziale adunate în principalele cen-

produsului re-

truri de producțiune şi de comerciă de tutunuri.

Art, 195, In cursulă lunci luliă 1872, Be-

gie, atâtii prin inserţiani în diare câţi şi prin

şi prin afişa Jipite în toto comunele de teritoriul cărora se cultivă tatunuli, ce cuantitate
de tutunuri are intenţiunea a cumpăra din recolta anului 1872 şi dsca voesce a priimi aceste tutunuri în şire sâă în tâncuri,
_Producttorii cari voră voi a vinde Regiei
tutunarile loră, în totală scă în parte, vori adresa acesteea propuneri în scrisă, arttândă falală şi cuantitatea, tutunutilorii oferite.

Art, 140, Regia este obligată d'a priimi
şi da plăti cu preţuriletarifatai stabilită, conformii articolulal precedentă, tote tutunurile

servaţiunea şi la transportulă

coltei (articolii 16 şi 17 şi articolit 19—95).

gia va faca cunoscută, prin inserțiuni în diare

Pablicaţiunea tarifului se face de către Re-

afişagiă în tâte comunele.

găsite în fiinţă la punerea în aplicațiune a legcă
monopolului şi carii se voră oferi de către pro-

prietarii loră.

|

Regia nu va putea refusa de cati acele tutunuri cari din causa stricăciunzi na vor pu-

tea fi utilisate pentru consumaţiune.
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Art, 141, In cele dântâii cinsi dile după
punerea în aplicaţiune a legei, fie-care detentoră de tutunuri în foi sâă fabricate, va încurosciinţa pe Regio, printruă daclaraţiune în
scrisă, despre felutii, cualitatea şi cnantitatea
tatunuriloră aflata în posesiunea sa şi despre
locală unde se vorii găsi păstrate aceste tutu-

nuri.

rii, Regia va plăti tutunurile vindutecă în numerară şi îndată co rîndătorulii va presinta
adeverinţa agenţilorii Regiei constatândă predarea,
.

Art, 145. Rogia va fi detâre a exige de la
vindătoril de tatunuri găsite în fiinţă la data

punerii în aplicaţiune a legei monopolului,
justiGcaţiuncaplăţei taxeloră fiscale şi comrnale
la care aceste tutunuri eraii supusa inainte de
legea rnonopolului. Justificaţiunea, s2 va face
prin presentaţiuuea chitanţelori agenţiloriă

Prin aceeaşi dcolaraţiune detentorul va arăta dâca voesce a vinde tutunutila s6le Regiet,
a lepăstra pentru propria lui consumaţiune s6ă
fisculul s6ă ai muncipalităţilorii în mânele căa le exporta.
„Declaraţiunea se va remite agentului Regiei rora, plata taxelorii trebnia să fie efectuată,
In lipsă de acâstă, justificațiune, Regia va
cu residenţa cea mai apropiată de domiciliulii
detentoralui,
:
,
!
veţine tutunurile fără a face yre-uă plată penArt, 142, Regia va avea dreptală a faca să tru dânsele şi va iîncunosciința pe ministrulii
|
se visiteze de către agenţii ei locurile undo i finangelorii care va arisa,
Art, 145. In casurile cândi Regia va refusa
so va fi declarată sâi unda va îi fostă informată, prin alte midloce, că se găsescii tutu- priimirca de tatunuri ca neputândă fi utilisate
nuri. Agenţil Regiei vorii putea examina tutu- pentra consumaţiune, vindătorii vorii avea drep|
nurile pentru a ge încredința, şi a lua notă de tulă da apela la arbitragii.
: Arbitragială so va face după cumiă se prefelurile, cvalităţilo şi cuantităţile exacte,
Dâca cu acâstă ocasiune se voriă dovedi tutu- vede la articolulii precedentii,
N
Tutunurile ală cărori refasă va fi fostii connuri trecând peste declaraţiunile făcute sâi
tutunuri nedeclarate de loci, Regia va fi în firmatiă dearbitrii, se voră distruge în presenţa
dreptii a exige ca ascraenca tutunuri să se de- agenţilor Regiei sci se vori exporta.
pue imediată în unul din magazinele ssle unArt, 147, Pentru exportaţiunea tutunuride voră sta până la predarea lori către Regie lori, găsite în ființă la penerea în aplicaţiune
s6ii pent la expediţiunea pentru străinătate.
a legei, Regia va libera bilete de liboră trecere.

Arte 140, Predarea la Regie a tutunurilorii

pe caro deţinătorii. vorii fi declarati că voescă
a a vinde acesteea, trecerea peste fronţieră a
tatunurilori pe cari deţinătorii voriă fi preferati a le exporta, precam şi presentaţiunea la
Regie, spre a fi revestite cu mărcile şi sigiliile
ei, a tutunuriloră oprite pentru întrebainţare
personală, se vorii face negreşitii în cursul
lenci care va urma după punerea în aplicajiune a legei, adică pânăla 7 Septembriii 1872 celii
mai târdii.
,
Art, 144, Tutunurile vîndute Regici se voriă

preda la deposituli Regiei celă mai apropiati
de locală unde ele ai fostă păstrate.
Indată după sosirea tutunuriloră 1a depositii,

agenţii Regiei însărcinați cu priimirea, vorii
proceda

la

clasifcațianea

tutunurilorii

după

felurile şi cualităţile prevădate de tarifulii preturiloră de cumpărătore şi la constatarea, prin
cântărire, a cuantităţilori,
,
„Vindătoruii nemalţămită pe clasificaţiunea,

Efectuarea, exportaţiunei se va jastifica prin
înapoiarea la Regie a biletalui 'de liberă -trecere, vizată da către gefalii vamei

şi de către

şeful strejuirei de la punctulă do frontieră pe
unde tutunurile vorii fi fostii exportate.

Acâstă justificaţiune se va, face celii mai târ-

diă în Qece dile de la efectuarea exportaţiunei,
adică până la 16 Septembriii 1872.

Art, 145, După trecerea, de nă lună de la

punerea în aplicaţiune a legei, ori-cine se va
găsi posedândă uă cuantitate de tutanii în foi
sâi fabricată mai mara de câtă uă jumetato
chilogrami, fără ca acesti tutună să fie revestită de mărcile şi sipiliurile Regiei, va fi pedepstită cu confiseaţiunea tutunuriloră.
|,

„Arte 149. Regiava avea serviciulii stă de

vîndate înfiinţati pe t6tă întinderea. terito- riolui, şi gata a funcţiona din dina de 7 Augusti 1872.
_ Do la acâstă dată vindarea tntunuriloră de

către ork-cine altii de câtă Regiava înceta.
Deţinătoriă tutanurilorii găsite în ființă la
făcută do agenţii Regiei aro dreptulă a cere
tă nouă clasificațiune pe calea arbitragiului.
punerea în aplicaţiuns a legei care, în cursulă
Vingătorulă şi agentul

Repici voră numi

fie-care ună arbitru şi preşedintele Tribunalului de prima instanţă ală judeţului va desemna
uni super-arbitru, care va forma majoritate la
casă de neînțelegere între arbitri părțiloră.

„Clasificaţiuuea prin arbitrii ra, fi definitivă

şi obligatoriă atâtă pentru Regio câtă şi pertru vindătoră.

Afară de casurile de convenţiuni

lunei ce la
predarea la
tunuriloră
cuantitate

cstă ncorăată ca termeni pentru
regie sâii pentru exportaţiunea tulori, se rorii doveii tîndândii uă
-ori-câtii do mică din. aceste tu-

tunuri, se vorii considera, ca, tindători frandu-

loşi şi se roză pedepsi conformi art, 115 ali
xeglementulul de facă.
”
Art, 150, Preţurile cn care Regia va vinde

contra-| la începută tutunurile fabricate sub diferite
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forme, se vorii fisa exceșţionalmente numa!
Iu viitoră nici uă taxă comunală nu va mai
pentru ună termenii de cinci luni, adică până putea să fo impusă tutunuriloră, ori-car
e ară
la finele anului 1872.
.
,
.
fi denominaţiunea dată acestei taxe,

Pixaţinuea şi publicaţiunea acestori preţuri

se vorii face în carsuli lunci Iulie -1872, cu aceleași forme cari suntiă prescrise de reglementnlă de facă prin articolii 93, 94, 95 şi 96, alineatulă 3 şi 4.

CAPITOLULUX

Disposiţii gonerale
Art. 151, Regiava fi dâtâre a plăti taxele |
comunale de axis ale cărorii venituri se rorii fi
Art. 152, Regia nu pâte fi.supusăla patenta

găsită ]a data promulgaţiunei legei monopolulu, arendatii prin contracte în regulă.

Pentru acesti sfirşitii, Regia este antorisată

a adăuga, la preţarile tatunariloră vîndute de
dânsa în comunele care rorii continua a percepe taxele de axis, uă sumă ecuivalantă cu a-

ceste taxe.

de comerciă pentra faptulă exerciţiului monopolulut tatunuriloră,
Ea'nu pâte asemenea fi supusă la plata
taxeloră de timbru asupra coinunicaţianiloră
adresate de dânsa, ministrulai finangeloră, ss
ori-cărorăi agenţi al guvernului ssă ai comu-

: neloră, chiămaţi a interveni în aplicaţiunea leAdausulă de preţii se va indica asupra fic- gei monopolului,
,

cărui pacheti, cartonă stă cutia printr'uă etivhetâ specială.
|
Obligaţiunea Regiei şi dreptulă erla adau-

sali de preţuri vorii înceta de nă-dară cu expi-

raţiunea termeneloră de arendare,

Art. 159. Uni regulamenti specială, sub forma de convenţiune între ministrulă finangeloră
şi Regia, va determina, dâca va fi trebuinţă,
moduliă execuţiunei obligaţiunilori Regiei că:
tre tesaurulă pablică.

REGULAMENTU
PENTRU MODIFICARILE ARTICOLELORU 8, 9, 38, 74, 91, 111, 112, 113, 121, 122,
123, 124, 127, 128 şi 130 4 DECRETULUI CU NO. 1,098, ni 13 runru 1872 A-

SUPRA MONOPOLULUI VINDEREL TUTUNURILORU.
Art, 1, Articolii îosemnaţi mai josiiaf decretului din 13 Iuniă 1872, reglementândă a-

plicațiunea lege din 6 Februariă 1872, constitativă a monopolului vindărei tntunuriloră,
suntii modificaţi precum urmeză :
Art. 8 După duoă-geci şi cinci dile cel

multă de la expirarea termenuloi otărită prin
art. 4 ali regulamentului de facă, adică celi

-

este în dreptii, încredințându-se că notificaţiu:

nea nu a fostă depusă în timpă utile la cance:
laria Prefecturek, să păgâscă la operaţiunile
culturei fără a fi pasibilă de penalităţile prescrise pentru lipsa de declaraţiune; elă este asemenea în drepti a exigela Regie să priimâscă
întrega, recoltă a Ini, considerându-se cultura

ca făcută pentru densa.
val târdiă la 5 Februariă ali anului în care
Dâca însă notificaţiunea depusă în timpă ueate a se face plantaţiunea, Comisiunea dis- tilă la cancelaria Prefecturi nu a fostă remisă

trictuală este dâtâre să dea înscrisii declaran-

declarantalai din neîngrijirea

să fie pentru dânsa.
Notificaţiunea Comisiunei districtuale se rcmite declarantului prin îngrijirea Prefecturei

păgubirea sa do perderea bereficiiloră ce "i-ar
fi dată cultura tutunului. Urmărirea se va în-

bue să fie depusă cuşâse dile celii pugin înainte

|. Art. 85, Cultivatorali sâă cumptrătorală
pentra exportaţiane, carea obținutii de la Ragie uă prelungire de termeni peste 1 Saptsinbre, este obligată a depune, mai nainte de acâstă dată, tutnnarile posedate de densulii în
unulă din depositele Regiei, unde vorăsta până
în momentulă expediţiunei pentru străinătate,

funcţionarului

tului actă de priimirea declarațiunei sâle şi a”! însărcinată cu remiterea, declarantuliă este în
arăta deca Regia priimesce s6ă nu ca cultura dreptă a urmări prin tâte căile de drepti des-

drepta contra directorului Prefecturei, care
districtului în care declarantulii are domiciliulă este obligată a îngriji sub răspunderea sa de
sti. Pentru acestă sfirşită, notificațiunea tre- emiterea notificaţiunei.

de expirarea termenului de 25 dile prevădută

maj susii la cancelaria Prefecturei în mânele

direetorului respectivi, care dă chitanţe doveditâre do priimirea notificaţiunei,
Art, 9, Declarantuli căruia până în diua de

5 Februariii nu s'a, dată actii de priimirea de-

claraţiunei sâle adii căruia nu s'a arătată deci-

siunca Regie) în privinţa destinaţiunel recoltei

Regia nu pâto fi obligată a păstra în depositele sâle tutunuri destinate exportaţiuuei,

FINANCIARE
c7
mai multă da câtă două-spra-dece lun!
de la destinate amatoriloră, Determiraţiunea
data depunerei, Pontru acesti sfirşită,
tipudâcă rilorii acestoră calități excepționale
în termenii de dece luni de la data depunerel
şi fixaţiunea
pretul
ui
lori
sent
lăsate Ja chibzuinţa
în magazinele Hegici, tutnnurile nu voră
fi fost, Papiei.
rădicate pentra a fi exportate, Regia va
notiArte
111,
'Patenurile
fabricate sub ori-ce
fica proprietariloră, prin Ministerulă portăr
lorii, să aibă a'şf rădica tatunurileîn cele ei- formă, (tutunuri da fumaţii, gigări, tabacă şi
dâr- altele) precum şi tutunulii de foi
tei duoă luni cari vorii urma remiterea
destinate la
noti- veri-co usă, nu poti circula în întrulă
ficațiunei; deea şi notificațiunea va rămân
ţărei de
ea
câtă investite cu mărcile da vîndere
fără efectă, tutunurile se voră consid
alo Regiei,
era ca a- s6i fără a fi insogite de unii
bilet de liberă
bandonate Regii, cara devine deplină
proprie- trecere, ună bilctă de asignaţiune,
tară 2 loră, fără a detori depunătorutui
sti uni bin
vre-nă 1ctii de transitii liberatii de ună
despăgubire.
agenti com7
petinte
ală
guvernului
sâă ali Pegicy,
- Art. 14, Vingărea tutunuriloră către poblic
Suntă exceptate micelo cuautităţi de tutuse face în locatari speciale do debitii,
neri
fabrizate,
destinato usulni dilnicii gi până
Numărulă localnriloră de debită so fixtză
de la concurenţa de 100 gran tntuni
Regiă, pentru fie-care ccntru d3 popula
țiune, 50 grame tabaci sti 25 cigări. i de fumată,. asti-felă ca consumatorii să nu întâmpine
!
nici
Iv casă de contravenţiane
nă greutate în îndestularea, trebaințelor
ă loră. acestui articciii, enantitatea la dispostţiunile
co va trece peste
Vai locală de debitii trebue celă pugini
ă să se cea încuțiințetă prin aliniatală
afle în fic-eare comună,
precedentă se
Localurile da debiti suntii desemnata publi- va coniisca, şi coxtrarenientulii se va supuno
la
uă
amend
ă
de
la
50 până la 100 lei
culni priv table uniforme așegate în afară d'acara chilogramă de tutună sâă tabacă de fissupra uşilorii de intrare. Acesta tabie
, sâii de
portii
Hiu-ea
re
sută
cigări,
inscripţiunea : cRegia monopolului
tatunuriart,
112.
Nuaeni no pâto avea în posesialori — Localii de debită,>
Localurile da debită trebue să fo în oră-ce nica sa tutunui fabricate, sub orl-ce formă, în
cantitate mai maro do cât
momentă aprovizionate cu tote feluril
e şi ctan- de inmatiă, 50 grame tabaci100 grame tutună
, scă 25 qigări,
titățile de tutună de furati, tabacă
și cipări, fără ca aceste tetunură să
fo investite cu mărastă-felii ca nici 'uă cerere a, prblicuiai
să nu cile de vindeze alo Regiei, sti
rEmână neîndestalată,
fAră a se dovedi
Regia este dâtâre a avea în tâte depositele importatiunea loră, conformi art, 1$ din lege;
ca
ţrobă
a
imper
tațiz
nei nn se pote priimi ce
de reşedinţă de judeţă şi de plăşi mahor
că şi câtă chitanţele de plata dreptu
tatunuri annme destinate pentru spăla
lui otăriții de
tul oi- acesti articoti. Nimeni
nu pâte deţins tatulori; preţurila acestora voră fi inferidre
prețu- nui în foi, fără a justif

ica cu actele
este coultiratoză în drepti de a reține hagiei că,
âucă tu
tunusi la densulă,
a fie-cărnia anii, Regia stabilesce şi supun
e 2Cont
rave
nțiu
nilo
la
aceat
a disposiţiuni se
probaţianei ministraluj finanseloră tipuril
e tu- voră pedepsi ca
riloză stabilite pentru tutunul de farantă,
Art, 91, In primelo gile ale lunci Noembre

tunuriioră fabricate, sub diferite forme,

depusa
în vindâre pentru consumațiuni în anvlă
ur-

mătorii, Seria acestoră tipuri cuprinde,
pentru
fie-care din formele, sub care tntunarila
se
în vîndere, tote speciile şi cualităţile obicin pun
nite
în eră, de la celo mai ne pernă la cele mai
infericre.
,
Tiperite aprobata de ministrală fiuanceloră

servescii de basă la fixațiunea preţuriloră.

coufiscațiurea tutunurilori şi
ca amendă de la 50 până la 100l
eide fi-care
chilograniit tutunii de fumațiă
S6ii tabacii, ssă
do fie-care sută gigări,
!

Art, 113, Sanţă considerați ca,

fabricanți
fraudoloşi, fraudatoriă patticni
avi,-la cari se |
găsoscii unelte sc machina propr
ie la fabricațiune
a tutunuriloră sub diferite forme

, aibă ci
ori ra, în acelasi timpi, tutunii
în fol sâă în
curs do preparațiune, ori cara ar
îi cătimea lui.
Unelt:1e sâă machine şi tatunurile
găsite

liberă a pune în rinqâre cualităt! excepţionale

de tutuvuri de famatii, de tabactri şi de
Gigări
.

constatarea şi
Ca perceptiunea contribuțiunilor disecte,
azenții vimiloră şi contiiboţiunileră inzirşi toţi
acte;
_

5

,

Vă probă (echantiilon) din fie-care tipi
se
conserră la ătinisteruli finangrloză,
sub sigi- se covfiscă şi contravenientulă
liulă acestui Ministerii Şi sub acela «tă
se supune la ună
admi- amendă de În 59 până la 500
lei,
nistraţiunei monopolului, pentru a serri
la juTutun
urile nu so confiscă dâcă acestea, sunt
Aecoren, oxi-căroră contestaţiuni sară
iși, fa revestite cu mărcila de Tiosl
ro ale Regiei, să
între guvernă şi Regie, fe între acâsta
şi par U6za so justifică iportaţivaca
icuizri, în privința caslităţel tatunuriloră
loră în
,
Art, 121, Sant în droptă a închsea regulă,
tabacarilorii s6ă gigăriloră puse în vindâr
procosae,
verba
le
de
cont
rave
uţiuna +
Osebităi de tutunnrile de furaatii, de tabaca
I.
Toti
agenț
ii Reoiei comisionaţi de minirile şi de cigările ala căroră tipuri voră
Â fost struiă finanetoră;
aprobate do micistrală înanceloră, Regia,
este
2. Toți apornţii însăscinaţi cu

LEGIUIRI

3. Primarii comanelorii urbana şi reale, subprefecţii, poliţaii şi în genero toţi agenţii Poliției judeciare ;

4, Imoiegaţii municipalităţiloră;

5. Peisonele legalementa autorisate a lucra
în namele primariloră, sub-prefecţilorit scă poliţaiiori,
|

Agenţii evumăraţi maisusă, afară de impie-

gaţii cuntribuţianilorii indirecte şi de acei ai
Regiei, nu potă cunstata feandele de câtă afară din domiciliulă particulariloră. Ei nu sent
în drepti, în casă de bănniali de fraudă, să se
întreducă în aomiciliali particalarilorii.
Impiegaţii contribuţiuniloză indirecte şi acei ai Regiei, cari voesci a proceda la visite
domiciliare pentru constatarea de fraude, sunt
obligați a cere îu scrisă autorisaţinnea pregedintelui Tribunalului locală.

In localităţile cari nusuută reşedinţi da 7ri-

banală, auturisaţiunile de perchisițiune dumiciliară se poti da du către jndele de pace, căruia se va face cererea asemenea în scrisă,
Autorisaţianilo de perchisiţiuue se dai scă
se refusă de către prezedintels Tribunalului
s6ii de cătro judecătorul de pace, prin închec-

rea înscrisă şi îmediat, în giuachiară a cersrei,

Perchisiţiunca nu se pote face de câtă cu asisţența unui agentăală Puliţieijudeciare, scă
ală unul membru ală autorităţei comunale
care subscrie, împreună cu agentali Regiei,
sâii ali contribuţianilorii directe ori indirecte,

procesulii-verbalii de constatare,
Art, 122, Constatarea contravenţianei se

” face după provocaţiunea doveditorului care a
denunciată fuptalu, câudă există ani asemenea,

nescii s6i prin îngrijirea sa până la pronuncia-

rea difinitiră a otărirel.
Ă
Contra măsarei de arestare prerentiră contravenitorii voră putea recurge la Tribunală
caro ra judeca de urgență, ordonândă inenţinerea arestărei sc liberarea, după cum va găsi

fondată solvabilitatea s€i cauţiunea.

„Pa dată ce contravenitorulii va consemna amenda pentra care se urmărescevafi lăsat liber.
Pentru amendile ce se voră fixa în modii de-

finitivă se rorii aplica disposiţiunile art. 25 din

Codulă penalii, în casă de insolvabilitate a contravenitoruloi condamnati,
Art, 193, Pocesele-verbale se vori incheia,
în presenţa proprietaratai tutunuriloră găsite
în contrarențiune

şi a conductorului, s6ă

na-

maj a acestui din urmă, dâcă proprietarală nu
este presinte. Cândii proprietarală tutunuriloră
ar isbuti să fugă şi nu arii voi a semna procesulii-verbală împreună cu agentulii care constată frauda, să ară lipsi do Ja domicilială
săi, în casii cândi contravenţiunea se constată
acolo, menţiune despre acâsta se faco în procesulă-verbaliă, care se iscălesce utunci de ducă
persone chiămate ca martori.
Art, 124, Procesele-verbaii trebuo să arate :
1. Diua-şi ora cândiă suntu redigiate;

2. Numele, prenumele, cualitatea și reşedinn impiegaţiloră cară încheiă procesele-verbale;
3. Numele, prenumeie şi domiciliulii dovedi
toriloră cari aă dennuciată frauda, cândă roră
exista, asernenca doreditori, să menţiune «după
inforimaţiuni» la casă contrarii;

4. Natura contravenţiunei şi articolii din
legea constitutivă a monopolului şi din regle-

doveditorii, s6ă după simple informaţiuni ce mentulă de fagă cari se raportez la acestă con-

-

ari uvoa B-gia prin miâlâzele sclo proprie.
Agentutii care încheiă yrocesulă-verbali de
contravențiuna, împreună cu agcntulă Poliţiei
jude.iare caro asistă, decă este casă de aseminea asistență, sâi cu agentuli fiscală compotentă celui mai apropiati, s6ă acesta singură
câudă elă va constata contravenţiunta, roră
deciie toti Wuă-dată cifra amenăci de aplicat,
Centravenitorii suat dâtori a justifica, d'in-

diutea agenţiloră cari încheiă procesuli-verbală, că aă ună domiciliu stabilă în ţeă, în
casii câudă arii îi priuși afară din domicilială
loră, şi în oti-ce cas că suutii in posiţiune a
răspunde anngile la cari pot fi îndătosiţi prin
acelă pzucesă-verbali şi la cari poti fi ondamnaţi diiinitivă, Acestă sn.vabilitate se va apr»
cia de către agenții cari aii încheiată procesală-

verbală şi o e loză ressundere, In casă cândii
contruvenitorii nu voriă pata justifica dea ioră
Sotvubilitate, stă nu voră butea presonta nă
caaţiune apreciată valabile de ag-nţi, stă nu
voziă fi îu stare a conserana Suma Îa care voră
fi supuşi prin pocesulii-verbaii, utanci contravenitosii voră fi duşi îu arcstuli prerentiră
celă inai apropiati ie către agentulă poliţie

travenţiune;

5. Numele, prenumele şi domiciliulii contra-

venienţilorii ;
i
.
6. Felutii şi cătimea tutunuriloră găsite în
contravenţiuue,
Ari, 127, Regia cate dătore a notiâca contravenientuiui decisiunea, ministrului finanţelor
asavra procesalui-verbală care îlă privesco;
notificaţiunea se face prin intermediarulă primarului comunei în care contravenientulii are
domicilial stăzconform art. 125, aliw. al 2-lea,

Art. 125, În contra decisiuneă ministrului

financeloră, incuviinţăndăexecuţiunza unui procesă-verbală, contravenieutul este libar a apela

în tornien do qece Qile,de la notifisaţiunea acc-

stel deciziuni,la Tebunalută de prima instanţă.
Tebunalalii judecă în ultimă tustanță şi dă

sentinţa sa definitiră în ciuci-spre-dece ile cel
multi de Ja preseutaţian-a apelului.
In casă dv apelă la Tribanatii, ef: ctele decisiunii Ministerului finangelorii sunt suspendate.
Arte îd0. lnlată ce ună procesii-verbală de
coutravențiane esta di firitivă confirmată, Negia esto oblizrată de a ingnji de execuţianza Jui.
Pentru împlinirea ameudiloră, Regia este în

7
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drepti de a usa de disposiţiunile legii speciale |

da urmărire în materie de dâtorie către Stati,

Agenţii guvernului însărcinaţi cu aplicaţiunea
acestei legi sunt dâtori a îndestula fără nici uă

întârdiere cererile Regiei în asemenea privinţă,

LE
- PENTRU

ADMINISTRAREA
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Implinirea, amendeloră sa va urmări prin înprijirea Regiei monopolului de cătra agenţi!
fiscali însărcinaţi cu împlinirea dâtoriiloră provenindă din imposite şi conformă legilor şi reglementeloră privitâre la aceate materii,

GE
“DOMENIILORU

STATULUI

(Decretiă No. 633 din 21 Martie 1872)

I

te, incapacitate ssii rea credință probate prin

Administraținuea

gauerală

art, 1. Gestianea bunariloră Statului este
încredinţată, sub controlulă Ministerulu! de
fimanga, noei administraţiuni compusă de trei
persone, cari pe a lori respundere, voră lua

decisiunea Consiliului de ministrii.
Fancţianea de membru administratoră este
incompatibile cu cualitatea do deputati şi se-

natoră.

-

:

Art, 4, Decisiunile membrilorii administra-

tori voră fi date cu majoritate do voturi.

Minoritatea *şI va motiva părerea sea,
t6te măsurile de conservare şi îmbunătăţire a
Lucrările lorit se voră constata prin vroceseacestori bunuri.
subsomnate de dânşii. Vorii resolva tâte dificultăţile ce s'ară în- verbale
Art. 5. Ministrulii do finange pâte asista, oritempina, fiecu particularii, fo cu casele publice
; cândii a voi la deliberărilo membriloră admiVori suprav
eghia conducerea proceselori existente la direcţiunea domeniiloră şi voră căuta a preîntempina pe cele ce potii nasce;
- Vorii deschide pe cele ce voriă crede în inte
resulii domeniiloră;
Vorii face să se execute treptatii delimita
rea domeniilorii şi amenajarea pădurilorii prin
agenţi respectivă;
:
Vori face cu unii curântă, fără a atinga prin-

nistratori fără a lua parto la votii.
,
La, asemenea ocasiuai va, avea drevtuli de
preşedinţă,
Particivarea sea, esto obligatâre la elaborarea condiţinnilorii contractelorii de arendairi,

în condiţiunile cerute de acâstă lege, tâte actele celui mai bună administrator ală unei
averi,
Arte 2, Bunurile Statului afectate la uni
serviciii publică se vorii conserva şi administra
de Ministerele respective,
Tâte Ministerele suntii dâtâre în celă mai
scurtă termenă a face unii inventar complectii
şi dotaliatii despre tâte bunuri! imobiliare cari
depindii de dusele. Copil identice de pe aceste
inventarii se voră încredința celorii trei administratori de lu Ministerul finaneelori,
Art, 3 Membrii administratori so voră numi de Doranii dapă recomandaţiunea, ministra-

.
.
Lucrările curente ale administratorilorii se
voră expedia fără altă aprobare a, Ministerului,
Arte 6, In casă de bâlă sâă de conpedii, caro
va fi cerută şi icordati do ministru de finauce,
duoi dintre administratori pot expedia lucrările,
Cândi lipsa nemotirată se va prelungi peste
15 dila, membrulă abointe se va considera ca:
demisionată,
Art, î. Secretarulă generală ali Ministerului va putea înlocui pe unii administratoră în
timpulă absenței sâle.

închirieri şi vîndări do păduri; câudă va fi vor-

ba de stingerea vre-unui procesii ce va arca do-

menuli naționali, şi cândii va fi a se face vre=
uă transacţiune ce s'arii crede avantagidsă do-

cipiulă inalienabilităţiă bunurilorii Statului şi menului,

lui de

finanga, care va lua avisulă

consilinlui

de ministrii, şi se voră alege mal cu deosebire
dintre personele avcadă cusoscinţe jarilice, alministrative să economice şi cxoerienţă nroprio
de interesa economice, şi do afaceri comerciale,
Vorii fi numiţi pentru tref ani, „după care

timii voră fi reînouiţi în parte sâă în totală,
s6i numiţi din nuoă pentru vă altă periâdă de
trei ani,

Pe

Potă fi avocaţi pontra cause de nedemnita-

Art, 8, Pentra expeduirea Inerărilorii administraţineei, se institua ună servicii compusii
de patra secțiuni şi tuii Diuroi cu ajutâzele nocesarii. Numirnlii ajutOrelorii şi apunta mentele
funeţiouarilorii sc stabilescă prin tabloulă de

la finale legă,

-

Ă

Secțiunea 1 va fi pentru administrația, pro-

prii qisă a proprietăţii fonejare, ecarete şi vii;
Sesţiunea II pentru aceza a păluziioră ;

Sectiuuea III pentru contenciosăi;
Secţiunea 1V pentra comptabilitato.

Unii biuroii pentru archice şi conservarea

planuriloră proprietăților Statului ;

-

70

_LEGIUIRI
Unii regulamentă interiori va determina a-

tribuţiunile în detaliii a fie-cărui biuroă şi va

trală, după propunerea şefilor de circomserip=

specifica raporturile acestorii biuroury între ele,

precum şi acelea dintre aceste biurouri cu cele-

i Unii regulamentă va determina raporturile

alto servicii ale Ministeruluide finance sâiialte
Ministere.
.
|
Art. 9, In capulii acestul servicii va fi unii
directorii.
* Acestava ave
a conduce
a lucrările servicialui,
Va annucia Ja timpi pe administratori de
expirarea termeniloră de arenâuire pentru a se
lua măsari pentru arendare,
|
Elii va supune deliberării membrilorii admi-

sterulă.

nistratori tote dificultăţile ce se voriă îi, tâte

măsati!o de luată în interesul bunci administruțiuni a averii Statului.
Elă va contrasenina, procesele-verbale constatatâra a decisiunilor luate de administrâtori,
Eli va executa acele decisiuni.
In lipsa sea, directorulă şa fi înlocnită prin
nulă din şefit de secţiune, fiz-care pentru partea sea.
Ari. 10, Diroctorulă cu cci-alţi împiegaţi
ai direcţiei sa voriă numi de Domni, după reco-

mandaţiunea ministrului de finange, care, pen-

tru acesta va lua avisulă
nistratori,
-

membriloră
:

admi-

iuni,

acestori impiegaţi dintre dânşii sâă cu Mini-

Art, 14. Toto procesele Statului sc vară pleda de advocaţi publici,
Arte 15. Acolo unde împrejurările vorii permite, se pâte numi numai ună singurii advocată pentru 2 districte;âră acolo unde Statalii
nu va avea procese nu se ta numi nici unii advocatii.
Numerulii advocaţiloră se va determina în
budgeti pe fie-care ani.
art, 16. Pe lingă direcţia administraţiei
centrale a domeniilori se vorii numi noă advo-

caţi publici.

”

Aceştia voră avea a pleda tote processle Sta-

tului contra, otărtrilori Curţiloră de apelii şi
ale tribunalelor din districte,
Incasuri excepţionale, Ministerulă va putea,
după avisalii Consiliului de ministri, însărcina,
prin deoschită întocmirea pe unulă s6ă mai
mulţi advocaţi din cei publici s6ă privaţi, cu
pledarea unui sii mai multoră procese,
Art, 10. Adyocaţii de pe lîngă administra
ţia centrală vori avea a'şi da părerea asupra

ori-cărei cestiuni ce Ji se vorii cere; voră putea

II

fi consultaţi asupra direcțiunii co va trebui a

Scervicialii extorioră

taţiunile ce Ii so voră cere de cătro advocaţii
publică din districte,
.

sa da unui procesă; vorii fi dâtori a da consul-

Arta 11, Prefecţii, subprefecţii şi toţi îm-

Spre acestii sfirşitii, se voră împărți în trey

piegaţii alministratisi din unii districtă sunță
agenţii administraţiei centrale a bunurilori
Stataluj, întra câtă privesco conservarea şi amtliorarea acesteră bunuri,
Ei suntă dcteria donuncia atâti adrministra-

grupuri, fic-care grupă va face servicii de ad-

propiictate a Statului, orice degradaţiune
averii unni cearetii ssii averii unei păduri,

pectivă, consultaţiunea se va da de către toți
advecaţii întruniţi anume pentru acestă sfir-

vocați consuitanți în timpi de 10 gile şi po
Tândiă pe lingă administrația domeniiloră.

Advocatulii de la Curtea do casaţiuce va face
parte din advocații consultanţi.

țici centra'e câtii şi adrocatulai publică din
In cestiuni de mare importinţă, după cereGistrietii ori-ce căleare arii simți că sa faco la rea administratoriloră
sâii a ministrolui resuă
EI vorii culege tâte informaţirnile şi voră

căuta a face ori-co probă necesarie pentru susţinerea dreptățilorii Stutului, axendii a 10
romite adcecatulni publică,
Ti vori proțane administraţiei centrale orăce misură utilă de luată pentru conservarea
banurilorii Statului,
Art, 12, Pentru eâmiristraţia şi paza
pădurilorii se institucsec:
Inspectoră silvici;
Sofi şi subzati ce circumseripţiuni silvici si

păduri,
<
+

”

Arte 13, 'Totă personalulă afară de pădurari
se va recruta Qintre persâuela cari at făcutii
studii speriale da silşicultură şi agronomie,
Impiezaţii sitzici se voră numi de Domnă,
după recomandația ministrului do finanga, caro
șa lua avisulă administrației domeniiloră,

Pădurarii se voci nemide administraţia cen-

şită. Majoritatea, voturiloră va decide,

Totă astii-feli se va nrma pentru închiderea
unui procesii sii darea de jurământă,

Art, 18. Consilială de adrocaţi va avea ună

secretarii şi trai scriitori la disposiția sea,
Secretarulă va ţino corespondenţa biuroului
aâvocaţilarii din Ducuresci şi registru de distribuţiunea proceseloră între ci,

Art, 19, 2lai "zainte de a iatenta ună procesii, aiministraţianea domeniiloră şi orl-cara

finisteră va sapune afacerea Consiliului do aq-

vozaţi petru a lua și avisulă stă,

Art, 29, Transacţiunile ee va voi a face administraţiunca domeniiloră ssă ort-care Ainisteră în privinţa proceseloră născute, stii cari
se poti nasca, pentru a fi valabila, vorii fi a-

probate îe majoritatea întregulai numării de

advocaţi ai admizistrațiunei, cară vor arcta
în scrisă motivele pe cară se baseză, opiniunea

!
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loră se va întări de Domnii, dupăco va obţine

încuviințarea Coasiliulni de ministrii şi omolo-

garea Tribunalului sâă Curţii, de va fi proce-

sulă penâinte la 'Tribanală sâă Curte,

Advocaţii publici nu roră putea face nici uă
recunâscere a vre-unui drepti contra, Statului,
fără, unii mandatii specială din partea administratoriloră să a ministrului respectivă, care
nu se va da de câtă în urma avisuini Consiliu]vi de adrocaţi, conformii art.17.
“Dăcă Statulă prin transacţiune se va obliga
să răspundă uă va!âre minimum de 25,000 lei,
100 pogâne în pământi, atonci transacțiunea
se va face în modul indicată mai susă,
Cândiă valârea va treco peste 23,000 le), scă
pământulii peste 100 pog6ne, atunci avisulă
advocaţilori transformati în project de lege
so va supune mai ânteiă Corpuriloră legiuitâre

şi apoi rancţiunii domnesei,

Art. 21. Administraţiunea domeniilorii Statalui pentru afacerile sâle litigi6so de ori-ce

natară va fi citată în pereona advocatului pu-

bliciirespectirii careva fi dstoriă a încunosciinţa,

imediat pe administraţiunea domeniilor; celc-al-

te Ministere so vor cita în persna ministrului.
Art. 22, Adyocatulii publică dala Tribunală,
îndată co va priimi copia după sentința Tribuvalului, va încunosciința po alministeaţionea
domeniilorii ssii pe Ministerulă respectivi.
In casă da condamnaţiune, advocatulii da la

11

Acelea contra otăririloră şi sentințeloriă
celoră-alte Curți şi Tribunale din districte de
către adrocatnli specială de pa lingă Curtea,
de
casaţie, sâi, la, castă da lipsă acestuia, da cătra

ună altii adrocatii după desemnaţiunea, a:lni-

nistratorilorii sii a ministrulai respectişi
Art, 25, Toţi advozaţii publici suntă actori
a'ŞI da conclusiunil
în seristi
e mai înaintea, pronanțărei sentinţei; luând de la gre ficiii ade-

|.

verință de depunerea lorii.

Art. 26. Adrocaţii publici suntii însărcina ți
şi cu executarea otăririloriă,
”
Pe dată ce otărirea va, fi rămasă definitivă,
advocatulii publică respectivi va fi dâtoră a 20.

monica administraţiei a cărei a fostii procesul,
spre a se lua măsuri

de executare.

Arte 27, La direcţiunea domeniilorii va fi ună
biuroii cu ajutârele necesarii pentru supravegherea.conducerci proceselorde adrocaţii publici

şi a executărilorii ce se vorii însărcinaa efeatua.
Se va ţine unii registru pe districta de tote
procesele câte.ra, avea administrațiunea. dononiiloră, cu riglelo trebainciâse şi spaţială suficientii pentra a sa faco însemnările de icraul

procesului sâii de executări,

Număruliă de ordine ali registrului va, cosespunde cu numărul dosarului ce s: va îufiiaţa
uă-dată cu uascerea procesului şi la care se va

ataşa acelea

ce se soră priimi de la mlvosată,

afacarea va, fi terminată,
Tribunali va expedui copia de sentinţă în trei când
Arte 29, Fe-care adrocatii publici de la Tridile celi multi de la priimirea advocatului de bunati
i sâii de la-Curto va fi dâtoră la fie-care
la Curte, căruia va trămite tota actele şi docu- trei luni
a arăta minist
mentele ca îl se vori fi încredințată sii îşi va
fi procurată ânsuşi, precom şi nă expunereaprocesului şi a desbaterilorii armata la Tribunală,
Arte 23, Advocatulii publică de la Carte va

rului respectivă unde
stă cu procesul co i s'a încredințată a pleda,
s6i cu executarea ce a avută a face. Șefulii

termenulai de apel prescrisă de lege;
€ră în procesalii de natură urgentă în termenii

tului,

sfirgitii va încunosciinţa îndată de la, priimirea

geloriă ra presenta la Consiliulă de ministri starea şi resultatele proceseloră de pesta anii.
Acestă tabloi se va publica în Monitoră.

biaroalui pentru contenciosii va face menţiune
în regist
fi dâtorii a înainta apelă contra sentinţei cel tea ast-feru de arătarea adrocatului şi va, pumultă în termenii do 15 dile mat 'naintea ex- sului s6ă li controla oră cândă mersulii proce=
ală execntărei şi diligența advocapirării

de 24 ore de lapriimirea sentinţei ; spre acesti
copiei do sentinţi ss de la a lorii pronunciare

pe administrațiunea domeniilor sâă pe ministra respectivi, dându'şi opiaiunsa sa, fără de
a se împiedeca prin acesta termenulă apelulat.

În casă de a fi citată Statuli după apelulă

părţel adverse, advocatulă publică de la Carte
-Ya avea a pregăti procesulă, pentru cara va cero

otărîrea şi actele de la udvocatulii publici de

la prima iustanţă.

:

La sfirşitulă fie-căruia an, wninistrulă finan-

Art, 29. Cele-aite Ministere şiauto:ităţi cari
voră avea procese ce so rorii sasține da adrocaţii publizi, vorii trebui a da advocaţiloră informațiunile necesarii pentru susținer: a procesului şi vorii priveghea singure diligeuţa adro-

catului şi exactitatea, sa.

Art, 50. Advocatuliă publici care se va a-

'
bate de la obliga
i se impune va fi iArt. 24, Procesele din districtul unda este mediată destit ţiunilefărăce prejud
iciulă altorii
Carto de apel, se oră apăra şi la Tribunală şi daune-interese uită,
ca
putea, suferi Statuliă, şi
la Curte de acelaşi advocatii, care sa va con- a pedepselorii prevăară
dute de Codicele penale.
forma disposiţiunileră articoluloi precedenti,
Art. Bl. La casă cândii administraţiunea doRecursurile în casaţie vorii fi apărate precum
uimeză ;

metiiloră Statulni sc Minisţezulă respantivă
se va găsi definitivă condamnată a plăti vre-uă
sumă de bani, care 'î53 va cere, va comunica

Acelea contra otărireă Curţii din Bucaresci
şi ale tribunalului Ilfov de acelasi advocată. Ministerului de finance pentru a
se faca acdată,
care va fi pledatiă asapra fondalui,
plată conformii regulelorii financiara,
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Art, 32, Nici ună funcţionari dependinte

cle trebuescii asigurate pentru întrega plată agaranţiei.
Art. 34, Legea din 20 Aprilii 1867, asupra:
organisaţinii Ministerului de finance se abrogă, întru câtii.privesce partea, pentru contenciosulă Ministerului de finance gi direcţiunea,
domeniilorii.
Se va face uni regulamenti specială pentru:
aplicarea acestei legi.

de administrațiunea domeniilorii nu va putea
participa, nici directă, nică indirectii, la vr-uă
întreprindere să la locaţiunea veri unui bunii

care face parte din acâstă administraţiune, sub

pedâpsa, de a fi destituită şi a nu mal putea
reintra în serviciul acestei administraţiuni.

Art. 38. Cauţinnile ce roră trebui a da par-

ticularii pentru luarea vro-unui contractă sâi
a vre-unei întreprinderi, fie de la administraţiunea domeniilor, fie de la ori-care altă autoritate. nu va putea consista de câtă scă în bani
s6ă în efecte publice ale Statului sei ipoteci
socotite yo jumătate valorea fondului. Deca
objectulii ipotecei va consista în construcţicni,

—

Art, 35, La binroulă deadministraţiune propriă disă, se va înființa unulă s6ă duoă ajutore

provisoriii, cari vorii avea a, regula punerea, în
aplicaţie a legii rurale laproprietăţile Statulaj,
Art, 36. Acestă lege se va aplica în termenii de uă lună de la a ei promulgare.
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(Decretă Do. 570 din 13 Dlartiă 1674) Art, 1. Atribuţiunile Comitetului institnitii | ataza ună copistii din cancelaria adiministraprin Jegea din 16 Februariă 1872. pentrulicui- | țiunii. formândă unii servicii distinctă,
darea, averilorii administrate de desfiinţata ob-!
Art. 2. Procesele existente şi cele co voră
ştesci: epitropiă se dai în sarcina aidministra- |isvori în viitori, relativii la, lienidarea acestor

ţiunii domeniilorii Statului,

ă

| averi, sa dai în sarcina advocaţiloră Statului,

Ca aceste lucrări va fi însărcinată ună şefă | pentru care voră priini renumerariă, conformii
de biuroii, cn lei 250 mensuală, la care se va | ultimulai aliniată Ja art. G din lege.

a.
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Art, 2 Incheiările şi resoluţiile Comitetulni |

„date în conformitatea articolului 5 se pună

$ 1. Actulă ei de căsătorie;

e Tm

76

iŞ 2. Uni certificati de identitate în care să
mediată în lucrare şi se expediază de către di- se arcte
că a vicţuită împreună cu sopulă săi
rectoră.
pâuă În îucetarea lui din vicță;
Ş 3. Certificatalii oficiărului stăret civile de-

CAPITOLULU 11]

dute Ja art. 26 ală legii din 1963 şi annme :
Ş 1. Ceriificatulă Carei de compturi pentra
anii serviţi şi rctribaţiunile co aă avutii în cei
din urmă 5 ani, precum şi retribuţiunea ce avea la retragerea din serticiă;
$ 2. Actuli de uascere;

”

Ş 3. Uni certiticată din partea, autorității

respective constatători motiveloră
din serviciă;

eşiril sele

$ 4. Uni certificată de identitate din partea

Primărică locale în care să se arâta că nu mai
ocupă nic] ună servicii ală Statului.

şi mama,

tutorii loră presintă :

Ş :. Actulă de căsătoriă ală părinţilor loriă;

$ 2, Certificatii despre încetarea din viâță a

părinților ;
$'3. Cartificatele lori de nascere ;
$ 4. Certificate do identitate:
Ş 5. Uni estractă de pe actualii de tutelă.

Arte-14, Cândă Comitetulă ară găsi contradicţiuni s6ă obscarități între actele ce i se presintă, esto în drept să câră lămuririle necesarie

de la locurile cuvenite, cate ascmenca în drept

şi âncă dâtoră să denunciă autorităţilorii comArt. 9, Actele menţionate mai sus se prii- petinte
actele do natură a provoca uă acţiune
inescii de Coinitetii pe respund

erea autorităţilor
“cari lo daiă scă le legaliseză.
Art, 10, Comitetuiă, avândă priimite tote
actele indicate în articolii precedinţi, statucză
asupra loră conformă prescripţiuniloră leziloră
”
vechi, adică :
Pentru acel cariaă servit peste Milcov înainte
do 24 lanuarii 1862, obserră aneza lit. C din
regalamentulă organică ală Moldorel şi legea
divanului generală din 2 luliă 185] po
Pentra acei cari aă servită Statului români

publică.

:

Art. 15, Străinii intraţi în serviciulă ţăreă

“ati dreptul

la pensiune de câtă pentra ser-

viciile posteri6re naturalisaţiunii loră. (Art, 5

din lege.)
Art. 16, Drepturile de pensiuni, constatate
şi licoidato în modulă preserisă Ja articolii precedenţi, aprobate da Consilinlă ministriloră ,
sancţionate de Domn, se publică în Jonitorulă .
oficială, se înscriii în registrele pensionariloră
de la 24 Ianuarii 1862 şi încâce, în orl-care la 1 lannariă a anuloi viitoră, conformă art. 7
parte a ţărei, şi pentru cei ce ai servită din- ală legii de la 1 Apriliă.
Arte 1î, La tinele fie-cărui ană, Comnitetulă
câce de Milcov de la 1832 peuă la 15 Februari 1808, observă articolii29 gi 50 din regula- presintă Ministerulei de finance unii tabloii de
mentul organic al Valachiei şi legea din 1852; numărelă pensionariloră novi pentrua se su,
Pentra ucei cari voră câstiga drepturi do puna la cunoscinţa corpurilorii legiuitâre,
Arte 18, Vzdura pensionarului, ca să justipensiuni sub regimaulă legii din 1868, ra
ob- fise dreptuli săă de succesiune asupra pensinserta disposiţiunile titlolui I ală acestei legi,
Art. 11, Funcţionarulii care arii reclama pen- nii acordată sogalui săi încetaţi din visţă , trebue să presinte Comitetului tote artele prevăsiune înainte deimpliuirea vârstei prevădată
de
lege, sub curentă că este infirmii, trebue să ju- dutela art. 12, afară de certificatnlii Curţii de
stitice cu acte autentice că infirmitatea sa este compturi
Art. 19, Succesiunile se reguliză după ledobândită în exerciţiulă serviciului şi din causa
gile sub cari suntă dobândite pensiunile Ia cară
serviciului, asemenea acte sunţă ;
Ş 1, Certiticatuli autorităţei la care aservit; cio sc referă; se escepteză însă acele cari cadă
Ş 2, Certificatele mediciloră cari "l-ai cara- în categoria art. Il alii legii din Aprili 1872.
risită, adeverite de Primăria locală;
CAPITOLULU 1V
$ 3. Raportulă unui inodică rânduită ad-hoe

de direcţiunea serricialui sanitară, dapă cererea administraţiunei casei pensiuniloră: acel

medică mai "nainte d'a cerceta starea atnăţăței reclamantului depune jură mântă.
Art, 12. Veduva funcţionaralui ce va recla-

ma pensiune, pe lingă certificatul Carţii de
compturi constatători serviciiloriă sogului săi,
trebue să prcsinte comitetului:
-

“

Budgotutii

Art. 20, Badgetulă de venituri şi cheltaeli

ali Caselpensinnilorii se pregătesce la Comitet
la 1 Noembriă a fie-cărvi an şisatrămite Mini-

sterului de finango conformă

art, 25 din lege.

Cândă budgetuli nu se aprobă la timpă s6ă

rămâne neaprobatii, serviciul continuă şi anulă

ao

Art. 8, Persona care cere uă pensiune pentru serviciile sâle, pe lingă petiția co adressză
Comitetului, trebue să presinte şi actele preră-

Ş 4. Certificatele de nascere alo copiilor (dsca
ară area copii);
$ 5. Ună certificată ală Primărie respective.
că acei copii suntă în visță,
Arte 13, Pentru orfanii cărora le-ară lipsi

po

Modulii lienidărei pensiunilorii

2 a

spre încetarea ]ui din vicță;

1
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ali dnoilea după budgetuli anului trecută,

a- âră po de alta va publica pria Monitoriă per-

dăogindu-se însă nuoile pensinni ce s'ară mai
acorda după lege.

derea lui şi dâca până în dnoă luni de la publicae nu sa va, găsi, în asemenea casă mandatul

CAPITOLULU V

dă ună Jduplicati.
Uni mandată anulatăîn modalii arătată mai

perdutii rămâne anulatii şi pensionarului i se
susii dsca sarii plăti de casieri, acea plată nu

Despre plata pensiănilorii

se ține în sâmă.
Art. 31, Fie-care priimitorii de pensiuni de
Art. 21, La finele fie-căreca luni, pensionazii din capitală priimescă de la Comitetii, ră la casieri trebuo să'şi controleze numerariulă
cei din districte de Ja casierii generali, man- banilorii înninte do a se depărta de loculi unda
i va datii, altii-felă nu pote face rerandicaredate individualiîn care se arâtă suma de plată
Art, 29, Aceste mandate numerorate se a- de lipsă.
Art. 39, Casieril de districte informându-so
chită după ordinea emiterei loră, în capitală
de către casierulă Casei de devuneri şi în di- că ună pensionară 2, priimitii că funcţiune restricte de casieril generali, din fondurile spe- tribuită din casa Statului, dâca aceli pensiovară, wa optată conformii art.31 din lege în
„ciale ale Casei pensiunilor.
Art, 23, Este oprită casierului să plătească termenul fizată prin art. 46 din acestă reguvă pensiune de nn va fi inserisă în registrulă lamentă suspendă plata pensianii.
Art, 39. Asomenra opresce plata unei penanuală cei se dă de Comitetă. scii de nu va avea uă autorisaţiă specială a Comitetului ca să siuni cândii se va informa că titularula perdut
dreptulă de pensiune prin ajungerea la vârsta
o înscrie şi să o plătâscă,
Asemenea nu se pote plătide unii casieră un legiuită. prin căsătoriă sii prin alte casuri ce
tragă după dinsulă reducția s6ăstingerea ponmandati de pensiune dată în altii districtă,
Art. 94. Şefulă biaroulul do ordonanţare din sinnit cu totulă,
Art, 3t. Afarăde casurile indicate în art. 32
cancelaria Comitetului este responsabili pentru exactitatea şi legalitatea sumelorii ce man- şi 93, pensiunea se opresce pentru plata de
dâtoriă dră numai după ună secueatra formal.
dâză a se plăti în capitală.
”

Art, 25, Casierii plătitori, mal 'nainte de a

CAPITOLULU

efectua plata, suntă actori, sub a loră răspun-

derc, a se încredința despre validitatea sumei

ca i se reclamă.
:
Art, 20, Procurele prin cari pensionarii autorisă alte persâne să priimâscă pensiunile Jorii
nu se poti face de câţi până la finele anului
în care so dai.
Art, 27, Procurele, actele de tutelă cu cari
tutorii priimesci pensiunile pupililoră lor, procesele-verbale ale portăreilorii pentru pensiunile secnestrate şi oră-ce actă relativă la liberarea-unei pensiuni se ataşază ca piese justificative la compturile respective.
Art, 28, Cândă unii pensionari, prin procura

ce dă sâii prin osebitii inscrisii, declară că a cedată stă vindată pensiunea sa pe una ori
maulte luni, nu pâto să mai câră pentru sine
siune pe acel timpii; în casă însă d'a se
testa validitatea unoră asemenea acte scă

mai
pencona se

iși toti întrană timpi mai multe persâne cu
titluri aspra ac l-aşă, pensiune, pensiunea în

chestie nu se plătesce de câtă cândi justiţia

otărasce definitiră cut trebne să se dea,
|
Art, 29. Fe-care pensionari, scomptându-şi
mandatulă stă, este dâtori să facă în dosul acelui mandatiă uă cesiune subscrisă de dânsuli;
asemenea cesiune va avea lociă oră da câte ori
urii mandată va trece de 1a nă persână la alta.
să câră ună
Art. 30. Nu pâte pensionarii
ală duoilea mandatii sub cuvântă că acela cei

Despre

VI

încasări

Arte 35, Veniturile cari după art. 14 din legea de la 1868 şi arţ.2 din legea de ia 1 Aprilia 1872, constitue fondulii casti peusiuniloră

se încasâză de către casierii generali de dis-.
triete şi casierulii Casei de depuneri, ei taiă
recepise din condica â:souche, pentra sumeloi
co priimescă,

Art, 86, Mandatele de retribuţinni ce sa emită de diferite servicii apecifică fie-care reţineri după categoriile prevădate în menţiona-

,
tele articole ale legil.
Art, 37, Casierii asemenea ţină inregistrelelorii partidi separate pentru fie-care categorie
de venituri.

a

.

Art, 88, Reţinerile provenite din fluctuaţiupile funcţionarilor se aplică în modul următor:
Celoră chiimaţi pentrn prima 6ră în servi-

ciii, după scăderea reţinerii ordinară se scade
apoi jumătate din suma netă a retribuţiunii pe

BR
uă lună,
De la cel înaintați în funcțiuni, pe lingă reţinerea ordinară screțina şi
a retribuțiuniice dobândesce
Pentru fancţionarii cari
pobibilitate sară rechiăma

spornlă peuă lună
prin înaintareasa,
aflându-se în disla.posturi ale că-

ria retribuţiună sunt ecuivalente s6ii mat mici
de câtii acele ce aveai mainainte, reținerea se
parte va anuncia imediată casieria respectivă, | efectusză că şi la cet din noă numiţi, 6ră când:

sa datii "]ăi-a perdută, de câtă dâcă pe de uă

80
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rii unui superă-arbitru, acesta atunc
i
semnade primulii preşedinte ală Curţse va de- financiară a României pe dată ca se va obţine
iide ca- înalta aprobare Doninsssă,
saţiune s6ă de acela care "i Ya ţine oculă
.
Membrii Comitetalu
Şi spro a'şi avca tăria, s'a făcut
ă Şi B'a sem- cescu, C. Donescu, i, Ce Varnavă, C, Dăl.
nati de ainbele părţi contr
actante, astădi la
Directorulă Societăţii financiară
13/2; Aprilie 1872, duoă asemenea
a României,
exemplare, A. Taponitr.
unulă spre a rămânea, la Comitetu
lă casei pen-|
(L. S.C.)
Sub-directoră, G. Grinalds,
siuniloră, şi celă-altă Spre a serem
ite Societăţii!
(L. S, 8.)
-

a
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DETORIEI

FLOTANTE

(Decretii No. 1181 din 19 Iuniă
1971)
Art, 1, Pentru stingerea dâtor
represintată prin bonurile de tesau iet flotante, fio-cârui and. Din diua tragerii, procentele ola finele lui Juniă anulă curentă, r, emiso până bligațiuniloră eşite încetiză do a mai curge.
precum şi penArt, 6, Fie-care obligaţiune va avea patra
tra acoperirea deicitulut budgetar
e
exerciţiulă anului 1870 şi licui ă remasă din deci cup6ue da dobândă semestrială, plătitâra
darea compturi- la fie-care "fs Iinna
loră curente, guvernulă este
autorizatii a con- ală fiz-cărui anii. riă şi la fio-care 1/13 Inliiă
fecţivua şi emita obligaţiuni
Primulă cuponă semestrială
ipotecare asupra s3 va plăti la 1/is
domeniilorii Statului, indic
Ianuariă 1872,
ate în tabloulă aci
Plata acestorii cupâne se va faca al pari
anosatiă, pentru unii capitală nomi
în
nală de şâpta- Bucuresci la casa
lorii specială, în dilele notate
deci şi optă iniliâne lei.
mai
susii,
6ră
în
districte Ja casieriile generale.
Ipoteca, constituită în roşii
foseninate în
Aceste cupâne voră puteafi plătito şi în
tablouiii anexată se va faca pziule inscr
străi.
ipţiu
ne
în
nătat
e,
unde
trebuinţa
registrele Tribunalelori în a căror
a circumserip- că anume Jesignate, va cere, la casele de banțiune voră cădea disele moşii
însă după cursulă dilei
ipote
fără ca comisionulă sâi agiulă să privâ
Art, 2. Aceste oblinațiuni oră zate,
scă pe
purta
titlu
Stataliă-Română.
de : obligaţiuini domeniale ale
|
Statuliti-română,
Piata cupâneloră şi a obligaţianiloră
Ele vori fi Ja purtătoră şi
se va
rorii produce uă face în monedă
sunătâra, aurii să arginti,
dobândă anuală de optă Ia sută,
Aceste cupâno oră fi scutite de ori-ce
siunii lori se fixăzăla şepte-deci Preţulă emitaxă
şi
Art, 8. Obligaţiunile domeniat cinci la sută. de timbru, sâă ori-co altii imposită,
ă vorii fi tăiate
Arte
6.
Pentru plata procentelor şi amortisadintrună registru cu matcă,
rori purta ună rea obligațiuniloră
numără de seriă şi ună
domenia!e sa afactă venitunumără de ordine, şi rile anual
e dapă contractele do arendă ale moşiivoră fi sub-serise da ministru
lă de finange, ca lori din tablo
ul anexată în cifră de opt mili6
preşedinteală Comitetului const
ituită prin arVeniturile acestori moşii voră fi încas ne,
ticoulă S din legea de facă,
ate pe
do directorulă şi comptulii casel
do casierulii acestui comitetă
speciale ipotecare şi vărsate d'a
;
dreptulă la dânsa de către casierii Statu
Obligaţiunile voră fi 40 una
lur.
gi siugură val6Youurile şi tiţiurila depuse ca garanţiă
re, una mie lei fie-care,
la
Minis
tarul
ă de finan
Penă la confecționarea oblig
aţiunilorii defi- nieloră ipotecate ga de către arenda şi! domenitiva, se voră elibara titlu
se soră transfera la adminiprovizorii sub- strațunea cas:i
obligațiuniloră domeniale.
scrisa do ministru de finange,ri Titlu
rile
provi
Art. 2 Obligaţiunile dum-niate suntă
sorii sc voră preschimba în
priititluri definitive mite po valorea
lorii nomiuală ca garanţii sc
până la 1 lanuariă 1872,
asizurare la tta casele publica.
Art, 4, Aceste ob'igaținni sc
Cuvonele szădute vori fi priimite ca
în termenii de duoz-dari «ni prin vori amortiza
bani la
în Bucuresci, în şediuță publi tragerela sorţi, tâto casieriile Statului,
că anuociată prin
ărt.
$,
Comis
iunea, obligaţinniloră domefoile publice,
niaie precum şi Lote oparaţiunile privi
Tragerea la sorţi so va urma,
tâze la
în Ge-care anii, aplic

Tegulatii în diua de 1/15 Luliă,

aţianca iegii do fașă se sori faze şi înde-

plini de către unii Comitutii spacială de admiPrima tragere va, area, loci
ln "fa Tati, a- vistrațiane,
nuli 1872,
Acestă comitetii va purta numele de «
Obligaţiunile cşito se vor
Comi-:
plăti a1 Bari la tetelii casei obliga
casa lori specială, în diua do
țiunitoră domeniale»,
115 Augustă alăl
Elă va fi compus din : Ministrul de financ
e,

pa omear

STINGEREA

e

PENTRU

a

LE
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niale va fi remasă ne

ca preşedinte, ună deputatii și unii senatoră a-

subscrisă,

ministrulă fi-

nangelor, ca preşedintele Casei obligaţiunilorii
este antorisati a vindo şi după troromâni şi ună juris-consaltăi, aceşti din urmă domeniale,
cerea acelui termenii obligaţianile rămase nenumiţi de Domn,
Fuucţionile membriiori Comitetului suntii subscrise. In acostii casii. vîndârea se va face
totu cu preţulii emisianif, însă cumpărătorii
onorifice.
vori fi dâtori a vărsa V'aă-dată preţulii inteComitetulă va avea unii direetoră specială,
Uni regalamentii de administraţinne pabli- geală ali obliaţiunilorii ce vorii subserie,
că va deteimina modulii de funcţionare a comi- împreună cu dobânda de optii la sută pe anii,
tetului, modulii împărţirei obligaţiuniloră pe cateulată pe capitalulă nominalii de la momen_aerii, personaluli cancelariei şi vetribuţiunea tulă închiderii subacripţiunii şi până la moaceatut personali, precum şi tote cele-alte dis: mentolă cumpărării, şi nu se vori bucura de
prima prevtdută prin ultimulă aliniat alart. 9
posiţiuni pentru aplicaţiunea legii de facă.
.
'Tâta cheltu:lule Comitetului se vori înscrie de mai susii.
Art, 13, Bonurile de tesaură cu seadența
.
în budgetuli generali ală Statalui.
Art, 9. Emiterea obligaţiuniloră domeniale expirată sunti priimite ca bani. Acele nescăse va face printr'nă subseripţiune publică ce se qute vori fi priimite asemonca deducându-so
va deschide atât la Ministerulă fiuangelori, cât numa! procentele prevădute întrânsele pentru
intorvatuli pâuă ln scadenţă.
şi la tote casieriile generale de judeţe.

leşi de corpurile loră reapectire, duct banchiări

Darata suberipţiunii va fi de trei-deci-dile.
Inceperea termenului ds trei-deci gilo se va

publica de Ministerul finanșelor prin Monitor,
Subseriitorii vorii vărsa în momentulă snb-

scrierii duoă-deci la sută din suma subacrisă.

Acastii vărsemsută se va patea efectua scă-în
bani s6ă în bonurido tesaurii, conformă art. 13

din legea de faţă,

.

.

Art, Lt. Indaţă ca după prevederile art. li

Casa obligaţiunilor domeniate sa fi coustitaită,

tote registrele Ministerului do finange privițâre la dâtoria flotantă voriă fi închise şi yredatecastă speciale a obligaţiuniloră domeniale,
care singură rămâne însărcinată cu stingerea
acestei dâtorii. A

Art, 15. Administrațiunea, Casci cbligaţiu-

uiloră domeniale va încunosciinţa la finelo fiecărui an pe 'Tribunalelo respective despre cătimea sumelorii amoztisate asupra domeniilori
ipotecate,
Avt, 1G, Ministerulii financelorii va fi dâtor
Acei din subseriitori cari nn voră fi com- a înfășişa la finitulă fie-cărui anii Camerei deplectată vărsarea sumel subscrise în termenii putaţiloză situaţiunea operaţiuniloră financiare
de uă lună dela închiderea subseripţiunii, voriă a acestui comitetii.

Subscriitorii so obligă a complecta vărsarea
aumel subacrisă în tinpă de uă lună de la închiderea snbscripțiunii, Uă dată cu complectarea sumei eubatrise, el vori priimi titlurile
provisorii arătate la art. 3 alii legil de facă.

TABLOU

perde vărsământulă de duoă-deci la, sută efectuată la subscriere, şi acostii vărsămentă

va

fi atunci dobândită în folosală fiscului. - Casa obligaţiuniloră domeniale acordă a-

celoră ce voră

lua d'uă-dată obligaţiuni pen-

tru ză sumă do duoă milione şi în suzi, tă

primă de una la sută asupra capitalelui nominală a obligaţinniloră subzerise, Acestă primă
_se va scădea din suziela ce subseriitorii voră
avea a vărsa spre complectarea subseripţiunil.
Art, 10, Dscă sumele subscrise rorii întrece
suma totală de șâpte-deci şi optă milionă a 0bligaţiuniloră domeniale, se va face vă reducţiune proporţională asupia sumelorii subscrise.

Sa exceptă din acâată redueţiuna tote srb-

de moşiile co sa ipotecâză pentru

1, Schituli Tutana, din districtul Argeşă,

pendinte de monastirea Radu-Vodă,
cu le 39,944, bani 44; .

3. Vâtra, episcopizi Argeşi, din districtulă

Argeş, pendinto de episcopia Argeşi, arendată cn lei 20,851, bani 85;
4, Cătunul Negraşi, din districtulă Argeşii,
pendinte de monastirea

Giavaciosu,

niate se va constitui și va începe operaţivnile
sâle îndată co se roză fi subserisii duoă treimi

geşi, pendinte de Mitropoliă,

Art, 12, Dâcă la momentală închideril sub-

scrițianii uă treima din obligaţiunile: dome-

-

da monastirea Govora, arendată cu lei 12,050;

cu lat 12,700;

din totala sumă 2 acestori obligaţiuni, ie
chiară înainte'de inchilerea subscripţinnii.

arendată

2, Nanescil, din districtală Argeşi, pendinte

scripţiunile da la 12% dece mii şi în josii, pre
cum şi acele pentrn ceri sabseriitorii voră declara în meomentoli subscripţiunii că vox €-

fectua vărsămintele în bonuri de tesaurii,
Arte 11, Comitetulă obiigaţiunitorii donie-

îm-

prumutuli stingerii dâtorică fiotante

arendată

:

5. Cremenarii. din districtalii Argeşii, pen

dinte do Schitulii Dintwun-Lema, arendață cu

lei 10,100;

6. Cotuli Ungheniloriă, din districtulă Ar-

arendată 'cu

lei 11,166, bani 66; .
n
Ț „ Muşetescii şi Potrarii, din districtală Arpendinte de episcopia, de Argeşă, areno» sa ă.
da t ă cu lei 10.703, bani 70;
Ga.

8, Topana, din districtul Argeşi, pendinto -
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de episcopia, de Argeş, arendată cu ley 13,555
, tuiă Botoşani, pendinte de monas
tirea Voroua,
dani 55;
9. Glodeanu şi Gradiştea, din districtală Bu- arendată ca Iei 11,750;
31,
Incon
giură
târea
monastirii, din districz3ă, pendinte de monastirea Inagoru, arenda
tă tulă Botoşani, pendinte de monas
tirea Coşula,
cu lei 23,722, bani 22,
arendată cu lei 8,000;
10. Glodeanu-Săratii, din districtul Baztă,
32.
Fered
enif, din districtală Botoşani: penpendinte de monastirea Căldăruşanii, arenda
tă dinte de monastirea Nemțu,
arendată ca
cu lei 99,814, bani $1;
lei 8,520;
”
11. Metelcu, din districtală Bazăă, pendin!
93. Gorbanoscii şi Rosienii, din
te de monastirea Căldăruşanii, arenda
tă ca Botoşani, pendinte de monastirea districtulă
Golia, arenlei 19,481, ban! 48;
12. Baba-Ava cn Istău, din districtul Buztii, dată cu lei 14,200;
34.
Trnses
cil
cu siliştele, dia districtul Bo-.
pendinte de Mitropolii, arondatăca lei
10,092, toşaui, pendinte de monastirea
Trei Erarchy, abani 59;
N
renda
tă cu lei 15,000:
15. Rotunda de lingă Meteleăi, dia distric
35. Bardujoscii, din districtul Botoşan!.
tuli Buzăi. pendinte ds Mitropoliă, arenda
tă dinta de movastirea Theodoreni!, arend penată cu
cu lei 11,907, bani 40;
N
lei 8,930;
!
11. Berendâsa sâă Vergulsa, din distric
”
tul
36.
Proto
poven
ii,
din
districtul Botoşani,
Buzăi, pendinte de episcopia de Buzăă,
aren- pendinte de monastirea Probota,
arendată cu
dată cu lei 18,592, bani 59;
lei 5.01];
15. Ungureu, din districtuli Buzăi, pendin
37.
Incon
giură
târea monastirii Agaftonulă,
te de Sf. George-Not, axendată cu lei 241,400
; din distiictulă Botoşani, pendinte de
monasti16. Bădeni] din districtul Buzăă, pendinte
de rea Agaftonulii, arendată cu leY 6,902;
monastirea Văcărescii, arendată cu 1:%29,
050;
38. Durnescii, din aistrictală Botoşani, pen17. Maxima şi Vertâpele, din districtul
Pu- dinte de Mitropoliă, arendată cu lei 8,980;
zâă, pendinte do epieccpia de Bozăă, arenda
tă
39. Comândărescii, din districtală Botoş
cu Îcă 11,888, bani 88;
pendinte do monastirea Dancu, arendatăani,cu
18. Sărata, din districtul Brzăă, pendin
te de lei 2,151;
“
monastirea Mărginenil, arendată cu loci
25,000;
40. Iacobenii şi Zeicenii, din districtulă
19, Pârscora şi Liunca-fcumâsă, din distric
Bo- toşani, pendinte de monastirea Coşula,
arentoli Buzăă, pendinte de episcopia de Buziă,
dată cu lei 5,300;
arendată cu lei 17,851, bani s5;
"41. Băureti-Moldoveni, din districtul Cahul,
20. Pâclele eu sforile, din districtuță
Bu- pendinte da monaatirea Dobrorăţu, arend
ată
z&i, pendinte de monastirea Banu, arenda
tă cu li 9,308, bani 15:
ca le! 16,259, bani 25;
42, Urcărescii-Bârlădesci, din districtal Ca21. Bertescii, din districtul Brăila, pendinte hutii,
pendinte de monastirea, Dancu, arendată
de monastirea Văcărescii, arendată cul.
3.1,4S8, cu lei 8,320;
bani 48;
43. Zirnescii-Hănăseni, din districtulă Ca22. Rugetulă, din districtul Brăila, pendin
te hulă, pendinte de monastirea St, Sava, arendade monastirea Văcăresci, arendată cu le] 21,888
tă cu let 23,510;
.
bani S8;
44. Măxinenii, Gin districtelă Corurluiă,
23. Muşeteanca din districtul Brăila, penpendinte de monastirea, Bistriţa, arerdată cu
dinte do monastirea Mărginerit, arerdată
cu lat 43,001;
,
lei 23,703, bani 70;
45. Strâmba, din districtulă Doljă. pen24. Latinulă, ete., din disrietulă Brăila, penda monastirea Gorora, arendată cu
dinte de monastirea St. In din Focşani, aren- dinto
lcă 55,555, bany 55;
,
,
dată cu lei 28,518, bani 5l;
- 46. Popescit, din districtul Doljii, pendinte
25. Prăjescil, din districtulti Dacăii, pendinte
de monastisca H „reza, arendată cu lei 29,629,
de monastirea, Precista, arendată calci 29,542;
bani 62;
26. Ciornohalulă, din districtulii Botoşani,
“+7. Redarii, cin districtul Doljiă, pendinte da
pendinte de monastirea Fâstâci, arendată ex
incnastirea Brâncovenii, arentatăcul-i 28,629,
lei 14,310, bani 85;
bani 62;

27. Teisâra stă Nieşarii, div districtul Bo-

toşani, perdinte de iconastirea Sf, Sava, arcndată cu că 19,792, bani 59;
28. Bucegea, din distiictulă Dotoşani, peadinte de scâlela, arendată ca lei 18,100;
29, Incongiurătorea, monastirii, districtală

19,
dinte
Botoşani, pendinte do monastirea Păpănţi, a- ; ben!
50.
redată cu lei 30,950;
'divte

30. Incongiurătârea monastirit, din distuie.

Dichetu, din districtul Doljiă, pene
da schita Doba, arondată cu [ei 63,2 29
22,
22;
Bucovăţa,cte.,din districtul Doijii, perde monastirea Ducorăţa, arendată cu

[tei 66,660, bani 66;
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51. Distreţa, din districtulă Doljii, pendinte | vendiate
de monastirea
lei 242,150;

Tisrnana-Ziătari,

arendată

cu

52. Poia na-Pleniţa, din districtulă Dojjiă,

de mo» astirea Sărindaru, arendată cu

lei 19,400;

14. Bănesciă de Conţesci, din districtul DâmVoriţa, pendinte de Mitropolie, arendată cu
lei 1227, bani îî;

pendinte de monastirea Căluiu, arendată cu
lei 64,100;
15. Sacoenii „ din districteli Dâmboriţa,
59. Vilcomulă, din districtuli Doljii, pen- pendinte de Mitropolie arendată cu lei 19,717,
dinte de mcnastirea Jitia, aredată
ca lei
30,300;
ani î7;
54. Perigorulă, din districtelă Doljii, pen76. Pudulă Dizi, din districtulă Dâmboviţa,
dinte“ de monastirea, Dacorăţo, atendată cu peadinte dde monastirea Dzalulă, arendată ca
lei 65,2 90;
lei 11,933. bani 23;
55, Secuiulii, din districtulă Doljii, pendinte
17. Cazazii, din districtulă Dâmboviţa, pende monastirea Bucorăţu, arendată culei 40,100; dinte de monastirea, st. Ucorge-Nnoă, arendată,
50. Marta, din districtalii Doljii, pendinte de ca lei 11,509;
monastirea Glavaciocu, arendatăcu lut 19,292,
18. Gura Suţi, din districtul Dâmbov ița, penbani 92;
dinte de monastirea Nucetu, arcndată cu lei
57. Zaxalulă, din districtulă Doi, pendin- 19,518 bani 51;
te de monastirea Sadora, arendată cu lei 9431,
79. Ciupa s6ă Mortenii, din districtul Dâmbani 48; boviţa, pendinte de monastirea Câmpu-Luugi,
58. Gibrovulii, din districtulă Doljiă, pen- arenaată cu lei 11.100;
„dinte de şcăla Obedeana, arendată cu lei 8000;
89. Duca, din districtulă Dâmborita, per59. Liipovul-Rădovanu,
din districtul Doljiă, dinte de Alitropolie, arendată cu lei 7050;
pendinta de monastirea Căluiu, arendată cu
31. Valea- Lupului, din districtul Dâmbovita,
lcă 14,891, bani 85;
pendinte de Mitropolie, arendată cu lei 6600;
60. Podarii şi Palinula, din districtulă Dol82. Serdanu, din districtulă Dâmboviţa” ,
ji, pendinte de monastirea Jitia, arendată ct pendinte de munastirea Nucetu, arendată cu
lei 19,907, bant 40;
lei 18. 030;
61, 'Balta-Verde, “din districtul Doljii, pen83. Racoviţa, din districtul Dâmboviţa, pendinte de monastirea Jitia, arendatăcu lei 18,555, dintede morastirea Nacetu, arendată cul. 7000;
bani 55;
84, Mărcescii, din districtală Dâmboviţa,
62. Ciutura, din districtul Doljiii, pendinte pendinte de monastirea Nucetu, arendată cu
de monastirea Jitia, arendată cu lei 15,710, lei 16,000;
banf 74;
85. Isrărelo ssă Sudulonii, din districtului
63. Schitul Râba, din districtul Doljiii pen- Dâmboviţa, pendinte de monastiraa Valea, adinte de schitulă Doba, arendată ca lei 17,113 rendată cu le! 5100;
bani 14;
£6. Suhareu, din districtulă Dorohoi, pen64, Tugurescii, din districtal Doljiă, pendinte dinte de menastirea Tevdoreni, ereudată cu
de monastirea Zlătari, arendată cu lei 15,592, le 28,202;
bani 59;
87. Ghermănescii, din districtulă Făleia,
05. Bărbiciâra, din districtul Doljii, pendinte pendinte de monastirea Fâstâci, arendată cu
de monastirea Sadova, arendată cu lei 11,150; lei -46,225, bani 19;
66, Lumagşiulă,
din districtul Doljii, pendinte
ss, Vetra monastiril dio distrietală Gorjiă,
de monastirea Sadova, arendată cu lei 9350;
pendinte de monastirea Tismana, arenăată ca
67. Murgaşii,
din districtulit Doljii, pendinte ley 25,925, bani 93;
de monastirea Sadora, arendată cu lei 10,200;
89, Piriuli şi Boiz, din districtulii Gorjiă,
68. Robănestii şi Pârsanii, din districtulii endinte de monastirea Bistriţa, arendată ca
Doljiii, pendinte de monastirea Prâncovenii, a- lei 7570, bani 37;
.
rendată cu lei 11,800;
90. Baia de-Feră şi Şohodolu, din districtul
69, 'Pâncănăulă, din districtală Doljiii, pen- Gorji, pendinte de monastirea Horezu, arendinto de monastirea aceeaşi, arendată cu dată cu lei 7,814, bani 82;
lei 10,000;
.
S.Yv etra-Monastirit, din Qistrictuli Gorjiă,
10, Căpriorul, din districtul Dâmboviţa pene pendinte de monastirea Polovragi, arendată cu
dinte de monastirea Mărginenii, arendată cu lei:10,814, bani S2;
le 20,407, bani 40;
92, Vetra schitului Strâmba, din districtul
11. Vâtra schitalui Petria, din districtulii Gorjiii, pendinte de episcopia Râmnicu, arenDâmboviţa, pendinte de Mitropolie, arendată dată cu lei 10,200;
cu lei 21,100;
99. Murgescii cn trupurile, din districtul
12. Vâtra monastirii Nuceta, din districtual Gorjiă, pendinte de episcopia Râmnicu, arznDâmboviţa, pendinte de monastirea Nucetu, dată cu lei 9,050;
:
arendată cu lei 20,050;
94. Moii, din districtulă Corjiii, pendinte do
13, Postârnacu, din districtul Pâmboriţa, onastisea "Tismana, arendată cu lei 3,000;
6

at
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95, Berhescii, din districtul last, pendintede
monastirea Galata, arendlată ca lei 41,010;
96. Șipotele, din districtul Iaşi, pendinte de

dinte de mouastirea

Cotroca ai, arendată ca

ly Y 50, 150;

7.

Luica,

din

districtulă

lifuvă.

pen-

monastizea Bârnovaki, arendată cu iei 20,10];

dinte de manastirea Cotrocenii, arenlată cn

97. 'Vomescil cu Cătuncle, din districtul
Iast, pendinte de monasti:ea "Golia, arendată

lcă 5:4,000;
118. Tămădzu. din districtul Ilfov, pendinte
ae monastirea Plumbuita arendată clei 22,600;
119, Sărindărânea, din districtul Ilfovă, pendinte de manastirea Sărindaru, arendată cu
lei 28,000;
120. Greaca cu Balta. din distrie totii Ilfov,
peniiute de monastirea Mis!ea, arendată cu
| lei 25,000;

en lei 35,151;

98. Drăgoessit, din districtuliă Lifovi, pendinte de monastirea /nagoru, arondată cu
lei 24,092, bani 60;
99. Sinescii şi Riroiu, dir districtulă Ilfovă,
pendinte de monastirea St. George-Noi, aro
dată cu lci 24,959, bani 25;
100, Vetza monastirii Negosseif,
din districtuli Iifuvă, pendinte de monastirea Negvesaii,
arendată cu li 95,574, bani 8;
101. Vâtra-monastirit, din distrietală Iitov,
pendinte de monasţirea Văcărescii, arendată
“cu lei 85,009, bani 5];
102. Potcâra, din districtul! Ilivv, penâinte de
monastirca Negoescii, arzndată cu lsi 91,006,
ban! 56;
103. Herăstrău cn helaştev, din districintiă
Tifovii, pendinte de monastirea Cotiocenii, arendată cu lei 42,992, bani 22;
104. Vâtra-monastirii, din districtuli Lifor,
pendinte ds monastirea Cotrocenii, acendată
cu le! 18,518, bani 52;
105. Luica şi Mitreni, din districtulă Lifov,
pendinte

de onastirea

Michaiă-Vodă,

aren-

121. Creţescii cu Sbârcea, din districtulă Il-

fovt. pendinte de monastirea Sf. [cu din Bucurescă, arendată cu Isi 52,500;
"122, Rozu cu duoă moră, cin distrietulii IIfovă, pendinte da monastirea Sf. l6n din Bucuroscă. arenăată ca lei 21,600;
193. Dridu cu Stuginile, din: districtulă Il.
fovii, pendinte de monastirea Puagoru, atendată cu lei 11,441, bani 45;
124. Pâr lita, din districtul la Iifoy, peudinte de
motastiroa Cotroceni, arendată cu li 12,666,
bani 06;

125. Valca-lui-Sâre, din districtului Iifovă,
pendinte de monastirea Nagoescii, arendată cu
lei 16.092, bani 60;
126, Lupescit, din distrietulă lifovă, pendinte de

monastirea

Radu-Vodă,

arendată

cu

leă 11.111, bani 1];
127, Vadu-Lânii, din districtului Ilfovii, pen106. Ogredeais, din districtelii Iifovii, pendinte de nionastirea Dlichaiii- Vodă, arendată dinto de imonastirea Radu-Vodă, arendată cu
lei 10,000;
cu lei 87,814, baut 82;
128. Ciurelucu Morile, din districtulii Ilfov,
107. Jumă tate moşia Codrenii, din districtulă Ilfovi, pendinte “de monastirea Bradv, a- pendinto de monastirea Mihaii-Vodă, arenda-

dată cu 1că 81,740, bani 74;

rendată en lei 29,006, bani 06;

108. Că!dărara şi Glina, diu districtulu Il-

fovii, pendinte de inonastirea Radu-Vodă, arendată cu lei 90,150;

109. Cociocu şi B ăltenii, din disteictalit Il
fovi, pendinte de monastirea Radu-V Odă, atren-

dată ca li 40,100;
110. Dridu, "din disirietulă Iifovăă, pendinte
de monastirea Dealu, arendată cu lei 83,100;
lil. Spanţovaii, din districtulii Ilfov, pendinte de monastirea Zaegovu-Aihaiă-Vodă, arendață

cu Jsi 31,150;

119, Penganuliă fără mori, din districtul Iifovă, pendinte de monastirea Văcărescii, arcndată cu let 20,000;
113.. Vetsa-monastirii, din districtul Ilfov,
pendint:

de

monastirca

Graiu,

arendată

cu

lei 20,250;
11:41. Vetra-monastirii, din districtală llforă,
pendinte da monastirea Plătărascii, arendată
cu lei 65,600;
115, Sahatulii, din aistrictaii Ifosă, pendinte de monastirea Piătărescii, arendată cu
leY -15,000;

116, Căscidrelo, din districtul llfovi, pen-

ti, cu ici 14,851, bani 85;

129. Bâja cu morile, diu districtulă Ilforă.
pendinte de monastirea SE. Featerina, arenlată cu lei 18,888, bani 88;
150. Giulesciy. din districtul Ilfoz, pendinte
de montstirea Sărindaru, arendată cu le 16,703,
bani 70;
131, Casture nii, din districtul Ilfov, pendinte
de monastirca Pasărca, arendată ca lei 15,592,
bani 59;

192. Rădulesciiă, din districtul Iifovi, pen-

dinte de monastirea Câldăraşanii, arendată cu
leă 10.019, bani 51;
Ă
133, 'Fatina, din districtulii Iifovii, pendinte
de monastirea Mărcuţa, arendată cu lei 20,010;

13.4. Yetra onastirii, din districtulii Ilfov,
pendinte de monastirca Pasărea, arendată cu
lei 11,009;
135. OtovaniY, din districtul Ilfov, pendinte *
de monzstireca Sf, Sava, arendată culei 17,000;
196. Runcu şi Dânsenii, din distrietulă II:
fnvă, pendinte de Mitropolie, arendată cu
lei 10,100;
137, Fundulea, din districtaiIlfov, pendinte
do
monastirea Y! ăcăresci, arendată ca lat 17, 030;

.
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133. Wandalea-de-Sas, din districtul Ilfovă, | Ialomiţa, pendinte de monastirea Sânţit- Apo-

pendinto de Mitropolie, arendată cu lei 8,300;
139. Popescii, din districtulă Iifovi, pendinte de Sf. Hoaterina, nrendată cu lei 15,850;
140. Tâncăbescii, Qin districtulă Ilvov, pendinte de Mitropolie, arendată cu lei 8,100;
141. Copăceni, din districtulii Ilfovii, pendinte de monastirea Comana, arendată cu

stoli, arcndată cu let 42,000;
ÎGi. Bârculă şi Mătăşesei1. din districtulă
Ialomiţa, pendinte de monastirea Cotrocenii, |
arendată cn lei 66,100;
162, Blagydeasa, din districtul Ialomiţa ,
pendinte de monastirea Mărgineni, arendată

112. Bolintin, din districtulii Ilsov, pendinte
de mmonastirea Cotrocani, arendată cu lei 19,850;
143. Gostilile, din districtul Iifovă, pendinte de monsstirea Sânţii-Apostoli, arendată cu

pen linte do monastirea Mărcuţa,

lei 14,000;

lei 18,200;

144. Dudu, din districtul Ifovi, pendinte de
- monastivea Sărindaru, arendată cu let 15.000;
145. Palamucii şi Balta-Nâgră, din districtulă Iiforă, pendinte de monastirea Sărindaru. arendată cu lei 17.350;
.
146. Clinciu eu Balta. din districtoli Ilfov,

ptndinte de monastirea Sărindaru, arendaţă en
lei 14.500;

14, Stroeseii, din districţul Ilfov. pendinte
de Sf. Ion din Bucurescl, arendată culci 13,200;
148. Brosceni- Vech!-Rogoza, din districtulă

Ialomiţa, pendinte de Sf. Gcorgs-Noii, areadată cu lei 40.037, bani 3;

|

|

149, Cocora, din distristalii Ialomiţa, pendinte de monastirea Mărginenil, arendată cu
li 41,518, bani 51;

:

cu lei 20,900;

.

163. Piua-Petri, din districtulii Ialomiţa,

Ialomiţa, pendinte de monastirea Căldăruşani, arendată cu lei 22,100;

pendirto de

bani 14;

168. Cunescii şi lisânea, din distrietal Jalomiţa, pendinte de monastirea Znagovu, arendată cu lci 15,555, bani 55;

Jalomiţa, pendinte de monastirea Mărgineni,

arendată cu lei 59,666, bani 66;
153. Barlescii şi Popescit, din districtulă Ia-

lomiţa. pendinte do munastirea Slobodia, arendată cu lei 4.1.702, bari 37;
151. Vâtra-monastirii, din districtul Ialmiţa, pendinte do monastirea Slobodia, arendată cu lei 70,370, baut 70;

"155. Funduli-Crăşanii, din districtală Ialu-

miţa, pendinte de monastirea S-ţi Apostoli, arendată cu lcă 40,962, bani 9%;
„156, Vlădenii, fără trupulă Biagodeza, din

districtulă Ialomiţa, pendinte de SE. Ten din

Bucuresci, arendată cu lei 27,037, bani 7;
157, Bobutii scă Cornenca, din districtul Ia:
lomiţa, pendinte de monastirea, Mărgineni, arendată cu lei 922,425, bani 99;
,
158. Persica s6ă Burdujolile, cin districtuli

Ialomiţa, pendiuto de monastirea Radu-Vodă.

arendată cu lei 23,600;
159. Sărata sâă Jazu, din districtulă Jalo“ miţe, pendinte de monastirea Slobodia, arendată cu lei 45,000;

,

160, Ciaculii- Valea-Pleopului, din distrietulă

”

”

169. Culcaţii, din districtul Ialomiţa, pendin-

te de monastirea Nucatu,ârendată cu lei 11,145,
bani 14;

monastirea, | lei 10.740, bai

“Mărginenii. arendată cu lei 25,962, bani 96;
- 192. Ciacănescii cu trupurile, din districtul

:

165. Dichişenit,
din districtulă Ialomiţa, pendinte de apiscopia Buzăă, arendatii cu le 19,629,
bani 62;
166. Bogata,
din districtul Ialomiţa, pendinte
de episcopia Doztă, arendată cn ler 12,629,
bani 02;
157. Fetesei?, din districtul Ialomiţa, pendinte de episcopia Buzăi, arendată cu leY 15,740,

110, Găunozi!, din
150, Trimşanca cu trupurile, din districtul dinte de manastirea
Ialomiţa. pendinte de monastirea Radu-Vodă, | tei 13,535, bani 55;
atendată cu li 24,111, bani 1];
111. Cunescii, din
151, Săpunarii stii Odaia-Protopopului, din | inte de monastirea
districtali Ialomiţa,

arendată cu

lei 24,100;
.
164, Reghiga stă Căzănescii din districtală

districtulă Ialomiţa, penRadu-Vodă, arendată cu

districtată Ialomiţa, penkadu-Vogă,

14;

112. Strachina, din

arendață cu

districtul Ialomiţa,

pendinte de movastirea Slobogia, arendată

lei 192,777, bani 77;

cu

113. Buciumuli şi Fraţilescii, din districtul
Ialomiţa , pendinte de monastirea Sărindaru ,
arendată eu lei 6962, bani 96;
174. Culeaţii, din districtul lalomiţa, pendinte
de monastitea Răsvadu, arendată cu lei 18,518,
bani ȘI;
175. Buesciţ. din districtul Ialomiţa, pendinte
do monastirea Cerniza, arondată cu lai 13,000;

176. Potroiu cu sfâra Ruzea,.din districtulă

Ialomiţa, pendinte de monastirea
ariuuită ca lei 19,981, bani 48;

117. Birăzanu, din districtul

Plumbuita,
.

Ialomiţa,

nendiata do monastirea Cernica, arenăată cu
lei-9,393, bani 33;
.
,
18. Sâpunarii sâit Copusuli, din districtulă

Ialomiţa, pendinte de monastirea Căldărnsa-

unii. arendată cu lei 11,000;
.
119. Uimali, din districtulă latomiţa, pendinte de monastirea Căldăraşanii, arendată cu
lei 13,600:
120. Stelnica s6i Cotaiii-Bpurelui,
din diatrictul Ialomita, pendinte de monastirea Mislea,
arendată cu lci 18,700;

s6
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181. Curescii, din districtulă Ialomiţa, pen- | pendinte de monastirea Strihaia, arendată cu
„dinte de monastirea Glavaciocu, arendată cu lei 13,109;
lei 6,900;
202. Cerneţulii, din districtul Mehedinţi,
182. Gaiţa, din districtulă Ialomiţa, pen- pendinte de monastirea Govora, arendată cu
dinte de monastirea Slobodia , arendată cu lei 17,037, bani 4;
le! 9150;
:
203. Ghindăonii-Crăcăânii, din districtulă
183. Câlăraşii, din districtulă Ialomiţa, pen- Nâmţu, pendinte de monastirea Duhalniţa, adinte de monastirea Mărcuţa, arendată cu xendată cu lei 23,707, bani 63;
lei 6150;
e
|
204. Borlescii,
din districtal
Nemţu, pendinte
184. Copusul-Odaia-Călugărului, din distric- de monastirea Taslău, arendată cn lei 20,325;
tulă Ialomiţa, pendinte do monastirea Căldă205. Drăgănesci-Mărunţei, din districtuli
ruşanii, arendată cu lei 16,000;
Oltu, pendinte de Mitropolie, arendată cu
185, Rădescii cu cătunele, din districtulii lei 28,200;
.
Muscelii, pendinte de schitul Valea, arendată
206. Vetrcle-Grecii şi Strihareţo, din discu le! 33,233, bani 33;
trictul Oltu, pendinte de Mitropolie, arendată
"186. Anin6sa, din districtul Musceli, pen- cu lei 9,814, bani 82;
i
dinte de Mitropolie, arendată cu lei 13,995,
207. Ciorâca s6ă Profa, din districtul Oltu,
bani 92;
pendinte de Mitropolie, arendată cu lei 6951,
187. Derivoescii, din districtulă Muscel, pen- bani 86;
“
IE
dinte de monastirea Vieroşuli, arendată cu
209, Bârca sei Valea-Mare, din districtul,
Jei 9259, bani 25;
Oltu, pendinte de episcopia Argeşii, arendată
-188, Topolovenii, din districtulă Muscelii, cu lei 9888, bani 88;
.
pendinte da

monastirea

Nucetu,

lei 5,629, bani 63;

arendată

cu

|

189. Munţii monastirii din districtulă Mu-

sceliă, pendinte de monastirea Câmpu-Lungii,
arendață cu lei 5,000;

"190.

Hârtiescii,

din

districtulă

Musceli,

pendinte de monastirea Vieroşu, arendată cu

lei 5,300;

”

ÎN

191, Breşniţa, şi Zădăstrița, din districtulii
Mehedinţi, pendinte de monastirea Tismana,
arendată cu lei 44,100;
:
192. Pristolu, din districtulă Mehedinţi pendinte de monastirea Cozia-Hotărani, areadată
cu lei 5:t,400;

.

,

193. Vâtra cu satele ef, din districtulă Mehedinţi, pendintede monastirea Strihaia, arendată cu ici 03,100;
194. Ascunsa, din districtulă Mehedinţi,
pendinto de episcopia Romnicv, arendată cu
lei 18,518, bani 51;
195. Slătiniculi şi Blidarele, din districtulă
Mehedinţi, pendinte de monastirea Motru, arendată cu lei 7,444, bani 44;
E
196. Albolescii, din districtală Mehedinţi,

pendinte de monastirea Strihaia, arendată cu

jei 13,148, bani 14;
197, Iliescii afară de trupulă 'Tarcinu, din
districtulă Mehedinți, pendinte de monastirea
Tismana, arendată cu lei 6,000;

198. Ploştina, din districtulă Mehedinţi,

pendinte de monastirea Tismana, arendată cu
lei 15,500;
.
.
199, Hotăranii-de-Susă, din districtulă Meheâinţii, pendinte de monastirea Hotărani, axendată cu let 16,100;
200, Cătune!e sâă Cătanulă, din districtală
Mehedinţi, pendinte ae Mitropolie, arendată
cu lei 7,000;

201. Rucşorenii, din districtulă Mehedinţi,

209, Recea și Slobodia, din districtulă Oltu,

pendinte de episcopia. Argeşi,
leY 5185, bani 19;

arendată cu

210. Rijleţu, din districtul Oltu, pendinte

de monastirea, Vieroşn, arendată cu lei 10,200;
211. Căzănescii-Rădesci, din districtul Oltu,
pendinte

de

monastirea

Horezu,

arendată

cu

lei 7300;
212. Cireaşovulă, din districtulii Oltu, pendinte de monastirea Clococioru, arendată cu
lei 9700;
.
213. Rijleţuli, din districtulă Olto, pendinte de monastirea Govora, arendată cu
lei 7150;

214. Teşila-Boștinarit, din districtul Pra-

hova, pendinte de monastirea Mărginenii, a2rendață cu lei 24,111, bani 11;
215. Pătescii şi Puchenii, div districtul Prahora, pendintede monastirea Ţigănescii, aren-

dată cu lai 23,110;

216. Odolu, Parepa şi Lolosca, din distric-

tul Prahova, pendinte de Mitropolie, arendată
cu lei 13.370, bani 37;
217. Moliţa cu puţurile de păcură, din districtulă Prahova, pendinte de episcopia Bazii,
arendată cu lei 13.740, bani 74;
|
218. Loloâsca-Fontânelele, din districtul

Prahova, pendinte de monastirea Gruiu, aren-

dată cu Ici 8,907, bani 40;
_
219, Muscelu şi Glodeanu,
din districtulă
Prahova, pendinte de monastirea Cotroceni, arendată cu lei 11,148, bani 14;
220. Vetra schitulii

Văleni, din

districtală

Prahosa, pendinte de monastirea Cotroceni,
arendată cu lei 10,018, bani 51;

221, Vlădenii, din districtulă Prahora,pen-

dinto de monastirea Mărgiacnii, arendată cu
lei 17,79, bani 29;
222. Tintea, din districtală Praheva, pen-

Ss
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“linte de monastirea

Mărginenii,

arerdată

cu |

lei 17,407, bani 40;
223. Olarii să Mărgineni, diu districtul
Prahova, pendinte de monastirea Mărginenii,
arendată cu lei 9,250;
294. Haimanalele, din distrietală Prahova,
pendinte de monastirea Mârginenii, arendată
„cu lei 10,000;

225, Şirna şi Tinosulă, din districtulă Pra-

'hova, pendinte de monastirea Mislea, arendată
cu lej 15.296, bani 29;

226, Cocoresciă şi Goruna, din districtulă

Prahova, pendinte de monastirea, Mislea, aren-dată cu Ici 8,185, bani 1£;

227. Morenii cu trupurile, din districtulă
Prahova. pendinte de monastirea Dlărginenii,
arendată cu le 17,814, bani 81;
228. Conduratu, din districtulă Prahora.
pendinte de monastirea Țigănescii, arendată
cu lei 12,074, bani $;

299, Binescii şi Uliţa, din districtulă Pra-

“hora, pendinte de monastirea Mărginenii, aren-

dată cu lei 19,922, bani 22;

50. Degeraţii, din districtul Prahova, pen-

dinte de monastirea

Mărgineni,

arendată

cn

lei 13,000;
931. Vadali- Părului, din districtul Prahova, pendinte de monastirea Zagora, arendată
cu lei 12,550;
259. Puchenii cu muntele Trestiora, din disstrictul Prahova, pendinte de monastirea Zna-govu, arenâată cu lei 1250
233. Vetrele Blejoi şi Zamfira, din districtuli Prahova, pendinte de Mitropolie, arendată
cu lei 8550;

„234, Proviţa, din districtal Prahova, pendinte

de Sântul-Gcorge-Noii, arendată cu les &500;
235. Vâtra schitului Apostolache. din districtalii Prahova, pendinte de monastirea Slobodia. arendată cu lei 16,100;
236. Găgenii, din districtal Prahova, pendinte
de monastirea Mislea, arerdată cu lei 7450;

237, Gura-Viţidrei, din districtul Prahova,

pendinte de monastirea Mislca, arendată cu
li

11 „050;

238. Crivina, din districtul Prahova, pendinte
de monastirea "Golgota, azendată cu Mă 7000;
239. Vărbila cu trupurile, din districtulă
Prahova, pendiate de monastirea Mărginenii,
arendată cu lei 13,000;
240. Bobolia, din districtul Prahovy a, pendinte de schitolă Predealu. atendată cu lei 7500;
241. Ciuslea cu Siliştele, din districtul Pat:
na pendinte de monastirea, Rachitosa, arcdată
"cu lei 41,510;.
242, Adjud ibi-Vechiă cu Lespcdile, din distrietulă Patna, pendinte de monastirea Bira,
arendată cu lei 22,308; “
243. Bârca-Păunesci, din districtală Patna,
pendinte de monastirea Bârnov a, arendată cu
“lei 13, 206;

244. Cărbunescii, din districtul

Patna, pen-

dinte do monastirea Cosieni, arendată cu
ler 5004;
:
245, Balotescii, din districtul Patoa, pendinte de monastirea Mira, arendată cu lei 7594;

246. Inconjurătorea schitului Bisanţia,
din
districtulă Putna, pendinte de schitulă Bisan-

ţia. arendată cu le: 10,252;

247, Michăescii cu trupurile, din districtul
Vâlcea, pendinte de episcopia Râmnicu, arendată cu lei 22,902, bani 96; 248. Marcea, din districtul Vâlcea, pendinte
de monastirea Cozia, arendată cu lei 72%,
bani 22;

2419. Băbeni, din districtul Vâlcea, pendinte :
de monastirea Bistriţa, arendată cu 1ci 14,495
bani 92
250. Vsdenii cu munţii, din districtală Vâlcea, pendinte de monastireaBistriţa, arendată
cu lej 9925, bani 92;
251, Milostea, din districtulă Vâlcea pendinte do monastirea Bistriţa, arendată cu
lei 8148. bani 14;
”
2592. Vâtra monastirii, din districtulă Vâlcea, pendinte de monastirea Govora, arendată
cu lai 18,148, bani 14;
233, Sirinâsa, din districtul Vâlcea, pendinte
de monastirea Iorezu, arendată cu lei 8888,
bani S8;
254. Romanii, ete,, din districtului Vâlcea,

penâinte de monastirea, Jlorezu, arendate

cu

cu lei 15,925, bani 9;
955. Mamu şi Pomarenii, din districtală
Vâlcea, pendinte de monastirea Mama, urendată cu lei 9277, bani 11;
256. Frăncescii monastirii, din districtuli
Vâlcea, pendinte de schitul Dintr'uni-Lamn,
arendată cu lei 7851, bani 8;
257. Sevestrenii, din districtulă Vâlcea, pendinte de monastirea Cozia, arendată ca lei 7650;
258, Polescit-de-susii,
din districtulii Vâlcea,

pendinte de monastirea Bistriţa, arendată cu

lei 0150;
259. Grăgiscea, cu Balta-Albă, din districtul Romnica-Sărată, pendinte de Mitropolie,
arendață cu lei 20,740, bani 75;
260, Văcenii sâă Jirlăii, din districtul Romnicu-Sărati, penâiate de monastirea Braâu,
arendată cu lei 27,814. bani 82;

261,

Muşetescii şi Jidenii, din districtală

Romnicu-Săratii, pendinte de
Navi, arendate cu lei 23,090;
259. Dordescii cu trupurile,
Romnicu-Sărată, pendinte de
benii, arendată cu lei 22,931,

Sântulii-Georgedin districtulă
monastirea Păbani 49;

263. Domnița, din distrietulă Romnicu-Să-

rată, pendinte de sântulă Joni din Focşani, arendată cu lei 84,851, ban 8;
264, Golescii, "din districtulă Romnicu-Săratii, pendinte de Sântută Ionii din Foczani,
arendată cu l2i 19,444, bani 45;

|
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nicu-Sărati, pendinte de Sântulii I&n din Focsani, arendată cu lei 93,740, bani 75;
266. Mândreseit-Bălăcenea. din districtul
Romoicu-Săratii, pendinte de Sântulă [ni din
Focşani, arendată cu lei 31,777, bani 17;
201, Vâtra monastirii, âin districtulă Rom-

nieu-Sărat, pendinte de monastirea Deduleseii,
arendată cu Ici 26,407, bani 41;

268. Georgâsa sâti Bstrâna, din districtulă

Râmnicu-Săratii,

pendinte

de

menastirea,

Bă-

benii, arendată cu Jcă 59.1)0;
269. Duda cu munţii, din Qistrictulă Romvicu-Sărati, pendinte de monastirea Bâmnicv,
arendată cu lei 11,879, bani 38;
210. Slâra-Bălțaţii şi Orâărâsa, din distrietală Romnicu-Sărată, pendinte ce monasti;ea
Râmnicu, arendată cu Lei 11,848, bani 88;
271. Jitia, din districtulă Ro:uicu Sărată,
pendinte de monastirea Romnicu, arendată cu
lei 7444, bant 44;
219, Dărăssii, din distiictulă Râmnicu-Sărată, pendinte de monastirea Romnicul, arendată cu lei 10,370, bană e7;
213. Movila-Spătaraloi, din districtul Romnicu-Săratii, pendinte Qo monastirea Romanica,
arendată cu lei 9814, bani 82;
274. Amara baba-Vişa cu Balta, din districtulă Romnicu-Sărati, pendinte de monastirea
Râmnicu, arendată cu lei 17.037, bani 5;
215, Văcenii ccă Nisipinii, din districtul
Romnicu- Sărată, pendinte censuastirea Romnicu, arendată cu lei 7222, bani 22;
216, Modrenii sei Pardoşii, din districtulă
Râmnicu: Sărati, pendinte de m:onastirea Băbenii, arendată cu lei 9030;
217. Vulpenit, din districiulă Roimaraţi,
pendinte de monastirea Surpatele, arendată ce
Jci 20,000;
218, Virtiza-Româră, Gin distriotalii Ro-

„manaţi, pendinte de manastirea
dată ca lei 19,100;

219.
manaţi,
rendată
280,

Căluiu, aren-

Fundulă-Vorniculoi, din districtul Ropendinta de monastirea Ilotănanii, acu lei 21,955;
Hotăranii vetra monastirii,
din distric-

tuia Romaraţi perdinte de movastirea Fotă-

286. Fontânele, din districtală Romanați.
pendinte de monastirea Glavaciocu. arenlată
cu lei 13,600;
287. Gârcorulă, din distrietuli Romanați,

pendinto do schitul Dintr'onă-Lenmă, arcn-

dată cu lei 10,200;

,

288, Broscenii, vâtra monastirii, din districtali Romanaţă, pendinte de monastirea Că.
luiu, arendată cu le! 14,950;

289. Cornescii, din districtul Romanați,

pendinte de monastirea Căluiu, atendată cu.
lei 8230;
:
290. Păncescii-Dragomiresci, din districtul
Romanii, pendinte de episcopia Romană, arendată cu lei 37,594, bani 25;
291. Rediulă, din disteictuli Romani, pendinte do monastirea Bărboiu, arendată cu
lei 12,000;
292. Tămăşenii, din disteictală Pomanii,
pendinta de monastizea Galata, arendată cu
lei 4760;

298. Mogosescii și Volintirescii, din distrie=

tulii Romană, pendinte de monastirca Nâmnţo,

arendtă cu lei 15,108;

294. Citturescii, din districtulă

Romană,

pendinte de monastirea Sântulă Sara, aren-

dată cu lei 7071;
295. Pildescii, din districtul Romană, prudinte de monastirea Agaţia, arendată cu
ley 18,000;
296, Roşii din districtul Romană, pendinte
de episcopia Romanii, arcndată cu lei 13,118;
297.

Richitenii, din districtul Romanii, pen-

dinte de Scâlele, arendută cu ley 5025;
298. Mălini) din districtulii Sucâsa, pendinte
de menastirea Slatina, arendată cu lei 35,261,
bani 75;
299.

Doihescii, din districtală

dinte de monastirea' Probota,
lei 17,814, bani $2;

Sncâva, pen-

arenântă

cu.

300. Bordia,
din districtul Sucera, pendinte

de monastirea Râşca, arendată cu lei 1-1.350;
901. Dolhesce şi Buda. din districtală Sucâva, pendinta de monastiria Probota, -arendată cu Ică 39,400;
302. Heciv, din districtul Suctva, pendinte
de menastirea Probota, are ndată cn lei 21,020;
309. lucongiurătârea monastirii Probota, din .
districtolii Sacâra, pendinăe de monastirea
Probcta, arendată cu lei 10,900;
304. Teodorescii, din districtelă Sucâva,
pendinte de monastirea Zagavia, arendată cu

razii, arendată cu lei 17,500;
281. Viişora scă Bânţa, din districtulă Ro.
mavaţi, pendinte de episcopia, Romnice, aren„dată cu lei 7592, bani 60;
262, Celeinlă, din districtuli Romanați,
pendinte de monastirea Brtoiulii, crendată cu! lei 1165;
iei 7165, bavi 19;
305.
|
i, dia dietrictali Suceva, pen283, Roşienii, din district. Romara i perdinte dinte deTătăruşi
monaatirea Zagavia, arendată ca
do monastirca Râncăciorn,arerdată ca 1. 8100;

284. Rădizâra, din districtului Romnanaţi,

pendinte de movastirea
cu el 13,400;

Râncăciorn,

arendată

lzi 14,810;

,

396. Ilârtopele, din districtulii Su-ssa, |endinte de monastirea Zagavia, arendată cu

15,516; 285. Runcu), din districtul Romanați, pendin- lei 307.
Gulia, din districtul Suezva, pendinte
de monastirea Zagavia, arendată cu ler 6200;
+

te de monastirea IMorezu, arendată culci 8600;

on

265, Bogda şi Hârâia, din districtul Rom-

=9

FINANCIARE

Preotescit,.

din

districtulă

Succva.

Snccra, pendinte da movastirea Probota, aren-

dată cu lei 6005;
at. Ghimpețenii. din districtul Teleormav,
pendinte da Ait sopolie, arendată cu lei 3740;
312. Merişaniă, din distrietulii Tele ormnani,
pendinte de Mitropolie, arendată culci 2! AS1
bani 113;
313, Bolitorii, din distiictulii Teleormani,
pendinte de monastirea Cezia, arcndată cn
lei 7.107, bani 40;
314,

Silistea,

din

districtulă

Tel:ormanii,

pendinte de monastirea Glavaciocu. arendată
cu lei 10,370, bani 37;
315. Șipotele, din distrietală 'Teteonnenă,
pendinte de monastirea Vieroşn, arendată ca
jel 19,970, bani 37;
316. Harezu sci "Tătăreseit, din districtul
'Teleormanii, pendinte + de monastirea, Câmpulungi, arendată cu !ef 7407, bani 40;
317. Spătăreii, din distrietulii 'Teleormană,
pendinte de monastirea Văcărescii, arondată
cu lei 23.444, bani 44;
518. Pepte, din distrietulă 'Teleor mană,
pendinte da monastirea Cotrocenit, urendată
cu lei 12.292, ban! 92;
319. Beiu), din districtai Teleormanii, pen&inte de Sf. Ecaterina, arendată cu lei 8902,
bani 95;
320. Uimeniă, din cistrietulii Telcormauii,

pendinte de monastirea Sărindaru, srendată

mână, pendinte de monastirea

Glavaciocu, a-

rendlată cu lei 36,10;

320, Dorobanţu-Suhaia, âin districtual 'Pelcormană, pendinte de monastirea

(lavaciocu,

arentată cu lei 122,200;
331. Diochenii,
din districtul Tecuciii, pendinte de monastirea Nicorita, srenâată cu lei 9700;
2, Geru cn Siliştele, din Qistrictuiă Tecă, "pendinte de monastirea R achitâao, atundată cu lei 19,687, bani 40;
333 Bareca fără Bacinrac, din districte! Lecuciii. pendinte de morastirea. Da ancu, arenjată cu lei 10,715, bani 18;

304. Varnița, div districtul Tecncit, pendiute
Qe monastirea Rakitâza, arenlată culei 11,035;
535. Durăscii, in gistrictu! Tecuci, pendinte

de manastirea Nemţn, arendată ca lei 10,500;
336, Incongiurătârea monestirif, din districta li Tecuci, penlinte de monastirea Rachi6 sa, arendată cu lei 20,001 ;
337, Glărănescii, din diztrictulă 'Pecuciii,
pendinte da monnetirea

Rachitosa, arerdată cu

lei 6. 009;
338. Odaia din diatrietal Tecuciă, pendinte
do monastirea Soveja, arendată cu Ică 60,601;
399, “Ţepdia cu Sitigtele, din districtul 'Pecuciă, pendinte

da

monastirea

Rachitosa,

a-

rendată cu lei 9001;
3.10. Ciotrescil, ete. din diztrictulă 'Cecuciă,
pendinte de monastirea Nemo, arendată ca
lei 10,023;
341, Şerbănescii şi Duda, din districtul 'Lecaci, pendinte de monastirea Soveja, arendată ca lei 5271, bani 7;
342, Ghioldunrlă, din distrietulă Tecuciă,
pendinte de monastirea Berzunţu, arendată ca

lei 5217, bani 77;

cn lei 7414, bani 4;

343, Dângeniy, din districtală Mee ucii, pendinte de monastirea Soreja, arerdată cu

pendinte de monastirca Căldăruzanii, areudată
cu leX 9314, bani 81];

lei 5305;

321. Bisoliţa, din diatrictalii "feteormanii,

322. Pâtra, din districtul 'Peleormanii, pen-

dinte dea schitul Ostrorenii, arendată cu
Vei 20,740, bani 74;
323. Pănltsca, dindistrictul Teleorman, pendinte de Sf. Giorge-Noi, areniată cn1, 23,000;

324. Domenul-Purnv, diu districtel Telcor20; pendinte de $Stat, arondată cu lei 110,900;

595, Stoborăscii, din districtul Tel. ormani,
pendinte de monastirea Michaii- Vodă, arendată. cu 1eY 10,000;
326. Frumâs», din districtuli Teleormauii,
pendinte do monastirea Mărginenii, arendată
cu lsă 32,100;
327. Dră gănescii sti Țigănia. din districtul Telcormană, pendinte d> monastirea Văcărescii, arendată ca lei 19,700;
328, Sardia , din districtală Telcormani,
peniinta

de monzstirea

co let 76,100;

Văcăsescii,

arenidată

329. Dănescit şi Uda. din districtulă Telcor-

3-14. Parte din Bâiccnii, diu districtulă 'Pecuci, p-ndinte de monastirea Rachitosa, arendată cu lei 4064;
345, Bălănescii , din districtului Tecuci,
pendinte de monastirea Agapia, arcndată cu

let 8150;

.

346. Odaia-Bursucanului, din districtul Tutova, pendinte de monastirea Florescii, ar(ndată cu îcă 20,310, bani 37;

347. Fundcann, din districtuli Tatova, pen-

dinte de monastiria. Nemţn, arendată cu
lei 14,500;
3-18, Incongiurăi 16rea monastiri!, din districtală Tutova,

penlinte de monastirea

Adami,

arendată ca ll 11,100;
549. Bonghenii, “din districtul Tutora, pendinte de monastirea 'Paslăy, arendată
cu 1. 6251;
350. Stăbăsesci! ca Siligtele, din districtală
Tutova, pendinte de monastirea Rachitoza, arendată cu lei 17,131;
“351, Fătăciunij, din districte] Tutova, pen-

.

308.

vendinte do monastirea Slatira, arendată cu
lei 5372:
309. Platonescii s6ii Manolea. din districtul
Sucâva, pendinte de monastirea Probota, arendată cu lei 6210;
310. Crivescii gi Bidulița, din districtulă
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dinte de imonastirea,
lei 7381;

Rachitâsa,

arondată
“

cu

352. Şendreni, din districtul Tutova, pen-

Iuii, pendinte do monastirea Nâmţu. arendată cu lei 4500;
573. Stoboranii, din distrietulă Vasluiii, pendinte de monastirea Stoborânii, arendată cu

“dinte de monastirea Pachitâsa, arendată cu
”
lei 9000;
ici 3877, bani 50;
359. Grăjdenii cu Cătunele, din districtul
314. Delescii, din districtulă Vaslui, pen'lutora, pendinte de monastirea, Golia, aren- dinte de Sântuli
i 16a-Gură-d?aur, arendată cu
dată cu leY 15.310;
lei 7100;
|
354. Pântăşanii, din districtul Tutova, pen
375. Dabele, din districtul Vlaşca,, pendinte
dinte de monastirea F'rumâsa „ arendată cu de Mitropo
lie, arenaată cu lei 7402, bani 96;
lei 5852;
976. Gubavia gi Macărău, din districtulă
355. Bălănesciy, din districtul Tutova, pen- Vlaşeca. pendint
e de Mitropolie, arondată cu
dinte de monastirea Trei-Erarchi, arendată cu lei 6148,
bani 14;
Ă
“
lei 4650;
”
377. Dandar
şi Comora,adin districtul Vlaşca,
356, Ghefa şi Ruptura, din districtul Tuto- pendinte de
Mitropolie, arendată cu lei 18,995,
va. pendinto de monastirca Soveja, arendată
bani 92;
”
cu lei 5700, bani 74;
378. Sevestrenit-Ghimpeni, ete., din distric357. Fundeanulii fără trupulă Milesci, din tulă Vlagca,
pendinto de Bitropolio, arendată
districtală "Tutova, pendinte de monastirea Acu lei G1Il, bani 11;
dam, arendată cu lei 9900;
319, Puranii, din diatrictul Vlagca, pendinte
358. 'Tihulescii şi Antonia, din districtulă de Mitropoli
ă, arendată cu let 6,851, bani 85;
Tutova, pendinte de monastirea Soveja, aren330. Eroslăvescii şi Văcenii, din districtulă
dată cu loi 6047;
Vlaşea, pendinte de Sf. Gcorge-Noi, arandată
369, Schitulii-Orgoescii, din distrietulă 'Tucu Ici 93,314, bani 81,
tova, pendinte do monastirea Nâmţu, arenda3S1. Poiănii, din districtul Vlașca, pendinte
tă cu let 3050;
de Sfântu Georga-Not, arendată cu lei 17,814,
360, Florescii cu Cătunele, din âistrictulii bani 81;
Vasluii, pendinte de monastirea T'lozeseii, a282. Bănssa, din districtulă Vlașca, pendinte
rerdată cu lei 9500;
da Sf. Goorpe-Noi, arendată cu lei 18,518,
901, Mărăşcnii,
din districtulă Vastuiii, pen- bani 52;
dinte de monastirea Sfântu Sava, arendată cu
385. Puranii, din districtuli Vlașca, pendinte
lei 10,001;
de Sf. George-Noii, avendată culei 3,810, b. 37;
562. Laza cu Cătunele, din districtală Vase
331. Prundulă, din distriotuli Vlaşca, penluiii, pendinte de monastirea Florescii, aren- dinte
de monastirea Sf. Goorge-Noii, arendată
dată cu lei 22,760;
cu lei 16,740, bani 74;
363. Pobrovăţu, din districtul Vasluii, pen385. Daia, din districtulă Vlasca, pendintede
dinte de monastirea Dubrorăţu, arcndată cu monastirea
Cotroceni, arendată cu lci 14,814,
lei 34,011;
"
bani 81;
964, Liporăţu, din districtul Vasluii, pen386, Găujanii, etc., din districtul Vlaşea,
âinte de monastirea Dobrovițu, arendată cu pendinto.
de manastirea Cotrocenif, arcndată
lei 23,109;
cu lei 16,000;
:
265. Inconziurătârea monastirii, din districDăiţa, din distrietulă Vlaşea, pendinte
tulii Vaslui, pendinte de monastirea Fâstâci, de 387.
moriastirea Căscidrele, arendată culei 18,592,
arendută cu lei 7,602;
bani 59;
260. Vulturescii, din disteictuță “Vasluiă,
953, Vetra monastirii, din districtul Vlaşca,
pendinte do monastirea Văratescu, arendată cu
pendinte do monastirea Căscidrele, arendată cu
lei S501;
|
le: 18.029, bani 62;
367, Băltenii, din districtul Vaslui, pendinte
389. Cacaleţii scă Gogoşarii, din distrietală
de monastirea Fâstăci, arendată culei 23,095;
368, Schitul-Rafaelă. din districtul Vasluii, Vlaşca, pendinte de monastirea Sf. Ecaterina.
arendată cu lei 24,185 bani 18;
pendinte de Sc6lele, arentate cu lei 6750;
290. Frasinu), din districtul Vlașca, pendinte
369, Coropcenii, din districtulă Vaslui,
de Sf, J6n din Focşani, arendată cu lei 20,551,
pendinte de monastirea Bărboiă, arendată, cu! baul
S5;
lei 4600;
“
391. Cârtojanii şi Vida, din districtul Vlașca.
370. Valea-satulni, din Gistrictală Vasluiă, pendinte de monastirca
Stavrupoleos, arendată
pendinte de monastirea Bârnova, arendată cu
cu Îck 35.500;
!
- lei 4799,
392. Czoru şi Obislave, din districtul Vlaşca,
311. Protopopenii, din districtul Vaslciă,
pendinte de Mitropolie, arendată cu lei 14,100;
pendinte de monastirea Dobrovăţu, arendată
393, Măgura-Dudescii, din districtul Vlaşea.
cu le 92222, bani 22;
! pendinte do Mitropolie, arendată culci 12,600:
372, Schitulă-Lirovelui, din cistrictalii Vas- | 391. Valea sți Nebuna,
din districtul Vlagea,
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dinte de monastirea Cotrocenii, arendată cu
lei 64,000;
398. Gâstescii români, etc., in districtulii
Vlaşea, pendinte de monastirea Radu-Vodă şi
Michaii- Vodă, arendată cu lei 29,750;
399. Tangărul, ete., din dist. Vlaşca, pendinte
de monastirea Sărindaru, arendată cu let 24.550;
- 400. Târnava,
din districtul Vlaşca, pendinte
de monastirea 7lătaril, arendată cu lei 18,500.

pendinte de monastirea Giaraciocu.. arendată
cu lei 22.000;
395. Ghimpați, din districtulă Vlagea, pendinte de monastirea Văcărescii, arendată cu
lei 19.450;

396. Vâtra monastirii, din districtul Viaşca,

pendinte de monastirea Comana, arendată cu
1ei 81,150;
-397, Petrele, din districtulă Vlașca, pen-
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PENTRU

REGULAREA

:

GE

SI MARGINIREA
TESAURULUI

IN

IMPRCAULURILORU
CURSULU

PROVISORIUI

ALE

ANULUI

(Decretiă-No. 1532 din 9 Augustii

1871)

Art. 1, Ministerulă financelorii va putea,în | * Art. 5. Imprurauturile contractate în cur-casuri de neînlesniri pecuniare ale tesauralui | sulii unui ană voră fi pe deplină restituite până
până Ja intrarea fondurilorii sele, a contracta [a fincle acelui ană.
Arte Ge Ori-ce bonuri de tesaură cu scaîmprumuturi provisorii în contra de bonuri de

denţă după 831 Decembriii alii anuluiîn care s'a

tesaură cu procente până În dece Ja sută,
Arte 2, Aceste împrumuturi

provisorii

se

mărginescă la ţifra e trei milione lei capital,

Pentru ori-ce împrumutare caro va trece pesteactată sumă de trei miliâne, ministrulii care
a contractatii şi casierală care a subscrisă bo-

nulă suntiă şi rămânii răspunqetori solidari că-

tre împrumutători.
Ei poti fi traduşi pentru acssta de către particulari! lesaţi înaintea Tribunalelorii ordinare

fără nici uă prealabilă autorisaţiune..
Art,

3, In fio-care Sâmbătă se va publica

prin Donitoră, în cea d'ântâiă pagină şi col6-

emisă, constitue
ună titlu de creanţă pentru
detentori numai în contra ministrului şi a casierului care le-ai subsrisii.
:

Acestii articol precum şi art. 2 se voră reproduce în întregulă loră în fie-care bonă de
tesaură, spre cunoscinţa împrumutătoriloră,
Art, 7,

Bonurile

de tesaurii

nepresintate

la scadenţă nu mai produci nici uă dobândă de
la, acea epocă şi penă la presintare.
Dobânda nu înceteză pentru bonurile presin-

tate la scadenţă, dâră neplătite din causa ne-

înlesnirii tesaurului. Art, 8, Bonurile de tesauriă nu rorii putea

nă, sitouţia acestori împrumuturi.
Art. 4. Bonurile de tesaură ce se emitii pen-

avea uă scadenţă mai depărtată de câți şâze

tru aceste imnpromuturi provisorii sunt la ordin,

luni celă mvlti de la data cmitereă lori,

GE

LE
MODIFICATOARE

UNORU

ARTICOLI

DIN

PROVISORII

ALE

LEGEA

ASUPRA

IMPRUMUTURILORU

TESĂURULUI

(Decretii Do, 410 din 20 Februariii 1573)
Articolulii unicii, Prin derogaţiune Ia le- strulă, cara a contractatiă, şi cazierul, care
gea, din 9 Augustă anuli 1871, asupra îm- a subsrisii bonulă, sunti și românii respundtprumuturilorii provisorii ale tesaurnlui, ar- “tori solidari către împrumutători,
Ei potii fi traduşi pentru acesta de către particolele 2, 5 şi G din citata, lege se modifică
numai pentru

acestii ani 1873,

în moduli

ur-

ticolarii lesaţi înaintea Tribunaleloră ordinare,

îără nici uă prealabilă autorisaţiuae, ”
mătoriă :
Art, 5. Imprumuturiie contractate în curArt, 2. Ministrulă este autovisatii a face
imprumuturi până la concurenţa gifrei de 6 mi- sulă acestui ani vori fi pe deplini restituite
line capitală. Pentru oril-ce împrumutări cari | până la 1 lulit 1874.
va trece peste acestă sumă de 6,000,090, mini-|!
Art, 6, Ori-ce bont de tesauri ca scadenţa
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LEGIUIRI

peste1 Iulii 1874 consiituo un tiilu de creanță

Acestii articol prezunăi și art. 2 şi 5 se vor
pentru detentori numai în contra ministrului | reproduce în întregă în fie-care bonă de teeaar.
şi a casierulai care le-a subscrisă, -

spre cunoscinţe împramutătoritoră.

LE
PENTRU

MODIFICAREA
PUBLICU

LEGEL

DIN

VINDERII

VI&DEREA

GE
BOSURILORU

UNEI PARTI

DIN

RURALE

CE POSEDA

BCNURIIE

TESAURULU

STATULUI

(Decrelii No. 1522 din 26 Decembre 1870)

Art, 1. La finele art. ]1 din legea de la
15 Februarie, 1870. sa alaugă curintelo: ei!
prin licitaţiune orală, între ofertanți,
Art,2, Articoluli 5 din legea citată la art. 1
de mai zusă se modifică în moiulii rrmătoră:
Cai

Guvernul este autorisată a urma cr vin=
d&roa bonurilor rurale ce posadă şi cară va mal
poseda tesaurul publicii, din tînderea bunuriloriă Statului, pe preţurile cele mai avantagriose

fiscului, oferite Ja licitaţiane.>
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REGULADMENTU
ALU

COMITETULUI

DE LICUIDARE

ALU

OBLIGATIUNILORU

RURALE

„* (Decretii No. 1492 din 22 Augustă 1873)

Despre

Art. 1, Comitetuli

comitetiă

ține şedinţă ort-cândă

interesulii serviciului o cere şi celii pucină de
donă ori po siptimână, Marţea şi Vinezca.
In casulă cândă vre-un membra să nu potă

a legci rurale, Decisiunila se dati cu majoritatza voturiloră,

Recomandă, numirea impiegaţiloră şi cere

revocarea, ori-cărnia din agenţii sf, cândă nu

rsspunda cu sânţenie la inâtoririle ce le impună.

.

”

loa parte la şedinţă, secretarulă comunică din

Verifică constatările dreptoriloră fie-cărni
proprietară şi antoristză liberarza obligaţiuniloră pentra injemnitatea acordată da lege,

Ari, 2, Dehberaţiunile Comitetului se son-

alocate prin art. 50, 54 şi Gl ai legel rurale
precum şi regulata plată a cnpâncloră şi a o-

ajun annia din suplininți, pentra zl înlosui
(art. 37 diu lege).
statii prin procesă-verbali semnatii de niembrii Comitetului şi de sverctarii,
Aceste procese-verbule ee transcriii întruni
registru specială în care ascmenca subseriii
membrii şi secretarulă,

Piiregheză efectuarea încasăritorii sumeloră

bligaţiuniioră eşite la sorți,
Constatiă în fie-care săptămână.şi ori-cândă
va. crede de cuviinţă, situaţiauea serviciului și
a casieruiui şi numerarulă

disponibili îl

în-

chido în ostbita casă do la care nă cheie se
Art, 3e Co:nitetulă corespunde d'a dreptulă ține de merubrulii alesă do Curteade casațiuna,
ca tâta autorităţile publice. Chârtiile ce se lu- una de n:enibru alesă de Curtea de compturi şi
crâză

în cancelaria, sea, după procesele-veabnie
încheiato în ş»dintele sile, se semutză de pre-

şedintele Comitetulri şi în lipsă de membra

alesă de Curtea de casațiuna sâă supiiaintelo

£Eii şi so contra-semnâză de secretară,

a treia de casierii,
Elaboreză projectulă do buâgeti pe fia-care
anii si impreună cu situațiunea Casei şi a, serviciuiui până în «cea de 30 Saptembre îlă înain-

teză Ministerului finangeloră celă înay târgiă
“Tote corespondenţele autorităţilori publice, pânt la 90 Octombre,
petiţiunile, rcelamaţianile şi orl-ce relaţiuni
Osdonanţeză achitarea, che!tuelilorii Comiteatiugătâre de atribnţiunile Comitetului se a- tniui
în virtntea şi în limitele crediteloră adresâză preşedintelui Comitetolnl da lenida- cordate prin budgetă,
rea obligaţinnilori rurale.
Priveghiază asupra regulate! țineră a regi-

Art, 4 Comnitetulă deliberâză, decide, dirige şi supraveghiază executarea decisinniloră
s6le asupra toti ce privesce stricta executare

streloră, concerrarea astelor, observă cormapta-

rile mensuale ale casierului şi comptuli gene-

ral ali Comitetului și lo înaintâză însinte de

_.

CAPITOLULU 1

9%

FINANCIARE

1 Aprilie

cu tâte

actele justificative înaltel

Curți de compturi.
!
Cestifică tote registrele Comitetului şi ale

casierului.
Semneză obligaținuile rura!s şi sugele iorii
şi priveghiază anularea semnăturelori la cele
anulate şi achitate.

CAPITOLULU 11
Despre înscrierea în registre a titlurilorii
de despăgubiri liberate proprictarilorii

Art. 5, Inscrierea în registro a titiurilorii
provisoriii sa face dapă ordinulă alfabeticii ală
comunelori,
Pentru acesta so ţine unii registru generală
şi 91 registre, câte unu de fic-care judeţ.
In fie-care din aceste 31 registre se înscrie,
după ordinul alfabaticii, tâta comunele jude-

țului şi tote proprietățile din fie-care comună,
Numele proprietarului şi ali proprietății

cele se înscrii pe pagina din stânga, 6ră numărulă seriei cu numerile de ordine şi valârea vbligațiuniloră liberate po pagina drâptă.
:

La finele fie-căreia luni sa adiţioneză sumele

din registru, se constată exactitatea lori de
Comitetiă.
-

CAPITOLULU- UL
Despre liverarea oblizaţiunilorii rurale

De la obligațiuuile date din uuoă se voră
opri cupâuele achitate şi anulându-se se voră

ataşa la obligațiunite primitive rămase la Comitetit.

Val6rea obligaţinniloră prezchimbate se va
trece în oscbită rubrică în registruli generală,
Gră în aceiii de partidi so va nota numărală
lori lingă ală aceloră primitive,
:
Ă

Art. 3, La liberarca obligaţiuniloră se îm-

plinesco do la proprietarii sub liberaro de recepisa câte unul şi jumătate leii vechii la, mie,
conformii legei din 20 Mastie, 1865, (Jlonito- .
torulă No. 15).

Acâstă împlinira se faco şi la preschimbarea
obligaţiunilorii uzate să rupte,

CAPITOLULU 1V
Despre

plata dobândiloră

semestriale

Art. 9, Piata dobândilori se face directă în
Bucuresci de casierulă Comitetului şi în județe
de casierii generali ln finele fiz-căruia semestru, încevândă din dilele de 24 Aprilie, şi

24 Octombre în fie-care ană şi după rândulit

presintăriă lori.
Ac6stă plată sa face în sciimbulă cuponului
ssă ca Oneloră presintate de posesorii loră,
după ce casierulă sa asigură că nu suntii de la
obligaţiuni eşite la sorţi, în care casii achitaria lorii nu sa pâte face de câtă în virtutea u-

nei ordonanțe liberate de Comitetii.

Art, 10, Cuponele ce sa priimeacă de diferiţi agenţi fiscali ee consideră ca numarariă
și ca astă-felii se vârsă da casierii șrenorali la
casieria centrali a Comitetalui în comptulă
Aceste obligaţiuni so semneză do Comitetă fonduriloră sâle sub liberara de rocepisă,
şi se vizeză do scoretară după trecerea loră în |. Art. 11, Ps cupânele achitate se aplică de
registre, ele se remitii proprietarului ssii pro- casierulă centrală ali Comitetalu! stampila de
curatozului stă care, pentru a oră priimire, achitare, se trecă pa fiz-care di printr'ună
gemneză po suşele oiigaţiuniloriă liberate, In șnură, şi sub sigilială scă însoțite de unii bor=dosulă titluziloră de despăgubire
care se re- deroiă la finele fiz-căreea
lunl impreună cu compţinii la Comitetii, secretaruli noteză, snb ade- turile le trămite Comitetalui spre a lo verifica,
verirea unuia din membrii Comitetului, nnmă- apiicândă pe dânsele stambila da anulare şi a

Arte 6, Obligaţinvile rurale se liberâză pe
basa unei decisiuni a Comitetului în schimbul
titluriloră de despăgubire,

rulă şi val6rea, obligaţiunilozră liborate şi ală

filei registrului în care suntii trecute.
Din aceste titluri se formeză oscbitii dosarii
pe judeţe pe fie-care lucă şi la finele anuini nu:

Ie înainta astă-fel la finele anului înaltei Curți
de comaturi.

CAPITOLULU V
m:rotate, gnuruite și sigilate de Comitetă, se
trămită înaltel Curți de compturi înscșite de Tragerea la sorți n obligaţianilorii ruunii borderoă după rcgistrulii generală.
rale; liculdarea şi achitirea lorit
Arte 7. Obligaţiunila comunale rurale și
cupânele procentelorii rupte s6ii usato se potă
Art. 12, Operaţiunea tragerii la sorţi aobli-

reîncui conformă art. 48 din lege,

- In schimbul unoră asemenea obligaţiuni:

după ce sa anultză de Comitetă so liboreză din
condica, a suşe altele da aceeaşi val6re, pur- tândă numărul curentă, cră celo stricate se
ataşeziă la suşa, loră cu adnotare, sub semnătura Comitetului, â numărului şi data sub care

s'a liborată altele în loculii loră.

gaţiunilorii comunale rarale s3 face do Comitetii, conformii art, 42 din legea rurală, după

regulamentul deerctat prin Monitorulii No.18,
din 6 Aprilie, 1867.
,
îrt, 13, Posesorii de obligaţiuni
sorţi, cu uă cerere

înscrisă, le voră

eşite la
remite se-

cretarului Comitetului cu t6te cnpânele necxi-

gibile până la diua tragerei, luândă de Ja regi-

-

Şi

LEGIUIRI

registrului sub |

Art, 14. Secretarulă, imediatii după priimirea unorii asemenea obligaţiuni sub a sca de a-

Duoi ţiitoră de registre.

prâpe priveghere, face a se constata dâcă în a-

devără suntă eşite la sorţi a se confrunta cu
suşele pentru constatarea identităţii, a se tre-

Duoi copişty,
Uni odăiaşă,

co în registrelo respective, a se pune pe ele
stampiluli constatații şia să face ordonanța
pentru achitarea valOrei lori, pe care o snpune
prin referaţă pe a sea respundere semnăturoi
imembrilori şi în urmă uă remite celui în
drepti împreună cu obligațiunile,

CAPITOLULU VII
Despre atribuţiuuile secretarului
Art, 20, Secretarul este însăcinată, sub
autoritatea şi privegherea Comitetului, cu dirigerea tutulori Iucrăriloră,
Eli esto obligatii a se afla în cancelaria cu
totă personalulă împreană, în tote dilele lucrătâre de la orcle 11 de dimincță şi a sta pâ-

: Arte 15, Casierulii centrali ali Comiteta-

lui şi casierii generali de judeţă primindă asemenea ordonanţeşi obsersândă strictii rândalii

presentării lori la casierie, le achită după co

cu compturile le înaintâză înaltei Curți de
compturi însoţite de ună borderoi.
Art, 17, La casă do a lipsi cupânele neexi-

gibile de la obligaţiunile cşite la sorţi, achitarea so va ordonanța cu deducorea valârei cu-

pânelori lipsă, cazi la preszntare so vor achita

prin osebită ordonanță.

Art, 18. Valârea obligăţiunilorii cai, după
art.47 din lega, suntă supuse oprirei se irămit
“Casei de depuneri şi consemnațianI sub libaTara de recepisă, cate se va înainta Tribunalelui scă autorităţei după cererea cârera sta făcută cprirca.

CAPITOLULU VI
Despre

personalulii cancelariei
comitetului

Art, 19, Serviciul Comitetului se compune
din :
E
A. Serviciulii cancelariei
Uni secretari,

Unii şefii alti serviciului comptabilită ţii,

Unii adjutoră ali secretarului,
Unii şefii de biuroii,

Duoi ţiitoră de registre.

Uni registratoră-arhivarii.
Duo! copisti,

Uni intendenti,

" Ună uşieră,

Uni purtătorii de corespondențe.

n la orele 5 după amâdi,
“
- Elă face şi observă tâte lucrările pontru e-

xecutarea disposițianilorii legii şi a reglemen-

tulni de fași după decisiunile Comitetului,

Ei coutrasimnâză tâte hârtiile şi, pe a să .

răspundere, le supune semnătarei preşedinte-

|

Ini Comitetului,
“
Eli convâcă pe membri Comitetului în şe=
dinţele extraordinare şi le supune tâţe cestiuDile co suntii do resolvatii.
Elă asistă la tâto şedinţele Comitetului şi
face procosele-verbale,
Elă

recomandă

numirea

şi cere

revocarea

personalului inferioră, determină atribuţiunile
fic-căruia, şi privegheză executarea, dilnică a

tutoră operaţiunilorii.
_
Elă priveghâză pentru verificarea, în fie-care

lună a compturiloră

mensuale
ale casiorului

Comitetului, anularea cupâneloră şi a obliga-

țiuniloră achitate, buna lorii conservare, încheerea, şi trămiterea comptului anuală împreună cu tote actelejustificative înaltei Carti
de comptuti, celă mai târqiă până în diua de
1 Apriliă ală fie-cărul ani.

Eli se asigurăîn fie-care di de trecere, prin
registre a tutuloră operaţiuniloră şi de exactitataa, loră.
Art. 21. In lipsa secretarului, îndetoririle *
scle se îndeplinoscă de şefală serviciului comptabilităţii,

CAPITOLULU VU
Despre atrikuţiuuile şefului serriciu-

lui comptabilităţii

Art, 22. Şefală serviciului comptabilitățir

cu adjutorulă ţiitoriloră de registre pe a sa
răspundere ţino comptabilitatea Comitetului
şi verifică compturile casierilor, conformându-

se disposiţiuniloră legi! asupra comptabilităţeă generale a Statului, ale reglementului do .
iaţă, ia celoriă ce se vorii mai lua de Comitet.

Lupa =

se asgiură că sunt însoţite de tâte. obligaţiunile citate în ordonanța cu cupâuole lori pe
cari pune stampila achitată;
Art, 16, Asemenea ordonanțe, achitate de
casicrii generali, se trămit ca gi cupânele drept
“numerară sub liberare de recepisa casierulai
centrali ali Comitetului, care împreună cu
cele achitate directă de dânsuli, la finele ficcăreea lant, la trămito Comitetului, La Cowitetii sa verifică, se pune pe fie-care obligaţiune
stampila anulată, şi la finele anului împreună

- B. Serrieiulii casierici
Unii casier.
Uni adjutorii.

.

|
stratură ca dovâdă numărul
care s'a trecută cererea sea.

95
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Elă închee celă maitârdii penă la 1 Apriliă
comptulă Comitetului pe anulă expirat şi împreună cu compturile mensvale ale casierului
şi cu tâto actele justificative le supune prin

secretarii aprobării Comitetului şi le înaintâză
înaltei Curți de compturi.
- Eli viz6ză, recepisele casierului pentru sumele priimite,

observă

trecerea

imediată

în

registrele apsobate de Comitetă şi le înainteză
scii le remite celui în drepti.
Eli constată Ia finele fie-cărui trimestrn su-

mele încasate do la fie-care judeţă din fondu-

rile rarale şi prin secretarii cere Comitetului
a se lua disposițiuni necesarii pentru împlini-

rea rămăşițelorii.

|

Elă priregheză ca tâte operaţiunile să se

trâcă dilnică în registrele privitâro fără a per-

mite sub nici unii pretexti amânarea po tă a
dona-dia înregistrării loră, a adiţionării su-

meloră la finele fie-căria, pagine şi a constatărei
exactităţii operaţiuniloriă trecute.

CAPITOLULU IX

partiii, o trămite şefalui comptabilităţe! pentru a o viza şi a o remite s6ă a o înainta imediată celul în drepti.
,
Sumele din suzele recepiselorii liberate se
voră adiţiona şi raporta din filă în filă şi casierulă se va asigura în fie-care qi, dâcă totalulii sumei împreună cu suma saldosului rămas :
la 31 Decembre este egalii cu acela din jurnaJatii Casei. In casă ca sumele să nu fie egale,
se va rectifica imediată crârea prin adausă sâă
scădere şi nici cum prin ştergituri edil corec=
tură, cari suntă cn totulă interdise,

Art, 27, Nici nă sumă fără escepţiune nu
pâte libera casierală, nică o pâte treco prin registro ca liberată, fără a poseda actele justificative în totă regula, constatând liberarea ei.

Art, 28, In primele dece dile ale fic-căria

luni casierul, după cartea mare, încheiă comptulă operațiunilori s6le pe lana expirată şi împreună cu borderouli priimiriloră şi răspundetiloră cu tote 'actele justificativo le trămite,
serviciului comnptabilității Comitetulni (art. 94
din legea comptabilităţii).
.

Art, 29, Celă mai târgiii până la finele lu-

Despre atribuţiunile castorului

nei Martiă, casierniă

inchei

comptulă

gene-

ral alii tutulorii operaţiuniloră selo efectuate
Arte 23, Casieruli, pe a sea răspundere, în în anulă expiratiă şi ']ă înainteză înaltei Carţi

condiţiunile legii asupra comptabilităţii.
ge-

nerale a Statului, încasâză veniturile şi achită
plățile Comitetalui,

Eli ţine următârele registre :

a. Uniiregistru cu recepise a suşo pentru sumele priimite;
b. Unii jurnal «casa» în care se înscrie tote
priimirile şi răspunderile ;
,
c. Uă carto mare de partidi, în care se reproduce operaţiunile po judeţe, po ani şi pe na-

tura de venituri şi choltceli.
Art. 24. Casierulii este dâtoră a fila cancelarie cu toţi amploiaţii, în tote dilele de lucru

la ora 10 dimintţa şi asta în permanență până la ora 5 după amiadi,

-

,

Art, 25, Da la ora 10 şi jumătate dimineţa

de compturi, art. 95 şi 90 din legea comptabi-

lităţei,
i
Art, 30, Volumele de obligaţiuni neîntrebuinţate so vorii trăimniteîn păstrarea Casci de
depuneri şi consemnaţiuni.
Se va reserva însă în Comitetii câte ună volumi de fie-care categorie, cari se voti păstra,
de casierii.
a

Cândii trebuinţa va cere a sa forma, şi libera

una s6ii mai multe obligaţiuni după unii referatii ală secretarului, Comitetuli va da'uă
ordonanţă casieralul, după aceca el prin înţelegere cu secretarul voră forma obligațiu-

nile, d&ră nu se vorit detaşa de tulpină de câtă

după co rori fi subscrise de mombri Comitetului şi atuncia cândă celă în dreptii se vă pre-

până la ora 3 după amiadi, casierulii priimesce
banii şi actele ce i se aduci şi achită cupâncle
şi ordonanţele ce i so presintă, 6ră de la ora 3
până la 5, verifică şi constată dâcă tâte operaţiunile suntă făcute în regulă și face situaţiunea Joră în ducă exemplare, din cară unuli 'lii

sinta ca să le priimâscă.

cretarului Comitetului,

modifica acestii regulamentă, după propunerea
unuia din merbri Comitetului, va lua propu-

înainteză Ministerului finangeloră şi unulii se-

Art, 20, Pentru ori-ce sumă priimită fără
nici uă escepţiune, penă în 24 ore de la priimire”), căsierali liberâză recopisă din condica de

-

OAPITOLULU X
Disposiţiuni

generale

Art, 81. Orl cândă se va ivi trebuinţă a se
nerea, în deliberaţiune şi dâcă o ra admite o va
supune guvernului.

96
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LE
PENTRU

AMENDAREA

ALINEATULUI
CASEI

Ă

GE

III DE SUD

DE DEPUNERI

ART. 292 DIN LEGEA
SI CONSEMNATIUNI

CONSTITUTIVA

A

(Decretii No. 1258 din 26 Iunie 1871)
Art, le Alincatul ală 3 de snb art.22 din le«Acestii beneficii se va constata Ja finele
gea constitutivă a Casci de depuneri şi consem- i Âc-tărui ană şi se va trece în casa tesaurului

naţiuni se preschiwbă în modul următori:

LE

! publici.»

i)

PENTRU

INSTRA:INAREA BUNURILORU STATULUI DE PRIN ORASIE, TERGUHI SI ALTE LO- CALITATI, ISOLATE DE NOSIILE SELE, SI PENTRU CONTINUAREA RESCUMPERA
RII EA
BATICURILORU,

(Decretii No. 423 din 22 Tebruariii 1873)
Arte 1e Se autorisă gavernulii a continua cu
înstrăivarea următâreloră bunuri ale Statului:

a. Toâte locurile vizane şi lovurile îafandate,

a, b şi c de sub art. L ali caii de faţă, se voră
alege şi clasifica după tabloulii anexată în modulă următoră :

unele cu clădiri, cră altele fără clădiri pe dina. Locurile 'virane, cele înfundate, cari ai
sele, aflate prin oraşe și târguri;
1 remasi ncînchiriate din causă că nn aii fostă
- V. Tâte casele, prăvăliile (dughiine), hann- şi nu sunţii producătâre do nici unii venită;
»
rile şi ori-ce alteecarete sâă construcţii de prin
b. Casele, prăvăliile, hanurile şi ori-cari din
oraşe şi târguri, afară de acelea pe care gu- cele-alto ecarete şi constracțiuni degradate ss
vernulă va găsi de cuviinţă a le reserva, pen- aprOpo do a ajunge în degradaţiune.
tra antorităţile pubiice, precum şi de acele aAceste bunul se va pune în rindâre îndată
flate în interiorulă şi împregiuruli monastiri- după promulgarea acestei legi, 6ră cele-alte
lorii şi alii bisericelerii cari se vori găsi dre= bunuri so voră vinde pe rândii, începândn-se de
buitâra acestora da către guverni, mitropoliți la cele cu venituri may nici, preferându-sa ecaşi episcopi, în înţelegere cu Comitetulii însţi- retele cari ară reclama reparaţiuni,
taitii pontru vîndârea bunurilorii Statulay;
Gnvernulă pâte, găsind acâsta în folosulă
e. Iote morile, pivelo şi viila isolate de mo- Statuluişi luândă şi opiniunea Comitetului resşiile Statului, precum şi livedile de pomi sât pectivă, cselude din vindire unele din banurila
fânețe, cari nn aparţină acclorii moşii, fie stă din acestă tabloi gi adaoge altele cari nu sunt
nu cu embatică, besman, otaşniţă sii decimi; prosădute și sunt
de acceaşi catessorie și valore,
d. Tâte locurile şi viilo cu plată de embatie
Arte 4. Cumpirătorii voră șărea în totaţii
sii beaman, aflate în ori-ce healitate;
preţulii bunului vindată, îndată după aproba
e. Tâte sforile de moşii (hlise) până la maxi- rea licitaţiei, care aprobare nu se va da de cât
mami de 100 pogore isolate şi inlependinte de după ce mai ântâiă se va îndeplini tâte dispoalte trupuri de moşii,
siţiunilo titlului 1V alii legii din 1868, |
Art, 2. Instră:narea acestorii bunuri se va
Fondulă provenitii din vinlsrea acestori bu.
face în conformitate cu disposiţiunile deja, sta- nuri nu sc va putea întrebuința sub nici unii
bilite prin legea, anteridră relativă din 1868, felii de cuvcuti de câtă numai in urmarea unel
după co însă mai ânteiii se vor îndeplini celo annie legi,
adăogate prin art. 3 de mai joasă.
APle 5 Cumpărătorulă va fi dâtorii a resDreptul de rescumpărare ali: posesorilorăi peeta contractulii cu care va fi închiriată bude locuri cu embatici (bcemăn), prevădotii prin ali ce a cumpărată până la expirarea termearticoluli din legea de la 1868 se menţine.
nului de închiriere, dâcă in contract nu ra, îi preArt, 9, ai înainte d'a se procede la în- viduti clausa de resiliare în casă de vindâra
străinarea bunuriloră menţionate la alineatele de veci a bunului, In casă de nerisiliare a con-
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tractului, cumptrătoruli va priimi câștiurile, | nulă 1868, suntă şi remână însărcinate cu eîncepândii cu acela co ra urma după numerarea, | xecataea întocmal a disposiţiuniloră acestel
prețului cumptrătorei,
legi, stă acelea din 1863 intra câtă privesce la
înstrăinarea numai a bunurilor indicate sub
Disposiţii generale |.
art, 1 de mai sustii.
Art, 0, Conitetuli centrală şi Comisiunile
Arte î, Ori-ce lege sâi elte dispoziţii conjuăcţiane existente, institeite prin legea din a- | trariă celot do faci, suntă şi rimâni abrogate.

REGULAHENTU
DE LICITATIUNI PENTRU ARENDAREA BUNURILORU STATULUI PE PF.RIODULU
;
„1878 —1878
Disposiţiuni generale

_ Desnre publicaţiună

Art, 1, Arendarea bunuriloră Statului so va
Art, 3, Nu so va ţine nică uă licitaţiuno fără
face prin licitațiuue pablică orală,
uă prealabită publicaţiune prin Monitorulii ofi-

art, 2. Pentru moşiile Statului situate dincoa de Milcov licitaţinnca se va ţine în Bucu:
resci, la Ministerulii financalor, 6ră pentra mo-

cialiă şi prin af:3o lipite la localurile de licitaţii.
Arte 4. Termenul de publicaţiure cel mai

va ţine la Iaşi, în localul palatului

de urgenţă.

lungii va fi d: 90 dile de la apariţiunea ci în
şiile situate dincolo de Milcov licitaţiunea se Aosulori ; şi ec mai sută de 15 dile, în cas
strativă,

admini-

In Bucurescl, licitaţiunca moșiilor se va ţine
în presința :
:
1. Ministrului de finance, stă în lipsă”i, a
„secretarului general al Ministerului de finance,
Oră a delegatului acelui Ministeră;
.
-

2. Unui raembru ală Curţii de compturi;

3. Membrilorii administraţiei domeniiloră a-

sistaţi do directorele acelei administrații, de va
cere trebuinţa,
|

In Iaşi, licitaţiunea moşiiloră se va ţine în
" presinţa :
2

1, Unui membru ali administrației domeniilori, cândă Ministerulă de finance sâă administraţia domeniilorii va credo necesari;
2, Prefectului dezjudeţiă;
3. Primului preşedinte ali Tribunalului ecă

Art, 5 In pubiicaţiune se ra faco cunoscută

locurile unde aro a se ţine licitaţiunile pentra
arendarea sâi închiriarea bunuriloră, precum
şi giua fixată pentru licitaţiunl.

Condiţiuriilo arendării precum şi regulamen-

tolă da fagă se vor publica uă-dată pentra totădt-una pentru fie-care termeni de arenduira do
nă-dată cu anuncinli pentru arendări.

Despre ţinerea licitațiunilorii
Art, 6, Licitaţiunea so va face succesiră
pentru fie-care bună în parte şi în ordine după

cum vori fi înscrise în tablouri acele bunuri.
Art, 7, Dâcă ducă s6ii mai multe persone se
voriă asocia ca să ia în arendă veri-una din mo-

şiilo publicata, uă asemenea tovărăşiă nu se va,

a unui membru delegati din parto't;
4. Casierulă generalii, caro va fi însărcinaţi
şi cu păstrarea garanţiiloră provisorii depuse
de adjndicanți,
Comisiunea din Iași sa va prezida do menibra administratorii, s6ă în lipsa. acestuia do
către prefectă,
|

admite de câță cu clausă expresă : că fie-care
din membrii asociaţi sunti solidari responsabili pentru contraetulii întregi.
Art, 3, Pentru a se putea ţine licitaţiunile,
trebno să fie cel pugin trei concurenţi pentra
acelaşi benii.
Ne

cari w'arii face parte din veri-uă moşiă caro urmiză a fi arendată separati, precum si pentru

cheia unii procesă-verbală, prin care se va ară-

Art, 9, D&ă, sâi din lipsa concurenţiloră
Nu se va ine îicitațiuni la Prefecturele di- s6ă din veri-uă altă impregiurare, licitaţiunea
strictelorii de câtă pentru vii, mori şi lived, nu s'arii putea ţine în diua publicată, se va înta motivele pentru cari nu s'a ținut licitaţiuuca.

ecaretele șitnate în oraşe,
“
Bonuiii rămasă nelicitatiă se ra publica din
Moşiile, morile, viile şi livegilo a, cărorii a- noii, potriviti disposiţiuniloră de mal susă,
rendă v'a fostii mai mare de 5000 lei noni sa
Art. 10, Strigările se voră repeta până în
vorii arenda totă la Bucuresci şi ai, €ră la cas trei ori şi ca intervalii de cinci minute de la nă
d'a nu fi fostii concurenți, sâii d'a nu se fi con-

frmată, so vor puue din noi în arendare şi la

Prefecturele respective.

strigare la alta.
,
Art, 11, Pentru fis-care adjudecare se ra
încheia în condica do licitaţiuni procesa-vez-
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bale, cari voră arăta numele persâneloră cari oferta sub nici ună cuventă mai înainte d'a se
aii contractatii, sumele ce ai oferită, persona: adjudeca moșia la a daoa licitațiă,
asup:2 bi-2 cârnia s'a adjudecatii bunulă şi preţulă | -Deca ofertantul va refasa a menţine prețulii:

„cu care s'2 adjudecată.

i ofertei, va perde garanţia care a depus'o în pro--

Acestii procesi-verbali seva subarie chiar! fitulă Statului şi moşia se va rearenda, în conatunci îndată de membrii coimisiunii, de pers6-: tulii scă,
na asupra căruia s'a, adjudecat; bunul şi de perArt, 20, Deca nu se va presenta altă consânele cari aă concurati, dâcă voră mai fi față. | curentă la, a duoa licitaţiune de câtă acela careArt, 12, Dâcă în cursul licitaţiei sa va ivi | a făcută oferta, atunci bunulă se va adjudeca
veri-uă manoperă, cu scopii de a specula asu-j cu preţolă oferită de densulă.
pra licitațiuniiori publice, depărtândii pe con-!
arte 21, După acestă a duca licitațiă nu se
curenţi prin daruri, promisiuni, scă alte mid-! va, mai priimi oferte şi preţulii resultati atunci
l6ce, spre a faca să scală concurenţa sâă pre- | rămâne definitivi.
-

ţală bunuriloră puse în licitaţiune, făptuitori |

se vorii pedepsi conform articolului 351 din co-! Despre
dul penală.
|

Frauda prevădută în codelă penal sa va cou- |

coniirmarea

Arte 22, Adjudecaţiunea nu va fi definitivă.

stata şi urmări de comisiunea presinte la lici-! do câtii numa!

taţiune,

”

adjudecaţiunilorii

după aprobarea Consiliului de

| ministri și întărirea Domnâscă,

Art, 29, Aceste aprobări se voră cere de Mi-nisteră indată după expirarea termenului prevădută la art,16 de nini susi pentru oferte,
Art, 1. Pentru a putea, fi admişi ca, con- | fâsă ca întârgiarea aprobării să dea drept adjucurenţi, doritorii urmeză să depună uă garan- | decatorului a'şi cere înapoi garanţia depusă la

Despre zaranţiile prorisoril

țiă ecuivaleată-cu uă jumătate din arenda a- licitaţie, nici a cere anularea licitaţiunii,

nuală a periodalui expirat,
Art, 14, Acâstă garanțiă provisorii nu se ra
admite de câtă în numerariă scii în efecte publice, precum : obligaţiuni rurală, obligaţiuni
domeniali, după valOrea lori nominală, în bo-

nuri d'ale împrumuturiloră Stern şi Openheim,
după cursală dilei, asemenea, și acțiunile căilori ferate române,
Art, 15. Garanţiile provisorii ce se depună

pentru moşiile ce se rearendză în comptuliă
rendaşilorii voră fi în aceleaşi efecte, însă cu

valorea ecuivalentă cu vă jumătate a arendei
anuale d'atunci,

Despre supraclicitaţiani

Art,

10. Ofertele se potă depuneîn termen

de cinci dile exclusiv de la, diua adjodecaţiunii
la administraţia domeniilor scă la veri una

din casieriile generale de districte.

Art, 17, Oierta, pentru a putea fi primită,

urmeză să fie de 10 la sută peste șifra adjude-

caţiunii şi însoşită de garanţia ecuivalentă cu

suma la care se suiă oferta, şi în efecte numai

de acelea prevădute la art. 14 de mai susă,
Ofertatorii.suntă ţinuţi a proba cu recepise

Art, 24, In casuli do desaprobare a adjnde-

caţiunii veri unul bună, Ainisterulii reguleză
punerca lui din noi în arendare prin publicațiune în A/onitorii şi înapoiarea garanţiei provisoriă a adjudecnatului.

Despre garanţiile definitive
Art, 25, Se acordă adjudecanţilorii anii ter-menii do trei luni, care rorii curge de la confirmarea Domntscă, spre a depune garanţiile

definitive şi a'şi priimi contractele de arenduire
ale moşiiloră adjudecate aspră-le,

Aceste Baranţii nu se voriă priimi de câtă în
efectele prerădute la art. 14 şi dapă carsulă acolo menţionaţi, în ral6rea arendel pe ună ană
cu care s'a adjudecatii; cră de va fi ipotecară.
trebue a fi de ralorca arendei pe ună ană şi
jumetate.

Art, 26. Garanţia ipotecară va trebui să fie

conformă cu formularulă publicati în Monitorulii oficialii No. 199, din 1809, şi actulă relatică investiti cu legalisarea Tribunalului res-

pectirii, după disposiţiunile coprinse într'acelă
formalară,

Art, 29, Accă cari voră contraveni diposi-:

în regulă căai depus ofertele şi garanţiele lor

ţiuniloră articolelor precedente (25 şi 20) vor

a doua licitaţiune, liberându-se îndată primulni
adjudicatorii garanția provisoriă ce a, depusii,

comptulă d-loră.

la ver-unală din Jocurile arătate la art. 16,
perde garanţiile provisorii depuse la licitațiă şi
Art. 18, Oferta findă priimită, se va ţine uă moşiile se voră pune din nuoă în rearendare in
A duoa licitațiune

nu se va face do câtă după uă nouă publicaţiune prin Monitorulii ofi- Despre înnpoiarea garanţiilor definitirecială, 6ră pentru strigare, .va începe de la su-!
Art, 25, Garanţiile definitive nu se vor şa
ma ofertei.
tea libera arendaşiloriă de câtii după expirarea

Art, 19, Ofertantulă nu'șă sa putea trage! termereloră din contracte și în urma unei ce-

.
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reri adresată, în scrisă adiwninistraţii domeniiloriă de arendaşolii şi garantulă stă, sia personeă însărcinată de dânşii cu procură în regală,
pe care o va ataşa în originali la cercrca ce ta
face în numele d-loră,
„i

sa

Benurile rurale şi domeniale se voră priiri
după valOrea loră nominală; &ră cele-alte efeeto mal susăi menţionate, după cuzsulă dilei
in care se vorii depune.
Garanţia
ă nu sc a priimide cât naNu se va putea însă restitui garanţia defivi- mai pentru uăipotecar
valore ecuivalentă cu vai6rea contivă de câtă după presiutarea recepiselorii de statată de
direcţiunea contribaţiuniloră directe
plată po întregul periodă atâtă a arendei, cât şi caro
figureză în rolurile de recensimtută,
şi a celoră-alte diri prevădute în contracte,
Banii depuşi în numesarii ca gâranţiă vorii
cari recepisa vorii fi însoţite şi de ună actă de &şea dreptă
la ună prozentă de 5 ln sută după
descărcare generală, care se va adresa, conform gesc-deci
formularalni anexatăle regulamentuiii de Îagă, depuneri dilo' do la vărsarea loră la Casa de
, conformă legii organică a acelei Case.
d'uă comigiune compusă de sub-prefectulă, priArt, £. Cândiă arendaşulă nn va plăţi câştiuinutulii şi goarduli forestieră, dâca va fi pădu- rile
la termenile Bxate, Ministerulă size facul:
re pe moşiă,
tatea să pună imediatii în reatendare moşia în
Acestii actii ec va face în presința atâtă a comptuli aresdaşu
lul, fără a mai face nică uă
noului arendaşiă, câtă şi a celui vechii şi iscă- altă somaţiun
e prealabilă, spre a'lă pune în înlitit de denşii.
tâxdiere, do câtii nunai publicarea, piin JloniDeca se roră constata lipsuri s6ă stricăciuni, torulă
oficiali a veareniării moşiei,
eie ao oră evalua administrativamente Qo căHesrendurea moşiei se va, face ca tOtă seraătre Comisiunea de mai sus şi se vozii împlini prin nătuie aflată pe
pământă, ca tâte imbanătăaplicarea legii de urmăriri atâtii asupra acelei țirile
făcute şi cu tâto produetele neculese âncă
garanţii, câtă şi a ori-ce avere a arendeşulni. do
pe pămenti, fără ca nrendaşuliă în comptulă
căreia se liciteză mogia să aibă dreptul la
veri-nă despăgabiro pentru dânsele de la uoulă
atondaşii e6ii de la guverna căştiurila naplătite,
ARENDUIRII

|

MOŞIILORU STATULCI PE PERIO=
DULU 1873—1878
Contructă

Arte 1. Proprietatea Statului numită, ... ,
fostă, a monastirii.,.., din districtali. ... .
plasa, .,. „ comuna, ..., cu trupntile stăpânite astădi şi anume, ,.., se dă cu arendă pe
termeni de cinci ani, începători de la 93 Apriliă 1873 până la 23 Apriliă 1878, â-laj.... .

cu preţulă de Iei noul... , No...
pe Be.
,
care anii,
Arte 2, Proţală adjudecaţiunii sa va ros-

unde de arendaşă dusă cursală tesanrului în
patra părți d'oă-potriră, adică : la 1 Apriiii,
la 1 Ialiă, la 1 Ostombro sila 2 Ianuariă a facărui ană, de şi arendaşnlă întră în posesiune
de Ja 99 Apriliă alii ântâiulii ană ali termenului de arendare.

Câştiurile se voră putea respunda să la ca-

sieria judeţului în care so află mogia, stă in ca

precum ai deficitul ce va resulta din rearen-

dare se va împlini totala conformă art. 5 şi 6
de msi josi.
Art. 5. Ministerulă so va despăgubi, de va
voi, mat ântâiă din productele arendaşului, din
vitele, mobilele, instrumentele gi ori-ce alţi va
avea, p3 1noşie, po cari îniată le pâte secuastra administrativamente și vinde prin aplicarea legii de urmăriri.
" Ministerulii sa va despăgubi asemenea din

garanţia dată do arcniaşii, care, de va fi ipote-

cară,0 va putea pune îndată în vindsry fără judecată, conformă art, 25 din lege, do urmărită,
fără a avea garantulă dreptul d'a invoca l9Bea comună; de va fi în baui, dezpăgubirea, fseului so va opera, asupra acestei gatauții 6răşi

fără judecată; de va fi în alte ciecto sa voră

șinda cu licitaţie, şi pzeţulă ce se va prinde pe
densele se va încasa în comptulă ditorici,

Este bine înţelesi că arendașn!ă eate res-

pundătorii cu întrega Jui avero pentru tâte o-

bligaţiunile scle şi supusi pentru urinărirea asieria centrală, afară de moşiile cari suntă î- costri averi
Jepii din 31 Martii 18602.

potecata; pentra acestea plata va trehui făcată numai lu casieria districtulni în care se
află moşia,
Art, 9, Arendaşutii va depune uă garanție
ceuivalentă cu prețulă arendel unui ană, dâca
va îi în numerarii, îa bonusi rurale sc donaDias, în obligaţiuni d'ale împrumntarilor Starn

gi Oppenheim, să în acţiuni Vale căiloră f3-

rate.rornâne, sci în ori-ca alte efecta publice
puse în circulaţie şi garantate de Statii; &ză de
va fi în ipotecă, trebue a fi 4'nă zal6re corăspun-

dătâre ca preţul arendeă po un an şi jumătate,

Art, G, Deficitulă provenită din rezrendare
se va împlini d'oă-dată pe totii curaulii anilor,
până la oxpirareu coutractuluă arendaşulni în

socotela căruia s'a arondată moşia,

Efectle urmăririi nu so potă suspenda de cât

numai în virtutea unei otăriră definitive,

Arte î. Pentru banii ce arendagul va, dâtora
fiscului, va plăti procente du 10 la suta; procentele
soră curge de drepti, fără somaţiune
e
2

seil
€
cerere in judecată, din diua cândă arma a
so face plata,
”
Arondaşulă n va putea intenta p:ocesă Mi-

—

'
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nistezului fără a fi respuusi mai âuteii dâto- speciale; €răde ati "nainte, dâcă arendaşulă
riile e€lo isrorâte din contractă, împreună cu va voi a da preţul cu care ele aă fost arendate
procentale, sespundere caro sub nici ună felă in trecutii, i se voriă lăsa pe scmă; Gră nsvoind,

da pret. xti nu pote fi snspendată,
Arie $, Arcndaşulă

nu este liberii a sub-

arenda, moşia, nici în totală nici în parte, fără

consimţimentulii Ministerului de fisange, care
este facultativă pentiu dânsulii.
n casii Va se da acestii consimţimentii, subatenăaşulii eate supusă şi elii aplicării legii de
următiri, după cum se desluşesce în prasantuliă
contractii, fără ca arendaşulă primitivi să în-

se vor arenda, de Stat ca şi mai "nainte separat,

ărțe 15, Dâcă se va întâmpla insă ca în cursulii arendăzei să se adauge sii să sa rădice din
posesia, arendaşului ver-uă porțiane ore-care de
pământă în favârea altei persâne în uma unei
judecăţi, atunzi atâti adausulă câtă şi perderea prirescii pe arcudaşă,
Art. 16, Arendaşulă ia în sarcina lui tote

casurile d3 forţă majoră, afară de acela de res- .
ceteze d'a fi obligată vis-ă. vis de Ministerii, și bslă petrecută chiar po moşie. fără a putea nici
fără a se desființa garanţiile date.
uă-dată să invce beneficială art. 1457 din co-

Art, 9, Prelungirea termenului de plat,
acii diferite alte medii ce va găsi de curiinţă
Ministerulă a acorda arendaşalui, nu potă fi invacate de garantă pentru a sc descărca, de congecinţele garauţiei sclo.

Art. 10. Cânâii se ra scâte în rearendare

mnoşia. garactulă are facultatea G'u core substitairea sa în dreptulă arendaşului, cu aceleaşi

condițiuni şi îcdetoriri, deca însă va plăti în-

dată sumelz dâtorite de arendaşi cu procen-

tele până la acca di.

dulă civili,
:
Art, i? Arendaşulă este scutiti numat do
impositulii fonciarii, taxa de transmitere şi aceea pentru vii cari se află pe moşie sâă cari
ze voră fi arendatii împreună cu mnoşia; va plăti
înst. în comptulă săă şi afară de arendă, tâte
dările perzonală, decimele juleţiane, comunale

şi ori-ce alt2 dări sară mai aşeda prin legă în
cursul

periodului de arendara

ss a viilori,

asnpra moşiei

,
Art, 183, Păşunarea în păduri mai tinere de
Dreptulă acesta înseteză nentru garantă, 20 de ani a osl-cc felă de vito estn cn totul
deca nu va fi făcută cererea de substituire la oprită atâtii arendaşului câtă şi alto:a, sub diadministraţia domeniilori până în ajunulă gi- recta sa respundere ; 6ză în pădurile mai bătrâne
lei de rcareniare,
de 20 ani sunti liberi a pășune,
”
Arte 11, In casă do încetare din vicţă a aIn părţile do pădare ce nu suntii date în exrendaşului, moştenitorii săi suntă ţinuţi soli- „loataze, arendaşuli se pâte bucura da câsa
Garmente de tote sarcinile contractului,
poiăneloră, teservâniii însă câta ună pozoii liAcecaşi solidaritate va exista şi între toţi vedopentra trebeința, fiz-cărui pădurarîn fiinţă.

cei ce vor lua în arendă ver-uă moşiă printr'un
singură contractă,
Art. 12, Domiciliulă legali ali arendaşalui,
pentra toti ce se va atinge directă scă indirect
de obligaţiunile resultârdă din contractii, va fi

chiar la moşia arendată,

”

Iu casti do procesti în contra Statului, arendașuli nu'lă va pntea inteata de câtă la Tribupalulă lifoși,

„Arte 12, Arondaşulii aparţinendă ver-uneia

Gin protecţinnile străine, nu pâte nici uă-dată

invoca cualitatea sa de străiuă în privinţa obli-

gaționiloriă co "si-a luati prin acestă contract.
Pentru executarca acestori obligaţiuni, precum și pentru ori-ce diferinţă în vrivinţa ac6sta, este supusi Jegilorii ţărei şi jurisdistiunii
erclusiră a 'Pribunaleloră pământene,
Art. 14. Arendaşuli ra priitni proprietatea
în starea în caro sc afiă astă-gi posedată de guvernii, fâră nici uă responsabilitate din partea
acestuia,

ici pentru

întinderea,

nici

pentiu

calitatea ci.
Se înţelege că arendaşolii va respaeta contractele speciali încheiate deja da. gavernă și

prin cari sa concedatii ver-uă parte Gre-caio
da moşie a!tei persâne, privindă învederatii ve-

nitulă acestora pe caea fiscului, ptoă la expizarea termeneloră coprinss în acale contraste

Arendaşulii are dreptii să are poiănile, însă numai accled'uă întindere mat maredo5 pogâne.
In casti d'a fi dată sâii a se da în exulvatare
pădurea în. carsulii termenului din acestă contractii, arendaşulă nu va puteu cere nici unii
felii de despăgubire pentru micele prejadiciuri
de trecere sâi altele ce se potă causa cu ocasiuvea, acestei tăieri, scii pentru cărciumele ce
va voi să înființeze exploatatoruliă în interiorulă păduret,
,
Intreprenoruiii care va exploata pădurea parchetată de pe :nuşie va area dreptul de a a-

şeda lemna pe poiăni dela 1 Octombra până la
19 Aprilii.
Totrepreneruli păduri! are dreptul a se foJosi prin cosire şi păşunare de tâte poiănele coprinso în indinderea parchetului în exploatare,
fără nici unii amestecă din partea arendaşului.
Ari, 19. Pe moșiile unde ee află păduri,
paza Joră cate încredințată şi lăsată în sarcina
arondaşului, sub priveghcrea agenţiloră silvici, pentru care ge obligăa întreţine în totă
cursulii zicndării câte unii păturară pentra fiacare €00 pogone eâii 500 fălci pădure,
Numerulă pădurariloră nu va putea în nici

urii casii trece peste (ace.

Pe moşiile unde pădurea ra fi may nică de
800 pogâne s&ă 300 fălcă, arendaşulii esta obli-
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gati să aibă uni pădurară, însă va putea să i
încredințeze şi paza otareloră, despre care se
face menţiune la ună alti articolă speciali,
„Pe moşiile compusa din trupuri despărțite şi
respândito în mai multe comune, arendaşaliă
este obligatii să ţină celă puginii unii pădurarii
în fis-care trupă ali moşiei,
Arendaşulă alega pe aceşti pădurar şi'i supuae la confirmarea Miniteruluiui ; ei suntă
sub ordinilo directe ale agenţiloră silvică, şi
Ministerulă "1 pâte destitui în totală esă în
parte, după ariselă guardului prin simplă comanicaţie a arendaşului, care este obligat a recomanda imediată ună altă pădurară, |
Aceşti pădurari se voră plăti da arondaşă
prin perceptorelo comunală, cu câte lei nout 200
pe ană de fie-care, afară din arenâă,

Pădurarii suni înestoraţi a avea fia-care

câte unii calii pentru serticiulă stii,
Arendașulă este respundătorii da tâte stricăcinnile stii delictole constatate în păduri, al
cărorii autori nu se voră putea doteâi de pă“larari în cursul arendării. Chiară în casă de
coustatarea făptuitoriloră, axeniaşuli va fi reapundătoră pentru tâte dolictele comise dâcă
leinnele farate nu vorii fi găsite si restitaite
tite, şi făptuitorii fiinâă insolvabili, Statul
ară remânea în pagabă,
Estimaţiunea dannelorii se va faca de către
agintele forestierii îmnreuvă cu Primarulă 10cală, facă cu arendazulă, ulii unii delegatii ali
stă, după chiămarez ce'i va face Primarul.
Arendaşulii va fi urmăritii pantea plata asestoră daune prin aplicarea legii de usmărizi a:
âtă asupra arerii scle personale câtă şi asupra garanţiei,
In casă da contestaţiuna din partea aronda-

şului, eli nava putsa suspenda urmărirea prin

intentare de procesii, da câtă depunândă

Tij; în casă de tentativă de călcare, arendaşulii
este dâtori pe d'uă parte să raporteze. Mini-.
sterului şi advocatului publici, în termeni de
24 ore, ca să pâtă lua imediată măsuri de po- .
prire; Gră pe de alta, este dâtorii să respingă
pa făptuitoră prin tote midiâcele de cari va dispare, închiândii şi uuă proces-verbal în faca
Primarnini respectivi,
"Va area pentru paza otareloriăi unii omii în-

tradinsă, pa caro "li va recomanda Ministeru-

lui pentru confirmare şi căruia arendaşulă va
plăti câte 200 lei nout peanii. (afară de arenda
moşiei), prin perceptorele locali, prin luare de

chitanță.

.

Acestii pasnicăi va fi totii d'uă-dată sub privegiiărea, şi a agenţilorii administrativi locali,
cari vor avea dreptul a denuneia, Ministeralui orl-ce abatere din parts'i epro ai revoca
şi a so înlocui prin altulă, după recomandația
arendaşului,
i

Arte 24, Arondaşulii este detoră ca la, ope-

rația de delimitare a moşiei să dea coneursulă
săi inginernlui otarnică, punsndu'! la disposiție Gmenii necesarii pentru acea operaţiune cu
plată în comptulii Statului.pentru dilele de lucru întrebuiuţaţe,
,

Acea plată "i sa va face țiuându-i-se în sâmă
în comptulii arendei anului încare s'a efactuat

lucrarea, după că listă co va presinta de nu-

mărulă Graenilorii şi a gilelorii întrebuințate,”

care listă va fi cortilicată de inginerulii delimitătorii şi primarulii respectivii ; fis-care din acole qile "i sc va plăti cu preţii de un leii nucă.

Arte 25, Arendaşulă este dâtorii a da cuve-

nitele înlesniri la preînouirea brazdelori, otareioră momâelori: s6ă movileloră cu a sea chel-

mai tuială, fără a avea dreptnlă
âctâiii că ată cauţiane valabilă la Casa de de- despăgubire,
puneri şi consemnațiuni,
La moşiilo unde euntă s6i
“Art, 20, Feristraele na prisesci” po sâma muri economice, arendaşul
ă
arendaşului moşiei (afară nomat da casu! cână
conforma
cxploataț
en
iunile
tetă

ludiată este şi arendaşă ali pădurii), ci
varii fi arcndatsa cu dcoaebită contractii imnraună cu parehateie de pădnri.
Arte 21, Dică se va dovedi că arendaşnli a
fustă şi eata propristară vecină cu moşia Statului ca a luat'o în arcndă directii sâii indirect,

101

| eredinţată arendașului, care va fi respunțttorii
de tâte călcărilo săvârşite în timpul arenâă-

să yrotindă vre-nă
ss vorii face pla-

va fi dâiorii a'şi

acele planuri şi a

nu lăsa să pcră e6ii să se strămate semnele în-

fiaţate pe pămânii,
a
“Art, 26, Fiinâă vii pe moşia Statului cari

nu toră fi arendate la alto persâne prin osebită
contractă, arendaşulă se va bncura d: dânselo
şi va fi actorii a le lucra la timpii, a la pane
inoşia se ra reacenia îndată în comptulă stă şi aracii trebuincio
şi, a complini cu butaşi lipsele
a garanţici ssle,
ivite po fic-care acă, a o Iucra într'onă modă
Hiră decă în cursulii contrastului arendaşuli astii-felă ca la expirarea,
termenului via să, rgsa deveni proprietară po moşia vecină, d9 a- mâră în cea mai perfectă
Ducă stare,
.
tunci contractulă sa va considera ea resiliatii,
Pentru viile ce vorii fi arendate separati cu
Arte 22, La moşiile Statului cat se înveci- ozebite contracte către alte perzâne, arendz şulă
nesciăi, so'va resptcta do către arendaşi liniile
va fi obligatii a âcelara Ministerului cu G luuă
desyărţitore stabilite prin otărnicio cândii mo- înainte
de expirarea aceloră contraste dâcă
şiile vori fi otărnicite; 6ră cândi na voriă fi, se
Yoesce a 15 ține în arendă cu același preţ;
va respecta de către dânsulă statu-qno de stă- 6ră
nefăcândă mă asemenea, declaraţiune, acele
penire, după posesiunea vechiloră arendaşt.
vii so voră arenla de Ministeri Crăşi separată.
Arie 25, Paza otarelorii proprietății esta înArt. 27. Va proceda arendașuli conformă
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articoluiui precedentă şi la moşiile unde suntii| rarea contractului va fi dtoră
a lăsa altele:
livedi cu pomi sci livedi de fânii.
noni de aceeaşi cualitate şi mărime,
„ Suntii obligaţi a complini cu a Enşilorii chelPentru orl-câte alte sa mai trebui să şi ls:
tuciă lipsurile şi stricăciunile întâmplate po- procure sigurii, fără a putea cere vre-uă des--

miloră pe timpul arenduirii, precumiă şi a le
curăţi de mărăcini si de alte bălării.
Deca interesele ară cere să sa înstrăineze
asemsnca vii să livedi de pomi, s6t de fâni,
în casă d'a fi ele arendate împreună cu moșia,

păgubire pentru acâsta sâă pentru ori-câte alta
reparaţiuni oră fi trebuinciâse la mori, ză-

gaze, lese, starilare şi lamini, pe cara arenda--

şul este detor a la facn cu propria sea cheltaslă,.

Art, 33, Cândi din causă de forţă majoră,

arendaşulă va, fi în dreptă să câră a fi scăgntii

scă prin vro-uă lege, morile deapă, pivele şi fo-

câştiulă ce va, urma vindârea.

nu ta avea drepti a pretinde nici nă despăgubire de vcnitulii lori; Gră de so va constata că *
din negligenţă, s6ă din lipsa do măsuri conservatâre, s6ă din ori-ce cause impatabile arendagutui, a proveniti distrugerea; atanci, pe lingă
perdurea venitului, va A responsabilii şi de
costulă lori, după expertiză administrativă,
fără judecată,
”
Art, 34, Morile cari serviaii în trecuti penten trebuiuţa monastizoloră, arendaşulă este
dâtorii a lăsa să se macins intr'ânsele fără nici
nă plată cuantităţile de product necesarii şi

din arendă envenitalii acestori locură, socotiti

răstraele ce so vor afla pe moşie sevor desființa,
10 */o din preţulă vindărei, cu începere de la s6ă distruge în totală s6ă în parte,
arendașulă.
Art, 28, Po proprictăţile Statului unde em-

baticurile se obicinuiaii a se strânge de aron-

dașulii

moziek, se vorii atrânge şi de acumi

înainte da dânsul, conformă cu titiurile embaticariloră s6ă cu usnlă locali.
In casă cântă aceste oimbaticuri sari rescumpăra de embaticari, arendagolii se va scă-

dea din câştiulii arendel cu cchivalentulii em-

baticuritori anuale r&scumpirate,

Acestă scădimântă so va opera de la celt

G'âutâiă câgtiii ce va urma răzeumpărasea,
ATle 29, Arendaşulă esta ditoră e observa, proprii pentru întreţinerea monastireloră sciisub a sca răspundere ca embaticarii de pe mo- schituriloră.
şio să na ocupe mai maro întindere de locă,de
Asemenea esto dstoră arendaşuli să permită
câtil cea cuprinsă în docu:nentele ce poacdii.
păşunarea vitelorii așogămintelor religiose, fără
In casă contrarii va raporta îndată Miniate- a pretinde vre-uă despăgubire
de la Stati scă
rului, făcândii in acelaşi timpi a sea reclama- plata de la monastire sii schitii,
calculându-se
ţiune de respingere la administrația locală,
câte una vită mare sii donă mici la 4 călugări
Ari, 30. Decă în cursnli erenduirii se va s6ii călugăriţe,
!
vinde do veci moşia, contractul de arendaire
Arte 35, Arendaşuli este îndâtorată a ţine
„Be Ya cunâsce ca resiliatii după expirarea anu- în cea mai bună stare podurile
stătătâre sei
lui agricolă, în cares'a efectaati vindârea ; fără piutitore, car! se oră afla pe
moşie şi alo căca arendaguli să pâtă pretiade sre-ză despă- roră taxa nu sută deafinţate prin
legi s6ii angubire, In casă cândă ze va vinde numai uă gagiate la alţi contraceii,
parte dintr'ânsa, arendaşulă pâte cere resiliaStatali na va dâtora nici uă despăgubire area contractului, fără daune interese. Pâte ase- rendaşului pentru destrucţianea,
fie totală, a
meneu să mănţină contractuiii, făcându-i-se un poduriloră din orl-ce cansă, sâă dâcaşi prin
vrescădEământă pentru partea vindută, proporţio- uă altă lege zcă disposiţiune a parernului
s'ar:
nală cu întrâga arendă anuală,
desființa taxa vre-uuuia din acele poduri.
ârte 31. Venitnii bâlciuriloră şi târguriLa casii cândă Statulă, judcțaliă sâii comuna,
lori, aetăqi în fiinţă privesce po sâma arenda va construi pe asemenea, moşii poduride
pâtră,
şiului, care va percepe taxes stabilito după de eră, de cărămidă sâă do lemnă, în loculiă
vechile agcdiminte, legi, regulamente sâă obi- celor astăgi existente, întreţinerea lori nn ra
ceialii locală din rechime,
mai privi pa arendaşii şi taxele rorii privi pe
Sub nici anii protortă arendaşuli nu sa pote comptulă Statului, judeţalui sei comunei, fără
opuno în deschiderea, ssii formarea bâlciuriloră a putea pretinde vre-uă despăgubire,
s6u târgurilor po viitorii,
Art, 36, Taxele co urmeză a se lua pentru
_ AFte 32, Aflându-se pe moşii mari arondate trecerea pe nodurile astădiexistente,
voră fi a-

prin contracte separate la alte porsâna,de câtii celu ce s'aăluati pent acumă şi cari suntii cula arundaşii de moşii, acote contracte soră fi prinse în tarifele aflate la Be-caro podă,
respestate şi veniturile voră fi luate de IiniArt. 32, In casti cândă tablele dotarife s'ar

sterii, până la expirarea termeneloră loră da arencara; Să Ja expirarea acestoriă termene, dâca
arendaşulă va voi a lo lua, urmeză să se conformeze alin, 2 de la art. 26,

Arendaşuli este dâtoră a preda morile Ja

strica sci s'ariă şterge literile de pe densele, arendaşalii este obligată a le preface cu a sea
cheltuslă.
.
”

Arte 53, Yoră fi apirați de taxa, trecerii
peste poduri:
.

expirarea, contractului în starea în caro le-a
a. Ostaşii şi transporturile ostășesci în ortpriimitii, lnăndu-se ţanculă petreloriă, și la expi- c3 modă;
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b. Grănicerii şi dorobauţii, cândă voră fi în
'serviciă ;

superiorilor respectivi grădinele de lepumi ssă
pomi roditori, pe cari le voră fi posedâudă Ia
c. Deligenţelo Stataluj, surugiit postali şi re-! facerea acestui contractă.

visorii acestui servicii ;

Art, 49. Pe moşiile

unde so găsescă schid. Amploiaţii Statului în serriciă şi carl vor turi desfiinţat
e, reduse la simple biserici de
„justifica trecerea prin livretela da cai de postă miră,
şi undo în curtea schituriloră a rămasă
s6ă ori-ce alte acte valabila;
localuri pentru
e. Cărăuşii transportatori ds sare pe comp- cei, arendaşul trebuința servitoriloră biseriă nu pâte usa de acestă prisos
tată Statulur, atâţă Ja trecerea lorii cu carele de localuri
pentru trebninţa sea să a 6meni“încărcate, câţii şi la înapoiare gâle; acestia vor loră săf,
de câtă cu uă permisiuno specizlă a
„justifica cualitatea loră 14 trecere cu biletele administraţiei.
Pote usa însa de pătulele, maadministratorilorii salinelori, şi la întârcere gaziele si
ver-ce alte dependinţi ce se vorii
cu țidulele comisariloră scheleă;
maj afla în curtea aceloră schituri și în cari so
f. Cărăuşii transportatori de materială des- pâte pune
producte, cu condițiune însă ca a
tinatii la lucrările publice.
ceste locuinţe, s6ii
deperdinţi să se
Arte 39, Dica întro două părţi ce formiză întreţină în totii-A6-ucele-alte
na, în bună stare, să în“trupul întreg al moşicăse află pod, locuitorii de arijâscă
a ţine curţile totă-d6-una curăţite şi,
„poacea proprietate sorfi aptraţide ori-co taxă, la eşirea'i din
dreptulă de posesiune, să le preArt, 40. Arendaşii suniii şi rămânii respon- dea în atarea
-sabili pentra G6menii îngagiaţi în serviciul po- parte integrantîn care le-a priimită ca făcândă
ă din ecareturile moşiei supuse
duriloră şi cară vori fi pe comptală loră,
inventari.
:
Arte 41, Arendaşulii în intrarea sca în po- la Este
bine înţelesă că arendagulii este dâtoră
sesiune va priimi pudurile ce privescă pe s&ma sub
tâte puncturile da privire a păstra Tesco
proprietăţii de la vechiul arendaş cu inrentariă tală cuvenitii
unoră asemenea sacre locaşari,
“de starea în care se află şi conform cu art...
Art. 50. Aflându-se pe proprietatea StatuDeca podurile voră Â în stare prostă sâă în lui locui
proprii pentru fabricarea cărămider
numără inai mici do câți le-a priimită fostală sci
exploatarea nisipului, petrelor să elemen-arendaşii, şi dâca noală arendaşii nu va încu- eloră
pentru fabricarea varnlul s6ă a ipsusunosciinţa în scrisă despre acâsta pe Ainisterii lui, şi
în genere ori-ce miniere a6ă cariera da
în termenii de uă lună de ja inceperea periodu- ori-ce
natură, Statulă "şi reservă dreptul d'a
lui arendării, este consideratii că le-a priimiti le exploata
pe comptuli căii fără să pâtă preîn cea mai bună staro şi în numără complectă, tinda arendaşul
ă ver-uă altă despăgubire penArt, 42. Arendazulă nu esta liberi să to- tra acâsta
de câtă chiria pămentului, adică
«Descă teii, cânepă su înă în eleştaele s6ă băl- 20 lei noui
maximum de fie-care pogonă ocupat
ţilo cu pesce, fiindii totă de ui-dată dstori a se
de exploataţiune.
„conforma cu noule măsuri ce se voră lua penArendaşulă este obligatii a permite scoterea
tru pescuită.
'
pământului, petrei ssă petrişului, precumi şi
Art, 43, In timpali vărsăreă apelor, cândă fabricarea varului,
ipsosnlui să cărămidei
pescele întrăîn bălți, ori-ca pescuire este oprită, pentru lucrările
publice naţionale, judeţiane
Art, 44, Arendașulă este obligată a nu îm- sâii comunale de oși-ce
natură, fără nickuă altă
pedica în ori-ce chipi intrarea pesciloră în băl. despăgubire
de câtă chiria pământului câte
ţile ce comunică uua cu alta,
”
20 lel nouă de pogonii.
.
Arte 45, Arendaşuli este cu desăvârşire oArt, 51, Exploataţia sorginteloră de păcuprit ca la curățirea privatarilorii să riuşorelor Tă ce se
află pa moşie, sâă care s'arii găsi in ce pană în comunicaţiune bâlţilo cu apele cur- curselă timpului
„gătâre, a lo săpa mai jos de câti nivelul bălţi- care 0 va închiria de arenduire, privesce pa Stat,
cu osebitii contractă. Arenlor spreanu se «nten scargo apele dinte'ânsele, daşuli nu
ra area
unii amestecă în acâstă
Art, 46, Deca arendaşulă arii voi să con- exptoataţiune, şi nu nici
va putea pretinde altă desstrusscă vre-ună baragiii necesari pentruiriga- păgubira de
câtăchiria pimântului după art. 50
iune, va face a sea declarațiune Ministerului de mai susă.
“
,
de finance însoșind'o de unii plană şi ună devis
Eli va tugădui explontatorului libera treînregulă, fără docare propunerea va firespinsă, cere cu
trăsurile şi aşedarea construcţiuniloră
Cândă arendaşulă va voi să arendeze vre-un necesarii do acea
natură pentru asemenea exterenii Gre-care, simpla sea cerere aprobată de ploatare; va îngădui
asemenea sondagiurile, şi
-Ministeră este do ajunsă.
în genera tote operaţiun
Art, 47. Arondaşalii este dâtorii la expira- exploatarea mineralel ile de cercetarea sii
orii, fără altă despăgurea contractalni să lase bine curăţite canalurile bire do
câtă
de comunicaţie intre bălți cu apele curgătore. extericre. chiria locului ocupată de lucrările
Art. 43, Arendaşali mare nici uni ameArt, 62, Arendaşuli este obligată a ceda
stecii în interiorutii schituriloră s6ă monastiri- fără nici
uă d :spăgubiro pământală necesariii
oră aflate pe moşie, lâsâadă în disposiţiunea, pentru construcț
iunea şoseleloră pe căile na-
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ționule, judeţianescă comunale, precum şi pen-

tru construirea şi întreținerea căilori ferate,

Art, 69, Dâca moşia va fi dintro cele neipo- tecute şi va avea atâta întindere pentra ca Ministerulă să potă priimi noui locuitori, fără
ca să rEmână arenda şului mar pagină d'a treia
parte din întinderea primitivă a moşiei, arendaşuli este obligatii săpredea locurile necesari: prerădute la art, 5 şi 6 din legea rurală, în
roporţiunila următâre :
I)uot-deci pogâne la sută, cândi aceea certa
rămânea peste una a treia parte a întinderei
primitive a moşiei va fi până la 500 pogâne; 'Troi-deci la sută când același terenii va f
de la 500—1000 pogâne;
- Patru-decă pogâno la sută do la 1000 penă

la 9000;
|
:
Cinci-deci la sută do la 3000 în susă.
Art, 5. In casulii acesta va fi scădut aren-

Caşntă din preţult arendai, pe fie-care ani cu
12 lel noui pa fic-caro pogoniă, trecută p2 stna noniloră locuitori,

Acesti scădământii anualii se va opera pro-

porţională

pe

fiz-care trimestru

din arendă,

opera asupra arengei de câți cu începerea anului armătorii ală arendării,
Arte 59. Arendagulii este dâtoră a îngădui
p8 noulii arendaşă în tâmna anului din ormă a.
termentlui din contractă, să 'și facă arături
ori unde "li va portțui interesele sâle, precom
şi a permite păşunarea viteloră ce ară între-.

buinţa în facerea acelorii semănături, pentru

care nu va patea rădica nici ună felă de împedicare sâă pretențiune,
Art. 60. Revisorii Ministerulni, să ori-ce
agenţi domeniali din județuli în care este ei-tuată moşia, aă dreptulii d'a inspecta aplica:
ţiuuea şi executarea contractului de facă.
Este înţelesii că acei agenţi nu vorii arca
dreptul a interveni în afacerile economisep:i-

vate ale arendaşului,

Art. 61, Arendaşulii este dâtoră să întreţi

nă-cu a ea choltusiă tote clădirile şi orl-ce fel
de acareto aflate pe moşie. astii-felă ca Ja ex-

pirarea contractului să lo Jase în stare bună,.
precum le-a priimitiă.
-

Art. 62, Arendaşală este liberă să facă crl-

ce îmbunătăţiri să constrnacţiunt pe moşia ce:
cu începere de la îl este arendață, cu ale s$le proprii cheltueli,
"«âştulii ce va urma liberarea pământului.
Ă însă dusă uă prealabilă autorisațiune a MiniArt, 55, Alegerea pământurilor destinate sterului de finange,
:
nouilorii locuituri se va faca de Minister,
Art, 03, Aceste amelivrațiuni ssă construeAceste pământuri voriă fi pe câtii seva putea ţiuni rămână proprietatea
Statului, fără nici
ja ună singurii loci şi în vecinătatea pămen- uă despăgubire pentru
arendaşii, chiar şi când
- turiloriăi date foştilor clăcaşi do pe avea moşie, s'ară resilia contractul,
mat 'nainte do terArt. 56 Nu verintraîn pământorile acestea: menulă prevădută îu contractii,
a. Locurile destinate pentru terguri, bâlVa fi dâtoră âncă ca atunci la eşirea'i din
"ciuri, s6ă alte asemenea industrii, cari suntii posesia moşiei să predea acele construcţ
iuni în
lăsate în profitulii proprietăţii;
bună stare.
.
b. Locurile proparate de arendaşi pentra
Arte 64, Arendazulă este dstoră a asignra
rre-uă industriă Gro-care, tolerată prin contrăct;
„contra incendiului tâte acaretele aflata pe movenă

la fiuele contractului,

c. Loturile îmbunătăţite de arendaşi prin di- şie, pentru tâtă durata contractulni de aren-

ferito moluri de îngrășare, curăţire, săi alto
midlâce, precum ogârele și porumbiztele;

„d. Viele, livegile, grădinela şi orl-ce alte 1o-

curi de asemenea, natură, precum nici locurile

duite ali moşiei ; la casă contrariii este responsabilă de pagubele ce sarii causa prin in--

cendiii.
Art. 6. Arendaşulă este dătorii a da coma--

dependinte ds diferite stabilimente sc coa- nelori locale, cândii ele vorii avea trebaință,
strucţiuni alo proprietăţii.
locurile necesarii pentru cimitire, până Ia înArte 67, Dâcă, accstă alegere arii cădea atindero da trei pogâna maximum, fără a avea
supra locuriloră aratasâă somănate dearendas, dreptulă d'a pretinla vre-uă despăgubire
de la
acesta va area a le poseda până la strângerea, Stată s6ă de !a comună.

- sem&năturilorii, dând provisorii nouiloră ]oArt, 66, Noul arendaşă, uă lună celă târcuitori alte locuri, de vor fi locuri disponibile. diă, mai ?nainte de 23 Apriliă
1873, este
După strângerea semănăturiloră arendaşu- tori să priimâscă moşia în starea în care se dâ-a„lui, nouil locuitori vorăi intra îndată fa pose(lă, fagă cu unii agentii din partea administra-siunea pământurilori destinate loră, de nu vor ției, primarală comunei !0cale,
vechiulă arenfi în categoria provădută la lit. e, art. 50,
daşii şi guardulii forestieră locală, dăca ra
Art, 53. Dâca unul sti mai multi săteni exista pădare pe moşie,
.
se vorii aşeda pe moşia Statului la uă epocă
Procesală-verbală şi inventariulă de starea
- cândi locurils ce s'ară cuveni a li sa da loră moşiei va îi subsemnată de nonlă și vachiulă
suntă arate scă seminate de arcndași, sâă nu arendaş. Ela vor fi formate în câte cinci exemva avea a le da nici alte locuri provisorii da plare fis-care şi va arăta într'ensolă hotarele
cultură, atunci arendaşulii va libera de nă cam actuale ale moşiei, şi dâca s'aii câleată s6ă nu.
dată Jocuri necesari! pentru casă, şi despăgu- în cursuli arendel expirată, starea acareteloră,.
birea la care are dreptă după art 12, nu so va starea pădurei, ete,
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Din fie-care din acele exemplare se va da
căto anul noulu! arendaşă, vechiului areudasă
culă de alii treilea se va trămite advocatului
publică locală; ră cele de ală patrulea şi alu

de arenduire ali domenului Giurgiu, pe

periodulii 1873—1878.

cincilea so vor trămite Ministerului de finanţe
“prin Prefectura districtalui, sâă adrocatului

publică, celă multă întermenă de 15 gile de la
încheerea lori.
,
Deca se vor constata lipsuri sei stricăciuri,
noulii arendaşă nu este în drepti a pretinde nici
uă despăgubire,
In arma faceri! acestui actă roulă arendaşii
devine responsabilii de maşie, surveghiândii pe

vochială arendagii penă la egirca ni din pose-

siune; şi, în casii de abatere din parte'i, este
în dreptă să controle prin autorităţiie reapective stricăciunile, remâândă a se âcapăgubi de
la densuli,

Arendaşuli vare va intra în posesiunea: mo-

pi]

Condiţiunile speciale ale contractului

Dreptu:iă şi îndetorii
Art, 1. Termenuli arendoirii se socotesce
de ia 1 Ianvarii 1873 gi până la 1 Ianua-

rii 1878.

Arte 2, Intinderea teritorială a domenulei
se inărgivesce în hotarcie aleso de comisiunea

ce a fostii rânduită într'adinsi şi ale căroră
semne se ar6tă în deosebitele alegeri ce ce vor
da întreprenorulu! deosebită, precum şi a planuriloră do delimitare a pimânturilori locuitosiloră săteni după legea rurală,
Arte 8, Intreprenorulii aro drept de pescnire

în tote bălțile de po domtnă, precum şi în riul

Dunărei, partoa ţărei în totă întinderea distanţei de la gura Argeşului pent la hotarulii
din susă ali moşiei Năsturelu.
Locuitorii de p2 domenii şi aforaşului Giurgiu aii dreptă a pescui ca nndițe numai în apa
Dunării şi Bradu; cră în Bălţi nu.
Art. & Intreprenorulă este obligati a area
| ghecctă (vase plutirore) pre Dunăre într'ană
numără îndestulătoră, astii-feli cum zervisiul
trecerii do În ună mali la altulă să nu safere
nici uă împedicare.
'Taxele ce va lua voră fi:
se află atunci moşia, atât despre hotare, păPani
dure, câtii şi despre acarete şi cele-alte.
84 de un car încărcat! fără a plăti şi penDica moşia nu se va găzi atunci în starea
tru vite ;
+ 42 » »" > descărcat
constatată la formarea actului menţionată ln
5 do omul pe josă;
art. 60, tote lipsurile ssii stricăciunile privese
10 de uă vită mare liberă; |
pe arendaşulă periodului 1873—1873, atâtă
5
>
>
mică
>
despre hotare, păduri, câtii şi despra acarete
Sa excepteză de la aceste taxe :

şieI, fără a proceda la formarea actului de nai
susă, se va considera că a priimitii moşia necălcată, pădurea în bună stare şi acaretelo asemenea, rămânândi r&spunqătoră de tote călcăr;le săvârgite în periodulii exyiratiă, do 1âta
delietele pădureaci, urmate în acelaşi timpii şi
de tote stricăciunile de acarete,
.
Art, 67e La cxpirarea contractuluise va face
uă nouă constatare prin procesă-verbală încheiată fagă cu arcadaşulă, anii agentii administrativă, primarulă şi noulă arendaşii,pe periodulii riitoră 1818—1883, de starea în care

şi cele-alte; şi estimaţiunea, lori se va face de

Oataşii de tote armeleşi bagagiele loră;
'Trecerea postei din Constontinopole;
locală, şi gnardulii forestieră,
dâca vor fi striFuncţionarii Statului în serticiă,
căciuni de păduri, fără a putea acestă arendaş
Intreprenorulă va lăsa libera trecere vap6“contesta (isa cstimațiune, ali căzia costii se reloră atâtii pentru 6meni câtii şi pentru vite,
va împlini prin aplicarea legil de urmăriri, a- fără a putea pretinde vre-uă taxă de la ci.
administraţio prin subprefectauli şi primarulă

tâtii asupra averii lui mobile sâă imobile, câtii.
"si asupra garanţiei depusă,

Art, 63 La expirarea termenului din cor-

“tractă, arendaşului nu i se va înapoia garanția
definitivă depusă pentru paza condiţiunilorii
acestui contractă, de câtă în uiina unci cereri
adrosaţă în szrisăi administraţiunii domenelor
din partea sea şi a garantului săă, sei a persânei însărcinată de denşil cu procură în regulă pe care o va ataşa, 'în originali la acea

cerere.

Garanţia nu se ra putea restitui decât după
presintarea recepiseloră de plată po întregali

periodă atâti a arendei câtă şi a celorii alte
dări pravădute în contractii şi însoţite de ar-

tală de starea generală a moşiei, prevădutii la
art. 67,

Art, 3, Diesposiţia prescrisă la art. 4 nu constitne ună cas de paprire pentru locuitorii pro-

prietari din Giurgiu de a avea şi e! asemenea,

guecete stă și mici lantrii cu cari să se negu- țătorescă, Vasele particulare cari voră trece călătorii
din alto comune vori plăti tarele prevădatela
art. 4; pentru acestă sfirşiti nu voru putea
pleca de câtii de la, embarcaderi.
Locuitorii din Giurgiu sunt scutiţi de plata
previdută la art. 4 pentru trecerea Dunăriige
vasele loră, însă cu condiţiunile următore :
a. Ca 6menii angagiaţi pentrn serviciul vaselorii să fie dintre pămeatenii înscrişi în r0-.
lură, Gră nu străini;
V. Ca trecerile cu anele ghecete scii luntrii
.

.

._.

Tr.
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să fie numai în dreptul raionulut oraşului | însemaate pe alăturata
listă sul litera B, afziurgiu, 6rănu și prin trecătârele de pe dom; fară de rochite,
nucle şi lemna cari rimâuii pe
€. Întreprenorală nu va putoa lua nimie pen- sema Statului, vorit
fi în absolută posesiune a
tru asemenca treceri,
:
. întreprenorului pe cât nu se vor tăia pădurile.
Art, 6. Pentru trecere pe apa, Cumăstii, înArt, 10. Intreprenorulă este în drept a bătreprenorulă se obligă a avea podă pentru co- ga în ostrâcele
cuprinsulă domonulul vite
municațio şi a se bucura da tuxele următâre : spre păşunare şidinernaticiă,
fiindă înst obligată
Bani
a lo păzi cu într'adinsă păzitori spre a nu se
30 de un car încărcat fâră a plăti şi-pen- aduce stricăciune lemnelari, pentru caro va fi
respundătoră,
10 de un car descărcat
tru vite.
Art, 11. Afară de Danii arendei, intrepreno2 de omuli pe josă;
rul va, răspunde pe fie-care an şi câte lei 9592,
2 de vita mare liberă;
bani 59, pantru susţinerea bisericoi din oraşul
1 do vita mică liberă,
Giurgiu cu hramulă St, Nicolae. Art. 2. Cu dreptul de ancoragiă pentru vaRespunierea banilor se va face în 12 termesole de ori-ce natură ce voră poposi în port şi ne, adică
la 1de fie-care lună, în priimirea epiîn afară, întreprenoraul ware nici un amestecă. tropilor
ce i se va comunica de monicipalitata.
Art. 3, Sădirea viilor pe domenii cu embaArte 12. In cuprinsul islazului oraşului
tici este cu totulii oprită,
Giurgiu şi ală terennlui cedatii pentru pepiAr? 9, Ori-ca se va produce po ostrâvele nieră întrepren
orul na va avea niciun amestec.

REGULAHENTULU
CONSILIULUI

TECSICU

DE

ADMINISTRAREA

PADURILORU

STATULUI

(Decreti o. 1170 din 18 Iunte 1874)
Compunerea

consiliului

Art, 1. Conailiulii teenică de administraţiunea păduriloră se coinpune:
a. Da directorulă domeniel
ca preşedin
oră,
te;
b. Da ună advocati;
,
c. Ds duoi ingineri torestieri, din cari unult

ca suplininte;

nă: Marţea, Jouia şi Sâmbăta, vera în orols de
la S—11, şi ârna de la 7-—10; 6ră în casuri
extraordinare, se voră întruni de câte ori voră

fi invitaţă de directorulii domanielorii.
Atribuţiunile Consiliului

-

Art, 9, Consiliulă teenici este considerată
d. Do ună ingineră civilă.
jcaună corpi consnitativă şi deiiberativii.
Art, 2, Membrii Consiliului, ce aunti onc"Art, 10, Elăi este consoltatiă asupra a oririâci, se numescii de Domnitori după recoman- ce cestiuni
relative la lucrări tecnice şi de addațiunea ministrului, cră directorulă domenie- ministraț
iune
pe cari ministru sâă directorulă
lori e considerată ca membru de dreptă.
domeniilori ie va supune la aprobarea sca.

Art, 8. Dircetoraliă preşede de dreptă Con-

siliulă, şi în lipsa sea, celu mai
!
membrii presinţi,
Art, 4, Directorulă domenieloră
pa unulă din împiegaţii secţiunii
va purta sarcina de secretară ali

în etate din
va desemna
silsice care
Consiliular,

Arte 5. Lucrările Consiliului se voră ţine

în archira secţiunel siirive de către
rul respectivi.

archivaĂ

Arts 6. Şefulii secțiunii va fi chiămat, când

dizectorulă va găsi de trebuinţă, a asista la
şedinţă spro a da cosenitelo lămuriri; 6ră în

absența sea, unulă din capii de biuroă ai secțiunei silvice, desemnată de directori,

Arte 2 Pregedintelo stă vrunuli din membrii pâte chiăma în Consilii persone ce potii da
lămuriri, ce vorii crede necesarii,

Art, 11, Cestiunile principale
însă asupra că-

roza torii fi chiămaţi a opina

cele următâre:
a. Asupra
colicelul de
b. Asupra
nistraţiunii
lui silvică;
c. Asayra

de rigâ-e suntă

revisuirii codicelui furestierii şi
mine, ininiera şi cariere;
miglâcelorii budgetare alo admisilvice şi ale organisărei serviciucondițiuniloră

pentru

măsurarea

şi amenagiarea păduriloră, asupra modului

ve-

rifizărei acestoră lucrări şi admiteriişi execu-

tărei veriâcă rilori;
d. Asupra condițiuniloră pentru adjudocarea
exploatărei păduriloră da pe moşii şi ostrâve;
e. Asupra instrucţiuniloră prisitâre la apli-

carea reglementeloră

şi contracteloră;

f, Asupra călcărilorii de contracte să alart. $, Membrii Consiliulăl suntă ţinuţi a toră îndctoriri din partea
întreprenoriloră da
se întruni da ordinară de trei ori pe săptemâ:
jvăduri;
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g. Asupra tutulorii
da pădari;

afacerilorii contenciâse | nisteriala do către agenţii silvic în diferite lu-

h. Asuyra, reglemeatelorii do instrucţiune şi

crăsi tecnice şi de administraţinue.

.

Art, 12. Consiliulii pâte face ori-co propude atribuţinul ale serviciului exteriori;
neri din propria sea iniţiatiră, spre îndeplini?. Asupra organisării personalului pădu- | rea scopului pentru care esto constituită, cari
rariloriă ;
E
propuneri îns€ nu atingă prerogativele miniE. Asupra procedureă cerute a ss aplica la strului şi directorului,
constatarea delicteloră pădaresci, în armonie
Art, 13, Opiniile Consilialul se voră supune
cu legile existinte;
:
la aprobarea directă a ministrului care o în I. Asupra modulul executării ordiniloră mi- | dreptă a le admite sâi a le respinge,

REGULAMENTU
DE

LICITATIUNI

PENTRU

VINDEREA

SPRE

.

tului se va face prin licitaţiune publică orală,
pentru tâtă partea, da pădure case pune în expleatare, pe unii periodă determinatii prin coadiţinvile exploatărei; âră preţuli ce va resulta
va fi arenda anuală ce intreprenorulă urmeză
a respunde pentru fie-care parchetii sâă parte
de pădure.
Art, 2, Pentru tota pădurile din România,

licitaţiunile se vorii ţine în aceeaşi di, Ja, reşe-

dinţa distristulai respectivă, în localulii Prefecturei, şi în Bucuresc).

In Becuresel, licitaţiunea păduriloră sa va
ține în presenţa membriloră administraţiunii

dormeniiloră.

„ Ministerulă de finanța va area facultatea de
a asista şi densulă, în care cas va presida Co-

misiunea licitaţiunel.

In distriute, licitațianea, se va ţino în pre-

”

,

b. Casierului general, care va fi însărcinat
cu priimirea și păstrarea garauţiiloriă. provisorii depuse de adjudecatori;

c. Preşedintelui Comitetului permanenti.

licitaţiunei din districte va fi

presidată de prefecti, 6ră în lipsă de preşedintele Comitetului permanenti,
Despre publicaţiuno

Arte 3, Na se va ţina nici uălicitaţiune fiiră
gă prealabilă publicaţiuua prin Jonitorul ofi-

cialii şi prin afişe lipite la reşedinţa dietrictului uade sa află pădurea. şi în Bucuresci.
Publicaţiunea s3 va, face în termenii preră-

dați de art. 47 şi 50 din legea comptabilităţii
generală a Statului.

STATULUI

locurile unde are a seţinelicitațiunile, precum

Art, 1. Vindârea exploatărei pădurilor Sta-

Comisiunea

A PADURILORU

(1872)

Disposiţiani generale

seuţa :
a. Prefectului de judeţă ;

EXPLOATARE

Art, 4. In publicaţiune se va face cunoscutii

şi diua fixată pentru accsta,
Condiţiunile exploatărei, precum și regulamentulii de facă se_vorii publica celă pucină
vă-dată pentru fio-care periodă de exploatare
d'împrennă cu anunciulii pentru ţinerea licita- ţinuei.

Despre ținerea Licitaţinnilorii
Art, 5 Licitaţiunea se va face succesivi
pentru fie-care pădure în parte şi iu ordine,
după cumiă vori fi pădurile înscrise în tabloă.
Concurenţii nu voriă putea avânsa preţurile
la licitaţiuna cu mai puţinii de 50 lei peste suma oferită prin strigare.
Art. 6, Spre a se putea ţine licitaţiane, trebua să fie celă puginii duoi concurenți pentru

aceeași pădare.
Art, 7, Dica din lipsa concnrenţilorii, s6ii
din vre-uă altă împregiurare, licitaţianeu na
s'arii putea ţine în diua publicată, se va încheca uni proces-verbal, prin cara se va arăta

motivele pentru care nu s'a ţinut licitaţiunea.
Pădurile

rămase

nelicitate se voriă publica

din nuoii, potrivită disposiţiuniloră de mai sus.
Art. 8. Pentru fie-care adjudecare, se va încheea în condica de, licitaţiuni unii procesiiverbală, în care se va arăta: numele persâneloră co ai concurată, sumele ce aii oferită,
persâna asupra căreia s'a udjudecatii pădurea,
prețulii cu care s'a adjudecatii şi garanţia provisoriă ce a depusii pentrn concurență.

Acestii proces so va subscri chiarii atunci

îndată de persâna asupra căreea s'aadjudecatii

pădurea şi de concurenţi, certificându-sa totii
atoncişi cu semnăturile membriloră Comisiunii.
Art, 9, Dsca în curseli licitaţiunel se va ivi
vre-uă manoperă, cu scopii de a specula asupraă licitaţianilorii publice, depărtândii po concurenţi prin daruri, promisiuni sâă alte mid-
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lâce, spre u faca să scadă concurenta, sâii pre-

de câtii numai după aprobarea Consiliului de
ministrii,
.

penali.

menii de optii dile după adjudecaţie, să o conîrme s6ă să pună pădurea, din nuoă înlicitaţie.
Art, 14, In casă de desaprobarea adjudecațianoi vre-unei păduri, so va, regula punereaei
din nuoii în 2rendaro prin publizaţiune în Aonitorii şi se va înapoia adjudecatorului garanţia depusă provizorie, *

ţulă bunuriloră puse în licitaţiune, făptaitorii
se voră pedepsi conformă art, 351 din codul
Despre

garanţiile provisorii

Art. 10. Pentru a putea fi admişi la concurenţă, doritorii urmâză a depune uă garanţie
„provisorie ecuivalentă cu jumătatea, preţului
unui parchetiă do pădure după estimaţiune,

Guvornulă 'şi reservă facultatea ca, în ter-

Art, 1, Acâstă garanţio nu sa va admite

de câtă în numerară sâă în efecte pablice, precum obligaţiuni rurale, obligaţiuni domeniale
după valârea loră nominală, în be;nuri da ale

împrumutului Stern şi Oppenhcim, asemenea

şi în acțiuni ale căiloră

cursul gilei.

ferate române după

Despre garanţiile definitive
„Arte 15, Perana asupra căreea se va, aproba adjudeeaţiunea este obligată a depuna, în
termenă de 15 dile, maximum, socotită din

dina aprobării, uă garanţie definitivă de- na-

Art. 12, Garanţiile provisorii ce se depună
pentru dările ce se rearendăză în coniptulă întrejrenorilorii vori fi în aceleaşi efecte, însă
de valOre ecuiralentă cu ră jumătate a arendei
anuale de atunci.

tura prevădută prin art. 1l do mai susii, şi în
vatra ecuivalentă cu arenda anuală, fără care
depunere nu so va tolers exploatarea parcheteloră, nic! liberarea contractului.
.
Art, 10,. Acel cari vori contrâveni disposi-

Despre confirmarea adjudecaţiunilori

ranţiiie deguso provisoriă la licitaţiune, și pă-

Arte 19, Adjudecaţiunea na va fi definitivă

CONDIŢIUNI
PENTRU

EXPLOATAREA

țiunilorii art. 15 de mai sasi, vori perde gadurile se voră pane din nuoă în rearendare în
comotali d-lorit,

”

i

GENERALE
PADURILORU

STATU:UL

(1872)
TITLULU 1
Despre adjudecaţia, preţuiă vîndării,
obligaţii accesorii
Arte 1, Afară de clause speciale contrarii,
tote parchetele de pădure ce se daii în tăere
se adjudecă în totalii (în blociă), fie-care fără
garanţie de întindere, de esențe, da vârstă şi
cualitate,
Intreprenorulă nu va fi în dreptiia pretinde,
sub nici ună cuvânti, reducere de preţ scă
schimbare de parchetă pentru poieni, locuri
găle, lacuri, smârcuri, şanţară și drumuri ce
s'ară afla în parchetele de pădure cari întră în
rânăă de exploatare, precum şi pentra locurice

Pentru anulii ântâiă însă, preţulă adjudecației se va respunde de întreprenorii în dece dile
după aprobarea licitaţie.
Arte 8. Intreprenorulă va depune nă garanție definitivă ecuivalentă ca prețulă anuală ală
parchetului, caro va fi în numerariă, bonuri rurale scă domeniale, obligaţiuni do ale împrumetului Stern şi Oppenheim, sâă în acţiuni de
ale căi'orii ferate române, sci în ori-co alte efecte pnblice puso în circulaţie şi garantate

de Stati,

Bonurite rurale şi domeniale se vor priimi pe
valcea lor nominală, €ră cele-alte efecte mai

sasi menționate, după cursulă dilei în care
se rorii depune,

Banii depuşi în numerarii ca garanție definiară presenta îificultăți în scâterea lemnelor
din tivă voriă avea dreptă la ană procent decinci

parchetele vindute,

“

”

Art. 2, Preţulii adjudecaţiel "li ra r&spun-

la sută, după şâse dile de lu vărsarea loră la
casa de depunere, conformă legii organice a
acele case.
-

de întreprenoruli la 20 Augustii ali fie-cărui
anii, din ccă mărginițipentru întreprisa sea, la
Art, 4. Cândă întreprenorulă na va plăti acasieria centrală a Ministeralui de Ananqe, stă renda la termenulă firatăla art. 2, administra
la acea generală a judeţului în caro este situa- țiunea domenieloră are dreptulă să pună imoetă pădurea, în monetă după cursulă fiscului,
diată în vîndere parcheteles6ă lemnele rămase:

.
"veoxploatate,
a garantulul

|

FINANCIARE
în comptulă

întreprenoralui

şi]

gti, fără a li se mai face nici uă

altă somaţiune prealabilă. spre a'I pane în în-

târgiare de câtii numal publicarea prin Afoni-

torulă oficială a reatcndării parchetelor,
Surele dâtorite din arendă, precum şi deficitulii ce arii resulta din vindârea parchetelorii
pe comptulii întreprenorului se vori împlini

în totali, conforină art. 5 şi 6 de mal josii.

Intemplându-se însă a resulta vre-unii beneficiă din reareudare, acâsta va fi în profitelii
Statului fâră a putea antreprenorulă ridica

ver-uă pretenţiuna.

i

Cândiantreprenorulii,
din diferite împregiurări, sc pune în posițiune do a'şi vedea scose
parchetele Ja iicitaţiune, perz0na care a garantatii esta în dreptăa le cere de la guvernă până
la diva fixată pentru licitare, deea, ss înțelege,
le va priimi cu aceleași condițiuni şi va plăti
îndată sumele dâtorate de către garantatul stă.
Art, 5, Statalii se va despăgubi, de ra voi,
mii ântâiă din lemnela tăste e6it netăete ce
sară afla pe parchetele sindute antreprevoruml sei din ori-co alti avere a sea, cara va &
secuestrată şi vindută conformă legii de nrmărire.
Statulii se va despăgubi asemerca din garanţia depusă de autreprenoră, sc de garentul stii, care deca va fi în bani, despăgubirea
fiscului sere, opera asupra acestei garanţii fără
" judecată, €ră de va fi în alte efecte, sc vori
vinde cu licitaţiune, şi preţulă ce se va prinde
pe dânselo so va, încasa în comptulii detorie.
Este bine înțelesă că parantulă nu pote pretizde ca Statulă să discute prealabilemento averea debitorulai principal! find afectată ga-

ranţia depusă de uă terţie persână, ca comă
"ară fi fosti dată de Ensuşi antreprenorulii.

Art, 0, Defcitulii provenită din rearendare
se va împlini Qe uă-dată pe totă cursulă aniloră până la expirarea contractului antreprenorului în socotela căruia s'a rearendată parchetele.
Ifectele urmăririi nu sa potă suspenda de
câtii în virtutea unei otărîri judiciare definitire.
Art, 7. Pentru banii ce antreprenorulii va
stora fiscului, va plăti procente de 10 la sută
din giua cândii urma a se face plata,

-

Aceste procente votă curga de drepti fără
somaţiune sâii cerere în judecată.
Antreprenorulii nu va putea intenta procesii

Statului, fără a fi răspunsă mai ântâiă detoriile sâle isrorâte din contractii, împreonă cu
procentele, respundere care, sub nici ună felii

de pretextă, nu pote fi suspendată,

|

art, 3, Antreprenorală nu este liberi a sub-

109

În casă de a sa aproba subarendarea, subantreprenorulii va depune aceeagi garanţie ca
și antreprenorul primitivă, şi va
supusi şi
el aplicărei legei de urmărire, aşa cum se lămaresce mai susii în aceste condițiuni, 6ră garanţia antreprenorulul primitivi se va libera,
Art, 9. In casă de incetare din vicţă a antreprenorului, moscenitorii sti suntă ţinuţi do
tote sarcinele contractului.

art. 10, Domiciliulă legali ală antrepre-

norului. pentra tot co se va atinge directă ssă
indirectii Je obligaţiunile ce resaltă din contractă,

vîndută,

va

fi chiară

la

parchetele

ce

"1

s'a

In casă de procesă în contra Statului, antre-.
prenorali scii garantulii săi nn 'lăva putea întenta de câtă la Tribonalulă de Ilfovă.

Art. 11, Intreprenorulă şi garantulă stă în-

temându-se a fi supusii vre-uneia din protec-

ţiunile străine, nn potă nici nă-dată invoca
cualitatea lori de străini în privinţa obliga-

ţicniloră ce'şi ati luati printr'acest contractii.

Pentru executarea acestoră obligaţiuni, pre-.
cum şi pentru orl-ce neînțelegere în privinţa

acâsta, este supusii legilorii ţărel şi jurisdicţiuvii csclasive a tribunaleloră pământene.

TIVLULUIL
Despre exploatarea, seoterea lemuelor
din pădure; predareași priimirea par-

chetelorii.

.

Art. 12, Afară de clausele speciale contrariy, exploatarea parcheteloriă vindute se va, ur-ma în termeni de cinci ani, de la 1 Octom-

re 1872 până la 1 Ostombre 1817, cn obliga:
ţiune ca în fiz-care din aceşti cinci ani să se

exploateze parchetulii ce so va delimita şi care
so va artta în clauzele speciale pentru fie-care:

pădure şi în rândul însemnat prin acele clause,

Ver-csabatere dela acest articol sâii schimbsro da ordine a exploatării, scă exploatarea
prin anticipațiă, s6ă tăers în alte parchete ce
nu suntii vindute, va constitui anii delict, care:
va obliga pe întreprenorii la plata împătrită a
valorii lemnelorii exploatate, după extimaţiunea ce se va face do către ivspectoruli foresticră s6ă altii agenti şi prefectală s6i delaga-

tulă sii.
,
“ Art, 13, Exploatarea în pădurele regulate
a so trata printr'uniialti modă de câtă tăerea

de parchete, cu s6ă fără arbori de reservă, se

va fixa prin clausels speciale.

Art, 14, Tăerea fie-cărni parchetă se va ur-

ma în timpii de şâso luni alu fie-cărui anii do
exploatare,

cn începere de la 1 Octombre

şi.

arenda parchetele vindute, nici în totali nică până la finele lui Martii, ncavendii întrepreîn parte, fără consimțimântuli administraţin- norclă dreptă, sub nici ună pretext, de a tăia
ni domeniiloră, care este facultativă pentru lemnele ce i-ară rămânea netăiate în acea di.
densa,

-

|

Rră lemnele de bradă se poti tăia în totă

110

LEGIUIRI

-cursulă anului prin uă autozisaţiune specială
a aAministraţiunei,
In orl-ce casii, lemnele tăiate şi crăcile vor
fi aședate în stânjini să altă-felă, până la fnele lui Martiă, cră

transportarea

lemnelorii

din parchetulă exploatată se va opera, în totă
cursulă annlci do exploatare; avtndu-sa însă,
în vedere ca, cu ocasia transportalui, să un se
vatăme Jăatarelo şi să nu se lase vitele în pădurea tăctă, ca să nn pricinudscă stricăciuni,

Pentru anul ântiii însă, dfca- vinderea se

va face mat târgiiiîn câtă să nu se pâtă preda
parchetulii la 1 Octombre, întreprenorulă va f
în droptii a începe exploatarea, îndată după ca
va obține viza agentului silvică respectivă pe

biletulii da exploatare ce va f luati de la administraţia,

centrală

a domenieloră,

şi va

în-

tru vinderea, lemneloră, conformii art.
7 din codulii comercială, spre a"lă riza.
ârt, 17, Intreprenoratii ru pota întra în exploatarea parchetului anual fără a priimi mal
âutâiii de la adminiatrațiunea domeniiloră unii
bilotiă de exploatare.
Acestii Diletii nu se va putea libera de câtă
după uă carare formală a întreprenorului, însogită de unii certificații ală casierului respec-

tivă pentra plata arendei acelui ană.
- Dâca îutreprenorulă

nu va justifica achita:

rea arendei parchetulai anuală în modulă mai

susii arătată, s6ă care va face cererea sa pea-

tru biletă de exploatare mai târgii de 1 Sep-

tembre, nu pote pretinde prelungirea termanului prevădută prin contractii pentru transportarea lomnelorii, şi orl-ce întârdiere a librării parchetului la timp va privi pe întreprenor.

-ceta la finele lui Martiă,
.
'Transportarea lemneloră este în dreptă a se
Arte 1S, După priimirea biletului de cxploaface până la 1 Octombre veuitori,
tare, îutreprenorul este obligată ali precuta
Leminelo de teiă se vorii putea țăia pent în agentului silvică, care va
precede la liberarea
diua do ânteii Maiti ală fic-cărai ană de ex: parchetului, încheiând mat
ântâiii, în asistența
ploatare.
întreprenoralui ssi delegatului săă, unii pro"Art, 15. Intreprenorulă este obligatăa lăsa cesii-verbali priu care ss va
constata darea
netăiată număruii arboriloră de reservă co se parchet
ului în priimirca întreprenorului,
va fixa prin clausele speciale pentru fie-care
Acestii procesii-verbalii va fi contrasemnaţi
parchetii,
şi de întreprenorii, carele, în
„ Aceşti arbori se vorii alege de agentulă sil- se va preda parchstulă, esta momentuli cei
vică rea: rvândă copacii cei mal drepți și sând- gontuiu! forestieră cuvenit obligată a da aa chitanță de a lui
toşi din esenţele cele mai acantagiose, şi fără priimire.
să poti cumpărătorul rădica vre-uă pretenTotă atuuci întreprenorulă va presenta ațiune de despăgabire, sub protextii că arbori! gentului silvică :
'
resercaţi sunt răi răspândiţi s6ă de cuulitate
1. Orânduitulă însărcinată cu vindârea lem-superidră.
nelorii, şi ali 2-lea registrulă ce este oblizată
Aceşti arbori voră fi totii-d&-una marcați ca a ţirea pentru vindere. conform
aliniatalui 1V
ciocanulii agentului silşici, mai "nainte. de 1i- de sub art. 16, spre a 'lă
avisa. Numaf în ur- berarea parchetului,
ma azestel formalități se va viza do agentul
Deca, întreprenorulii nu va lăsa arborii de silvică şi biletnlii de exploata
re, care dă drept
roservă mareaţi de agentulii silvică în numă- întreprenornlui dea începa
tăerea parchetului.
rulă prevăfută prin clansele speciale. va fi oArte, 19, Ori cândii se ra constata că întrebligată, îndată după constatarea acestei aba- prenorali a operată
tăerea parchetalal fără
teri, să plătâscă Statului valârea împătrită a biletă do exploat
are prevădutii la art. 17 şi ne“arborilorii, cândă preţalii evaluaţiunii va fi mai vizatii în regulă
de agentulă forestierii, tăerea
mare de 5 lei, și eniinivimain de 20 let de fic- se ra consider
a ca delictă şi întreprenorulă va
care arbore, cândă evaluarea va fi mai josii do
li obligati a plăti vaiorea împătrită a lemne:5 lei arborele,
”
loriă ce va fi tâiatii.
Art. 16. Orânduitulii ce îutreprenorală va
este oprită a desArt, 20, Intrapra
însărcina cu vinderea, lemneloră în pădure nu coji (jupui) lemnele norulii
mai "nainte de a le da jos
va putea fi rudă cu pădurarii sâă agenţii sil- la pământă,.sub penalita
te de a plăti valdrea
“vică a localităţii.
loră împătrită, estimată după preţuli cu care *
In casii conthariă, Statutii va fi în dreptă să întreprenorulă va fi viudută
asemenca lemne.
poprescă pe acel orândaită, fără a putaa înArt, 21. Afară de arborii de roservă, lem“treprenorali să aibă vre-uă pretențiune de nele se voriă
tăia tote Warânluli, fără osebire
"despăgubire pentru paguba ce "i-s'arii causa mari şi inici, cu toporulii,
de la uă palmă celă
din acâsta.
multi d'asupra feg=i pământului, Acâstă tâere
Intreprenoruli esto obligatii a face cunoscut se va face piedişii,
astă-felă în câtă apa de
pe orânduitalii săă şefalui circumscripţiel sil- pl6iă să nu potă sta pe
tulpină.
“vice în care se află pădurea.
Art, 22, Întreprindă
este oprit în tot
Orândaituli întreprenorului este dâtoră a timpul întreprisel scletorali
a lăsa să păşunezo vite
presenta agentului silvică, ori de câte ori i se
d'alessle, sâii străine, în partea pădurel cîndată,
“va cere, registrul ce este obligati a ține jen.

exploatată, scă în cursă de exaloatare,

FINANCIARE

Este opriti asemenea de a vătăma arborii
de resezră prin vite sâii prin ncîngrijirea âmenilori cu căruțele do transportă, să prin ori-

ce altii modă; în casii contrarii, întreprindă=

torulă va fi responsabilă de prejudiciile ce so
ori ocasiona pădurei şi obligati la uă plată
do val6re împătrită a dauneloră

estimaţiunea prealabilă,

causate, după

.

„Iatreprenoralii este oprită, sub nici un pretextă, de a face cărbuni, sari s6i potasă în
parchetolo cai s'a vinduti, sâă în ori-co altă
“parte a pădurei.
|
Arte 23. Tote lemneletăiate, ss nrbori! în

ni

para stricăciunile ce s'ară fi făcută cu tăiarea
şi transportul lemneloriă la drumurile din întru pădure, la inovile de hotare şi podeţuri.
Art, 22, Căreinma ce sa obicinuesco a seînfiinţa, pe tipulă exploatării, întreprenorulă o

va aşeda în una din marginile pădurei dată în
tăiare. Vitele carătorii ce so roriă aduna acolo
na vorii putea păşunaîn pădure sâă în tăiături
sub nici ună preteztă,
Acâstă cârciumă, precum şi casa făcută de

întreprenorii pentru trebuinţa sa, rorii doveni

proprietatea Statului.
Orl-co abatere va privi po antreprevoră, caro
piciâre ce so rorii afla în diua de 1 Octombre va îi supusii la nă despăgubire do 50 bant penîn parcheţii, Qevinii şi rămân proprietatea
Sta- iza fie-care capii de vită ce s'arii prinde păşue
tului, fâră pretenţiune de desrăgubiredin par- rândă în pădurea vindută, împlinindu-so patea întroprenorului; şi agentulă silvică va con- guba prin aplicaţiunea legii de urmărire.
stata în urmă, în presenţa întreprenorului, sâii
Art, 28, Ferăstracle ce s'ar afla pe proprie“a delegatului s65, starea acelui parchetiă și tăţile, ale căroră păduri se dati în exploatare,
modulu în care s'a exploatată, dresândă Ges- de nu vorii fi angageato mai dinainte cu conpre acesta unii procesii-verbală contrasemnatii tractiă specială către alţi antreprenori scit căde întreprenorulă geti delegatulă stă,
tre arendaşulă moşiei, se vorii da în priimirea
"Toto stricăciunile stu abaterile ce se vorii antrepronoralui pădurei prin inventarii de
constata că sai comisii în parchetulă exploa- atâtea în care se păsescă, şi la expirarea tertată se voră estima prin autoritatea 'admini- meniului contractului, antreprenorulă este ostrativă, şi întreprenurulii va fi cunstrins, prin bligati a lo lăsa proprietăţi! în bunâ stare,
aplicarea legil de urmărire asupra averii sâle rămânândi în profitul Statuini sdausele eâă
şi a garanţiei, pentru a despăgubi pe Stati de îmbunătățirile co va face acelor ferăstrae, fără
tâte daunolo cansate, conform articolului p-rs- a putea pretind vro-nă despăgubire.
cedentă,
Art. 29, Antreprenorulra fi obligata, la fiIntreprenoralii va fi asemenea supusă apli- nele exploatării fie-cărai parchată exploatată
caţiunii legii deurmărire pentru tâte pagubele do dânsulii, să predea în bună stare stâlpi! ce
xesultândă din delictele constatate şi comiseîn voră
fi puşi la, fie-caro capă de parchetă şi a
raionuli pădurei vîndută,
.
face muşore în giarulă aceloră stâlpi.
Arie 2%, Leinnele cari la' eliberarea parehoArt, 30, La finele termenului antreprisey,
teloră se vorii afin, tăiate cu ocasia, deschiderii na se ra restitui garanţia definitivă celui îu

liniiloră despărţitâre între parchetă suntă ale drepti de câtii sub următârelo cundiţiuni :

întreprenorului, ră cele tăiate cu ocasia deschiderii liniilor somiere rămâni proprietatea
Statului.
:
Art, 25, Cândiă intreprenornlă, din cană
de forţă majoră de ori-ce natură, ară putea
scote tin parchetul în esploatarelemneie tăiate
pân la 1 Octombre, şi va. voi a cere nă prelungire do termenii pentru acstă transportare,
ra îi obligatii a proba causa de forță majoră,
şi atunci va putea transporta lemnele aflate întrună termeni care nu ra trece de 3 lui.
După expirarea termenului acordati, nu se

va mai putea admite sub nici uuă preteztii nă

altă cerere de prelungire, şi totă materialulă
remasii ne scosi din parchetii până la diua expirării termenului prelungire acordaţă va deveni proprietatea Statului, fără nici uă pretenţiune din partea, întreprenorulni; ră parchetulii se ra preda de întreprenori în priimirea agentului forestier, care va procede Ja constatarea modului exploatării, conform art, 23,

1. Antreprenorul sâă garantul stă, sei per-

sâna însărcinată din parţe-le cu procură în regulă, so va adresa prin cerere în scrisă către

administraţia domeniiloră pentru restituirea

garanţiei,
2. So va constata da agontulii silvică,
uă verificaţiune genarală în faca locului,
exnloațarea s'a urmat în conformitate cu

prin
dâca
con-

Qiţiunile contractului şi nu s'a făcută vre-un .
delict în pădure.
3, So va constata dâca antroprenoraiii
chitață pe deplină arendile anuale.

n a-

Statalii are dreptulă a roținea garanţia depusă, spre despăgubirea Bă de tâte daunele ce
i s'ară fi causatiă de antreprenori constatate

prin formalităţilo de mai sus dise, s6ă prin
ori-ce alte midiâce.
Art, 31, In casă de a so pune în vigâre co-.

dolă forestierii, antreprenoruli este obligată

a 50 supune tutulorii disposiţiunilosi ce s'ară
prevede prin elă, în totă ce privesce exploata-

- Arte 26, Suntă obligaţi întreprenorii a, re- Tea sistematică şi paza păduriloră Statului.

-
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CAPU DE ÎNSĂRCINĂNI
PENTRU

EXPLOATAREA

PĂDURILORU

STATULUI

(1872)

'PIPLULU 1
Despre

adjudecaţio

ne din nuoă în licitaţie, fâră a putea avea ici

„i tă pretenţie.

Arte 1. In tote parchetele de pădute co sc

dai în tăiere, se vorii adjudeca ps întinderea de
pogonii, sii fulce fără garanție de numărul,

Îndată ce va depune garanţia definitivă ce-

rută, în terinenală fixată, garanția provisorie
în bani, în efecte publica sâăi ipotecarie, li se
va restitui,
,

Art. 5. Antreprenorulii, pentru câtă sa acsenţa, vârsta şi cualitatea arborilor de pe fi2- tinge de condiţiil
e generale ică spotiale alo ex-

care parchetii in genere,
Antreprenorulă nu va fi în drepti a faca nică
uă pretenţie, tindândă a obţin: reducere de prcţiă
sei schimbare de parehetă, pentra pooni, locuri go!a, lacari. smâreună, șanțuri, drumari
şi lozută ce ară presenta dificultăţi pentru scâterca lemnelorii din parchetele cari intră în
vândă de exploatare,
În casă cândii Ia verifizarea intinderej pă-!
incuiului ce sai face parchateloză vindute, |
sară găsi uă difeainţă în plusă sâă minusă, sa,
va adăuga sc scădea diu arenâă uă porţie carespundetâre cu sumele resu!tate la licitaţiue,
-

ărt, 2, Vindrea se va faca prin licitaţie

cu strigare (mezati) uă-dată peniru tâtă partea de pădure ce sc pune în csploatare, pentru

periodulă de cinci aul, 6ră preţală ce va rosul-

pioatărei pădarei, precum și garantulii stă, va
îi su,usii legiloră ţărei, atâtă în termenul antreprisci scie câtă şi în totă timpalii penă la
desărezşite răfuire, fără a ss putea apăra îu-

tru nimică cu adjutoută pratecțizi ce voră. a-

sea, nici Goşicla, nici

aiti-ciseva. sub cuvânţii

de tovarăşă s6i moscanitoră ai lori.

Art, 6. Qii-ee transmisiune a antrepriseă
contractată către a treia persână, uu va puţea

fi valabilă, de câtă cn consiaţimântulă Mini-

steralui și a garantulut.
art, 7. Declaraţia adevăratului autroprenoră
cată a so face chiar în şerlinţa licitaţiei. Dâci
concarentul ra pozeda caalităţile cerute pentru
a fi adinisii la licitaţie, şi nu va faco altă de-

ctaraţie în şedinţă, so ca, considera ensnși de
ântrapre

noră,
ta va fi arenda anuală ce cată a răspundea anArt. S, Proccsele-rerbate da adjudâcaţie se
treprenorulii pentru fis-care parchetiă după nu- vorii
subsemna îndată do funcţionarii numiți
merulii pogâneloră e6ă făleiloră vindute,
a asista la licitaţie şi de către antreprenori
sâă
Dâca din causa de prețuri insuliciento, parchstele de păduri, că cuantităţile de lcmna co adjudecători, ori împutarniciţii loră.
La casă de a se opun, acâsta se constată
se voră pune în exploatare, nu ss voră putea
adjndeca, la epocete fixate aa licitaţie, vindârea ptin procesuli-serbală d> adjudecare,
se va amâna,
Art. 3, Nimeni nu va fi primită a consura,
CIPLULU 11
la jicitaţie, de mu va face depunere în bani sei
boneră ale tesaurului, s6ă alte efecte publice
Despre prețulii vindăreiși alte
române, de jimetate valârea anuală ce va avea,
obligaţiuni accesorii
a răspunde antrepi+norulă,
ecă nu va da garanție ipotecară, după noul codă civil, în val: de
Arţ, 9, Peţulă adjuiccaţici îl va răspunde
ducă treimi din suma de răspuns în fie-care an. antrepre
la 20 Augustă ali de-cărtin
Art, 4, Doritorii cari spre a fi admişi la con- anii, din noruli,
cei mărginiţi pentru antreprisa s2, la
carenţă, vorii depuna garanţie în bani s6 locasieria centrală a Ministerului. do finange, în
nură ale tesaurului ssii alte cfeete publica române, jumetatea arerdel anuală sâă ipotecară, moneto după cursulă fiscului,
Pentru anuluiă ânteiit însă, preţulă adjndsduovă treimi din suma evalnaţiiloră după adjn- cărei
se va răspunde în dezo (ile după aprobadecare, suvță obligaţi ca în termenă da teci.!
rea licitaţiei, şi la casti contrarii nu va mai adecă ile, socotitii din diua aprobăreă lzitaţici, vea dreptulii
a pretinde biletul da exploatare.
să depună garanţie definitivă, ipotecară, edi în
Afară de preţul adjudecației, autreprenobani şi alte efecte publice ce valârea anuală a rală
rspunde tesaurulai ptblică, ca despăarendei, sub penalităte, la casti de ncdepunere, gubireva pentru
sporulii chettuelilorii de paza păsă p&rdă garanţia depusă, patrirită art, 3,
6ră durei
în exploatare, câta i nuoi 500,
Joturilo de pădure rămase asupră-le, se vor pu- cândă pusa
parehstulă anuală va trece pesto 15 poN
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gone; câte lei 450, câudii parchetulii va trece
peste 2Y pogâne, şi câte Ică 600, cândii parehctulii va trece peste 45 pogâne.
Plata pentru guardii de pădari o va respunde
antreprenorul pentru fie-care anii, după modul
preserisă la primul alineată ală acestui articol.
Art, 10. Sab uiti ni curentă, antreprenorulii nu so va putea apăra de plată la termenile
fizate a sumeloră prevăduto la art. 9, rămâiudu'i dreptulii de a reclama în urmă la instanţola judecătoreaci, o1I-ce despăgubir! se va ercde
în dreptă a cero da la fisc.
Art, 11. Orl-ce neptată Ja termenile fisata
prin art. 9, dă dreptii Ministerului a puns din
unoii în licitaţie partea du pădure sc cuantitatea, lemneloră neexploatate da către antre-

fără vescrvă do arbori, se va fixa prin clauzele
speciale pentiu fie-care pădure.
“Art, 15, Afară de clauselo contrarii, autreprenorulă este obligată a lăsa aetăiatiă număralii da arbori de reszrră, ce se va fixa prin
clausele speciale pentru fie-care parchetă.
Aceşti arbori ale cărora esențe sa voriă arăta
prin clansele speciale, se vosii popri răspândiți
po sepra-faca pământalui, la uă egală distanţă
uuulă do altulii şi vori fi în totii-dâ-ana aleşi
dintre cei mal drepţi şi inai bine formaţi şi
.
crescuţi.

Semincerii voră îi totă-A-una însemnați cu

sa vorii considera ca santicii sâii magazie a adjudecătorilori, şi lemnele ce se voră afla tăicto
sâii netăicte, fasonata sâii nefasonate, roră putea fi secnestrata în casă do falimentii conformă disposiţiiloră art, .. din codicilo civile

ciocanulii agentului silvică, "nainte do a se libora biletulă da exploataţie antreprenorului
şi cark sa vorii alege în genere numal dintre
arborii ce vorii avea Ja tulpină ună grosimo în
periferie de la, 59-—80 centimetro măsurată ia
inăiţimea pieptulri.
Dâcă antreprenoiuli nu va lăsa a1bori dz reservă în numărali esenţelorii şi calităţilor: însemnate prin clausale speciale, elă va fi dâtoră
îndată după constatarea acestia, să plătescă
fiscului valârea împătrită a arhoriloră co vorii
lipsi, estimaţi după preţurile cu cari dcusulă
va fi vindut asemenea lemne. In casă cândă
parchetali anului mari avea pa fie-care pogont
sâă falce numărul arătatii do arbori de resersă în dimenziile preserisa la Ş 1, lipsa aflătore
so șa constata la predarea parchetului în presenţa antreprenorului şi ali Primarului priutran procesă-vorbaii subsorisi de cei presenţi
şi fâră ca acâstă lipsă să fndritoiască ps Stat
la veri-uă despăgubire.
Art, 16. Orândaitulă ce antreprenorulii va
însăzcina cu vinderea lemrelorăi în pădure, nu
va putea fi rudă cu pădurarii scii agenţii silvici

TITLULU II

Antreprenorulii este obligată a faca cunoscuti pa acestii orânduită şefului circumscrip-

prenoră, şi deiicituliă ce arii resulta, va priti po

sarcina antreprerortiui abătuti şi a garantuiuistă, neputându-se acestii din urmă sustrage
da la obligaţianea sa, în casii cândii Ministoral
vară usa de dreptul săi, pisuină pe antraprenorii. Intânplându-se a resulta vre unii beneficiă din xearendare, acesta, va fi în folosulii Statului, fără a putea face antreprenorul vre-uă
pretenţiue,
”
Actată disvoziţinne na va putea opri întru
nimicii aplicarea legei do urmăriri asupra autreprenorului penţru răspunderea, banilorii ce
arii detora, precnimii şi de a obliga pe antreprenoră Ja plata dobândei pentru sumete nsrăspunse la, timpi, ptnă ia diua răfairei lori,

Art, 12, Părţile de pădure în exploatare nu

"şi, „ . din codnlă comercială.

Despre exploataţia, seoterea Jeiuneloră diu

aă localităţoi.

!

|

ţică silvice în care se va afla pădurea.
Orânănitalăi

este dâtoriă a presenta oră de

silvici, registrul
pădure, trădarea parchetelorii şi priimi- câta-ori se va care de agenţii vinderea
lomneco este obligată a ţine pentru
rea lori,
h

Art, 13. Afară de clausele speciale contrarii, exploatarea pădurei vîndute, se va urma în
cursă de cinci ani, socotiți de la 1 Septem-

bre 1868; 6ră .pentra anii următori, tăierea
păduziloră va urma conformă arţ. 22, cu obli-

lori, potrivită art, . . din codicele „comerciale

şi agentuli silvicii va fi d6torii a'lă viza pe fiscare facă.
.
Art. 17, Antreprenorulă esto obligati ca la
1 Augusti ali fie-căruia, ani ali antreprindereă scie, să adreseze la Ministerali finangeloră

gaţio ca în fie-cara anii, să se exploateze partea cerere în scria, pentru ai se libera biletulă de
ca ao va delimita şi care se va arăta în clauscle exploatare al parchetulufexerciţiului aceluian,
Prin acea cerere va arăta : oraşuli, tergulă
speciala ale exploatărei fie-cărai păduri și în
sâii comuna unde urmeză a i se trămite biletul,
rândul însemnată prin acele clauze.
_
Veri-ce abatere deJa acest articol sc schira- precumă şi adresa sa. Afâstă formalitate libara de ordine a exploatărei, si exploatare psindă, carcrea se va considera ca nepriimiţă.
Dâcă, cererea autreprenorului se va priimi
prin anticipație, va constitui uni delictiă, care
va obliga po antreprenori la plata înduoită a mai târdiă de câtii la 1 Augustă, şi d6că din
acâstă cansă starii întâmpla ca biletul să'lă
valorei lemnelorii exploatate.
Art, 14, Exploatarea în păduri printe'ană priimâscă mai târdii do câtă la | Septembre,
„altii modă, de câtii tăierea de parchete, cu scă atunci antreprenorulă nu va putea avea nici
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„uă pretenție pentru întârgicrea provenită în darea biletului şi exploatarea pădurei nu va, putea i prelungită peste termenulă de 1 Aaiii
ali anului următori,
,
Art. 18. După priimirea biletului de la Mi.
nisterii, antreprenorali este obligati z2lii presenta gefului circumscripţianei silvica în care
se află pădurea, «pre a'lii viza.

Totă atunci elă va nrma, să presinte şefulni

cirenmseripţiunel silvice : 1-iă, Tecepisa casierulnă constătătore că a plătită, sumale prere-

dute prin art. 9; ală 2-lea, contractulă d'im-

preună cu ani exemplară ală acestul cajetă de
însărcinări, sabsemrată dacla şi vizati de
Ainisterii; ală 8-lea, orânduitulii însărcinată
cu
vinderea; ali 4-lea, registrulă orânduitulat
cu

| partea păduret vindute, exploatate sâă
în curs
de exploataţis.

Ceic ce vorii intra în acele părţi pentru scâ-

terca lemneloră, voră î legate asti-fclă ca
să
nu pâtă pasce; la din centra va fi reavonsabilă
antreprenorul do vătămarea ce va aduce
astăfelii lăstaruloi şi recrescerei pădure,
Arte 25. 'Tăozea lemneloră din parehetală
în exploatare, va fi terminată la ] Baii. care
va urma terminului în care a incepută
ză
exploata.
“Lieranelg rimaes notăiate, desinii vroprieta=
tea Statului, fără drepti de despăgubire pentru antreprenoră.

Partea exploatată va fi curăţită la 15 Auvinderea leranelorii, apro a']ii filni i sigila. Şe- gusti care sa urma după expirarea termenului
ful circumecripțiuneă sâii guardulă ganerală, tăierci lemnoloză do po aceiă Joi; da aceea către accea di, ee va dresa unii procest-verbală de
va viza piesele de la No, 1 şi 2,
cătro uni agentii silvică, orânduită pentru aArte 19.
Afară

lemnel»

do reserva

de seminceri,

se voră tăia tota G'arândală, fără ose-

bire, mari şi mici, cu toporulit, la uă palmă
celă multă d'asupra feşei vământului, în
aşa
felii în câtă apa de pl6a să nu pOtă sta pe
tulpină, rădăo'nelo însă șoră rămânea întregi
şi
neatinse. Asumnenca so voii tăia scă potrivi
din nuoii tulpiuele cole vechi, dândnli-ze tăietura provădută mai susă.
Art, 20, Esta oprită antreprenoralui a descoji (jupui) lemnele, mai "nainte do a la da jos
la pămentă, sub penalitatea de a plăti valorea
loră înduoită,
|
Arte 21, Pe unda va trece vă-dată cu toporulă nu va fi liberi sub nic un cușântă a se
mon întârcs cu tăierea, la din conira urmare va
plăti val6rea împătrită a lomnolorii ce va
tăta
şi în urmă pe unde a trecotiă deja cu toporuli,
estimată după valârea locală.
Art, 22, Tăiărea lemnclori va fi liberă în
fie-care anii de exploataţie, numai de la 1 Septembre până la finelo lni Apriliă, 6ră mai
cu
zebire se va opera în lunele Februariă gi Martiă,o-

ecata de şefuiă circumscripție, facă fiindă şi
antreprenoruli sâi împutesnicitulă lui, prin
caro so va constata că tâte lemna!s tăiate p&nă la 1 Mată a annlui, precum şi mărăciniă şi
agehiilo piovenita din formarea lemnetorii, s'aă

rădicatii de antreprenorii și Bai srosă afară

din pădase.
.
Acestă elausă nefiind îndeplinită pentru mărăcini şi aschii, so va facs de cătro agenţii silviel în comptulă antreprenorulvi,
Lemnelo tăiate, cari[a aceli formeniă sa
vor

afla pe partea exploatată, voră deveni propristate a Statului, fără drepti da despăgubire
pentru antreprenori.
Art- 26, Antreprenorul, care din vre-uă causă
majoră şi neprevălută, nu va putea să sărârgâscă rădicarea, lomnelori fixate mai sus, şi
va avea trebuință do vre-uă prelungire, o va

cere ja Ministerulă financeloră, cu uă lună
cat

pugină înainte da expiratea sasi aretateloră

termene,

”

Prin acan cerore sa va arzta:
i. Cuantitatea şi felarimaa lemneloră tăiate
Lemnele de teii, se xoră putea tăia şi în luna Aprilii. Pontru pădurilo da bradi de prin gi nerădicate do pe partea în explvataţie;
2, Causele d2 forță majoră cari "l-a împedimunţi se vorii putea tăia în toti cursală
a- cati de a termina acâstă opcraţinue ;
nului
9. Termenulii co cere a 7; sa acorda.
Art, 28, In veri-ce timpi partea de pădurea
Prelungirea termenului a rădicărei leranelor
ce se află în exploatare cată să fo accesibi
lă, de șo acea paite de pădure, încuviințând
u-se,
ca să nu se aducă uă tinpedicare la zeghier
ea
„asapră'i ; prin urmare tăictorii vor f împăr- va îi de uă lună, poala trei cel multă, şi se
va
socoti
pentrn
rădica
rea
lemuel
oră din dina
țiţi în âuoă grupe : unit voră tăia şi voră
cspirărei a termenatui fixată prin art, 23,
lemnele; €ră alţii voră orândui crăcilo şiaşeda
verTia
casă
ca
antre
prenorul că nu profite do
tarile, ca cu chipul acesta, să nu sa ocasioneze
aceste termine, nu se voră may patra acurda
întârdierea crescerei pădurei sâii a na
vătima altole.
prin lăsarea po locă a lermnalorii tăiate,
timpă
Ori-ce cerere pentru prelungire da termin
mai îndelungatii, căci în casă contrariă
antre- da uu va cuprinde arătărilo de mai susii e
prenornlă este respozsabili pentru ori-co
ecă
pă: cară se vorii face în urma expirărtă termen
elor
gub! şi atricăciunr,
:
Art, 24, Este opritii antreprenoruli în tot fizate prin art, 26, sa va considera ca nulă.
Arte 27, Sautii obligaţi antreprenorii +.
cursuli antreprisci s6lo, de a băga sâii
1. A îngriji ca drumurile din întrală
lăsa să păşaneae vite de ale sâle <âă străidea
neîn Tei pusă ta exploataţie, să fie libere în pădatotă-
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de-ura, spre 2, nu se întrerumpe să împedica
comunicaţia.
2, A restatornici şi a repara acele drumuri,
morile de otare, podeţuri şi ori-ce alte stricăCiuni va ocasiona cu tăerea şi scâtera lemneloră din pădure.

Art, 28, Dâcă din exploatarea pădurei, sar

ploatare, de nu voră fi angagiate msi â'inainte
cu contractii specială, către alți antreprenori,
se vori da în priimirea antrepzenorului pădurilor prin inventară de starea în care se găsescăi şi la expirarea termenului antreprisei
suntă îndstoraţi a le lăsa administraţiunei, în
starea în care le-a priimită, rămâindă în folosuli Statului adausela să îmbunătățirile ce

strica ună drami comunală, precum şi podurile şi podețele aflate pe elii, în depărtare de voră face la, acele f:răstrae,
fără a cere vre:uă
uă sută metri de la marginea pădure, antre- despăgubire.
prenorală este. obligatii a lo repara îndată cu
Arte 82, Pentru casulă de a se pune în via sea cheltuslă,
Ma
:
gâre codulă forestierii cerută de alineatulă 3,
Art. 29, Cârciuma ce se obicinueace a se art.192 din constituţiune, sâă
vre-unii regalaînfiinţa pe timpulă exploatărei, o ra aşeda an- mentă specială de exlpoatarea
, pădurilor dotreprenorală în întru s6ă în una din marginele meniale, axtreprenorii se obligă
a se supane
pădurei date în tăere, Vitele carăloră ce se voră tutuloră disposiţiun
iloră previdute înti'ană 2aduna acolo, ru voră putea păşnna în pădure semenea codii, în toti ce privesce exploatare
a
stă în tăeturi, sub nici ună curentă.
sisternatică şi poza pădurilor domeniale.
Art. 50. Antreprenorulă nu va putea începe exploatarea în aviiurmătoni, după cel d'ântâiă ală antreprisei sâ!e; penă mai ântâiă în
TITLULU 1V :
lana lni August celă mai târdiii, nu va asista
însuşi s€ă prin deiegată din parte'i, la proce| "Disposiţii generale şi speciale

sulii-verbală ce se va, încheca în faca locului,

ventra predarea parchetului în exploatare,
cândi atunci se va constata modul tăerej şi
a îndeplinirei tutuloră obligaţiuniloră sâle,
rămâindă antreprenorală indâtoraţă ca, în casă

de abatere constatată prin acelă procesă-ver-

Arte 83, Lemnele aflate pe liniile despărţi-

târe ale parchoteloră vindute, suntă 'ale antreprenorulul, precam şi cheltuelile ce: se torii

face cu deschiderea acestoră linii.
!
"Arte 83, Lemnele cădute sc cari soră mai

bală, să răspundă pe dată plata pagubelor provenite prin intervenirea legci de urmărire, la
casă de opunere din parte'i, paguba ce va fi ocasionatii, evaluată în conformitate cu condi

cădea, prin ori-ce aceidentii, în parchetele vindute; dâră cari nu aă intrată în rândă de exploataţie: sont asemenea ale antreprenorulat.

prin acel procesă-verbală,
nu -pâte opri plata pagubei; contestaţia urmânâii a se face la, Tribunal.

mătatea pogonului sti falce, antreprenorali
va plăti acea, tracţiune ca pentru jurattate pogoni sâă falce; 6ră cândă tracțiunile voră trece .
peste jumitate pozonă să falce. antreprenorul
va plăti ca pentra ană pogoa să falceintregă.

„Art, 35, Cândă fracţiunil întinderei unui
țiunile antreprisei sâle. Ori-ce contestaţiea pogoni s6i falee, sunţă mai e mici
do câtă jaceloră constatate

„= AFte 91, Ferăstraele co se. vorii fi afândă

pe proprietăţile a căroră păduri se daă în ex-

p

LE
PENTRU
”
|

FONDAREA

GE

UNUI ORASU

PE PROPRIETATEA STATULUI
"DIN DISTRICTULU ROMANATI -

NUMITA

CORABIA

|

(Decretii No. 2226 din 11 Decembrie 1571
Arte, 1, Ună portă, sub denumirea de Corabia, se formeză pe proprietatea Corabia din

|ţine locuri do câte 12 stânjină latul și 12 stân. .

Art, 2. Se antorisă guvernulă a deosebi pe
citata proprietate nă întindere de 500 pogâne,
împărţind'o în trei secţiuni; din cară; cea d'ânteii să fie destinată pentra magazinele de port;
cea de a doua, pentru pieţe şi stradele principale, şi cea de a treia să sa reserve pentra fo-

| cu let 40; cele din secţiunea II cu lei 50, şicele

districtulă Romanați,

Jin) langaliă.

Art, 3, Locurile din secțianca, | se vor vinde

din secţiunea JIL cu 20 Ică. Aceste prețuri se

| oră lua jomâtate în folosulă Statului şi ja! mătate în folosulă comunei,
! Aceste preţuri se fixcză pentru trei ani de la
: promulgarea acestei legi,
acestă ter
burguri. Fie-care din âceste secţiuni va con- | menii locurile se voră sindeŞi după
priu licitatiune,
3

.
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erenele necesari! pentru pieţe şi strade
se] nea locuri nu se voră sinde aceloră cari
concetă fără nică vă plată.
după
:
corstituținne nu pot să derină cetăţeni români
Se va înfiinţa vă comisiune deinfrumuseț
.
are
Art.
d. Pe malul Donărei câtă ţine portul,
prin consiliul judeţiană. pentru elaborarea,
guvern
ulă "și reservă uă întindere de 40 stân.
planurilor uliţelorii şi a elădiriloră. şi fie-car
e
cumptrători va fi dâtorii în termeni de trej jeni în lăţime pentru facerea cheiuriloră, pentru concedarea de locuri Ce debarcare la comani a face acele clădiri,
panii de natigaţiune şi pentru alte trebuinţe
Deca pâcă în acestă termenii cumpărătorul
ale Statului. - .:
,
nu va clădi, va perde toti dreptală asupra
aArie 6, Se va elabora mai "nainte de tâte
celui loci şi comuna îlii va putea vinde licitalună plană sistematică ală orașului, care
tivii în folosolii ei,
nu se
a
va pune în lucrare do câtă după ce va fi aproArt, 4. Vinderea şi concedarea, locuriloră,
!
bată
de Consiliuli de ministrii,”
precum şi eliberarea, acteloriă se facă de Mini.
Art. e Legea de faşă se va pune în aplicare
sterulă de finange în numele Statului, Aseme- : îndată
după promulgarea et,

Ge

LE
PENTRU

FORMAREA

UNUI

”

ORASIU PE PROPRIETATEA STATULUI
DIS DISTRICTULU DOLJIU

(Decretii No, 935 din 21 Aprilie 1873)

NUMITA BECHETU
”

„ Arte Ie Unii

portă sub denumirea de Bechet
se formâză pe proprietatea Statului din dis- cumpărătorală nu va clăâi, va perde tot dreptulă asupra acelui lociă şi comuna le va putea
trictulă Doljiă,
!
|
vindo licitativă în folosală ej.
Art. 2. Se aatorisă guvernulii a deosebi pe
Arte 4, Vingerea şi concedarea locuriloriă,
citata moşie uă întindere de cinci sute pog6precum şi eliberarea acteloră se facă de Mini
ne, împărțind'o în trei secţiuni, din cari: cea
sterală
dântâiii să fie destinată pentru magaziile de menea financelorii, în numele Statului. Aso- portă, cea d'a dona pentru pieţe și. stradele Consti locuri nu se vor vinde acelora caridupă
tnţiune nn potă să devină cetăţiani roprincipala și cea d'atreia să se reserve pentru
mânj.
„ foburguri. Pie-care din aceste secţiuni va con„Art. 5, Pe malulă Dunării, câtii ține portul,
ţine locuri de câte 12 stânjini latulşi 12 stânguvernulă "şi reservă întindere de patru-deci
şini lungulă.
,
stânjini Jăţime pentru facerea cheiurilor, penArt. 3. Locurile din secțiunea I, 11 şi III se
tra concedarea de locuri de debarcare la comvoriă vinde cu preţurile ce vorii eși la licitaţie.
panii de navigaţiane și pentru alto trebuinţe
Aceste preţuri se voră lua jumătate în folosul
ale Statului.
Statului şi jumătate în folosulă comunei.
Art, 6, Se va elabora, mai nainte de tâte,
Terenele necesare pentru pieţe şi strade se
ună plană sistematică ali orașului, caro nu sa
concedă fără nici vă plată,
va pune în aplicare de câtă după ceva fi aproSe va înfiinţa vă comisiune de întramusebatii de Consiliali ministriloră,
ţare prin Consiliulă jodeţiani pentru elaborarea plavuriloră, aliţeloră şi clădiriloră şi fie- de» Art. de In loculă terenului pusă în vîndere
500 pogâne, guvernulă va îugriji a înscrie
care cumpărători va fi dâtoră, în trei ani, a
ună altă tereni da asemenea dimensiune penface acele clădiri, Dâca până la acesti termen tru
asigurarea bonuriloră domeniale,

LE
PENTRU

CONSTITUIREA

GE

ORASIULUI

ISMAILU IN PORT-FRANCO

. (Decretii Do. 828 din 24 Aprilie 1872)
Art. 1.

Iemailulii se declară

porto-franco

penă la 1890, cu începere1 dela
lanaarie 1873,
Șanțul încungiurător oraşului Ismail, înfiin-

țarea localurilor de rămi pe la bariers şi întreţinerealorîn bună stare rămân în sarcina com unej,
Arte 2. Prodnctele âgricole din Basarabia

u7
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supusă Rusiei, car) vorii intra

în România

po

ia punctele Tabacă şi Tatarbunară, cu desti-

națiunea, Ismailului, nu voră plăti taxa de importă, ci numai cea de exportă,
Taxa de exportă se va plăti de importatori
la importarea producteloră, dândă şi nă garanție că vor exporta productele importate în
termenii de 6 luni de la a. lori importare,
La casă cândă importatorii nu voră justi-

fica că ai exportatii 'productele în termenulă prerădată mai „susă, vorăf obligaţi

a plăti taxa de importăi; considerându-sa produetele ca, date în consumaţiune internă,
bonificându-se taxa de exportă ce ze va fi

plătită,
Ra
Art. 8, Sa exceptâză dela drepturiledo fran-

ciză a porto-francalui sarea, tutunurile, armele

şi muniţiunile de resbelii.

i

-.

Art. 4 Unii regulament specială va prevedea aplicaţiunea, acestori disposiţiuni, luând
tâte precanţiunile spre-nedaunarea, prin fraudă.
a interesalorii fiscale ale Statului,
-.
.

/

GE
PENTRU INSTITUIREA TAXEUDE TIMBRU SI INREGISTRARE, PROMULGATA LA Î MARTIE 1872
CU MODIFICARILE INTRODUSE PRIN LEGEA PROMULGATA LA.

IUNIE 1974

„-(Deoretii No, 1174 din 1 Iunie 1874)
Art, 1. Legea timbrului şi înregistrării,

promulgată la 1 Martie 1872, se modifică după
cum urmeză :
N
.

“CAPITOLUL Ii
Despre.forma exteridră a timbrului

"Şi înregistrării

----

„Arte 1. Tâte actele judecătoresci s6ă admi-

nistrative în genere, precum şi convesțiunile,
contractele şi mntaţiunile de proprietăţi sant
supuse, în b:neficinlii tesaurulai publică, la ua
impositii instituit sub numele de taxă de timbru şi înregistrare,. și care se va percepe în
. modulă şi după distincţianile arătate în legea

de faţă.

e

“Art, 2, Taxele de timbru 'se percepe

prin

miglocirea .mărciloră ce se aplică pe chârtia

pe care se scriă actele supuse taxei timbrului.
Aceste mărci: santă mobile sâă incrustate.
Mărcile mobile suntiă făcuta în formă de a putea fi lipite pe actele supuse la plata taxei;

mărcile incrustate suntii săpate chiar pe châr-

în partea de jos cuvântul timbru, şi la midlocă armele ţărei; 6ră timbralii omed cuprinde
emblema justiţiei, împregiurulă căroea se va
însemna specia timbrului de eate fixii s6ă pro-

porţională. Cotitatea taxei va fi însemnată în
drâpta sub balanţă.
a
Art. 4. Chârtia în care so incrostâză tira-

brală se procură de guvarni, fără să fie dâţori
particulari a, plăti pentru acesta, ceva pesta

taxa timbrulaL, ..

Ea va avea în pasta sea unii filigram purti-

culară, euprindândi în partea de susi cuvâatul

România, în partea de josii cavântală timbru,
şi în midlocii armele ţărel,
Particularii ai facultatea d'a face să aplice
timbru incrustat pe chârtia procurată de dânşii, plătindă însă taxa timbrului după distine-

țiunile presentei legi, fără a li se face vre-uă
deducție.
!

Timbrele incrastate puse pe chârtia procurată de guvernă se aplică asupra părții stângi
a câlei nedesdoite, 6ră cele puse pe chârtia adusă de particulari, se voră aplica d'asupra.
părţii drepte a c6lei asemenea nedesdoite, şi
se va numi timbru extraordinară. In ambele
casuri, timbrulă uscată se va aplica sub timbrulii celă umedă. ;::.t.

tio asupra căreia urmâză să fie scrise actele
supuse la taxa timbrului,
Fie-care câlă de chârtiă ce pârtă uă marcă
iricrustată este însemnată cu ducă timbre : uAt, 5. Numai Ministerulii de finanţe are
nulă umedă, cu negrstă, şi altnlă uscată şi să- dreptală d'a fabrica
timbrele mobile şi aplica
pati pe chârtiă;
NR
| cele incrustate pe chârtiă.

Art. 3 Mărcile mobile cuprindă în partea

Fie-care marcă a timbrului mobilă nu va
6ră în partea de putea represinta uă valâre mai mare de 25 b.,
josii cuventulă timbru, la midlocă armele ţă- afară do cele prevădute
la articolul pentru
Tei, în cele patru colţuri arâtă valârea mărcei efecteie de comerciă formate
în străinătate şi
în gifre, şi în partea înferiGră, sub cuvântulii puse în circulațiune sâi plătite în ţ6ră,
timbru, se însemnâză valârea timbruluiîn litere..
Art, 6, Timbrele, atâti mobile câtă şi înde susii cuvântul România,

- Blărcile incrustate cuprindă, pentru timbru
uscată, în partea deausă cuvântali România,

'crustate, sa vorii depune

spre vîndere la tâte

casieriile din ţ6ră, la toţi agenţii fiscali nu-
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miţi cu garanţie, la grefieri de Tribunale şi
Curți, la portărei, la, primari şi la judecătorii
de pace.
-

Debitanţii de tutunurj,

debitanţicu licenţ

ă
„ai b&aturiloră spirtâse sc alte porsâne,
potii

obţine autorisaţiunea d'a vinde timbre, creditându-se contra une) cauţiunt solvabile.
.
Pentru

acâsta, funcţionarii Statului depositari voră avea, ca beneficii, uă remisă
de 2 9%
din val6rea timbreloră vindute, ră particulari, de 3 %/o în comunele urbane şi
4 9/o în comunele rurale,
Art, 2. Cândii se va constata că este
cu neputinţă a se face actulă pe chârtiă
timbrată,
constatarea se va, face de primarul
comunei
locale, chiară pe actii şi fără timbra,
şi partea
interesată va fi obligată, în termen
de la data actului, d'a supune actulde la10 dile
pentru timbru, care se va pune decasierală viza
uerală după cum 'se specifică: la capitolulă ge.VI
diu lege.
Art, 8, In tote casurile în cari se va
între-

buinţa timbrală mobilă, uă parte esenţială
a
precum

-actului,

semnătura sâă data, se va
scri chiari pe timbrulă mobilă, La
casă
pe acte asemenea timbre se voriă găsi cândă
neanulate
prin

semnătură sc dată, do către

Art, 10. Taxele de înregistrare sunță
porţionale. Ele se împartă în cinci clase : pro=
- 1-a clasă este de 50 bani la suta de lei
2-a
>»
Sa 3
da
3
da
>

>.>
>>
> 2
> >»

llei
> >
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" CAPITOLULU III
Despre actele supuse la taxa!
timbrului Axă
Art. 11. Timbrulă fixă se va aplica asupr
a
fic-că

rei cole de chârtie, socotindu-se câla
din
dnoă foi, Jumătăţile de cOlă, sâă uă
singură
f6e, fi de orl-ce dimensiune, cari vorii
conţine:
unii

actii întregi, se consideră dreptă uă

câlă
întrăgă, o.
o
-: Namărală liniiloriă dintr'
facăuăva fi de 36,
Maximum,
Arte 12, Suntii supuse taxei timbrului
fixă
de 10 bani câla, următârele acte:
„1. Fie-care c6lă din registrele ce comereian=
ţii suntă obligaţă a ţine conformi art.
? şi 8din codali comercială.
i
2. Asemenea, fie-care câlă din registrele ho-

Ensuşi
semnătorulă actului, se va considera
ca netim- telieriloră, fabricanţiloră, samsa
riloră, comibratii. Se escepteză actele prevădute
Ja alinia- stonariloră, întreprindătoriloră
"tulă 1 de sub art, 13 pentru caro
de lucrări, de
timbrul mo- aprovisionări, de poste şi de
transportă.
bilă se ra anula de câtre autoritatea
la
care
Taxa asupra acestoră registre se va perce
se va adresa în momentul priimirel
pe
loră,
prin viza pentru timbra.
Taxele de înregistrare se percepe'prin
mid3.
Tâte
chitan
ţele
de
plată,
factur
ele şi comploculii şi pe baza unei vize pusă de
autoriţă- turile, afară de casurilecândiă aceste

țile indicato

în acâstă lege asupra actului supusi taxei de înregistrare,
Acestă viză va arăta neapărată suma
ce trebuo a
fi percepută şi articolulă de lege pe care
se basâză,

CAPITOLULU 11
Despre diferitele taxe de timbru
şi
înregistrare

voră fi scrise pe însuși actulă cea

chitanţe.
fostă

supusi timbrului.
:
|
4. Avisurile co comisionariY daă proprietarilori de mărfuri spro a le rădica, precum şi de-clarațiunile ce însogesee objectele şi banii
ce
se transmită prin postă,
a
5, Cidulele ce agenţii poliţienesci suntă dâ-

tori a face conformă art. 14 din procedura țivile, cele prevădute de art. 33 şi 36 din aceeaşi
lege, şi cari suntii date de judecătorii de plasă.
s6ii ocâle, precum şi cele ce se voră mai facă

de dânşii în oră-ce alte casuri.
Art, 9. Taxele timbrului suntă fixe
s6ă proArt, 13, Suntă supuse la taxa timbrului fix:
porţionale. .
:
! de 25 bani câla următârele acte :
Taxele timbrului fix se împart în
:
opt clase :
i. Tâte petiţiunile adresata de particulari
I-a clasă este de 10 bani;
ori
căril
autori
tăţi
public
e, afară de petiţiuZa
> - > >» 95 >
nile conţinendă denunciări şi plângeri în ma-!
3-a
>
>
> 50
>»
terie
penală
, cererile în materis electorală,
da
>
> > 1 leă
petiţiunile ce se voră adresa Corpuriloră le=.
9»
>
>
>»
D-a
giuito
re.
G-a
>»
>>
5»

T-a

S-a

>

3

3:

310

2. Chitanţele de căratii, carţuliile de încăr-.

»

»95

3.

Taxele timbrului proporţională se împartă

în duot clase:

1-a clasă, 5 bani la suta de lei

2-a

3

>

>

>

>

>

care, buletinele ce îutreprindătorii de trans-.
porturi sâi companiile de cât ferate dai comisionariloră sc condactorilotă de mărfuri,.

spre a se servi ca cărţi de cărată. 3. Citaţiunile, somaţianile, camandamentele
şi orl-co alte ce se transmită de portărel sâă
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de către funcţionari sâă agenţit administratiri nneia din

părţi şi cari nu voriă fi supuse

la taxă de timbru mai mare.
4. Declaraţiunile de vărsări de buni către

119

10. Certificatele medicale, afară de casulii
cândii ele se ceri de Ministerulă publici gâs

autorităţile penale în interesă publică, şi cer-

tificatele de liberarea din servicii date militacasele publice, şi cele adresate biurourilori riloră
de consiliele de administraţiune ale corvamale,
”
”
puriloră.
aa
„5 Biletele ce sa dai locuitorilor pentru tre11. Certificatele veterinaritorii sâi medici“cerea peste frontieră pe timpi de 48 ore,
lori ce se dai sprea putea tăia vite,
6, Actele de evaluațiune mobiliare sâă, imo12 Contractele încheiate între particulari
biliare, precum şi actele de expertisă,
pentru execută
Art, 14. Sant supuse la taxa timbrului fixă provisionără ri dd lucrări, Teparaţiuni şi ade materială, .
AR
de 50 bant câla următârele acte:
18 Contractele de asigurare.
1. Copiile după petiţiunile de intentarea u14. Contractele de comodată, de depositii şi
nel acţiani la prima instanţă, să de apel sâă de
secuestra convențională,
i
do recursii în casaţie ce so anexâză pe lingă o„15. Contractele de vindâre şi cumpărare de
riginală spre a se înmâna părţiloră de uă-dată product
e.
EN
cu citațiunea, Art.
Sunt supuse la taxa timbralui fixă
2. Copiile legalisate âupă cărţile de jude- de duoi 16,
lei câla următârele acte:
,
cată pronuneiate de jndele de plasă sâi ocolă.
1. Sentinţ
3. Permisiunile date de primari pentru. fa- piile loră, elo pronunciate de arbitri, si co:. !
"cerea

de reparaţiuni şi clădiri, i .

2. Chitanţ

„. 4. Orl-ce procese-verbale dresate de portărei se constat ele s6ii procesele-verba!e prin cari
ă predarea prin portărel la fie-care
s6ă de către funcţionari și agenţi administra- din părţi
a sentinţeloră arbitrale.
E
tivi în beneficiulă vre-une! părţi, precura şi co3. Procesele-verbale pentru numirea de sinpiile loră, .
îi
dici şi cele relative la.regularea compturilori.
5. Incheierile ingineriloră hotarnici relative
4. Protestele poliţelor şi biletelor la ordine.
la hotărnicia unei moşii. precum şi copiile şi „..5
„Actele de adopţiune.
.,
„estractele liberate după asemenea încheiări.
6,
încheerile relative la autorisațiu„ Art. 15, Sunt supuse la taxa timbrului fixă nile ce,Tâteîn casurile
prevădute de codulii civilii.
de 1 lei câla următârele acte ; , .
trebue datii de Tribunalii, afară de celo date
1, Petiţiunile de intentarea proceseleri, ce- în cestiuni
relative la administrarea averei mirerile de intervenire şi do oposiţiune la judele noriloră şi interdiş
iloriă.
deplasă. ...
..
pi
Art. 17, Sunt supuse la taxa de cinci lei
- 2, Chitanţele sâă procesele-verbale prin cari cola următâr
ele acte: .
E
“se constată predarea prin portărel în priimirea |. 1.
Contractele de locaţiune, închiriere sâă
părţiloră a hotăriritorii pronunciate de instan- arendar
e. Contractele acestea până la uă sută
țele judiciare de ori-ce trâptă,
.
i
lei valdrea anuală vor plăti taxa numai 1 leii,
3. Constatările ordonate de autorităţile
ad„2. Actele de emancipaţiune şi copiile lori,
„ministrative în materie de contestațiun! şi fă3. Petiţiunile de intentarea unei acţiuni la
cate în interesulii unei părţi, precum şi copiile Tribuvalulă
civilă s&ă comerciali, Cererile de
acestorii constatări,
ME
intervenţiune la acel Tribunală şi petiţiu

4. Memoriile şi conclusinnile scrise date autorităţilor judecătoresc! în materie de litigii.

"5. Orl-ce actii, pentru care se va cere de la
uă autoritate publică legalisarea, fie a semnă- ture), fie a datei, fie a certificăret pentru con-

nile
de oposiţiuna.în contra sentinţeloră date în

lipsă.

Aaa

„: 4. Apelarile date în contra cărţiloră de ju-

decată şi petiţiunil- ede oposiţiune în contra

sentinț
pronunciate în lipsăde Tribunată
„formitate şi care nu va fi supusă la uă altă asupra elori
acelor apeluri...
. ..
“taxă specială.
se
: 5. Cererile de perimareu judecăților înain-: 6, Tote actele de învoire prin car! se stinge tea 'Tribunalelorii.
;.
i
Dă contestățiune..
. : ..
DR -: 6. Contracte
„7. Tâte copiile legalisate ce se voră da după nile matrimon le de. căsătorie să convenţiuiale,
EP
e
hotăririle pronunciate de Tribunale, Curți şi „7, Paspârtele
în generalii, congediil

„ Curtea de casațiane; ră originalele hotăriri,
„precum şi încheierile preparatorie, fie pentru
amânare, fie pentru ori-ce lucrare prezătitore,
-se va face pa chârtiă liberă, .
DORIN
:
» 8; Actele de compromis i. prin ca'e. se numescă judecători arbitri,
.!,
.
ti

e, patentele de sănătate ce se daă băstimentelorii pluSa
da
titâre..
„8,.Cererile relative la eşirea din, indivisiune
în materie do succesiune...
,;
ş
-_ 9. Actelede partagiă roluntariă şi copiile lor,

-se dai de autorităţile publice; judiciare s6ă

art.,435 şi următorii,şi art. 458şi următorii
din codulă civilă, precum şi tote procesele-rer-

„n. 9, Diversele testimonia. şi certificate, cari
administrati re.

|

-10. Cererile de interdicţiune făcute conform

“| bale dresate de 'Tribunală în aceste

materii,

.
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afară de casulă art. 434 din acelaşi
coaii, cândă,
atâtii

10. Cererile de ravisnire, afară de cele
cererea câtii și ori-ce acte vorii fi îăficute în arma unet cărţi de judecată,
.
Ra
11. Actele de donaţiune între viaf, deose m.
12. Actele de vindâre mobiliară, afară
bită
; de de taxa do înregistrare,
vingările de producte,
«+ i
e
12,
Accep
taţiu
nile
de
donaţiuni între viu,
12. Tâte actel
rătasă,

e cari, conformă cu art. 792
şi 721 din procedura civilă, trebu
e să
scrise în registrele Tribunaleloră, -. fie tran. .
13. Actele de garanţie personală
(fdejasiane) cari ai de objecţă a garanta plata
unei sams de bani, afară numai cândă ele
se voră face

chiară po actalii originalădo creanță,
14. Cererea de inscripţiune pentru conse
rVarea

privilegiului ce ai creditorii în casă
de
separaţiune de patrimoniă, confo
rm art. 1743
din codulă civilă,
E
15.

'Testamentele

cânai ele suntă făcute prin actă separ
ati,

19, Tâte actele de adjudecaţiune prin
comunală să ală Statului.
i

.

cari
se dă în întreprindere perceperea unti
venită

14. Actele de concordațiă şi de unicne în
materie de falimentă. .
mt,
Art. 19, Suntă supuse la taxa timbrului
fix
de

donă-deci şi cinci lei c6la' următorele acte:
1. Tâto cererile de recursii în casaţiune ; '0vosiţiunile făcute în contra, decisiuniloră
nunțate în lipsă de Curtea de casație, . : vro-

autentice şi copiil
2. Nici nă cerere de recursă nu se va priimi
Testamentele olografe şi cele . misti e lori,
,
ce se voriă chiară în materie corecționa
putea scri pe chântia liberă. - .!
lă, dâcă nu sa va
-.
i
alătura pe lingă; acâstă cerere.şi recepi
16. Cererile de sparaţiunea patrimonie
sa, calori, sierului generală 'coustatândă
făcute desog. plata sumei ce
.
a:
una
sută
lei,
r
a
„17, Cerorile de secuestru 'asigură
ai
torii,
fă3, Cererile de perimarea judecăței: înain
cute conformii art. 610 şi următorii
tea
din proce- Curţei de casaţiune. -: .
dura civilă,
AIE
... Ea
Ba
a
4.
Diplom
ele de indigenatii şi navigaţiune.
18. Cererile de poprira în casurila deter
miArt. 20, Suntă scutite de taxa timbruloi
nate de procedura civilă.
E
fixă
următârele acte: -:
Arte 18 Suntii supuse la taxa timbr
i.
ului
1, Actele deadministraţiune publică şi regifisă de dace lei c6la următ

ârele acte:!
l. Cererea de punereîn vîndâre a mobileloră

şi imobilelorii, când se face în basa
unui titin esecntoriă. Arară de casurile cândi
cerer
se fave în basa unui titlu executorii eman ea
ată
de la judecătorii de plasă; în acelă casă
se va
pune timbrul de 1 Jeii, ca pentru petiţiunil
e de
intentare de procese dinaintea . acoloră:
jude-

CĂtOr,

2. Contractele de societăţi civile şi comerciale
3. Orl-ce contractii de întreprindere de lu-.

crări şi furniture,

streleStatalu), Consilielorjudeţiane şi comunale.
2. Actelz diplomatice, actele făcute după Comisiuni

rogatorii.din țâră: străină, întra câtă
există reciprocitate să convenţiune cu guver-

nulă acelei țări. . .

a

aci

3. Petiţiunile către Domnitori, însă numay
acelea pentru cereri de graţieri, pentru dispense de vârstă sâă căsători; pentru cereri de

adjatâre, precum şi petiţiunile cară vină din a
Sa
„4. Chitanţele pentu plata impositelori. |

străinătate,

i
oi
-:5, Actele stării civile. In comanele rurale,
„4. Actele de rînqări de imobile, preci
umi
ordonanţele de adjudecare în vîudările volun și copiile legalisate de pe actele stării civile sunt
a
tare sâă silite, deosebit de taxa de înregistra - gratuite,
re,
“6. Tote chitanţele şi actele justificative
cari
precumă şi copiile loră,
ui
5. Cererile de apel contra, sentințelori pro- se anex6ză la ordonanţe şi mandate pentru justificarea sumeloră ce conţină. .
nunciate de Tribunale sâă de arbitn.
- 1. Incheerila 'Yribunalalul şi ale

Consiliuri6. Nici uă cerere de apelii nu se va priimi de
Curte, daca, pe lângă acâstă cerere, apelantulă loră de familie relative la administrarea ateriloră minoriloră şi interdişiloră, precomi şi
nu alătură. recepisa casierului generală
con- compturile predate de tutore pentru
administatândă plata sumei de 50 lei.
.-...
trarea loră şi chitanţele şi actele justificative
7. Oposiţiunite făcute în: apelii contra decianexat
e pe lingă compturi,
- .':. Ie
siunilorii date în lipsă,
,
:8. Hipotecele legale, ale femeiloră măritate,
8. Cererile de perimarea judecăţei în apelă
,
9. Contestaţianile şi oposițiunile ce sară ră- ale' minoriluri, ale Statului, ale comuneloră,
judeţeloră, şi aşedăminteloră publice

. . .: -dica contra unei execuțiuni silite, basate pe ti'9, Certificatele medicale date 'soldaţiloră,
până
la
gradul
ă
de
subloc
otenentii exclusirii,.
țiuni şi oposiţiuni din partea litiganţiloră s6ă
tlulă executorii, fie rădicate aceste coute
sta-

din partea altori

pentru orl-ce trebuință: Asemenea santi apă-

ă intervenienți ssă oponenți,
afară de casulă cândă suntă făcute în urma- rați de timbru toţi ostaşii până Ja gradulă deBublocotenentă în serviciulă activi cari ad trerea şi cu ocasinnea executărei cărțilori de
ju- bainţă a lua certificate s6ă dovedi
atingitore
decată, şi în acestă casă, ele suntii consi
derate de serviciulă lori de la Primări) sză
alte auca orce petiţiune,
i:
IE
ai
torități.
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10,

Tote actele. de procedură în materie | țEră asupra străinătăţii, şi vica-xersa,
sâi vepenală.
a
.

gogiate numai în ţeră.
E
e
2. Pentru poliţele şi biletele la ordină, pentru efectele de comerciii. formate îni străinătate şi negociate seci plătite în România, taxa
_12. -Tote cererile, sentinţele şi citaţiunile în timbrului proporţionalii se va patea achita, prin
aplicarea asupra acestorii poliţe, bilete şi ematerie electorală,
Re
a
13. Reclamaţiunile la cari poti dalocă com- fecte a unui timbrn niobilă: mai mare chiarii
o
E
posiţiunea listei jarjulni, composiținnea listei de 25 bani.
Timbrulă mobilă se ra aplica pe actă înainTribanalululde comerciiă, Tecrutaţie, gardei ci-.
te de a s2 putea plăti, gira, accepta: s6ă pro„vice şi milițiile,
_
a
testa în România, sub pedâpsă,la casă de con„1 14, Invoelile agricole..
Ele vorii fi scutite şi travenţiane, a amendei fizată în art, 60 din
" chiariă de taxa de legalisare.
acâstă lego. .
:
RE
Ea
15. Certificatele de sărăcie,
”
Timbrulă
mobilă
se
va
anula
prin
scrierea
16. Adererinţele pentru adjutâre, plătite nepatincioşilorii de. ori-ce stabilimentă poablică pe timbru a datei şi a semnăturei.
Art. 24, Suntă supuse la taxa timbrului-proscii de Comitetele de bine-faceri,
”
“|porţională de 10 bani.]a 'suta ds lei armătâ- .
17. Titlurile şi capânele, dstoriei publice, prerele acte:
cum şi ori-ce efecte publice ale tesavrului,
18. Tâte obligaţiunile şi cupâuele emise pen- ” 1. Tâte actele de creanţă şi zapisele de îmtru împramnturi si pentru Jncrări judeţiane prumaturi chirografare scă cu amanete, Voră
de acâstă taxă, zapisele de dâtârie ale
s6ă comunale garantate de jude ţe seu comune fi scuțite
locuitoriloră săteni pentru same iai mici de
şi făcute în numeleleră, . îi
i
100165.
E
19. Decisiunile Curţii de compturi.
2. Tote acţiunile s6i obligaţiunile 'societă- |
Art. 21. Cândi, s6ă Statulă, sei uă pers6nă
ce posedă probe legalede sărăcie, suntă parte ţiloră anonime stă în comandită; precum şi cureclamante iu yer-ună procesă, î0te actele 'se pânele lorii.— Taxa pentru cupâne se va percepe
faci fără timbru, sâă fără chârtie timbrat şi prin abonamente făcute între administraţie şi
societate, calculată: valârea taxei după suma
tără plată de taxă.
RI
Nat
i.
-.
"Dâcă însă prin otărirea definitivăse va con- totală a cupâneloră,
"3. Plata taxei timbrului pentru cupâne se
damna Statulă stă persona săracă, atanci a” cestia se voră obliga a plăti către partea câs- va faca succesivi şi în proporţiune cu suma cu- .
tigătore între alte cheltueiă de judecată şi in- poneloră devenite ezxipibile, insă mal 'nainte
'demnisaţiunea, timbrului întreboinţatăîn pro- de plata cuponelorii sub pedâpsă de amendă.
1]. Actele de comptabilitate şi mandatele
emanate de la Eforia spitalelorii din Bucuresci,
Epitropia St. Spir:donă din Iaşi, şi alte stabilimente de utilitate publică.
Ei

„.

cesiă de acâstă din urmă parte..

ÎN

Dacastid'a se condamna partea pirită, atunci
acesta va fi prin acecaşi otărîra obligatăa plăti
către fisci şi indemnisaţiunea timbrului ce ară

fi trebuit să întrebuințeze
în proces relcaman=
tulă,. d6că

acesta wară

fi fostă Statală scă

perna săracă.
a
n:
Art, 22, Dâcă Statulă sâi persâna săracă

“Art, 25, Taxele prerădute în cele ducă ar-

ticole precedente vor merga crescânâiă din sută
în sută; fără a se fracţiona, începânăă de Ja

100 pânăla 200, de la 201 ptnă la 300, şi ast-

felă până la 1000; astă-felă în câti penă la
100 ler, şi pentru uă sută lei săse percepe 5 sâii
10 ban!; de la 101 până la 200 lei, 10 sâi
20 bani; dela 201 pânăla 300 let 15 s6i.30 banr,
şi aşa mal încolo până la 1000; 6răde la 1001

„ară fignra într'ană procesă numai ca parte pirită, scii ca intervenientii, atunci, la casă când în sasi, taxa va mergo crescândă numa! din
reclamantulii- va fi condamrată, acestii din mie în mie, astii-felă în câti dela uă mie aurmă, va tri bui .să plătescă către fiscă Şi ine nulii până la, ducă mii, să'se percâpă unuliă sâii
demnisaţiunea timbrului ce ari fi trebuită să duoi lei, de la duoămii unulă până la trei mii,
useze piritulă
sâi intervenientulă, dâcă acesta unul şi jumătate s6ă tre! let, şi aşa mai incolo.
Arte 26, Cândă vă poliţă este trâsă în mai
n'arii fi fostii Statuli s6ă persâna săracă. II
| multe exemplare, atanci este destulii ca nnmai

"CAPITOLULU IV

Despre actele

2

supuse la plată tim-

brulul proporţionalii!

“Art, 23. Suntă. supuse la taxa timbrului

proporţională de cinci bani la suta de lei următorele acte:

1. Poliţele, biletele la ordine şi tote efectele

de comerciă cari figurâză în România, trase din

exemplarulă ce este destinată a se pune în cir-

culaţie. s6ă pe care.are a se face plata, să pâr-

te timbra.

- CAPITOLULU V . Despr6 actele supuse la plata taxei
„de înregistrare“,
i Art,97, Suntă supuse la taxa de înregistrare
de 50 bani la suta de lei următârele acte:
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1. Actele de ipotecă, fără să mat fie supuse
|
1. Tâte succesiunile de bunuri mobiliara
la taxa timbrului proporţională, cândă
s6ă
creanța imobiliare cari trecă la persGne
străine de oripentru care se constitue ipoteca se consta
tă
ce
rudeni
e
cu
defunc
tulii,
prin Ensași actulă de ipotecă.
ÎN
2. Tote donaţiunile între viui de bunuri
Dreptul fiscului sa va, percepe în proporţiumobiliare
s6ă
imobil
iare, sâă de usufructali loră,
ne cu suma creanței ce se asigură.
făcute
la
persân
e ce nu suntii rude cu donatorul.
2. Contractele făcute în baza unei adjud
ecaIn casă cândă aceste donaţiuni sarii face
ţiuni s6i unei învoell relative la consirucţiun
sub
i, tutlu de dotă, atunci tara înregi
reparaţiuni, întreţinerii aprovisionări, fi: plăstrării so va
tite de Stati, Consiliuri judeţiane s6ă munici plăti numai pe jumătate.
i
Art. 32, Pentru tâte actele încheiate între
palităţi, fe de ori-ceulte stabilimente
publice. Stati, judeţ ssă comune cu
particulacil,.şi pe
Dreptulă fiscului se va plăti de către
parti- cari legea le supune la taxa de
culari în proporţiune cu totalitatea
preţului înregistrare, taxa cade în sarcin timbru sâăi de
cuprinsii în contractă,
a particularilor,
ie
Cândi însă plata preţului s'ară fi stipul
ată

a. s6 efectua în mai multe anuităţi de câti
CAPITOLULU VI
pe
cinci ani, atunci plata foragistrăril se
$mPărţi asemenea în proporţiuni cu fie-careva anuiDespre modolă perceperii taxei de timtate, cu deosebire că, pentru anuităţile relatibru şi' înregistrare
ve la cei d'ânttiă

ciuci ani, plata taxe; de înIegistrare se va face prin anticipaţiun
e şi de
Art, 39, Taxele de timbru, precum şi acele
"uă-dată cu facerea actului,
da înregistrare, se plătescă de către părţil
Art, 28, Suntii supuse la plata taxei
e inde
:
!
:
rogistrare de ună leă la suta de lot următ în- teresate.
„
.
âreTot
actele
pentru cari legea, cere aplicarea
o acte:. ..
.
”
”
timbru
lui voră purta acestă timbru âncă
„__b Vindările de bună voo stăsilite de păduri
, formarea, lor, sub pedâpsa prevădutăla art.dela
fe considerate
58,

ca vindări sâă ca închirieri.
2. Vindările silite de bunuri mobile..

„Arte 34, Autoritățile publice nu soră da

9. Donaţiunile între viui de bunuri mobile nici ună felă de cursă acteloră ce nu voră î
timbrate, sâi cari voră purta-uniă
timbru mai
s6ă de venituri făcutela rade colaterale.—
Taxa “scădatii de câtă celă stabilită prin
presenta lese va plăti pe jumătate, cândă donaţiunea,
se
ge.
—
Acâstă
lipsă
nu atrage nulitatea actelor
va face sub titiulă de dotă,
.
cari n'a fostă investite cu timbru, ci supun .
4. Succesiunile de bunuri mobile ssă de vee
pe
părţi
la penalitatea fiscală prerădută în anitari, cândă ele trecă la rude colaterale,
pre» câstă l:ge. - .
cum,şi cesiunile de asemenea drepturi suc„- Actele voriă putea fi -reprodusa înaintea .aucesorale.
a
|
A
Art, 29. Sunti supuse la plata taxei de în- toritățiloră şi ținute în s$mă după achitarea
impositului şi amendei,
..registrare de duo! le! la suta de lef
următâre- | Art, 35. Pentru actele supuse timb
rulaiAx
lo acte :.
s6ă proporţional, părţile se vorii servi,
s6f
1. Succesiunile sâii legatelede bunuri imode
chârti
e
cu
timbra incrustatii, s6ă de ori-ce
biliare .scă de usufructulă loră ce trece la
coaltă
chârti
e po care se va aplica timbrulii mo. laterali, precum şi cessiunile de asemenea drepbilă, în casulii cândii valârea impositului nu va
; tură succesorale.
|

2. Donaţiunile îatre vint de bunuri imobil

trece peste suma do duoă-deci și cinci anl.

Pentru actele fâcute afară din ț6ră se va a„„făcute la colaterali. -- Taxele se voră plăt e
ipe plica viza pentra timbru, s6ă,:în casă
- jumetata cândă donaţiunea se va face sub
cândă
titlu impositulă, nu trece peste 25 bani, se
va aplica
"de dotă..
DN
ae
|uă
marcă.
mobilă,
fără
prejadicinlii de excep„8 Schimbulă de bunuri imobiliare.
țiunea făcută Ja art.23 în fasârea efactelorii de
„Art, 30. Santi supuse la plata taxei de
îa- comerciii formate în străinătate;
.
registrare de 2 şi jumătate la sută următ
orele | Arte 56. Pentru actele formate.
de autoriacte : vinderile, de bună voe scă silite
de bu- tăţile judiciare sc administrative şi
cari sunt
„Dură imobiliare scă de usufructulă lori.
—Niudsrea făcută înaintea Tribunalului pentru eşi- supuse Ja taxa timbrului, părţile interesate vor
fi dâtâre a procura timbru necesariă,
rea din indivisiune nu este supusă la altă
taxă
- Art. 32, ValGrea timbrului întrebuințatii de
de t:ansmisiune, cândă vindârea se faca asupra
fia-care parte în cursulă vre-unuY procesă sa va
unuia din coproprietari,
de câtă pentru preţul cuprinde în chelt
nelilde
e instanță, şi
aferentă la partea ce avea în imobilă
cei-alţi tea figura în lista de cheltueli, confor va pumă articoproprietari, , ... FE
colulii
116 şi 147 din procedura civilă.
Arte 31, Suntă supuse la plata taxe de
înPartea care s'a condamnată va fi obligată a
+ registrara de treă lei la suta de
let următâre- plăti tâte aceste cheltueli. conformă
şi cu cele
le acte: - .
NEI
' stabilite prin art, 21 şi 22 din presenta lego.

|
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Art. 38, Registrele comercianţilorii, şi, în

va plăti taxa înregistrării numai în raportă cu
generală, tâte registrele supuse de presenta partea sa de moscenire sii de legată,
după ce
lege la taxă, nu se voră putea viza nici parafa g2 voră deduce tote dâtoriile succesiunii,
-de către tribunale, dâcă nu soră purta viza
Art, 44, Moscenitorulă sâă legatarulii voră
pentru timbrulă stabilită de lege.
putea plăti taxa lori, s6ă după deschiderea teArt. 29, Taxele de înregistrare se plătescă: stamentului, sâi la punerea loră în
posesiunea
totă-d&-una la casieriele generale în momentul succesiunii de către Tribunatii, conformi
artiformării acteloră.
colului 653 din codaulă civil, In tot casulii însă,
Art, 40, Clasificaţiunea acteloră, in ceea, punerea în posesiune nu se va putea efectua de
ce privesce taxele de înregistrare la car! tre- câtă după plata taxei cuvenite. SE
bue să fie supuse, se face de casierii generali,
Arte 45, Plata taxei, efectuată de succesori
sc de preşedintele Tribunalului cândă actele s6i legatari, se va constata prin mențiunea
făso presintă la Tribunali pentru legalisarea sâă cută de Tribunalii în actală prin care se declaîndeplinirea une! alte formalități.
.
ră punerea în posesiune.
Tribunalelo nu vorii putea libera, părțilorii
Art. 46, Moscenitorulii sâi legatarulă este
actele ce li saă presintată spre legalisarea adă dâtorii, mal "nainte chiar d'a fi pusă în posesiupentru îndeplinirea unei aite forme, nică certi-

nea bunuriloră,

să se presinte,

în termenă de

ficate că aceste lucrări s'aă operată până ce şâse luni, calculată de la încetarea din vicţă a
mai ântâii, părţile nu vorii reprodace recepi- defunctului, sţă din epoca, în care a cunoscutii
sele Casierulu; generală, probătâre de plata e- că succesiunea, s'a deschisă, dâca, acesta a mufectuată a taxei de înregistrare.
rită în România, şi de optii luni dâca a murit
Recepisele casierului relative la plata taxei în străinătate, "anaintea “Vcibunalului respectiv,
'TriJa
toti-dc-una
opri
vor
se
de inregistrare
şi să declare averea rămasă, valorea ci şi parbunale pentu a putea servi ca acte justifi z- tea ce i se cuvine, dnpă care, indicându-se taxa,
tive pentru plata taxei.
co are a se plăti, să'şi efectueze plata. . Art. 41, Cândiă după plata taxei de înregiArt, 47, Nici astă daclaraţiune, nici plata
strare, actulă nu se va legalisa din causă că taxei de înregistrare înainte do punerea reală
părţile aii renunciati a'lă face, sâii că 'Tribuna- în posesiune, nu prejadecă dreptulii moscenilulăa refusată lepalisarea, atunci Tribuna!uiă toriloră s6ă legatariloră d'a accepta sâii renuuva ordona restituirea taxei percepută. .
cia la succesiune, în condiţiunile şi termenile
„ AFie 42, Taxeledo înregistrare se vor cal- prescrise de codală civilă.
EI
.
cula în modulă următorii :..
.
In casă de renunciare, fiscul ca, înapoia taxa
făvoluntare,
sâă
silito
a. Pentru vingările
e
i
co a priimită.
cute prin licitaţie, de ori-ce feli de bunuri scă „Arte 48. Cândi ună moscenitoră s6ă legadrepturi, după preţală eşitii la altima licitaţie. tarii nu va face declaraţiunea prescrisă de arb. Pentru vingările de bană-voiă, constatate ticolulă 46 și va, poseda, moscenirea sâii lega„prin actă, de ori-ce felii de bunuri s6ă drep- tulă cuvenită lul fără a fi plătită taxa legală,
„tari, după preţali cuprins în actul de vîngâre. îutruni -asemenea casă, Ministerală finance„* 6-Pentru donaţiunile. între. șiui de bunuri loră, sâii agenţii săi, aflândă faptul, va armări,
„mobiliare, sâi imobiliare, după valrea sâiă e- prin casierulă respectivi, plata taxe! cuvenite
stimaţiunea cepărţile suat dâtârea declara prin şi a amendzi prevădute de art. 64, rimânândă
„actă. În casă de contestaţiune din partea, casie- insă părţii nemnlțămită dreptulă d'a face con„Tului să a părţilorii, după decisinnea justiţiel, testaţiune la 'Pribunali, după ce însă sa achita
de usufractă, după plata taxel cerută.
„d. Pentru transmiterea
.. .
„evaluaţia, ce se va face venitalui multiplicatii
Art, 49. Cândă întruni actă de. transmi:
cu dece.
tere de proprietate sâi de vonituri se va afla
;..€.:Pentru schimbulă. bunuriloră imobiliare, trecute mobile sâă imobile, atunci taxa so ra,
"după valOrea cea mai mare a unuia din ele,
percepe pentru fie-care din ele în raport cu natuf.. Pentru imobilele vindute de Stati, judeţe, ra loră şi după tarifele stabilite în acâstă lege.
după
pablice,
comune şi ork-ce atabilimente
Art. 60, Constatarea contravenţiunilorii la

„preţulă singărei,

ee

g. Pentru contractele de societăţi civile si
comerciale, după declaraţia capitalului făcută
„în contractă,

.

ee

acâstă lege din partea particolarilorii, câtă şi
a funcţionariloră administrativi. sc judecăto-

resci, se face prin încheere de .procesii-verbală
de către casieri să inspectori financiari, care,
dapă aprobarea Ministerulal financelori;se va

La cas ca acest capital să se adauge, atunci
se va plăti excedentuliă la casieria generală.
executa îndată, atâtii pentru împlinirea taxa+ h. Pentru trasmisiunea succesiuniloră, după loră, câţi şi a amendelorii, prin aplicarea legii
„val6rea, declarată de moscenitori,.s6ă după e- de urmărire...
Ş

stimaţinnea făcută de Tribunal în casă de contestație din partea administraţiunii,. -.

=. Arte 43, Pie-care moscenitorii sţii legatari

Arte 51. Oră-cine s'arii credo asuprită prin

perceperea a ori-ce felă da taxă, fie de timbru,
fio de înregistrare,
fie de amendă,

implinită
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prin călearea verl-uneia din dispo
siţiu
stei legi, va avea dreptul d'a recl nile acebunală în termen de deco dile de ama la Trio
la comunicarea provesului-verbali, dâca va
fi efectuat plata. Tribunalală va ndeca de
urgenţă, şi cu
dreptă de apelă, în fermenă de
„- eclamaţiunile pravevite 4 15 dile.
la judecă torir
de Tribunale, de Ja cari s'a împli
nitii amenda,
se voră adresa Ja Curțile de apelă
,
venite de la judecătorii Curţilor şi cele proă apelii se
voră adresa la, Curtea de casaţie, de
observâniase, îa ambele casuri, tormenu]
indicat mal sus.
"Ant, 52. Plata taxei pretinsă
de cătro agentuli fiscali sâă însemnată de către
Tribunali,
precamă şi plata amendei, în
nicf ună casă nu
se va suspenda, ci se va. plăti
nendă ca fistulă să restitua ceeaîndată, rămâce va fi percepută mai maltă, -scă fără drept
i, cândiă jadecata, va decide astă-felii,
a
„Art,:53, Procedura în acâstă
materiă va fi
gratuită.
i
„
ae

Arte 54, Taxa de timbra şi înreg

gală percepută,nu se ca putea resti istrare, 1ode evenimente scă preschimbări tui din causă
ce ară surtehi înammă,:.
e
Arte 55, Pentru perceperea
taxei timbruluă fix sea proporţională, taxei
de înregistrare
şi amendeluri, se va aplica legea,
de urmărire
"contra acelorii cari vorii dâtor
a fiscului aceste
taxe, reservânduli-se dieptulă
de reclamațiune,
conformi art 51.
ata

Art, 56, Ori-ce pretenţiuna din

partea fiscului, sâii a vre-unei părţi inte
resante pentru
plată, adaosă sâă restituire de
tare plătite, va
- i prescrisă după trecerea de
unui
de când Statulă avea dreptulă ani din diua
cea taxă, sâă din dina de cânâi 'să percâpă ai a perceput'o,
în casă cândă s'ariă cere resti
tairea ej.
De pre tâte actele cari se voră
viza pentru
timbru,- şi de pre acele snpuse
la tsx=lo de înregistrare, se.va lăsa de părți
copii iutegrale,
în casierie, spre a servi la contr
olulă administraţiunii, adeverite pentru
conformitate de
casieră, să de împuternicitulă
săi pe răspunderea sa, .
e.
.
Aceste copii suntiă scutite de
ori-ce taxe.

CAPIOLULU VI.

Despre sancțiuni şi penalită
ţi

i

amendă de uă sută let, şi în casti
de recidivă,
cn amenda îndonită; €ră decă
valOrea taxei
ca arii fi trebuitii să se plătesez
fisculni va A
mai mare

de ducă sute lef,atanei

amenda va
fi, în tâte casurile, câtă ţifra
înduoită a aca-.
stei valori.
ae
e
Casierii co vori percepe taxa de
timbre şi înregistrare mat mică scii mai
nare
specificate de lego. vorii fi pedev da câtă cele
siţi, în tâte
casturile, cu amenda de uă sută
lei
"Art, 59, Ort-ce pers6nă care,
în transacţinnile indicate în presenta lege,
fie civilă, fie comercială, să pentra confecți
onarea acteloriă
cuprinse într'ânza, nu se va serpi
cu chârtia
prrtândă timbrală legală âncă
de la formarea
actului, sâii se va servi cu ună
timbru inferior
cu acel stabilită de lege, în
casii de descoperire. se va pedepsi cu uă amen
dă compusă
din cifra îngecită a valorii timbr
legală,
scă a diferinței ce arii exista între uloi
timbrulă întrebuințatii şi valârea timbralui
legal
Art. 69, Se va pedepsicu amendă i.
de la cinci
suta până la dacă mii lei, sc cu:
închisore de
la 3 luni până Ia ună ani, acela
care se vă servi cu ună timbru sâă cn uă chârt
care a ma! fostii uă-dată întrebuinție timbrată
ată. !!
|
" Arte 60, Ori-ca pers6nă sâii
ori-ce stabilimentii comerciali va face, va încas
a, va, scompta, va negocia stii va pune în circa
lațiune ci
ce efectă de comerciă, zapise , crean
ţe, polițe,
bilete Ia ordine, acţiuni, obligaţinn
i, cupoue,
şi ori-ce efecte cari nu vorii purta
timbrul le-

gali. va fi supusă la uă amendă de 10

la sută
din valGrea acestori acte...
A
|
Art, GL, Acei cari voră vinde mărci
le timbrului mobile sâă chârtie cu timbra
incrustată,
fără a poseda șre uă autorisaţie speci
Cei cari s'ară descoperi că vindă timb ală, și are pe ună
preţ

mal mare de câtă alrea loră
nală, chiar cândă acele persâne voră fi nomi
avendă
autorisaţie d'a vinde timbre, voră fi supuş
i,

pentru prima 6ră, la plata unei amen
de deuna
sută lei şi confiscarea timbreloră
şi chârtiei

timbrate pusă în vîndâre, şi în casii de
rea timbreloră,
|
e

recidivă,la uă amendă, da cinci sate lei şi
confisca-

„Art, 62, Acei cari voriă contraface sâii
voră
falsifica timbrele Statalui, precum şi
acei cari
oră participa la contrafacere ori voriă
înitroduce în ţâră timbre falsificate, ori le voră
ptne în circulațiune, se voră pedepsi cu
închisdre

Arte 57 Ori-ce fancţionară publi
ce categorie, care va da cursă unuy că, de orf- corecțională de la duoi până la cinci ani. :
actă netimArt, 63, Articolele 114 şi 116 din: codul
bratii, stă cu timbru insuficien
ă
tă, : sâă lipsiti penală se voră aplic
de viză de înregistrare, s6ă
a şi în casă de falsificarea
pentru care s'ară timbrului.
fi plătită uă taxă de înregistrare
Si
de
mai mică de
arte Gt, Cel cari nu roză plăti taxele drepcâtă cea legirită, s6ă care va
adeveri, va tran- tului de înregistra
scrie sâii înscrie ună asemenea
re în modală şi în termeni
actă,
asupra lul oră-ce felă de lucrare, se ori va face prescrişi prin presenta lege oră plăti ca, ae
va
pedep
si,
mend
ă taxa înduoită,
pentru prima Gră, deca valârea taxei
-*
de timbru
Art. 65. Cândă, pentru actele snpuse tim- şi înregistrare nu trece peste
ducă sute lei, cu bralni proporţional
ă sâă taxe! de înregistrare,
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voră exista contra-înscrisari cari voră cuprinde
ună preții mai mare de câtii celii cuprinsă în
actulii timbrată sâi îuregistratii, scă s'arii descoperi fraudă prin altii chipă, autori! contra:
înscriseloriă ge vorii supune la plata unci amende da uă valore întreită a taxei ce arii trebui
să plătâscă pentra suma cuprinsă în coutra-

din România voră fi priimite de autoritate, şi

le va da cursii de şi nu voră fi scrise pe chârtie
timbrată, rămânânăii

ca taxa timbrului să fie

plătită mal târgiă,.
1.
i
Art, îl, Ori-ce actii făcută în ţeră străină

care după acâstă lege ară fi supusă taxei de
timbru sâii înregistrare, nu va fi presintatiă în-

înscrisă, nă-dată, şi cu închisâre simplă de. la aintea autorităţiloră din România, nică se va pucinci-spro- dece gile până la trei luni.
, tea întrebuința în ţeră, în oci-ce modă, mai înArt. 66. Ozi-ce plată de amendă nu dispensă ainte de a fi investit cu tibra legal sâă cu viza

pe partea interesată de plata taxelori de timbru scă înregistrare stabilite prin legea de facă,

Art. 67, In tote casurile de contravenţiuni

la legea timbrului, nu se va. percepe de câtă
Tă singură amendă, orl-care ari fi numărulă

probătâre despre plata, taxei de înregistrare.:

Art, 72 Uni regulamentă special se va faca

pentru punerea în aplicaţiune a acestei legi. ;

CAPITOLULUIX : ...!

contrarenienţilorii. Acâstă amendă însă se va

putea urmări într'ună modii solidară de la fiecare contravenientii, rimânendii celui urmărit
dreptul de recursii în contra codeliguenților
săi.
Art, 68, Ori-ce agentii fiscală, ori-ce funcţionară publică are d6toria d'a denuncia Ministeralui finangelorii, scă casierului generală, pe
acei cari sa sorvescă cu acte netimbrate stii ipsite de visa înregistrării,
Art, 69, Inspectorii financiari aă facultatea
d'a faco inspecţiani şi a constata contravenţiunile,
Se
e
+

Aceste inspecţiuni, cândă se voră face la Tribunale şi Carţi, se voră face cu încunosciinţarea prealabilă făcută preşedintelui...
:
Constatarea, contravenţiuniloriăi se va ; face
prin încheere de procesă-verbală, care are puterea de otărâre executorie îndată ce s'a, con-

firmată de Ministerală de finange.

:

Disposiţiuni

trausitorii

Art, 13, Acâstă lege se va aplica de la 1 Iulii, anulă una mie optă sute şâpte-deci şi patru (1874).
Din momentulii aplicaţinnil acestei legi, tote
legilo şi regulamentele contrarii disposiţiani-

loră sâle, precum şi tâte taxele judecătorescl,
esclusiră de taxele portăreiloră, suntă şi re-

mână abrogate.
Art, 74, Până la confecţionarea” şi punerea
în circulaţiune a-timbraloră proporţionale de.
uă valOre mai mare de 25 bani şi a chârtiei de
25 lei cola, se va plăti timbrulă pentru actele
provălute la aliniatală 2, art. 23, prin viza
pentru timbra conformii legil actuala; €ră actele co urmăză a se face pe chârtie de 25:lei

cola, se voriă face pe chârtie de-10 lei, pe lingă care se va alătura una c6lă de 10 lei şi alta

"* CAPITOLULU VIII
_Dis po siţiuni generale

de 5 lel ca se rorii anula...
:
:
Art, 50, Legea presentă nu are putere retroactivă..

-.!

i

Taxele prevădute

e

în ea se vorii percepe nu-

- Art. 70, Petiţiunile adresate de veri-uă per- mai de la actele ce voră lua nascere din Qiua
s5nă din ţeră străină către autorităţile publice apricărit sele.
m

„0

CAPIDOLULU Ri

DisposiţiunI

Anale

-

AGENTILORU

Art, 76. Statulă personalului pentru serviciul timbrului si înregistrării va fi cel'următor:
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GE
DE LICENTIA

BEUTURILORU

ASUPRA
SPIRTUOASE

COMERCIANTILORU
i

(Decretă No. 744 din 28 Martiă 1873)
Art, 1. Nimeni nu pâte exercita profesiunea
de comerciantă de btaturi spirtâse de ori-ce
feli de coalitate, vinuri, bere, rachiuri, spirturi şi liqueururi, cu amenuntuliă s6ă cu rădicata, pe lingă patenta ca plătesce astă-Af, de
"câtă în virtutea unei licenţe (permisiune) libe-

rată de Ministerul finauceloră.. .. . :
"Arte 2, Preţuli anoalii ală licenţei de co-

merciantii de băuturi spirtâse este:
. - .
- "4. Pentru comercianții cu rădicâta, adică
pentru acei cari cumpără de la prodacătore,

se voră afla situate la trei chilometri în depărtare do la marginea celui mai apropiati oraş,
sati sâă cătună, vorii plăti preţul licenţei stabilite în oraşuli, satul să cătunul respectivă,

In bâlciuri ru voră putea debita băaturi supuse la taxa de licență, de câtă acei debitarți
cari plătesc în veri ună oraşiă scă sată dreptul
de licenţă, fără a mai fi supus la uă altă taxă,

Art, d, Proprietarii de vii şi destilatori! (fa-

bricanţii de rachiuri, bere, spirturi şi liqueurarr)
nu suntă obligaţi la luarea licenţei, pentru fap-

spre a revinde detailiştiloră, ana mie şese sute tală de vingâre a produsului viiloră sâă fabri-

lei, ori-care ară fi centrulă de populaţiuns unde exercită comerciali lori, afară de comercianţii cu rădicata de vinuri indigene.
B. 1. 500 leiîn oraşele cu uăpopulaţiune mat
mare de 15,000 suflete inclusivă.
a

2. 400 le! în oraşele cu uă populaţiune de la

15,000—3000 inclusivă.
: 8. 800 lei în oraşele şi orăşelele cu uă POPu-

laţiune mai mică de 3000 suflete.

4. În comunele rurale, prin sate sâă cătune
:250 lei; acolo unde popalaţiunea trece peste

50 familii inclusiriă, .
5. 120 lei acolo unde populaţiunea este mai
;mică de 50 familii.
„6. de'800 lei pe căile naţionale.
-1. de 200 lei pe căile judaţiane.
"8. de 100 let pe drumurile comunale şi pe Ja
pădurile puse în exploatare şi pe la mori.

9. de 400 lei pentru stabilimentele de pe la

„locuri isolate. - “;
4

.

cile lorii, de câtii atunci cândă pe lingă rînderea cu rădicata, deschidii stabilimente de debiti în detail.
În asemenea casă, el suntă tori a lua ]i-

cenţa pentru comerciulăi cu amenontulă.
Art, 4. Comercianţii cu zădicata cari vîndă
şi cu amEnuntuli, adică directă către consumatoră, nu suntă dâtoria lua licenţă, da cât pen-

tru comercială cu rădicata.

|

Art, 5. Oapelierii, birtaşii, cofetarii, băca-

niă şi alţii, cari, fără a face profesiunea lorii
principală

din vinderea băaturilorii spirtâse,

debitâză asemenea btuturi în stabilimentele
loră, suntii dâtori a'lna licenţă pentru comerciulă cu amănuntulă.
Ei

Art. 6, Licenţa nu este valabilă de
pentru ună singură stabilimenti.

câtă

Comerciantulă care are mai multe stabili-

mente în aceeaşi comună stă în comune dea-

sebite, este ţinută a lua uă licenţă pentru fie-

tabitimentele enunieratola No.6, 7 şi8 şi cari care stabilimentă.

.

FINANCIARE

127

Art, 7e Ori-cine voesce să vîndă băuturi spirArt, 12, Orl-cine
fi vindutii băuturi spirtose este dâtori să facă declarațiunea sa la tuse fără a poseda valicenţa
pentru exercitarea
Primăria
comunei în care este domiciliată, acâată declaraţiune, comercianții actuali suntiă

obligaţi a, o face în termenă de uă lună de la

punerea în execuţiune a legii de facă ; ca se
va face in viitoră mat 'nainte de începerea comerciului.
'

Declaraţiunea va arăta cu exactitate numele
şi prenumele declarantului, natara corerciu-

lut şi locul unde se va exercita acest comerciă.

Indată după priimirea declaraţiunei, Prima-

rulă o transmite, prin intermediarulă casieruImi generală ală jadețalui, MinisterulaY finan.
geloră care pe temeiulă ei elibereză licenţa cu-

venită sub forma unul „brevetă, indicânâă numele şi prenumele comerciautalui, natura co-

mercialui, loculă unde exercită acestă comerciă

şi taxa licenței.

acestui comerciă, se va pedepsi cu confiscaţiunea btuturilosză găsite în posesiunea sa şi osebită ouă amendă egală preţului pențra nani an
ală licenţei ce ară îi trebuită să posede.
Aceași penalitate se va aplica şi aceloriă
debitanți cari nu ror întruni una sâă mai multe
din condiţiunile prevădute la art. 8, precum şi

acelora cari ară întrebuința, sub nume de servitori la vîngârea băutarilorii persâne cari nu
întranescă condiţiunile art 8.
Pe lingă amendă se va închide şi stabili-

mentulă.

SE

Art, 19, ComercianţiY de băuturi spirtâse
suntă obligaţi a presinta la ori-ce cerere agen-

țiloră

guvernului

sâii af comuneloriă, ori-care

ară fi gradulă şi cualitatea loră actele de li-

7
DE
cenţă în temeiulii cărora exercitâză comerciulă
Art. $. Pe lingă prescripţiunile de mai sus, lori şi chitanţele
doveditâre de plata preţului
acel cari ceră nă licenţă trebue să posede ca- licenţei, şi suntă
asemenea obligaţi să pună
lităţile cerute de legile şi regulamentele privi- d'asapra uşei
de intrare a localului de debiţiă
tre la poliţia cârciumilorii.
în afară uă tablă
In comunele rurale, în sate, cătune, în câr- modelul determin cu inscripțiunea şi după
ati de Ministerulă financiumile isolate sâăi pe la drumuri, debitanţii de gelcră.
băuturi, pentra'a putea dobândi licenţa, tro“Arte 14,
comuneloriă urbane şi rubue să fie înscrişi ca alegători comunală în veri rale s6ă acei Primari!
cari înlocuescii legalmente agenuna din comunele României,
ţii poliţienesci şi agenţii fiscali de veri-ce grad
Arte 9. Preţulă
licenţe este dâtoritii de la suntii chiăraață
l-a di a trimestrului în cursulă căruia s'a fă- legea de facă. a, constata contravențiunile la
cută, declarați
unea, şi se plătesce pe trimestru
totă-dc-una 'nante, a
.

Licenţa înceteză d'a fi valabilă îndată după
expirarea trimestrului pentra care ultima plată

a prețului a fostă făcută,

,

Plăţile pentru licenţa de comerciantii de bău-

tari spirtose se face în mânile perceptoriloră

contribuțianiloră directe.

.

+

Perceptoril suntă obligaţi a înscrie fie-care

plată în dosnlă actului de licenţă şi osebitii a
libera uă chitanţă din unii registru cu matcă, ca

pentru ork-ce percepţiune în comptulă Statului.

Art. 10, Comerciantulă care voesce a înceta
comerciuli săi este dâtoră să declare acâata
în scrisă la Primăria comunei undo exercitâză
comerciulă, .
.
A
Incetarea comerciului se constată de către
Primarii, asistată de unii aginte poliţienesciă
scă în lipsă de duoi marturi juraţi; resaltatul
constatării se consemneză întrun procesăi-rerbali, care servă de temei Ja scăderea comerciantului de Ja dreptulă de licenţă.
:

Scăderea se aplică de la prima di a trime-

stralui urmatorii încetării comerciului,
Art, 11, Orl-cine va fi viudată băuturi SpirtOse în temeinlă unti licenţe perimate, adică
pentru care nu s'a plătită la timp taxa otărită,
va fi supusi pentru prima-6ră la uă amendă egală cu preţală pentra ună trimestru ali li-

cenţei sâle,

Pie

-

In casă de recidivă, amenda va fi îndaoită,

Art. 15. Constatarea contravențiuniloriă se

face prin încheiărea de procese-verbale, cară a

-

puterea de otărâri-executorii îndată după confirmaţiunea lori de Ministernlă finangelorii.

Art. 16, Amendile pronunciate pentru con-

travenţiuni la legea de facă suntii exigibile în

termeni de trei dilo de la somaţiunea

făcută

pentru acestă sfirşitii contravenientulul prin

agenţii fiscali.

-

a

La casii de neplată a amendel în termenulă:
fixati prin acest articol, amenda se înlocuesce

prin închisâre de la 15 gile până la G luni. Du-

rata închisorii se otăradosce
'către T'ribunalală de prima instanţă a locului contravenţianei, după cererea Ministerului de finange. Otă-

rîrea Tribunalului este definitivă şi executorie
fără notificaţiunea către partea condamnată,

- Arte 12, Doveditorii de contravenţiun! cari
dai lociila confiscaţiune ai, ori-care ară fi cua-

litatea lori, droptulii la uă primă egală cu ju-

mâtate din val6rea băuturiloră contiscate; cea

altă jumătate se încastză în folosală fiscului,

Art, 18. Agenţii numiţi la art. 14 de mai
susii suntă responsabili, fie-care în circumseriyțiunile în cari exercită fancţinnile lorii, de constatarea la timpă a contravenţiunilori la le-

gea de faqă.
po
|
Se va pedepsi cu uă amendă de 13 300 până

la 1600 lei agenţii cari voră fi tolerată vinds-

rea, de spirtâse fără ca vîndătorii să posede. li-.
cenţa cuvenită,
Da

*
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- Amanda se va otări de către Ministerulă fi-

nanceloră şi se va plăti în termeni de trei dile

de la cerere.
pi
”
Art, 19. Casierii generali represintă pe Ministerală fioangelori pentru serviciulii impositului creatii prin legea de facă; fiz-care din ei
dirige şi priveghiază acestii serriciii în județul

unde exercită funcţiunite sâle..

e

Casieril generali libzr6ză licenţa, îngrijescă
sub a loră respundere de încasaroa areptariloră,
şi suntii dEtori a confecţiona roluri speciale pea-

tru taxele dreptului de licenţă şi a ţine aceste

roluri totă-dâ-ana în curentii.
Art, 20, Stringerea venituriloră drepturilorii de licenţă se face de cătra perceptorii con-

” tribuţiuailoră directe, cari snntă dâtori a ţine
socotslă separată de aceste venituri. .
-Art, 21. Pentru acoperirea tutori cheltue
Jelorii strângere! venituriloră dreptului de li-

cenţă, guvarnuli e autorisati a-dispune de uă
sumă până la 3 iasută asupra acestor venituri.
“Arte 22, Oră-ce disposiţinne coatrarie legi
do fagă, afară de disposiţinnile legii din 20 Apriliă 1867 pentru impositulă asupra beuturilori spirtnose, suuti şi remâni abrogate,

- Arta 23, Legoa de facă se va pune în aplicaţiun în termeni da trei luni de la promolgarea ci.
Art, 24, Acei cari la punereaîn lucrara a
acestei legi sa vorii găsi debitanţi de băaturi
piia comunele rurale şi la dramuri şi nu voriă.

întruni una să mai multe din condițiunile pre-

scrisa prin art. 8 din acâstă lege, aii uni ter- meni până la 23 Aprilii 1874, spre a'şi regala posiţiunea legală.
o
Dană acestă termină, acâstă scutire de faore va înceta îătruni chipă absoluti. -

"Arte 25. Unii regaiameatii speciali va pre-.

cisa modalii aplicaţiunii legii de facă.

REGULAMENTUL
PENTRU ASIEDIAREA SI PERCEPEREA TAXEI DE LICENTIE ASUPRA COMERCIANTILORU
» DE BEUTURI SPIRTOASE
“(Decretiă No. 1015 din 15 Aaii 1873)

„CAPITOLULU

1

Despre devitanţii de băuturi spirtose

- şi taxele de licenţă

Jinlă Ministerului, se va elibera, fie-cărul debitantă spre a'i servi de permisă pentru exerci-

țiuli negocului de băuturi spirtâse.

Actulă de licenţă, debitantalii este obligatii

a'lă presinta agenţilori guvernului si ai coArte 1, Comercianţii de biuturi spirtâse şi munsloră art.—) la ori-ce cerere din partea aanume : de vinuri, do bere, rachiuri, licheruri | cestora..
.
Fie-care debitantii este asemenea obligatii
supuşi la plata dreptului de licenţă a băaturi- a pnne d'asupra uşei de intrare a localului nă
lori, cu escepţiunea aceloră prevăduţi la art, 3 tablă în formă da tinichea, în lungima de
de mai Ia; vale, (art. 1) pe lîngă patenta ce 50 centimetre şi lăţimea 30 ceutimetre, scrisă
plătescă.
cu culâra galbenă pe fondă albastru inscripOri-ce comercianţi, cari, pe lingă profesiu- țiunea : edebită de băaturi spirtose, licenţa
nea principală, precum sunti : băcanii, birta- clasa.....> :
:
!
.

şi spirturi, cu rădicata sâă cu amănuntul, sant

şii, otelierii, cofetarii, cafegiii şi alții, debiteză (sindi) băuturi spirtâse în stabilimentele

lori, suntă asemenea supuşi la taxa licenţei
pentru comerciulă cu amănuntulă, (art. 5 din
lege).
!
-

Art, 2, Taxa licenţei se împarte în ducă

categorii principale, aceea a comercianţiloră
cu rădicata şi a celoră în detailii,
Se consideră comercianţi ca rădicata aceia,

cari aii depositi la ună locă determinat, unde
- Pentru asociaţii taxa licenţei se aşedă pe adunii cătimi însemnate de băuturi spirtâse

numele şefului ce represintă asociaţia; cel-alţi

asociați vori fi scutiţi de licenţă, dâcă nego-

țulă întregei asociaţii se mărginesce într'anii
singură stabilimentii.

In casii caun comercianti s6ii uă asociaţie să
aibă mai multe stabilimente în acocaşi comună
s6i în comune deosebite, este ţinută a lua uă

licenţă pentru fie-care stabiliment (art. 71).
Uz licenţă sub formă de breveti, semnatii
de ministrală finangeloră sâă de delegaţii săi

cumpărate spra a le desface către spasulanţi
cu amănuntulă.
.

Se consideră debitanţi cu amănantuli aceia

cari debiteză în mici cuantităţi către consumatori.
:
RR

Taxa comercianțţiloră cu rădicata este fixată,

Ja gifra de 1600 lei noui pe anii, şi rămâne învariabilă. oră-care ară fi centruli populaţiunit”
sâă loculă unde se exercită acesti comerciă.

Taxa comereianţiloră cu amănuntul varisză
comuneloră urbane şi ra-

şi casierulă judeţului, purtândă pe dânsa sigi- după populaţiunea

-

FINANCIARE
tale, şi după importanta localităţii a drumuri- |
CAPITOLULU 11
lor, unde se află situate stabilimeutele,
.
Determinarea pupulaţiei—pe suflete sati faDespre
scuiir
milii—so face după ultimele indice statistice
corauvale.
a
:
:
Art. 8. Se voră scuti detaza licenţelor spirTaxa comercianților cu aminuntulii se îmt6ze:
parte îu 9 clase şi anume:..
1. Comercianţii cu rădicata carl gesfac nuIn oraşe (îroă clase):
a
maj vinuri indigene, (art. 9, lit, a). În acestă
]. a. Lei 500 în oraşele cu vă populațiune categorie
intră acei comercianţi cari "şi prode Îi 15 mii saflete inelusivă în susă. Acestă cură
vinuri indigene da la cultivatori s6ă protasă este egală pestru toţi comercianții de Ancători
şi obicinuescă a le ține în enantități
băaturi cu aminuntulii oci în caro parte scă mari
în deposită, fie pentru a le desface după
i,

suburbie a oraşului
mentuli,

:

ară fi aşedată
i

stabili-

2. 0. Lei 400 în oraşele cu uă populaţiune de

la 3 mii incluzivă în susă j:ână la 15 mit suflete d-to.
a
3. c. Lei 300 în oraşe, orăşele şi terguri cu
vă populaţia mai mică de 3 mii suflete d-to.
In comunele rurale (2 clase):
.
4. a. Lei 250 in satel> stă cătunele cu uă
populațiure de 50 familii iutiusivă în susă.
9. b. Liei 120 în satele să cătunele cu uâ

popalaţiune mai mică de 50 familii. Este de

» observatii asupra acestui punct că pentru câxciumile, hanurile de prin cătune, taxa se determină după şifra familiiloră acelui cătană, 6ră
nu după a îutregei comane rarale din care fac

parte (art.2, Ş LV din lege).

Si

trebuinţă către comertianţii de amănunti,
s6ă

fie pentru ă le exporta în străinătate,
Comecianţii însă de acâstă categorie la cas
da debita şi vinuri străine, rachiuri străiue

scă indigenr, bere şi alte btuturi apirtâse. vor

fi supuşi la taxa licenţeti n raportă cu comerciulă care facii, :
:
a.

2. Proprietarii de vii şi destilatori! (fabri-

canţii do rachiu, bere, spirtii şi licheruri) sunt

asemenea, scutiți pentru faptul de vîndâre cu
ioră (art. 3 din lege)
Na

rădicata a: produsului viiloră sâă fabriceloră

Acesti proprietari şi destilatori însă vorii A

supuși la taxa, licenţei. la cas d'a deschidesta-

bilimentii de debiţi în detailă, Prin stabilimentă se înțelege .între altele şi pivnițele ce
asemenea persâno aiă la proprietăţile lorii, lo-

Clasificarea comuneloră urbane în oraşe, 0cuinţe s6ă aiurea, desficândii în amănunță cărăgele şi în târguri din comunele rurale se sta=
tre consumatori (art, 3, alin. IV), . .
bilesce conformă tabloului alăturată,
.
3. Debitanţii cari plătescă în vre-ună oraşii
Pe căile sâă drumurila publice (4 clase): .
-Is6ă sată dreptală de licenţă sunt scutiți de
-6. a. Lei 300 pentru stabilimentele de câra plăti mă osebită taxă delicență pentra btatuciumi, hanuri g.c.i, de pe căile naţionale.
rile ce voră debita prin bâlciuri e6ă iarmarâce.
„7 b. Lei 200 pentru stabilimentele aflate pe
Unii asemenea dreptă de vingâre este însă
căile judoţiane.
poprită rezi-cărei alte persâna care nu posedă
"8.c. Lei 100 pentru stabilimentele de pe
brevetulă
's6i licenţă leginită, . +
drumurile comunale, precum asemenea şi pentru cârciumile, hanurile g.c.. de pe lîngă morile, pădurile puse în exploatare de proprietarii
particulari scă de câtre Stati,
Despre modulii constatării .
. Clasificarea căilor naţionale şi cea județiană
este acea recunoscută prin legea de ia 1 Mar- Art. 4, Primarii comuneloră urbano şi ratii 1868, inserată în Monitorul oficial No.'75,
rale suntă obligaţi a priimi declaraţii, pe forde la 30 Aprilii 1868, şi cuprinsă în tabloulă
mule speciale, din partea comercianţiloră ce
anexată la acesti repulamentă,
voescă a
E de observată cândi stabilimentele de câr- specifica debita, băaturr spirtâse, în care voră
ciumi, hanuriaflate po căile naţionale, şi jude- rădicata felulii comerciulut ce întreprindă, cu
sâă cu amănuntulă, locală unde "si va
ţiane s6ă comunale, s'ară afla în apropiere de stabili
comercială (comuna, strada, numărulă,
chilometri de rre-nnă oraşă, terg s6ii comună, cătunulă,
calea s6ă drumul), stabilimentulă
taxa licenţei se va socoti după tarifa populaare să voesce a deschideîn acea localitate,
țiel oraşului s6ă a numărului familiiloră sata- ce
trimestrul din care va începe comerciulii şi
lui ori cătunului aflate în acea apropiare,
apoi va semoa-o0. Se va priimi câte uă declara9. d. iei 400 pentru cârcinmile şi hanurile ce ţie specială
pentra fie-care stabilimentă,
se afla pe lozură isolate. Prin cârcinmi po locuri
Primarulă va constata exactitatea acestot
isolate se înţelegi acelea ce nu facă parte din
declaraţii (cereri) po răspunderea sa, conformă
categoriile de mai susii, şi cari se află în de- art. 18
din lege, va complini-o cu taxa licenţei
părtare de drumuri publice, de ună centru de
ce se cuvine să plătâacă debitantală în raport
popolaţiune, şi afară de ori-ce comunicaţie cu felulă
negoţului, după populaţie s€ă localiregulată, .
.
tate, şi va investi-o cu semnătur

CAPITOLULĂ IN!
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tarului scii a notarului precum şi cu sigiliulă

comunei.
Primarală

este asemenea

obligată

să con-

state şi noteze pe declaraţie, sub peualitatea

prevădută la art. 18 din lege:
o
-1. Pentru aceia cari începă din nuoii comerciulă băuturiloriă spirtâze, dâcă deciaranţii posedii cualităţile prescrise la art. 108 din legea
poliţiei rurale şi dâcă suntă înscriși ca alegători comunali în vre-uva din comunele Româ-

„nisi; în casulii acesta, se va specifica numărulii

curentă alii listei de alegători, anul,

şi judeţuli,

o

comuna

Fără acâstă specificare stă constatare se va

refusa liberarea licenţei,

2. Pentru aceia cari se află actualmente făcendă comerciulă biuturilorii spirtose prin comunele rurale şi pe Ja drumuri, fără a Ensuşi

condiţiunile art. 3 din lege, şi în favorulii că-

rora legea (art, 24) a acordati unii termeni
penă la 23 Aprilie, :874, apre a'şă regula, posiţia legală. Primarulă esto asemenea obligată

să noteze pe declaraţii, că declarantulii nu în-

suşesca condiţiunile axt. Sdin lege, însă se gă-

Ministeră licențele debitanţilorii (modelă

ia mesurile următâre:

31)

1. Sa încarcă în scriptele casieriei la partida

«venituriloră din licenţele băutarilor spirtâse»

În puterea orâiniloră şi ală borderoalui resumativă.
E

Acestă ordinii servă drepti ordonanţă de în-

căreare. conformă
cepţiel 1871.

art. 17 reglementulă per-

"2, Confecţioneză rolari nominale pe formu-

lele trămise de Ministeră indicândă la partida.
constatării numeruliă curentă,
Vicenţa eliberată, numărală şi data ei;

Numele şi prenumele debitorului.

Felulii comerciniui, cu rădicata sâă armă.
.
nantulă;
Numărulă stabilimenteloră ;
Localitatea în care se exercită comercială, oraşiulă, strada şi pemărulă, ori comuna, cătu-nulă, calea, drumulă, ş.c.l.
i
Catigosia populaţiei specificate pe oraşe şi

sate;

.

Catigcria, cailoră şi a localităţiloră;

Ea

Epoca de cândii urmeză a se adăuga;
" 'Laxa licenţel, .
După înscrierea treptată a comercianților
licența trebuitâre până la 23 Aprilie 1814 în
băuturiloriă spirtOse în ordine alfabetică, casietemeiulă art, 24 din legea licenţeloră,
rală adună rolulii în josală fic-cărei pagine şi
Aceate licenţe voră purta anotarea din par- reproduce la sfirşită
totalulă pagineloră spre
tea Ministerului că suntii valabile numai până a forma anii totală
generală (art. 13, al. IV,
.
la, expusa dată,
”
.
regl. percep. 1872).

sesce fâcândi acestă negogă şi posedând patenta (sub No. .... anulii,....) şi că se cere

Arte 5, Primarul va aduna tâte aceste de-

clarațiuni, le va inscrie în repiatrulă cancela-

rieă Primăriei, le vaaşeda în ordinea alfabetică

Intre celă din armă articolă ali rolului şi

încheerea resumativă a pagineloră se lasă unii
numării suficienti de file, spre a se putea în-

în dosare şi le va inainta pe lîngă ună raportii scrie mal târdiă nuol
debitanță. Aceste roluri
din parte'i către casieria judeţului.
E
formate pe comune se adunăla recapitulaţie în
„Art, 6, Casieruliă județului, priiminaii ace- giire
şi litere şi se sâmnă de casieră,
,
ste dosare, va rerifica declarațiunile făcute, spre
Rolurile împreună cu licențele de spirtose
a constata, dâcă clasificarea taxei licenţei cu- se predă. percepto
rului fie-cărei comane, sub
prinsă într'ensele corespunde cu felul comer- luare de chitanţă
care se va păstra în dosarele
ciului ce voesce a întreprinde debitantu!ă cn casieriei,
a
„tarifa populaţiunii comunei sâii localitatea unde
Casicrală pâgasce totă atunci a încărca prin
se află statornicită, cu epoca sâă trimestrul

de cândiă va începe negoculă să cu nomărulă

stabilimenteloră scle,
Casierulii, descoparindă în aceste acte erori
la taxare, va face asupra declaraţiei rectifică-

registrulă de aminunte
perceptornlui comunei,

ală casierie partida
,

„Art. 3, Perceptorii comunală, în virtatea,
roluriloră şi a licenţeloră ce le stută predate,

avertismente debitanţiloră şi pâşesce
rile legiuite, cu observaţie şi subseranătura sta latrămite
încasarea taxei licenţei pe fie-care trimestru
proprie, va aşeda apoi dosarele pe comune în şi facultat
i
ișă pe anulă întregă.
ordine alfabetică şi le va înainta Ministerului " Preţală licenţei este dătorită de la 1-ia dia
pe lîngă raportă din parte'i însogitii de ună tatrimestralui în cursul căreea, s'a făcută decla-.
bloii nominalii (model No. 24).
raţiunea şi se plătesce pa trimestru totă-ds-

- Trămitezea acestorii acte la, Miniateriă se va
face treptată şi pe câtă mai complect, spre
a se elibera în schimbă număruiă corespundă-

toră de licenţe.

„CAPITOLULU IV
Despre

|

perceperea taxei băuturiloriă

- Arte 3. Casierulă îndată ce priimesce de la

una înainte (art. 9, al. 1.)
II
Perceptorii, priimindă banii de la debitanti,
santii obligați ai semna în rolă la partida percepțiel în dreptul numelui s&ă, specificândă:
trimestrală, suma baniloră, chitanţa, înscrie
apoi aceleași amănunte în registrulă ca matcă
pentra venitulii băatorilorii spirtâse şi elibereză

debitantului chitanţa legiuită. (Aodelă).

Perceptorulă liberâză încă debitantului

li-

-

*
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EI

cenţa priimită de la casierie, avânăii obligaţia- |
nea a nuta în fie-care trimestru pe contra-pa- mintoloră şi a lo transmite vizate Ministerului *
finaneloră

pe lîngă raportii cu ună tabloii nominali, în dubla exemplară,
Art. 9. Vărsarea fonduriloră din taxa licen- „Uni vândă se va păstra la Ministerii, €ră
celă-altii so va înapoia casierului cu aprob
țeloră din băutari spirtâae se va face de perarea
cavenită, (modeli No. . .).
ceptorii comunali în primele d ileale iune pen- |.
Casier
ulii
pe
de
nă
parte
se
descar
că la deîru întregulă trimestra, şi cu declaraţia, priibitii prin scripte şi complecturile scle, pe
mindă în schimbi recepise tipărite, valabi
â'alta
le, châmă pe perceptoră Îa, casierie şi
prin observarea aceloraşi reguli şi forme
descarcă
pre- rolurile comunei în dreptulă numelui
fie-cărui
vădute la art. 47 şi 48 din regulamentulii
per- fosti debitantă, cn observație «scăd
ută în
cepţiei 1871, (art
)
meiulii ordinului No. , ; de la...» Aceea teşi operaţie face şi în registrul recavitulatiy (art.
19,
al. 2 din lege).
|
a
Art, 19, In co privesce simplele strămu
„Despre prefaceri
dintrună loc Ja altulă în acetaşi comună tiăzi

„_gină a licenţeisuma, răapunsă, trimeatrală,
nu-

msrală chitaaței şi semnătura sea.

- CAPITOLULU V

, debitauţii suntă dâtori a le daîn canoscinţa Pşi-

A. Atăugirea nouiloriă debitanţi. -

_ârt,10. Comercianţii cari voră să începă în -| măriei locale, spre a 1 i se viza licenţele dură
noua localitate unde "i-a, agedată stabilimen
cursulă anului comerciali do băuturi
- _:
spirtâs
trebue să facă declaraţie la Primărie care see tulă şi înlătura ori-ce nedumeriri Ja revistile
period
ice.
i
Ya înainta prin casierie Ministeralui finance
.
î

oră. (art. 4),
Casierulă, priimindii în schimbă i cenţele de
la Alinist

eră, se încarcă prin scriptele casieriei
cu valorea lori, chiamă perceptorulii
comunei
cu rolulă specială, adaugă într'ânsulă
pe nouik
debita

CAPITOLULU VI

Despre prolbiţiani şi penalități

nţă şi face la recapitulaţie nă nouă lega- datăArt, 14. Licenţa înceţeză d'a fi valabilă în:
după expirarea trimestrului pentru care
|
:
ultima
Cânâă rolulă nu va mai cuprinde spaţii li- al. 2 dinplată a preţuluia fostă făcută, (art. 9,
lege).
:
beră, se va întocmi ună ali donilea
E
rolumnii
Cândi debitantulă neglige de a răspunde la
lură în care se v a înscrie treptată debitanţii ro-a- hiuroii
lisare.

dăugaţi. Ca tax ele acestori adăugiri, casierulă mestri şi în mâinile perceptoiului preţulă trială ali licenţei sele în terinenă do 10 dle
va debita regist rală recapitulativă ală perce
din luna ântâiă a trimestrului, şi continuă
«otorniui, dându'i instrucţiuni să pâşescă în pîm- merciulă de băuturi spirtâse cu vă licenţă
desplinire (art. 8).
fiinţată, debitantulă, pe lîngă plata câştul
B. Scăderea debitantilor i încetaţi din neut
trimestrială, se sapune pentru prinia 6ră
la
goți.
.
amendă egală cn preţul pentra ună trimes vă
tru
Art, 11. Comercianţii car! voescă a înceta ală
licenţel sele,
negoțulă loră, din ori-co îmyregiurări,
suntă
In
casii ca debitantulă în cursulă aceluiaşi dâtori a face declaraţiuna la Primăria locală.
ani să neglige a duoa dră plata în termen
In casiă de încetare din vi6ță a debita
ă, se
ntului
supune, palingă preţali licenţei, la amenlă
, soacâstă declarație se va face de moştenitori; , cotită
6ră
de
duoă
ori
câştul
ă
trimes
trială, (art.1]).
în lipsă-le primarală va pâşi în consta
tare d'a
Arte
15,
Agenţi
i
însărc
inați cu constatarea
dreptulă sâi dapă însciinţarea percep
torului contravenţiuniloră sentă :
„Orl a agentului Poliţiey. . .
1.” Primarii comuneloră urban e şi rurale; lo- :
Paptuli încetărei din negoţi se constată în coţiito
ri s6ă delegaţii lori;
localitate, în care împregiurara se închee
:
uni
- 2, Agenţii poliţicnescă,. adică: poliţail, coprocesă-verbală sub semnăturele primar
ului şi. misarii şi sabcomisarii.
|
a unui agentă polițienesc scă a duci martur
.
i
Spre acestă sfirzită, în fic-care trimestra,
dintre notabilii comunei (model).
La acesti primarii suntă obligaţi a face d'adreptalii,
ori
proces-verbal se anexă obligatorii şi
breve- prin delegaţii comunzli sei poliţienesci, revisia
tulă de licenţă posedată de fostuli debita
nti,
în
,circ
umscr
ipţiu
lori,
nea dâcă debitanţii de
spre a se anula; €ră în casă de perdere
se va băuturi spirtâse ati licenţele legiuite după
constata faptulă în josulă procesului-v
înerbală tinderea comerciulal, după numărulă
stabilido scădere, făcându-se publicaţie de casierie
mentel
oră, dâcă w'ai întârdiată respunderea
licenţa declarată perdută este şi rămâne că
„a- taxei şi dâca posedă chitanţele doveditâre de
nulată.
,
,
:
plata prețaluYlicenţel.
:
Art, 12, Casierii generali îngrije
|
a priimi
La casă d'a descoperi contrareniri la legr,
„În cursulă: fie-căruă trimestru din ască
partea
pritransm
ită
imedia
t
casierului general ală judeinariloră procese-verbale de constatarea
ecădă
1

- țuloi, pe lingă referatii, şi actele de constatare.
p
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Constatarea aceatorii casurt se face prin procese-verbale închsiate de primarulă sâii agenţii menţionaţi ma! susii.
Procesele-verbale se supunii imediatii, prin
casieri, Ministerului finangelorii şi după aprobare să puterea de otărtri definitive, (art, 15
şi 19 dinlege).
:
Implinirea amendeloră sâă fulocuirea loră
prin închisâre se va face conformii articolului
de mai josă,
:
”
|
Art. 16, După confirmarea proceseloră-verbale de contravenţiune de către Ministerulă fi-

nangeloră, casiaruli se încarcă în scripte la de-

bitii şi pâşesce la împlinirea amendelorii prin
perceptoruli comunei. Amendele pronunțate

suntă exigibile în termenii de 3 ile de la so-

maţiunea adresată contravenientului,
* Bomaţiunile cuprinâă numele, pranumele contravenitalui, strada, domiciliulă, suma exi-

gibilă, precum și diua, luna şi anul predărei, şi

Doveditorii de contravenţiuni însciinţăză pe

unulă din agenții comunali sâă fiscali (art...)
cari, în unire cu agentulă respectivi ală poliției judiciare, mergă la locali contravenintelut, facă perchisiţiune în stabilimenti, confiscă
băuturile găsite în contravenţiune, gi pâşasce
la catagrafisirea lorii, punându-le aub secuestru,
prin observarea, reguleloră de procedură stabilite la art. 18, $ 2 din legea de urmăriri şi sub
îndetorirea, prevădută acolo pentra propriotarulii băuturilorii, care rămâne depositarulii loră
.
până la vindere.
Constatarea contravenţiunii şi catagrafisirea

mărfci se face în presența comerciantalui btu-

turiloră; Gră în lipsă”i, a Gmeniloră săi, ori a
două pers6ne chemate ca marturi, încheindu-se
toti atunci ună procesă-verbală în dublu examplarăi sub semnăturele lori,
Procesele-verbale cuprindă:

|. Diua, luna, anulă constatării co sa face,
numele, prenume!e şi cualitatea agentului cara
observarea, disposiţiunilorii cuprinsa la art. 74 face constata
rea, precum numele, prenumele şi
din codul procedarei civile, (pentru citați).
locuința, doveditorului. |
.
La casii de neplată a amendet în termenoliă
2. Numele, prenumâle şi domiciliul comerfixată
se daii persânei, sâă la domicilialii persânei prin

prin acestă articolii, amenda se înlocacsce
“prin închisâre (de 15 dilepână la 6 luni), a că-

ciantuluY, natura contravențiunii, articoluliă,
legii btuturiloră spirtâse relativă la împregiu-

Tui durată se otărasce de către Tribunalul de rare şi în fine felul şi
cătimea bănturiloră
„prima instanţă a locului contravenitului (ar- găsite în contrave
nţiune.
,
ticolulă 16),
În acesti scopă, casierală judeţului, prin agenţil de percepţiune respectivi, constată fap“tul de neplată a amendei, închee procesulii-

vorbală de insolvabilitate, prevtdatii la art. 59

din reglementulă legii de urmăriri, semnată de
primară, percoptoră, agentulă poliţienescii sâă
duol marturi, şi îlă înaintâză la Ministerulă finangeloriă, spre a descărca pe casierii de debi-

tulă amendel şi a face în consecință lucrările

s6le po liagă Tribunală.
Art, 17, Orl-cine va fi vînluti băatură spirte, fără a poseda liconţă pantra exercitarea

acestui comarciii, se va pedepsi cu confiscarea

btoturiloră spirtise găsite în posesiunea sea,
şi osebitii cu uă amendă egală preţului pentru

Unii rândi din aceste procese-verbale se
înaintâză în 24 ore, prin casieria judeţului, către Miniaterulă finangelorii şi dorin executorii

îndată dupăconfirmaţiunea sea, conforma art. 15
din „legea, licenţeloră de băutari. Ali doailea

râuâii din procese se predă comerciantului aflată în contrarenţiune; 6ră în casii da lipsă, se
depune la Primăria comunei respective, ceca
ce va ţine loci de predare către contraveninte,
Ministerulă finangelorii va putea refusa con-

firmarea sea în casulă cândă conatatarea con-

travențiunil nu s'a făcută de către ună agenti:
în dreptă sâă cânâă nu s'a îndeplinită formele
stabilite prin acestă regulamertă.
Ja casă de aprobare, casierulă generală, prin

anii ani ală licenţei cear îi trebuită să posede, agenţii de porcepţinne, va pâşi la vindârea b5u- '
Aceeaşi penalitațe seva aplica şi acelorii de- turiloră confiscate pe preţaliă celă mai avantabitanţi cari zu voră întruni una a6ă mai multa giosă, ca pentru objectele sccuestrate în madin conăiţiunile prerădute 1a art. 8, precum şi terie de dări directe, prin închcere de prosesiăverbalii de vindere, conformă reguleloră prorăacelora cari ară întrebuința sub nume de serla art, 53—56 inclasivi din regulamenvitoră la vindârea băuturilorii, persâne cari nu duto
tulă legii de urmărire.
în:runescă condiţiile art. 8 din lege.
Art, 19, Licoidaţiunea prime! cuvenită do-

Pe lingă amendă, seva închideşi stabilimentulă imediată chiară de către agentulii poliţiei
jadiciare, însărcinaii cu constatarea prorădută

la art.18,
Ă
Art, 18. Dovalitorii do contravenţiuni
cari
daii locii la confiscări, ori-cara ariifi cualitatea

loriă, particulari sâă fancţionari, aă, dreptă la

veditorului se va face de casierală genoraliăal

judeţului, care va respunda doveditorulai ju-

mitate din preţuli bănturiloră confiscata şi
vindute, conformiă art. 17 din lege, sub iscăli-

tară chiară în procesnlă-verbală de vindâre;

âră cea de a doua jumătate a valârei se va închitanţă din ro-

casa în comptulii tiscului, dând
uă primă egală cu jumătate din vatorea biuta- gistrală
cu matcă şi anexând?o la procesal-rerriloră confiscate; cea-altă jumătate so încas6ză "bal de vindere, cariîn complect
şi îndată so vor
în comptul
ă fscului, (art.17).

înainta prin casieră la Ministerulă inanqeloră,

,
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Art, 20, Agenţii numiţi 12 ast, 15 suntă
responsabili, fie-care
în foncţiunile

venţianiloră spre a se supune la amendele: ciloră, de!4 ate,.
i

constatarea la timpii a contravențiuniloră la
legea
dreptulai de licenţă ; se va pedepsi cu uă

amendă

do 1a 300 pânăla 1,000 lei agenţii cară

voră fi tolerată sîndârea de băaturi spirtâs
e,
îâră, ca vindătorii să posede licenţa cuveuită.
Amenda se va otări de Ministerul financeloriă şi se va plăti în tormenă de 3 dile de
la
cerere (art.18 alii leg îi), sub penalitate dea
"i se reţine din salariă s6ii din avere prin apli„ carea legii da urmă rire.
Casierii generali privephiază şi relateză Mini sterului finangelorii faptele de abateri ale
agenţiloră însărcinaţi cu constatarea contra
-

- Relaţiile voră fi însogite de procese-verbale

constatatâre acestori fapte.
|
Aceleași îndătoriri da priveghere şi constatare ai şi inspectorii de finance atâtii asupra
agenţilor citați la art. 15 câtii şi asupra casierilorii generali de judeţe din circumscripţia lori,
Art, 21. Reguiamentuliă de facă se va pune
în aplicare cu începere de la 1 Iulie, anulă cu-"

rentă, dându-se în consecinţă instrucţiunile

trebuitâre, pentru îndeplinirea operaţiunilor
de constatare şi perceperea acestui venitii, prin
Ministerulii finangeloriă, direcţia contribuţinniloră directe.
p

TABLOU STATISTICI
-de populația comunelorii urbaue şi a târguriloră
din ţ6ră, dapă specicaţia de
mai josii, pentra aplicaţia legii relati
ve la licenţa b Suturiloră spirtâse |
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PREI DECISII MINISTERIALE
ESPLICATIVE UN ORU ARTICOLI AI LEGEI ASUPRA LICENTIELORU COMERC
IANTILORU
DE BEUTURI SPIRTOSE

I. CONSILIULU MINISTRILORU

(1873)
]

Jurnalii

2

Aceşti comercianţi se pot considera ca fâcendă negoţulă de băuturi cu rădicata sâă ca

detalişti ?
2,

-

|

.-

In şedinţa sea de astăgi, Marţi, 26 anii 1873, gări, Dică întreprenorii da restaurante de la
cari sant obligați prin contractele luate
Luândă în delibarare reforatul domnului mi- de
la Ministerulă Iucrăriloră publice pentru a .
nistru ală Gnangeloră sab No, 16,478, prin care vinde
după uă tarifă fixată totă felul de mân-ar6tă că mal mulţi comercianţi din judeţul cări,
băuturi spirtose ete., urmâză a se impune
Vlaşea, întreprenori de restaurante de pe la la
taxa licenţelorii stă nu?
AR
gări, cum şi prefee ţii şi casierii de 'Pecuciii, |, 3, Dâcă
debitanţii de băaturi din tergurile
Botoşani, Isailă, Romanați, Dâmboviţa, şi şi
terguşrele carl facii parte din comunele ru"Vlaşca, prin relațiile înregistrate la No. 9008
rale urmeză a fi asimilați debitanţilor de prin
şi 2009, şi raporturile No.6007, 1119,

1081,
0848 şi 3586, ce aii supusă cu ocesianea: aplicării legii licențeloră, ceră a li soda deslegare
asnpra cestiuniloră următâre :
”
"de Unii comercianţi, pe lîngă prin cipalulii

comunele urbane, şi prin armare scutiţi de restricţiunile art, 8 şi 24 din lege s6ă nu?

&. Dscă comercianții de băuturi, cari vinăii

cu zedra la detailişti, cum şi ca amănuntul către consumatori, urmăză a, li se impune taxa

comercii de băcănie şi cofetărie, debitâză și de comercianţi
cu rădicata sâă de detaligti?
- băaturi spirtâse, după cum urmeză : cumpără
ea dâcă cel taxați cn amănuntul:
ds la comercianții cu rădicata caantităţi de potăAsemen
debita şi cu vedra în mici cuantităţi?
spirtă bratii, "lă destileză dânşii. prin cazane
» Dâcă debitanţii cari continuă cn vînd6sili vindă ce ocana şi de multe ori cu vâdra;
rea bEuturiloră spirtâse penă la finele June!
de la 10—20 vedre, către detailişti; osebită
fără a fi făcută declaraţiunt de a li se
acesta, desfacă în același modă alte btataride Ioliă,
libera cuvenitele licențe, urmeză a î conside=„ Bpirtâse străine şi vinuri indigene ce aducă,
Taţi ca vindători franduloşi sâă nu?
A
»-

- -

-
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AvEndi în vedere avisali Consiliului dom-

nilor efori adrocaţi asupra acestoră 5 cestiuni
şi anume:
< Asupra cestiunii I : chiar din cuvintele
<expuse aci (în telegrama comercianţiloră) re«sultă că reclamanţii sunt comercianţi cu ră|
«dicata,.
<CGhestiunea acâsta fiindii pusă în desbate«rea Camerei, amendamentul a fostii respins.
<Prin urmare voră rămânea supuși la plata
«licenţei de comercianţi cn rădicata >
Asupra chestiunii II, relativă la întreprenorii de restaurante de la gaze:

«Considerândii că motivele expuse de recla«manţi poti să legitimeze uă schimbare a pre-

<țurilori din tarifă, ră nu a, se face uă
excep-

<ţiune la lege, care nu sa prevăduti.
«Pentru aceste motive, suntemă do. părere
«că cererea de facă şi ort-care altă analogă

«este neadmisibilă.»
„Asupra

|

-

chestiunii III, în privința comer-

cianţiloră de băuturi spirtâse din târgarile cari
facii parte din comunele rurale :
«<Resultă atâtii din litera câtă şi din spiri«toli să econcmia legii, cat, 8 şi 24 este
«aplicabile asupra debitanţiloră aflaţiîn ter« gurile din comunele rurale, >
Asupra

chestiunii

IV,

relativă

la

cianţii taxaţi cu amănuntuli, dâcă pot
şi cu vâdra.:
,
<Suntemă de pirere ca comercianții
«lişti, cândă vindă cu redra, pot să fio
«între comercianții cu rădicata numai

comer-

debita
detaiclasaţi
cândă

„ «facă asemenea vindâre nu d'a dreptulă către
<consnimatori, ci câtre alţi detailişti.»
A supra chestiunii V, relativă la comercian-

ţi cari no'şi procură licenţă, căutând a'gidesace băuturile în luna Iuliă :
«Suntem de părere că comercianții cari arii

| II. CONSILIULU MINISTRILORU
“Jurnalii |
Inşedința sea de astăgi, Marţi,26 Iuniă 1873,

deliberândă asupra, referatului domnului mini.

atru ală finarceloră sub No. 15,936, prin care

arâtă că, cu ocasiunea aplicării legi! licenţelor

băaturiloră spirtâse, prefectul de Nemţu şi

casierulă generală de Putna, prin raportulii
No. 6965 şi 1853, ceră a li se da deslegare asupra chestiuniloră următâre : :

1. Dâcă pâte aşeda pe lingă taxa licenţelor,
ţiane şi comunale?

care este uni imyosită directi, Qecimi jude-

2 Decă scăderile patenteloră, ce ar resulta
prin deminuarea, comercianților de băuturi
din causa licenţelor, orm(ză a fi făcute în sarcina comuneloră sâi a Statalui?
3, Dâcă fabricanţii de rachiury, bere ete.,
cum şi producătorii de vif, cari arntă apăraţi,
după ast. 3 din lege, do plata licenţei, se poti

bucura

do

acestă

drepti

de scutire,

numai

cândă vîndârea, o facii în localitate unde se află
fabrica şi via, s&i şi în ori-co alte localități
unde ei arii șoi să'şi transporte biatarile spre

a lo desface imediatii sâii a le ține în magazii .

de depositii?
4; Dâcă ună comereiantă cu rădicata, care
arii avea deposite de bănturi spirtâse în mai
multe cemuue, pâta obține numai uă singură

licenţă, sâi urmeză a avea atâtea licenţe în

câte comune va avea deposite?
”
de Dâcă unii comercianti da cârciumă, care
are alătarea scă sub acelaşi acoperemântii şi ună hirtii s6ă uă cafenea în care transportă

vină din stabilimentulă da alăturea spre ali „
vinde consumatorilor, pote obţine uă singură

licenţă să pentru fie-care stabilimentcâte una,
Vigândă că Consilinlii domniloră efori ad-«voi să beneficieze de termenul acordat La art. 7
vrcați, cărora s'a supusi acesta chestiuni, a
<şi în intervalul lunci Tolii, refectândă
şi
«<voindă a părăsi comerciuliă, nu pote să li se. emisă avisulă următoră ;
„Asupra primei chestiuni, d&că judeţele şi
«aplice disposiţiuneaart, 12, de cât dala 1 Aucomanele potă percepe decinl şi asupra tazel
«gust, d6că ar continua şi pestoacest termen.
>
. .
|
Consiliulă unindu-se ca opiniunea domnului licenţeloră:
Ia
<Subsemnaţii, în consideraţiuna că judeţele
ministru ali financeloră, aprobă avisulă
dom- <şi comunele aii dreptă a percepe decirai
pa teniloră €furi adcocaţi emisă asupra chestiunilor
de Ja art], 11, 1V şi V, care va face parte din «niturile directe, încuviinţate prin lege, că le«ile cari le-ai dată acesti dreptă nu ati spe-regulamenti. .. . „Câtiă pentru chestiunea de Ia art. 3, vădândă «tificată ca să se percâpă decimi numai după
ca legea, care este destul de esplicită, prevede «unele venituri directe şi nu-dapă altele, ci în
ca acâstă rcstiicţiune să se aplice numai la «modi generală duză tote veniturile fără dis„comunele. rarale, în sate, cătune, cârciumele <tincţiune acteală şi fiitâre; că înființarea de
«noni venituri are locă prin trebuințele cele
isolate stă pe la drumuri, Consiliul autorisă
pe
D. ministru al finangelor a urma în consecinţă. «noul co se ivesc întrunii Statii, şi dâcă sar.
Domnn ministru de finange va aducela înde- ecinele crescă în ună Statii, potă cresce şi în
sâă în comune în proporţie ;
plinire. disposiţivnilo acesta! jurnală; sub re- «judeţe
- aCă legea nefăcândiă nică nă distiucțiune în
serva sancţionări! Domnesc! ulteriâră, conform
«privinţa diferitelotă venituri directe, ci fădecretolui cu Ne. 1025, de la 9 Iuniă 1873.
.
„Ministri ; Z,: Catargi, Florescu, B. Doeve- “|acendu-le. pe tote susceptibile de a servi de
«base pentru taxe judeţiano sâă comunale, ră„t5cu, Chr. .Tell,,
i
pe NO, 14. «mânela înţelepciunea represin
tanţiloriă judcr
:
Se
ca

PE
catia
îmi

; !

.

:

-
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«deţeloră s6ii comuneloră ca să încuviințeze
«noui taxe pe nouile venituri directe ce ai pu-

«tutii să se înfiinţeze în Stati, Po aceste mo-

«<tive suntemiă de părere că nu se pâte refusa
- «judeţetorii şi comuneloriă dreptul de'a per-

«cepe' decimi şi pe taxela de licenţă în acelaşi

«modi cum percepii decimi şi pe cele-alte con-

atribuţiuni directe,
a
< Asupra a duoei chestiuni, dâcă scăderile co
«potii resuita de Ja patente prin deminuarea
«numărului patentariloră, din causa licenței,
<cată a privi pe comună să pe Statii :
«Considerând că din spiritulă legii perce«perii contribuţiilorii directe rezultă că în sar«cioa comunei rămăns tota scăderile acelea
«cari ari avea locă pe basa rolurilorii întoc-

x

amite în vederea contribuţiuniloriă în ființă la
«momentulii redactării rolurilorii, sâii nu şi aacelea cari potii resulta 'din desființarea sii
«modificarea notabilă a vre-unui venit direct;
« Cousiderândiă că prin legea licenţei este
<învederată că număruliă patentabililoră se va
<deminua şi prin armare diu taxa patenteloră
«va resulta uă scădere;

.

«Că aceată scădere ar putea filăsată în sar«cina comuuei, căci, cum am gis, nu este una

«din acele scăderi cari aă pututiiintra în preva” «derea legii perceperii contribuţiunilor directe;
«Că perceperea taxe! din licenţe nu "i-a lă«satii comunei, pentru ca celii puţină de va su«feri scădere din diminuarea patentabililoră, să
<aibă uă compensație din taxele licenţelor, căcă
«perceperea taxelor licenţe! sa face de casier;
«Pentru aceste motive,

părerea,

n6stră

este

<că scădarile privesciă pe comptaulă fiscului, ră
«nu ală comuneloră.

5

« Asupra chestiunei a treia : părerea udatră

„esta că, dopă cuprinderea art.3 din legea li<cenţeloră, fabricanţii suntă scutiţi ori unde

«îşi vorii vinde productele fabricelorii loră şi

«proprietarii da vii productulă viilor, destul
«numai ca vindâreasă fie cu rădicata şi cu e„«sclusiunea frandeloră, pentra care art. 19 în«<sărcindză pa casieri cu deosebită priveghere.

< Asupra punctului ali cincilea: este că co«merciantuli care plătesca uă licenţă pentru

«cârciumă nu mai trebue să plătescă şi alta,
<cândi sab, acelaşi acoperemântă are şi unii
«birtii unde vinde băuturile din cârciuma sea.»
Consiliali, unindu-se cu opinia domnului mie

nistru ală finangeloriă, aprobă avisulă domnilorii efori.
”

III. CONSILIUL MINISTRILORU
Jurnalii
„In şedinţa sea do astădi, Vineri, 6 Ioliă, anulii 1873,
,
" Luândă fa deliberare referatn) domnului
ministra ali finangelocă sub No. 17,574, prin cate

artă că, cu ocasiunea aplicării legii licențe-

loră, mai mulţi speculanţi de btuturi spirtâsa
din partea de peste Milcovii, precum şi prefec-

tulii, cesierii generali de Dâmboviţa şi Prahova,

prin

relaţia

înregistrată la

No...

şi

raporturile No. 7920 şi, 2692, ceră a li se da

deslegara asupra puncteloră următâra :
1; Uni apeculaută de băuturi spirt6ze contractâză cu uă fabrică Gre-care să'i predea îu
Gre-care timpii nă caantitate de vină sâii rachiii, îndată însă după contractare; s6ă după
trecere da câtii-va timpii, dânsulă transmite
contractulă altuia, astă-felă că aceli contract

trece prin patru să cinci mâne,
”
„Bate întrebarea, dâcă suntii supuşi la taxa

licenţelorii toţi aceia prin mânele cărora a trecauti contractulii, scii cel din urmă care a ră-

dicatii btutarile spirtoase?
a
9, Taxa ce urmeză a se impune debitanţilor
de bzutari din cătunele comunelorit urbane, .
sitaata în depărtare peste trei chilometra de
raza comunei şi cu popnlaţiune mai mică, de

50 familii,
- Avândiă îa vedere avisulii datii de domnit efori advocaţi asupra acestori chestiuni.
Consilială decide :
A:

Asupra punctului I: Nu va plăti taxa, li-

«Cu cuvântulii de ori unde, se înțelega că vîn- cenţeloră de câtii acela care, cumpărâudă bău- -.- «Q6rea co rădicata se pâte faca nu numai la turi de la producători, rădică marfă spre a o re<localitatea fabricei sei la vio, ci şi în oră-care vinde detaliştilorii, Ac6sta este conform art.2,
«altii deposită,
«Asupra chestiunii a patra : este că ună
- «comerciantă care face comerciulii cu rădicata
<prin mai malte deposite trebue să plătâscă a“atâtea licenţe câțe suntii depositele, pentra că,
«conformii art.6, prin stabilimente se înțelege
«nu numai uă prăvălie, dâră şi unii deposită
<de unde se vinde băuturi, fie chiarcu rădicata.

«De aci Crăşi resultă că, în casti când bău<turile stai într'nă localitate în depositii nu-

- «mai spro conservarea loră acolo, 6ră nu şi vîn-

<dârea lorii, şi că acea vindâra se face în altă

«locii unde mai târdiii sa transportă, atanci nu

«mal e n:voie de uă nouă licenţă.

litera A, din lege, căci actuli ce legea supune

la taxă este cumpărarea şi revinderea objectelori, 6ră nu transmiterea
siuni la alte persâne.
Asupra punctului II :
niloră efori avocaţi, cari

drepturilor prin ca:
:
Vădendă avisul domai găsitii că : «che-

«stianea este resolvată prin ultimulă aliniată

«do sub art 2 în sensulă acesta: că ori-ce
<grupii de Gmeni, constituiți în orăşeli, sati
«scii cătuniă, în depărtare celă pugin de trai
«Ghilometre de uni oraşii sâi satii mai mare,
«30 va plăti licenţa după proporţiunea: popu-

alaţieY acelni orăşel, sată s6ă cătunii, 6ră nu

«calculată şi adunată d'impreună cu populaţia

.
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«satelui s6ă oraşului Invecinată,
dâră mai de<parte de 3 chil
ometra.
Consiliul aprobă avisulă

„

ae
emisă de domnii

Domnu ministru ală finangelor
ii va aduce la
îndeplinire jurnalul de fașă,
sub reserva sane-

țiunii Domnesci ulterioră.
.
:
Miniatri : L. Catargi, Chr,
Tell, Florescu,
B. Boerescu.
No. 8.
E
n.

efori adrocaţi asupra punctului
IÎ.
Acesta disposiţiuni vori face
parte din regulamentă.
|
”

BEGLEMENTU
PENTRU

APLICATIUNEA

LEGII

IM POSITULUI

ASUPRA

e
BEUTURILORU

(Decretii No. 928 din 27 Apriliii
1874) ”

CAPITOLULUI

SPIRTOSE

Arte 5, Fabricanţii sunt dstory
positului ori cândă aceştia voră
crede de cuviinţă a lo cera. - - .
ÎN
În casii

registrele loră agenţiloră de petce a comunica
pţiune a im-

. Despre fabricaţianea spirtâso
lorii

„A. La fabrice permanente de
de refusă, ei voriă fi
grâne s6ă alte semănături şi cartodestilaţie din
fi.
prima 6ră unei amende do 200 Supuşi pentra
Arte, Ori-cine voescea
lei,.a duoa 6ră
întreprinde fabri- în acelaş!
” caţiunea de rachiă, spirtă 's6ă
an,de 400 1, 6ră a treia Gră do
600].
Art, 6, In totă timpulii câtă fabri
a încunoaciinţa despre acâata bere, eato dâtor
cele sunt
în
roulii de percepțiune ală
„apropiată de locul unda
arătândă totă d'oădată
cațiunii, * .
La casă cândă nu ară

cepțiune

scrisă pe biuimpositalni celii maj
este stabilită fabrica,
diua, începerii fabrigăsi biuroulii de per-

în distanță maximă de 5 chilometre
,
prevădută la art.5 din caictulă
de însărcinări,
încunosc

iinţarea se va putea face la Prim
ăria
locului,
o
Acestă însciiuţare trebue să indice :
,
1. Localitatea în care este situată
fabrica,

- 2. Felulă băuturilor da fabri
cată.

-3. Felul producteloră de întrebui
nțată în
fabricaţiune,
E
4, Numărulii şi capacitatea cazanslo .
ră gi a
linarilorii de destilaţiune,
„5. Produsulă de midlocii pres E
umată ali fabricaţianii pentru 10 dile de
lucru.
Art. 2. Indată după priimirea
țări! prevădută Ia aricolală prec încanosciinedentă, ugentulă principală ală biaroalui
de percepţiune

86ii primarul

la care încunosciinţarea, va fi fost
făcată după distincţianea arăt
ată
dă fabricantului uă dovcdă de priim maj susă,
ire,' reproducândă tâte indicaţiunile încu
nosciinţării şi
amintindă că purtătorulă cate
supusi Ja îndeplinirea tutaloră obligațiuniloră
impuse de re&lementulă da facă fabricanțiloră
de băuturi,
„
AFte 8, Fabricantulă care va
începe fabricațiunea fără a îndeplini proscripți
39 ra anpune une! amende de 200 unile art, i,
lei
-

în lucrare, fabricanţii sunţă
i, sub pedEpsa unei amende da 100 lei ţinuţ
pentra fie-caro .
infracţiune, să remi

tă Ja, finele fie-cărei săptă=
mâni la biuroulă de percepțiune
lui ună tabloii semnată de dânşi ali impositui s6ă de împa- terniciţii lori, şi indicândă :
.
1, Felulă gradelorii de tăria
şi cuantitatea
băuturiloră fabricate în cursuli
săptămânei.
2. Numărulă şi capacitatea vaselorii
în cari .
se voră fiaşedati băaturile şi
loculă unde sa
roră fi depusă aceste vase.
art. 7, Agenţii do percepţiune
lui suntă în dreptă a visita, ori a! impositucândă YOr crede de cuviință, fabricele şi magaziil
e în cari
80 păstrâză băuturile fabricate,
a a seîncredinţa do exactitatea indicațiunpentr
blourile săptămânale; ci sunţă iloră din taasemenea în
dreptă a depune paza la uşile
maga
carl să Be păstreze băuturile fabri zinelori în
a împedica eşirea acestori băuturicate, pentru
ma! "nainte
de a se fi plătită sâă conssmnati
taxele curenite asupra, loră.
”
B. La, fabricile de rachiă,
de tiscorină şi
prune

.
Art. 8, Fabricanţi! de rachiă din tisco
vină
şi prune, cari se serrescă cu cazan
e

mobile, sunt; dstori cu 5gile celă

zidite stă

de a începe fabricaţianea, să facăpuţin înainte
la biuroulă
de percepţiune ală impositului,
uni asemenea biuroă în distanţăsâă ta lipsă de
de 5 chilometre la Primăria
locală, care va fi obligată a

o transmite biuroulaY de percepţiun
Art, 4, Fabricanţii suntă dâtor
e celă mai
„Bistra în regală pentru operațiuni i ai ţine re- apropiată, uă declaraţiune în scrisă, indicândă:
le lori gil1. Cuantitatea materiei co voescă
nice sigilateşi parafrate de unii
a supune
agenti de par- destilațiunir.
copţiune ală impositulut, contrave
.
..
ţii la a2. Localitatea unde se află depu
câstă disposiţiune se roră supune nien
să accată
unei amende materie şi aceea unde
de 200 lei. destilaţiunea catea se
E
.
ace.
.
,

:
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3. Diua şi ora, cândi fabricaţiunea ate a în- | ţiunea
cărora are dreptulii d'a pretinde scu“cepo şi durata prosumată a fabricaţinnii.
4. Cuantitatea aproximativă de rachii ce tirea,
Art, 12, Fabricanţii sunt apărați de ori-co
” crede a dobândi,
|
în intervalul d'intre priimirea acestey de- răepundere, pentru lipsurile de băutură provenite:
.
claraţiuni şi începerea fabricaţiuniY, agenţiide
a. Din scădEmântulii normali în cuantitatea
percepţiune at impositulat- suntă
în drepti de
a constata cuantitatea materiei destinată a fi

-

supusă destilaţiune! şi d'a rectifica declaraţiuBea în acestă privință, Rectificaţiunea declaraţiunel nu se pâte face de câtii în presența de-

clarantului, care semnâză rectificaţiunea.

Arte 9, Indată după torminarea fabricaţiunii fabricanții pomeniţi la articolulă precedent

„ Suntă d6tori a încunosciința despre acâsta
po
agenţii do percepţiune af impositului, cari sunt
în drepti d'a constata, prin măsurătâre cuautitatea rachiului produsă.

|
şi în tăria gradurilorii calculată după timpu
lă . şederi! alcoholului şi a berci în magazii,
. ,
b. Din spargerea: vaseloră s6ă din ori cară

alte îmnregiurâri, precum şi din casuri de forţă majoră, .
Îndată după ivirea împregiurăriloră.
menționate sub litera d, fabricantulă este obliga
t *
d'a încunosciinţ

a "despre acâsta pe agenţii do
percepţiune ai impositului, La priimirea
încunosciinţării, agenţii de percepţiune se trans-

porteză fără

Dovedindu-so că în timpulă fabricaţiunei s'a
şi cuantitatea băaturiloră pordute. Asusustras uă cuantitate de rachiii, agenţii roriă
pra acestei constatări se închee proces
îneheea, procese
ii-ver-

-verbale în cari roră arăta:a” tâtii motivele pe cari basâză pretențiunea lori,
câtă şi întâmpinările fabricaaţilorii, şi rorii

înainta aceste procese-verbale comisiuniloră

bal pe temeiulii căruia băuturile perdute sunt
trecute în comptulă fabricantului ca cite
din
fabrică,
.
a
* În casă d'a na merge agentulii de percap
-

ad hoc, instituite conformă art, 17 (fostă
- ală legii impositaluj, pentru a dacide întru19n )| ţiune Ia prima chiămare să facă constatarea
menţionată mai susii, în termeniide 24 ore,
modă definitivă.
nu :
,
PN
“> C. Obligaţiuni comune tututor fabricanţilor, 86 vorii mai putea trage la nici ună fel de TăsArt. 10. Nici nă cuantitate din băuturile pundere fabricanţii pentru casurile enumărate
ă
„_aa
fabricate nu se potă rădica din locul rnde surt maă susii,
„Art. 13. Fabricanţii de lichoruri, adică de
depuse, de câtă în temeiul actelorii liberate
băutur
i
prepar
ate
prin
amest
ecare de alcohode agenţii de percepţiune aj impositului, după
achitarea, sc consemnarea, tazxeloră, Agenţii luri naturale cu zahară şi substanţe aromatice
nu
santă
supuşi
la niciuă altă obligaţiune de: suntă detori a ţine pentru fie-care: fabricantă
unii comptă de băuturile fabricate şi de băutu- câtă aceea d'a presinta Ja ori-co rechisiţiune a
agenţi
Joră
de percepţiune ai impositului doverile eşite în temeiul actelor de plata sâi con- |
d ile nocesarii pentru justificarea
plăţei taxesemnarea taxelorii. Cândă la revisuirile ce sunt
lor
asupra alcoholurilor naturale întrebuințate
în dreptii a face localuriloră unde sunt depuse
da dânşii.

băuturile, agenţii voră dovedi vre-uă diforenţă

. În mat puţini între cuantităţile de băuturi co

ară urma să se afle în ființă, după comptulă ţi-

nutii si cuantităţile existente în deposite, accstă diterință se va considera ca sustrasă de la
plata taxelorii şi fabricantulii so va pedepsi cu

CAPITOLULU 11 |
Despre percepținnea

taxebrii

Art, 14, Orl-cine voesce a rădica de la loconfiscaţiunea unei crantităţi din bEoturile ezistente în deposite ecuiralentă diferinţei con- culii de fabricaţiune băuturi supuse taxcloră,
spre a le dă consomaţiunei în întru] ţărei, este
statată
-

şi cu amendă de la 100 pănăla 6001lei.
Art. 11, Băaturile consumate în cuprinsulă

detorii a se presinta la biuroulă de percey
ţiune

localurilor de fabricaţiune atâtă de proprie» ală impositului. pentru a face uă, declaraţiune tarii fabriceloră şi de familicle loră, câtii şi de de felalii, tăria şi cuantitatea băutoriloră şi
muncitorii întrebuințaţi la fabrice fiindă scu- pentru a plăti taxele cuvenite după acâstă declaraţiune.
Ă
RI
„tite de tare, cuantitatea acestori băuturi cala
Declaraţiunea se face înscrisă pe imprimate
culată pe baza de 75 dramur! rochii de 16 gracari
se ţinii în fie-care biuroă la disposiţiunea |
de, s&ă ecuivalentulă îi rachiă de altă tărie,
contribuabililoră şi so iscălesce de către des6ă una şi jumătate oca, bere de fie-care peri
sână și pentru fie-care di, se va trece în comp- cJarantă,
,
Cândă declarantulă nu scie a iscăli, agenturile fabricanţiloră ca eşită din fabrici;
pen- tul care priimesce decleraţiunea
face menţiune
tra acesti
sfirşitii fie-care fabricantii este d6tori de a arăta în tablourile săptEmânale
al-

cătnite, conformii art. 6 ali reglementalui de
aţă,
numărul

persânelorii pentru consama,

* |

cea ma! mică întârgiere la localul .
unde sunt depuse băuturile, şi constată
felul, :
tăria

despre acâsta chiară pe declaraţiune.
ba
Art, 15. Contra taxeloră plătite, declarar.
- tulă priimesce imediat uă chitauță tăiată din.
.
tr'ună registru cu matcă, numerotată, sigilat
ă,
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gi parafată de administraţiunea contribaţiuni-

„_

Arte 10, Indatii după presintatea declara:
ţiunei şi plata taxeloră, ună agentă de percepţiune ali impositului se transportă la loculă
unde băuturile suntă depusa pentru a proceda
la xerificaţiunea lori.

Verificaţiunea pârtă asupra natarei biuturi-

loră declarate, asupra gradelori de tărio Şi asupra cuantităţei.

Constatarea gradelorii de tărie a btaturilorii

s0 face numai cu alcoometru Vagner pe basa
unei temparaturi de 14 grade Reaumur, Pen-

Ca tâte aceste, dâcă proprietarii s6ă conduc-

tornlă băatarilorii dovedesce prin chitanţa pre-

vădută la art. 15 că aă îndeplinită prescripţiunile art.14 şi 15 de mai susiă şi că de la îndeplinirea, acestor prescripţiuni ai trecută 24 ore

fără ca agenţii de perccpţinne al impositulni să -

se presinte pentru a proceda;Ia verificaţiune,
confiscaţiunea şi amenda nu suntă aplicabile.
Art, 19, La cas cândă proprietarii sâă condactorii btuturilori, voinda îndeplini prescrierile art. 14, nu voră găsi la biuroi pe agentul

de percepţiune sâii va întâmpina din partea acestuia refasi de a'i priimi taxa şi do a'i libera
îndată chitanţa, va îi în dreptă constatândă a-"
câsta printr'uniă procesii-verbalii alii Primăriei

locului, căruia i se va alipi declaraţiunea previdută la art. 14, să rădice şi să dea consumaţinnii băuturile, fără a fi supusă la confiacaţiu-

na s6ii amendă, ci namai Ja plata taxelor după
deelarațiunea alipită la procesuld-verbală.

tru măsurătârea cuantităţii băuturiloră se în-

trebuinţeză cotulă locotenentului-colonelă Fălcoianu, alcătaită pentru vâdra de Muntenia, aceste instrumonte trebuie să fio revestito de
mărcă admise de guvern pentru garanţia exac-

tității lori.

.

Contribuabilii santă în dreptii a so opuna la
constatarea gradeloră do tărie stii la misură-

tOrea cuantităţii biuturilor lori ca instrumente

da ori-care alte sistema de câtii acele prevădute
„Daf sus, s6ii cu instrumente nerevestite cu
- rmărcile guvernului,
'
2
La casă de contestaţiune între proprietarală
băuturiloră şi agentulă de percopţiune ală im„ positulufasapra resultatului verificaţiunei, partea caro rădică contestaţiunea are dreptulii de
a cere uă contraverificaţiane în presența primarului comunei sâă ală înlocnitoraluy legală
ali acestuia.
art, 12, După terminarea verificaţiunii, agentală care a efectuat'o împliuesce pe chitanţa
de plată formula do constatare a verificaţiunci

şi a eşirii btuturilorii din localulă de fabrica-

ţiune, lipesce pe fie-care dia vasele cari con-

țină băuturile uă inarcă după modelulă stabilt
de administraţiunea contribuţiunilorii indiree-

te şi faco a se acte în presența sea din coprinsnlă localului do fabricațiune sâă din ală depo-

sitului îutrega cuantitate de băuturi pentrn

care s'a plătită taxele.

”

băuturilorii

suntă pedepsiţi cu amendă do la 100—600 lei.

pentru rădicarea biuturiloriă de la locul de fabricaţiune, însă numa! după verificaţiunea acestei btuturi da către agenţii do percepţiane aj
- impositului, verificaţiune constatată prin uă înscriere chiar asupra chitanţei, conformă pre-

scripțiunilori articolului de mai josă, -

,

bitii proprietarii s6ă conductorii

„dori indirecte, scă de casierulă generală ală udeţului, acâstă chitanță arătă suma priimită,

diua şi ora priimirei, şi reproduce tâte indicaţiunilo deciaraţiunei în ce privesce felulă, ţăria şi cuantitatea btuturiloră, ea sexvă do titlu

-

CAPITOLUL 111
Despre exportaţiunea păuturilorii

Art. 20, Ori-cine voesco a rădica de la lo-

calalii de
tului spre
dâtorii do
țiuno ală

fabricaţiune băaturi supuso imposia lcexpedia pentru exportaţiune, eate
a se presinta Ia biuroulă da percepiinpositulul pentru a face uă decla-

rațiune de felul, tăria şi cuautitatea băutu-

riloriă şi a consemna ţarele cavenite asupra diseloră băuturi. .

Declaraţiunea se fuco în formele prestrise la

art. 14 da mai susi.

-

.

Art. 21, Consemnarea taxeloră pentru bău-

turile doatinate exportaţinnelse face, după voin-

ţa proprietaralai biuturiloră, sii la casieriile

generale ale tesaurului publici, scă la biurou-

ri!e de percepţiuna ale impositulai. Pentra taxe-

le consemnate la casieriila generate ale tesaurului, casierii generali liberăză recepise speciale
din registre ca matcă, car! li sa preda de adininistraţianea contribuțiuniloră indirecte, şi
țină ună comptii particulară de sumele priimite si restituite,
.
Pentru tarele consemnate la biurourile de
percepţiune ale impositului, biletele de exporta-

țiune lhbsrate contormii art. 22 alii regulameatului de fagă servescii de chitanță de priimirea
taxeloră

:

Art, 18, Băuturile rădicate din cuprinsul
Art, 22, Agentulă da percepţiane ali impolocalarilorii de fabricaţiune sâă do depositii mai situtui priimindă declarațiun
ea proprietarulai
înainte ds îndeplinirea tuturoră formalităţilor biuturiloră destinate a
fiexportate şi taxele a-

prescrise da art. 14, 15, 16 şi 17 de mai susti
so voră considera ca sustrase de la plata taxelor,

ferente la aceste băuturi, săi recepisa constatândă consemnarea lorii la uă casierie generală
a tesauralul publică, liberâză dintrană regi-

Aceste băuturi precum şi vasele cari lo'conțină şi midiGcele întrebuințate pentra transpor- steu ca matcă, numerotatii,
sigilată şi parafată
tulă loră sunti
supose

confiscațiuniă Şi ose-

de administraţiunea contribaţinnilori indirecte,

27
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unii biletă de transportă pentra exportaţiune
, | lori nu corespundă indicaţiunilorii bilet
uluide
care va indica:

1. Felulă, gradulă loră de tărie şi cuantitatea totală a biuturilorii,
i
2, Panctulă de frontieră prin care băuturile
urmeză a fi exportate.
!
3. Termenulă în care băutarilo urmăză a fi

trecute peste frontieră şi acel în care efectuarea,
exportaţinnei urmeză a fi justificată la biuroulă
de percepţiune alii impoaitulai care a liberată
biletulă de transportă,
.
4. Suma taxelorii consemnate cu specificare
dscă consemnarea e făcută în numerar să
în
Tecepisa unol casierii generula a tesaurului.

Art, 29. Exportaţinnea băuturilor nu se

transportă, certificatulă de efectuarea exporta>
ţiunei se
acordă numaf pentru băuturile presin=
tato specificându-se cn tâte lămuririle necesa
rii

diferinţele constatate între indicaţiunile biletulai
do transportii şi resultatul verificațiunel.
» Art, 27, Diletulă de transportă reresti
tii do

certificatul de efectuarea exportaţiunii nu se *

înapoiază proprietarului sâii conductorului
băutarilor de câtii după trecerea biuturiloră
pe-

sto frontieră, cândă exportaţiunea se face pe

uscată, s&i după încărcarea loră în vase,
când
exportațiunea se face pe apă. -

Art, 28, Restituţiunea taxelorii consemnate

pote efectua da cât prin puncturila do frontieră
nude suntă stabilite binrourile de vamă
de l-a,
2-a, 3-a s6ii 4-a clasă.

pentru băuturile destinata exportaţianii nu
se
face de câtii contra bileteloră da transportă re-

exportaţiunei
urmeză a fi justificată la biuroulă de percepțiu-

exportaţiunii constată difcrinţe îatre indicaţiunile biletulai da transportă şi resultatuli verificnţiunii sărerşită în momenta'ă exportaţianii, restituțiunea se face numaj pentru cuanti
-

vestita do certificatele de efectuare a exporta-.. Termenul în care băuturile urmâză a A tre- țianii şi numai dâca acosto bilete suntă presincute peste frontieră sa calculeză după distan- tate la biuroulă care le-ai liberatăîn termeţa dintre loculă de unde băuturile suntă rădi- nulă fixată printr'ensele, conformii art. 23 ali
cate şi punctele de frontieră pe baza de una di regulamentului de facă, pt ntru justificarea trecerii băuțuriloră peste frontieră,
pentru cinci chilometre,
ie
Art. 29, Cândii certificatnlă de efectuare a
Termenulă în care efectuarea
ne ală impositalui este de 20 dile do la expirarea
termenului acordată pentru trecerea, băutu-

„riloră peste frontieră,

:

|

Art. 24. Pentra verificaţiunea băuturiloră

destinate exportațicnci şi pentru scâterea
loră

din localurile de fabricațiuno ssă de deposită
se

procedsză conformă ant, 16 şi 17 ali
” glementului de facă.
-. .

Art. 25. Peralităţile prevădute Ju art. 18

re”

tățile de btuturi arătate în certificutulă de edâtâre a ţine în sâmă la licnidaţianea sumelori
foctuare a exportaţianii; biurourile suntă însă

de restituit scădămintele normale ce ai putută
sbferi b&atarile, atâtă în cnantitatea câţi
şi
în gradela lorii de tăriă prin evaporaţiune, precum şi perderile provenita din scurgere şi spargere de vase constatate în regulă prin proces
a-

ată
- reglementulnă de facă sunti aplicabile
şi în co
privesce băuturile destinate exportaţiunci,
-| verbale dresato de către angenți ai guveruului
Art. 20, Efectuarea exportaţiunei se
i
stată de către agenţi! rămilori împreunăcon- sii al comunelori,

Art. 30, Indată după licuidaţiunea sumelor
agenţii de strejuire al frontierelorii ; pentru cuacestă sfiraită se procedeză la verificațiunea băa- de rostitaită, biurourile de percepţiune ale imturiloră, conformă articolnlui 16 ală reglemen- positului remită celorii în dreptă, contra achi„ talar de facă şi la examinarea biletulni de tans- tului loră pusă în dosul bileteloră da transport,
sumele licuidate, s6ă cândiă consemnațiunilo
portă, şi-găsindu-se că bănturile suntă
aă
de a- fostii făcute Ja casieriile generale
ale tesaurncelaşi felă, de aceeaşi tărie şi în aceeaşi cuanlay,
recepis
ele
acestor
i
casieril
revesti
te de întitate care se indică în biletulă de transportă;
credințarea biurourilori că restituţiunea
cu reserva însă prevădută la art. 12. şi că
este
ter.
încuvii
nțată
de
dânsele
.
e
„. menulă acordati pentru trecerea bzuturilorăi
.
Dscă
parte
dintr'u
ă sumă consemnată la uă
peste frontieră nu este expirată,'se redactâză
casierie generală a tesaaralui urmeză
în dosulă biletalui de transportă ună certificat
do efectuarea exportaţiune! care sa iscălesce
da agentulă vă miloră şi de agentulii strejuirii,
pe care se punii sigilelo biuroului vămiloră
şi
comandei punctului.
Cândă termennlă acordată pentru trecerea
băuturilor peste frontieră esta expirată, certifi-

a 80 reține dreptă taxe asupra diferinţe! între băutu-

rile expediate pentru exportațiung şi băuturile ..exporfa

te, recepisa casierie generale nu se remite celui în drepti de câtă după plata sumei
de reţinutii, .
a
:
“At, 81. Taxale consemnate pentru băaturi

catuli de efectuarea exportaţiuneise refusă, şi destinate exportaţiunil se tncassză în comptulii
sgenţii chiămaţi a da acest certificată se măi. venitariloră imposituloi în tote casurile cândiă
ginescii a nota în dosul biletuluida transportă efectuarea exportaţiunei nu cste justificată în
că băuturile s'a presentată' pentru „exportațiune după expirarea termenului, — -

„ Cândă felulii, tăria s6ă cuantitatea beutur
i-

termenul otărâtă pentru acesta, conformii articolului 22 ali regalamentului de faşă.
|
Pentru tâte sumele din taxalo consemnate,
cari se facasezii în comptulă veniterilorii im-

.
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“positului, biurouzile de percepţiuno suntă obli- | scripțiunea unde' exercită funcțiuni
le lorăi; în
" „gate a forma chitanţele prertdute de art. 15 asemenea casă însă, el sunt
dstori a remite .
ali reglementului da faă..

fără întârgiero agentului binturiloră celă mai
apropiatii do loculă unde s'a constatată contra.

torii sumelori s2 presintă pentru a le reclama,

câtă şi băaturile secuestrate.
.
Art. 38, Constatarea contravenţiunei prin
încheare de procesii-verbală se face după prorocațiunea, agenţilorii de percepţiune af imposita-

Aceste chitanţe remâni atașate la matcele
loră şi nu se detaşeză de câtă deci consemnaArt, 82. Ori-ce contestaţiune eâiă neînțele-

gere asupra restituţiunii taxeloriă consemnate

pentru benturi destinate exportaţianei se ivesc,
fie între consemnatori şi agenţii de percepţiuno

al impositului sâă casierii generali al tesaurului, fie între casierii generaliat tesauralui şi a-

venţinnea, atâtă actele relative la constatare,

lui s6ii ori-cărei alto pers6ne arii dovedi frauda.

„ Arte 89, Pcocesele-verbale na se pot încheia,

de câtii în presența, contravenientului aâiă represintantului săă şi în presenţa conductoru-

genţi de percepţiune a! impositului, ss stipan
administraţiunii contribuțiunilor indirecte, care lu! (cărăuşului). Acestia suntii chiămaţi
a sub,
decide definitivă asupra lori.
scri procesulă-verbală împreună cu agentul
care a constatatii frauda,
7
-

CAPITOLULU IV

Cândii proprietarală băuturiloră ss representantuli s&ă va fugi s6ă nu va voi a iscăli,
sa va-face menţiune despre acesta în procesulverbal, care se va sub-scri atunci de ducă per»

Despre importaţiuuea băuturilori
|
" Art. 83, Importaţiunea băaturiloră nu este sâne chiămate ca marturi.
permisă
de câtii prin pancetele frontierei unde
80 găsescii biaroari de vamă do l-a, a 2-a, a

-

Arte 40, Procesele-varhale voră arăta :

|

]. Data dilei şi ora cândă voră fi redigiate;
E
3-a şi a 4-a clasă,
2. Numele, prenumele, cualitatea şi reşedinţa
Art, 34. Suntă admise Ja importaţiune ra- persâuzi (impiegatului) care închee
procesulii-

chinrile, spirturile şi berea a căroră valore, la verbală; ”
.
i
|
locurile de proveninţă, este pentru rachiuri şi
3. Noimele, prenumele, caalitatea şi reşedinţa
spirturi de treY-deci lei celă pucină de fie-care persânei care a provocată constatar
ea contra- |
Xcdră. Intro spirtură şi rachiură se coprindiă şi venţiune), adică care a dovedită frauda
;

băuturile alcoholice conosente în comerciti sab

denumirile de inastică, sliboritz, rham, tafia:

vack .s6ă arack, kirsch gi absinth, s6ă apirtu-

rile de 40 grade tărie.
Arte 35, Val6rea buturilorii presentate pen-

tru importaţiune se constată confornuă regiementului vamală.

CAPITOLULU V.
Despre constatarea fraudebrii

Art, 86, Ori-ce contravenţiune care dă loc

la confiscare şi la avlicaţiuno de amendă să
nuinal Ja cea din urmă din aceste penalități
” întru câtă suntă prevăgate prin reglementală
de faşă, trebue să fie constatată printr'an pro-

cesii-verbali închejatii celi multă în 24 ore
după ivirea contracenţiunii.
Art. 92, Sunt în dreptă a încheia proceseverbala de contrarenţiune :
1. Agenţii însărcinaţi cu percepţianea taxeloră, întru câţi rorăfi comisionaţi de Ministerulă Âvangeloră:
i

2. Primarii comunelorii arbane şi rurale;
„3. Agenţii de ori-ce gradă însărcinaţi cu încăsuirea venituriloră publice;

„4, Subprefecţii şi polițaii;
a
„5, Persnele legalmente antorisate a, lucra în
numele Primarilor, subprefecţilor sâă polițailor;
Subarefecţii şi poliţaii potii încheia procese” verbale de contravenţinni şi afară din circum.

4. Natara contravenţiunei şi articolele din

legea asupta băaturilori spirto3a şi din regulamentuliy de facă relatire la acestă contra 7:
.
vențiune, .
5. Felulă, tăria şi cuantitatea băaturiloriă găsite în contravenţiune, felalii şi numărulă vaseloriă în cari suntă conţinute, :
”

Aceste indicaţiuni vorii fi d'ajuusii când con-

travenţiunea constatată va da loci nama! de
aplicarea amendei. Cândă contravenţiunea va
fi de natură a trage după sine pe lîngă amendă
şi confiscarea, băuturiloră, procesele-verbale vor
a
arăta âncă :

a. Evaluaţiunea aproximatisă a băuturilor

secuestrate,

-

b. Loculă unde s'a, depusă buturile secue-

”

strate şi numele, prenumele şi cualitatea por-

sânei în păstrarea căreia s'a dat aceate bzaturi,

Art. 41. Deca proprietarul băuturiloră va
fi faşă la ocheerea procesului-verbală, i se va
da copiă de pe acesta, în casă de absență a pro-

pzietaralui, dâca densulă 'şi va avea domiciliul

în comuna unde s'a constatat contravenţiunea,

procesulă-verbală i se va sigaifica în 24 ore
|

după încheare,

:

:

În casală contrarii, prosesulă-verbală se va
afişa. în acelaşi termenă la uşa biuroulai de
percepţiune.

,

'

Ari. 42, Băuturile secuestrata se rori si-

gila da âgentală care a încheiată procesalăverbală şi de proprietarulă loră; cândiă proprictarulă nu va fi facă scă va sigila bsatarile,
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acestă formalitate se ra îndeplini pentru
dânsul de către Primarutii locală în comunele
ruzale, și do către ună agentă poliţienescă
în co* mnnele nrbare.
EN
i
“Art, 49, Procesele-verbale de contravențiu
ni
şi confiscări sc vorii inainta 24 de ore după
încheerea loră comisiuuif ad-hoc instituită
în reşedinţa fic-căruia judeţ, conformă art,
17, al. 2
ală legii asupra băaturiloră,

”

,

143

dorcdă liberată do Tribunalii pentru priimirea
cererii

de anulare, cheltuelela făcute cu păstra
rea btuturiloră vorii fi în sarcina vinovaţiloriă,- .

" Art, AS, Cheltuelele făcute cu păstrarea băuturiloră secuestrate a cărora confiscate va
ră-

mânea definitivă, se roră efectua din preţulă
vingării acestoră btuturi,
ii

Art. 49. Statuli nu răspunde pentra nici uă
pagubă co s'ară ivi în timpală şederii. băutuvilorii sub secuestra, fie din spargerea vaselor
elori-verbale, cel multă în
,
de la priimire şi voră comunica otărir 3 dile din incendii sci orl-ca altă îutemplare, .
ea biaA
genţii
singuri supt rospurgdători
roulni de percepțiune ală băuturilorii spirtâ
se gubele ce arii proveni numai din negligpentru padin comuna unde s'a constatată frauda
enţa lor.
.
Art, 50, Indată după primirea otăririt dePrin otărtrea ei, comisiuuea ad-hoc
va do- finitivă dată de autoritatea în
drepti asupra
termina şi cvantitatea amendei co urmez
ă a se unui procesi-verbală, dsca prin
acestă otărire
aplica contravenientului.
a
Arte 44, Otărirea: comisiuni! ad-hoc se va procesulii-verbali se anuleză, agenţii libereză

Comisiunea ad-hoc vorii da otărirea lorii asupra proces

notifica coli mai târdii în 24 oro de la priimi- băuturile şi midlocele da transport, secnestrate
proprietarilor lorii fără a cera do la dânsulă
rea ei de căire agentulii fiscală proprietarul
ai veri-uă altă plată de câtă aceaa
băoturilorii ; în casă de nemulțumire pe
taxelor, chelacâstă

inelele pricinuite cu păstrarea băuturiloră, rămâcândă în sarcina agentului „care a încheiat
procesulii-terbali anulață,
- finangeloră,
.
-- Liberarea băutorilor se constată
In casit de recursăi la Ministerulă financ
elor, re chiar pe otărirea dată asnpra prin scrieefectele otărirei comisiuni! ad-hoc suntii
procesului
sus- verbală.
:
a
pendate.
|
Dsca prin otărire procesalii-verbală este a" Otărirea Ministerului finangeloră
so aplică probatii, se procedăză imediatii
"în tâtă întregimea er, chiar cândi
la aplicațiunea,
„contrare- penalitățilori otărîta,
nientulă ară usa de facultatea de
Ă
|
recursă la
Art.
51,
Viud6rea băutriloră confiscate: se
Tribunală ce i se lasă prin art. 20 a],
2 ală 1e- face prin îngrijirea ngenţilorii
do percepţiune
gil asupra bănturilorii,
”
ai impositului cu licitaţinna publicăîn presența .
Art, 45, Procesele-verbale cari nu voriă
fi
doveditoriloră fraudelor.
» încheiate în formele prescrise prin
.
art, 10 ali
Jumătate din produsuli vindării băuturiloră
legii asupră btuturiloră şi prin art. 10,
39,
40 eonfiscate se'dă doveditoriloră feande
şi 41 ale reglementalui de facă,
loră însuută
e nulitate şi agenţii cari le-ai redige lovite dată după încasarea acestui produsă.
ată răArt,
52.
Amende
le
sa
împlinescă de
mână

„ otărîre contravenientulă esta liberi,

termeni de 10 dile, a face recursii la Ministînerulii

respungdăori către Stată şi către proprie.
către
casierii-generali ai tesaurulai publici prin a|
a
plicaț
iunea
legii
de urmărire în materii de dsAutorităţile nu voră putea admite împotriva
torii fiscale.
proceseloriă-verbale alte nulități de
cât acele
Pentrn acestă sfirşitiă agenţii de percepţiune
resultândiă din lipsa formalităţilor menţio
nate ai impositutui
tarală bEuturilorii, -

suntă obligați îndată după prii-

mai susă.

Art, 46, Proceselo-verhale tuchoiate în re- mirea une] otăriri definitive dată de autoritatea în dreptii să comanice acâstă otărire casiegulă formâză probă

înscrierea în falsă,

înaintea justiţiei până la
.

Art, 47. Contravenientulă

care ară voi să

anuleze ună procesii-verbalii de confisc
are
motivulă de falsi, se va adresa, către Ttribu sub
na-

ralui generală ali judeţului.
Art. 53. In tote casurile, cândă 'Tribunalele
scutesciă pe coutravenienţii la legea iimpositului

asupra băuturiloră de penalităţile deja aplicate în temeiulă otăririloră Comisiuniloră ndboc, produsulă vindării biuturilorii confiscate ă şi subscrisă de sine în persână sâă
de şi amendcle încasate se restitnescii celoră
unii deplină împuterniciţă din parte'i
în
purtător drepti. .
” de procuraţiune în regulă, Acâstă cerere
SE
se
va
face în termeni de 8 dile de la notificarea,
confirmăril

lulă de întâia instanță ală judeţului, cu cerere
înscris

procesului-verbală de către comisiunea
ad-hoc, ne may putândă contravenien
tulă
curge le Ministerulă financeloră în modulă repre-,
scrisă la articolulă precedenti,
In asemenea casă, băuturile sacuestrate
rămână în depositii până la intervenirea
otăririi
„ Tribunalului, dâca contravenientul

va presinta

-" CĂPITOLULU VI

Disposiţiuni teausitorit

Art, 54, Biuturile cari la data de 1 Iulie,

1874, se oră

găsi întrepositate în temeia :
ari..3 ali condiţiuniloră cu cari veniturile lii
im
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positului asupra spirtâsolorii ai fostii arenda
te,
şi car] la 1 Iulie viitori nuvorfi achitată taxele | dera ca în deposite la fabrici şi se voră impucuvenite către arendaşii actuali, se voriă consi- ne la plata taxoloră treptat cu eşirea loră din
întreposită,

LE
PENTRU

INSTITUIREA

GE

A UNU-SPRE-DIECE INSPECTORI

FINANCIARI

„(Decrelii No. 754 din 29 Martiă 1973)
>

-Art, 1, Privegherea asupra comptabililo
rii
mânuitori de bani publică şi materială,
controlulii gestiunii loră, îndeplinirea, îndâto
ririlo
ce le suntii impuse prin legile, regulament ră
ele,
instrucţiunile şi ordinile în vigâre se
încredințeză la uni-s pre-dece inspectori financ
iari,
Art, 2, Inspectorii financiari, 'conformii
ticolulă 87 din jegea asupra comptabilităţii argenerale a Statalui, sunții vesponsabili
de ori-co
deficitii sâii prejudiciă causatii ce nu se
va
-tea acoperi din averea şi garanţia delicu puentului, în casulă cândă arii proveni din
rea priveghere sâii din lipsă de priveghere sâă verifi
care
fără prejudiciul pedepseloriă prevtdute
do lege.

Yuvvvuvuvvs

vw

Art, 3, Pentru serviciul inspecţiuniloră
financiare, țâra se împarta în ună-spre-d
ece circumscripţiuni fie-care de câte trei distri
cte şi
anume :
5
Circumser, 1. Mehedinţi, Gorjiii, Vâlcea.
2. Doljii, Romanați, Oltă, |
3. Argeşiă, Muscelă, Dâmboviţa.
4. Teleormană, Vlaşea, Iifovii,
5. Prahova, Buzăă, Râm.-Sărată,

6. Iâlomiţa, Brăila, Covarluită,

7, Patna, Tecuciă, Tutova,
- $. Ismailii, Bolgrad, Cahută.

spectorulă va pune sigiliulă stă pa Casă şi
pe
registre penă ce, după asisulă ce'i va da, se ra
presinta, pentru a constata situaţiunea,

Art. 8, In casulă cândă ver-ună agenti mâ-

nuitoriă de bani publică nu ae va, presinta după
încunosciinţarea ce i se va, face, s6ă fiindă presinte se va opune la verificarea gestiunii sâle,
inspectorulii, în numele ministrului de finance
,
va invita pe procurori şi în lipsă pa ună altă
| oficiără ali poliţiei judecătoresci, care se
va
afla mat în apropiere, şi împreună vor constat
a,
situaţiunea Casci şi a serviciuluj,
”

Ia asemenea casii, chiar dâcă situațiunea, se

va constata buuă, autoritatea de care depind
e
agintele li va depărta din servici pentru
opunere la inspecţiune, .
”
|
”
Art. 9. In casă cândă tote operațiunile na
vor fi rogulate şi în întregul lori trecute
prin scripte până în momentulă inspecţiunii
,
inspectorul va sigila Casa, va sta fagă ptnă
ce agentulă va regula și va comptecta tâte lu-

crările ce lipsesci, după terminarea cărora va
constata, situațiunea, și va comunica autorităţii

de care depinde agentulă iaspectatii neregula-

rităţile găsite şi aţarea în care le-ai lăsată.
Art, 10, Pentru ori-co lipsă de baut consta-

9. Fălcii, Vasluiii, Iaşi,
tată, operaţiuni ilegale sâă abusuri, inspecto10. Suceava, Botoşani, Dorohoi,
rulă va încheia pocesă-varbală şi ra invita pe
11. Neamţu, Roman, Bacăă,
agentulă respectivi a']ă subscrie şi, td casii de
„Art, 4, Fio-care circumscripțiune
se încre- opunere, va procede conformă art. 3.
dinţeză unui inspectori financiară,
irt. 11, Din momentulă închearet proceArt. 5, Inspectorii

suntă dâtori a inspecta,
a constata, situațiunea şi verifica compt
abilitatea tutuloră agenţilară din cirenmscri
pţiunea
sa

sului-verbală, constatândi uă lipsă de bani peste 1000 lei nejustificată s&ă falsuri prin scripte, ncinscrieri prin scripte a sumelor priimite,
însărcinați cu mânuirea baniloră piibliei.
înscrieri la cheltueli mat multe de câtiă sumele
Banii publici suntă ori-ce fonduri,
fie ale respanise, precum și erori la adiţiunea priimiStatului, fie ale districtulai, comun
elor, ca- rilorii în minusă şi a respunderiloră
în plusii
merilorii de comercii, comitetuluy de
licuidare, peste lei 100, inspectorul suspendă pe
Casa pensiuniloră , Casa do depuneri,
compfie ale tabilă din serviciă şi'lă obligă a'3i încheia
ori-cărui aședământă publică,
situaţiunea până în acelă momenti, sub prive=
Art, 6, Ori-co mânnitoră de bauţ public
.
i,
gherea
sca
şi
a,
preda
numeta
riulă, archira,
de ori-co antoritate' ară depinde, este
dâtori
mobili
ă
erală
şi
totii
ce aparţine serrici
ca la cererea inspectoralui financiari
ce
să des- Bor6ză adjutorului săă, prin încheora alui
chigă Casa, să presin
de pro-

te tâte registrele şi în pre- cesă-verbalii în
triplu exemplariă.
sența sea să constate situațianea,
Adjutorulă, sub privegherea inspectorului
Art, 7, In lipsa agentului de la postă,
in- care va ţine uă chee de la ladă, va continna -

FINANCIARE"
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girarea serviciului până la reintegrarea sii în. 550
lei
retribu
ţiune
ș
i
200
10i
cheltue
lile de
Jocairea titularului, *
.
.
transportă, în totală '750 lei pe lună.
.
In casă de a se constata că adjutorul a fost
Art, 14. Nan potă f numiţi inspectori ficomplice cu comptabilulii, elti esta asemenea nanciar
i de câtii acei cari voră justifica de uă
suspendatii, Gră serviciulii se perâză de nsuşi bună
reputaţivne socială, şi acei cari voră f
inspectorulă.
”
servită celă pugin duoi ani în funcțiunea do
Art, 15, La casii cândă comptabilulă con- casieră
generali, şefi de secțiune şi de oficiă
travezitorii se va opuno a'şY încheea gestiunea în Minist
şi a'şi preda serviciulii, inspectorali procede ferendar erul finangelorii, grefierii sc reclasa I în erviciulii înaltei Curți de
conformi

i art, 8 şi'9,
„Art. 19, Inspactorii financiari se oră pre-

_ vedea în budgetuli Ministornlui de finange cu

comptari.
Da
Art, 15, Ozt-ce diaţosiţiuni contrarii acâ-

stei legi suntă şi rămânii abrogate,
-

i
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CREDITULU

GE
FONCIARU

ROMANU

- (Decretii No. 527 din 5 Apriliă 1873)

TITLULUI

institue un comitetii compusă de ministrul finangelorii, de preşedintele Adunării deputaţi- Despre societăţile de creditii fonciară,
loriă gi de cel mai în vârsţă din vice-preşedinţii
reşedinţa, durata și objectuli
- | Senatului,
Acestă comitetii face apelă prin uă publica- ,
Art, 1, Se autorisă iostituirea, de soziotăţi țiune
în Afonitorulii oficială tutaloră propriede credită fonciară, pe basa principiului. aso- tarilor
teritoriali din România, câri rorii voi
ciaţiunii directe şi a garanţiei muţuale a proa face parte din prima societate,
|
prietarilorii teritoriali, fără altă privilegii, de
Inscriindu-se 60 proprietari fonciari cu ună
câtii cele conţinute în legea de facă, şi cu scop capitală
celii puşin de 3,000,000 Iei în proprie- do a procura proprietariloră, cari vorii voi să tăţi
constatate de către comitetii valabile pensa împrumute cu ipotecă, putinţa do ase li- tra
acestii capitală prin rolorile inpositului
bera de dstorit prin anuităţi cu lungi şi scurte fonciară
ală Statului, uă societate va fi con=
termene.
E
stituită,

„. Aceste societăţi so vorii bucura, de drepturile

Art, 4, Societatea

, "și vaalege reşedinţa, sca,
şi vorii fi supuse regulelorii determinate prin le-|. Arte
5 Durata societăţii se fir€ză Ia maxigea do fagă. Ele vorii putea să aibă sucursale, inală de 60
ani, socotiți din diua constituirit
In timpi de 10 ani do la promulgarea legii ei, publicată
în Monitorulă oficialii. _
"de facă, numai proprietarii ati dreptulă de a
Art. G. Societăţile de creâitii fonciari sunt
"forma, asemenea, societăţi de creditii fonciară autorisate
:
Ă
E
şi mu se va putea autorisa nică într'ună modă
1. A face
pentru formarea ver-unal institutii de creditii prumatari proprietarilorii de nomişcătâre împo ipotecă cu lungi termene, a căfonciarii prin asociaţiuni de capitalişti,
roră plată sc va, opera, prin anuităţi şi împruSocietăţile de proprietari, ce vori voi a se maturi
cu scurte termene totii pe ipotecă;
constitui, voră cere autorisațiunea Ministerului
2. A înfiinţa pe-basa accstori împrumuturi
de finange, pe basa aceste! legii şi a statutelor, scrisuri fonciarg
(lettres-de-gage, Pfand-briet)
Art, 2, Numal societăţile de creditii fon- pentru
uă valGre care nu va putea să întrâcă
ciară, instituite po basa legi! de facă, vorii a- sumele
dâtorite de împrumutaţi;
vea dreptulă să emită scrisuri fonciare, (Let3. A negocia şi a scompta scrisuri fonciare
tres-de-gage sti Pfand-brief).:
gi a face avansuri de bani pe aceste titluri,
Se va bucura de drepturile și roră fi supuse
la îndâtoririle prevădute prin acestă lege şi asociaţinnile ce se voriă forma între proprietarii

de imobile urbane.

Aceste institnţiuni na şoriă opri înfiinţarea

uncia s6ă nai multorii bănci ipotecare, supuse

regimului dreptului comună,
”
Art, 8, Indată după promulgarea, legii şi
statuteloră Creditului-Fonciarii-Română , s0

TITLULUI
SECȚIUNEA |.
Capitaluli socială

.

„Art, 2, Fie-care împrumutată, cândiă prii-

8
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mesco ună împrumută, vârză în casele
tăţii pentru formarea unui capitală social socie- | împrumuturile pe scurti termenă (art. 6), din .
câte veniturile societății, cari provină
2 la sută asupra sumei ce primesce.
de la bunu|
rile cari aă devenit proprietatea el art. 65,
Acesti vărsământă va ti considerată ca unii
din. .
tote sumele produse prin vinderea acestoră
avansă făcutii societăţii, şi numai la
bu- .
stingerea nuri

; din contribuţiunea de maximumiă
„desărărşită a dâtoriel contractate elă va.
fi re- (1ha*fo),.art. 34, plătită pa toti anulă 0,50%
stituitii fără dobândă,
asupra
.
quantalui împrumuturiloră şi în sfirşiti
Art, 8, Imprumutații în contra plăţii
din
sume- tâte recetele operate în favorulii
societăţii şi
lor însemnate la art,7 priimese chitan
ţe tăiate cari formeză ună beneficii,
dintr'un registra cu matcă, sub semnă
e caArt. 14. Capitaluli de reviremesti se
sieralui şi directorului, însemnate cuturil
va
timbru
lă
îutreb
uința a plăti dobângile cupâneloră ajunse societății,
o
Art, 9, Aceste chitanțe suută liberate i pe la scadență, ale scrisurilori fonciare, şi a plăti

- numele împrumutatului, şi nu potă trece
Ja
altă persână fără proprietatea îngagiată, nă
din
care acea chitanță-face parte integrală.

„_

ATta 10. Când nă proprietate trece într'a

scrisurile fonciare eșite la sorți.
Samele dintr'acest capitală cari arii remân
e
disponibile se voră întrebuința a plăti sumele
dâtorito Casei de depuneri şi consemnaţiun
i,
conform art. 19, a negocia s6ă a scompta acrisurilo fonciaro și a face avansuri asupra
ace-.
storă efecte, conformii $ 3, art. 6.
-

mâini; dreptulă împrumutatului, la partea lte
sea
din capitalulii sociali, trece cu propri
etatea la
nouli proprietarii, pe numele căruia
trebua
Dâcă capitalulă de ravirementă nu va fi de
transferată şi chitanța cea, veche,
!
ajunsă pentra acoperirea trebuințeloră ,susăDăcă uă proprietate îngagiată se împar
- şi dâcă consiliul de administraţie consimtete, menționate, şi-pentra serviciile cupâneleră cu
a scadonță împlinită, a plăţii integrale a scrisurecundace duoi să mai mulţi debito
ri, pe fe- riloră fonciare eşite la sorță şi a
cheltueliloriă
care pentru partea sea de proprietate,
- relativă Ia acea proprietate se împar chitanța de administraţie, suma care ară lipsi sa va ate propor- coperi din capitalulă socială şi
capitalulă de
ţionalii cu împărţiala împrumutului şi
se trans- reservă, şi în casă cândă nici acesta
eră pe numele nuoiloriă proprietari.
nu ară a=
junge,
se va plăti conformă art. 19,
Art, 11, Suma cu care fie-care împrumutat
Arte 15, Dâcă societatea, vîndendă ună bun
va fi contribuită la formarea capitalului
so- cădutii în posesiunea sca, nu va s:6te tâtă
cială, în virtutea art, 7 ală legii de facă,
dâ"i este toria, cu care acea proprietato esta
- Testituită îndatăce a'o f achitată cu totulă
grerată,
de
sumă
s8
versă
la
cavita
lulă
de revirementă
„. Qatoriile sâle către societate, şi atunci chitan
ța mându-se deficitulă din fondurile capitalului,
se înapoiază şi se anuleză.
:
socială
şi
capita
lului
de reserră. Dică nici caArt. 12, Sunti membrii societăţe! credit
u- pitalulă socială, nică capitalulii de reserr
ă na
Jul fonciarăi toţi proprietarii cari sori
ipoteca este de ajunsă, suma, caro arii mai trebui
proprietăţile loră acestei societăţi. "Toto
so va
ipo- lua din capitalulă prevădută la art. 19 şi
se va
tecele garanteză întrunii modii solidară
tnta- înapoia acestui din armă printr'uă prelua
re alitatea obligaţianilor contractate de societa
te ; supra tatuloră proprietăţiloriă angagiate,
tie-care din” proprietăţile ipotecate garan
în
teză proporţiune cu ce mal rămâne din dătoria
mai ânteiă vărsământuliă regulatii ali
tiedobân- căreia din ele,
.
diloră şi ală amortismentului dâtoriei
a contractată, şi în urmă garanteză; în co ea,
casulă
"cândă principalii de solidaritate trobue
sce a fi

aplicată, garanția se împarte între tâte

ipotecele în proporțiune cu sumele cu cari
se află
tie-care din ele greşată către societate
Ja epoca acestei operaţiuni, *

SECŢIUNEA II
Capitalul de retirementii (capitală
de mişcare) -

SECȚIUNEA III:

Despre capitalului de reservă

Art, 16. Capitalulă da reservă ală societățiă se formeză din 0,25% (114%) co se va preleva de societate nă-dată pentru totă-ds-una

asupra fie-cărui împrumutii efectuată şi din uă N

luare anuală de 20% din beneficiulă curată;
destinațiunea lot este a complecta capitalulă

de revirementă, conformă art, 14 şi 15. -

Art, 17, Capitalul de reservă trebe să frucart. 13. Capitalulă de revirementă ală so- tifieza
după otărirea luată de Adunarea genecităţii se formeză din tote sumelecari provin:
Tală în fie-care ană.
|
din plăţile împrumutaţilorii cu lungi termene
,
Art, 15. Aceste reţineri so voră face ptuă
(anuități, dobândI şi amortisaţia art.34) din
co fondulii do reservă va ajunge Ia proporția-

dobângile prodase

de capitalurile sociale şi de nea da 200 a annităţiloră
angagiate prin e- reservă (art. 22), din vărsămintele făcute de la,
misiunea de scrisuri fonciare,

PINANCIARE
1
Cândii acestă proporțiune sa fi atius
ă,
reţi- | rea procentelorii dâtoriţe Casei
nerile arţ. 16 vori înceta, de depuneri şi
consemnaţiuny ;
Cândi însă fondnlii de reservă
3. Uă sumă determinată de Adunarea
prin necesităţile prevădute la art, so14 vaşi reduce
gene15,
rerală
pentru plata capitalului dâtorită
ținerile prescrise mai susii vori A
Casei de
restabilite depuneri şi consemnațiuni,
până la recomplectarea lui în proporţiun
art, 19, ea preSuma ce va mai rămânea se va împărţi
scrisă la acestă art, 18.
în 1n0- |
a
dulii
următoră
:
Societatea are dreptulă a întrebuința acest
ă
4.
10%Jo
pentru
a se împărţi directorului şi
capitală de reservă potrivită $ 3, art.
6.
| membrilorii consiliului de administra
ţiune;
2.20 %f (duoă. deci la sută) pentru
formarea.
capitalalui de reservă ;
E
c. Restul se va, împărţi între toți
împru_ Despre capitalulă de subvenţiune
mutații fie-căruia în proporţiune en
partea din
o
capitaluli socialii la care are drepti
(imprumutare)
i. Acâată
sumă, după avisulă consiliului de
administraArt, 19, Până la formarea fondului de re- ţiune, so va,
considera ca acompti dati asupra
servă proscrisă la art, 18, guvernulă
pe a sea plăţilorii următâre, şi so voră scădea, cu
dânsa
răspundere, va deschide fie-căreia din cele
la plata anuităţii; împrumutaţii se
vorii întâiă trei societăţi ce se voră constitui d'ân- sciinț
a prin diare despre proporţiunea acest
în Bucuresci, Iaşi şi Crajova, unii credită la
ui
Casa de scădământă.
E
,
depaneri şi consemnaţiuni pânăla 1,500
La
,000 lei,
încep
erea
lucră
rilor
societ
ății.
şi până a
cu procentă anuală do 5 9/0. Creditulă
fonciari nu se fi realisatii beneficil îndestulătâre
penva usa de acesti ajutoră în comptulii
fondului tra aprobarea cheltuelilori exerciţiului urmă
sii de reservă, sub formă de compti
i curenti toră, fondurile necesarii se voră lua confo
rmi
şi în măsură numat a necesităţii provo
cate de articolului 19.
A
primele cheltucli de instalare şi do întârd
Art, 23, Fie-care inscripţiuno ipotecară
în vărzămintele dâtorite de împrumutaţ ieri “|
dă,
dreptă la beneficiile societății după propo
i.
„ Cândă capitalulii de resârră ală credit
rţiunea
ad-prorata, val6rea, împrumutată,
ului
.
fonciarii va ajunge la suma prescrisă
Ia art. 18 — Arț, 24, Proprietăţile asupra cărora
se va ,
şi comptulii curentă se va lienida,
creditulă fi luată inseripţinne îu farârea, Bocietății
deschisi la Casa de depuneri şi conse
mnaţiuni, mânii angageate pe tatii timpulă câtă ţine rădevenindă de prisosii, se va suprima.
a” mortisarea în proporţiune cu sumele co nisi r&"So va ţine în condicele societăţii unii
mână dâtâre..
compt
separati pentru capitalul do subve
E
Art, 25, Transmisiunea imobiluluy
nţiun
angaArt. 20. Sumele luate din capitalulă e.
de sub- geată, fie prin rindare, destre, donaţiune, exvențiune suntă garantate solidară de toţi
mem- propriaţiune s6ă oră-co altii-felă de alienațiune
bril societății, - |
| 86ii transacţiane, nu descarcă acel imobilă de |
“In casă cândă ar fi trebainţă a se face
plăți la obligaţiunile luata către creditală fonciar,
din capitalul de subvenţiune pentru
“ Imobilulă angageati pâte însă fi
complecînlocuită
tarea suineloriă dâtorite pe scrisuri
printr'ană
foncia
din causă de întârdieri do respanderi din re, „uă val6ra altă imobilă de aceeaşi natură şi de
parecniv
alent
ă, do se va priimi acâsta
tea împrumutaţiloră, suma, scâsă pentra
aceste de consiliul de administraţiane,
Si
plăți se va restitui capitalalui de Subre
Nonli
nţiune
imobilă angageati astii-felă este su- fără întârdiere, îndată co se vorii
pusă
vinde îmola obligaţiunile şi sarcinile imobilulnt pe
bilele

„

SEOȚIUNEAIV |

împrumutaţilorii nesolvabili.

TIRULUI

-

care "l-a înlocuitii.

TITLULU IV

II

, Despre. beneflelile socictăţii
i
|

Desyp

re

împrumautu

ri

Art. 21, 'Tâte veniturile societăţii,
scădân-

SECȚIUNEA I

Ja sorţi, formeză boneficinlă societăţii.
Arte 22, Penă la plata, complectă-a
sume!

Condiţiunile împrumuturilorii
|
“Art..26, Celă mat târdiă şâse'luni după
constituirea

du-se plata cupânelorii şi a scrisurilot foncia
re
eşito

de fondaţiune dâtorite Casei de de puneri
fia-cărei societăţi,
semnaţiuni, art, 19, se va lua din benefi şi conciile a- trebui să încâpă operaţiunile scle. societatea va nuale ale societăţii :
,
i
art. 22, Conform art. 6 ală legii de facă,
>
1. Uă sumă îndestulătâre pentra acoperirea
societ
atea face ducă
feluri da împramauturi pe
cheltueliloră societății pe exerciţiul
următ
2. Uă altă sumă suticientă: pentru acopeor; ipotecă.
riUnele suntiă

platnico cu termeni langi prin

10
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anvităță calculat» astă-felii ca dâtoria să fie

ri s6ă în cupâne cu termire împlinite de scri.

stinsă într'onă timpii care nu va putea fi mal

scurt de dece ani, nic! treco peste şâze-deci ani.

Cele-alte suntii a se plăti în termene scurte,
Aceste împrumuturise voră efectua în serisuri funciare (Lettres de ga ge s6ă Pfand-brief.)
Arte 28, Sotietatea nu îm;rumată proprie:
tariloră teritoriali do câtă nama! pe ântâia ipotecă.
a
-

Cu tote acestea dâcă imobilul ars veri-uă

sarcină înscrisă pentru veri-uă garanţiă în con-

tra veri-unel evicţiune sii rentă, viageri, socictatea totă mai pâte împrumuta, însă sub
condiţiunea ca împrumuta;ca cerută, adăogată

la capitalurile d+ja tuscrise, să nu îutrâcă jumătate a valorel imobilu!ni.
,

sur! fonciare,
|
:
Ea va coprinde :
1. Dobânda;
2. A mortisarea determinată după dobândă

şi durata

împrumatărei,

conformă

tabelelori

ce se voriă face pentru calcululă de annități;
3. Uă sumă destinată la acoperirea cheltueleloră de administraţiane. Acâstă sumă nu va
putea trece gifra de 0,500%/o (50 de bant la suta
do lei.) Deosebitii de aceste dări se va lua asupra sumei împrumutate, 0,25%/0 (25 bani la
suta de 17) pzntru alimentarea capitalului de
reservă, conform art. 16, şi un deposit de 20%
conformi art. 7.
Art. 35, Annităţile so voră plăti din şâse

Snntă considerate ca făcute pe âutâia ipotecă împrumutărila cu cari s2 plătescă crian"ţele drja îuscrise, câudă, jrin fuptulă acestei

în şese luni, la epocele determinate da consiliuiii da administraţiune.
N

intr'acesti casă societatea conserră în mâ.nele sâle uă valOre îndestulătâre pentru a face
acestă plată.
art. 29, Nizi într'uni casă împrumutările
nu potă corârşi jumătatea valorii proprietăţii,
Proprietarii voră putea pestru primulii period,
după trecere de trof ani, cere uă nouă estima:
ţiune a proprictăţilorii loră, €ră după primulă
veriodă la fie-care cinci aui,
:
- Art, 80, Ori-ce'actă de imprumutare tre-

mestrială.
ii.
i
E
Arte 30. Ori co semestru neplătită Ja scadenţă: aduco de droptă dobândă, fâră punere în

Ia momentulă îm prumntăret, sozietatea re-

plăţi s6ă prin snbrogaţiuura făcută în profi- țin asupra capitalului dobânda şi alocaţiunea
tală societăţii, ipoteca ci trece inaintea celor- prevădată la art,
34 cai se cuvine din diua imalto şi fără concurență:
.
prumutărei până Ja cea dântâiă scadenţă so-

buc să conţină alegerea de domiciliă a dstoru-

lui în cireuinseripţiunea Tribunalului unde se
află situate imobilele ipotecate,
,
Acte 31, Dobânda în sarcina imprumntatu„Îmi va ficelă multă de 7 9jo; societatea șa putea,
însă re duce acâstă dobândă cândii va crede de
curiință.
a?
Arte 82, Ipoteca pusă societăţii garantiză
dobângile pân€ la pluta int grali a creaţi
fâră ca să mat fie trebuinţă a se Ina uă nouă
ivscripțiune la expirarea aceloră trei ani prevăduţi la art. 1785 altă codieclui cirilă
AFte 83. Dâcă există uă îpotecă lgrală în.
scrisă asapra unni imobilii, împrumutarea uu

so va putea efectna de câtă după anularea ipo:

teccă cu censimţimântul femeci măritate; dâcă
nu este măritată sub regimiă dutală, sâi ali
epitropului, s6ă ali curatorulai minorului, s6ăi
ala interdisuini, în puterea nnei deliberaţiuni
a censiliulni
. de fainilie sâii conformă art. 367
ală codicelui civilă , cândii cousiliuli de familie nu se conrâcă, stă dâcă, convocat find, nu
su adună la termenulă fisat pentru a drlibera:

SECŢIUNEA LI
Plata înprumuturiloriă

Arte 84, Anuitatea so va plăti în numera-

întârgiere, în profitulă societăţii dapă cursulă

dovândiloră pe piaşă, fără a putea însă treca.

peste 10 %/o. Totă asti-felă se va urma şi pen-

tru chaltuelele de urmărire făcute de societate
pentru plata ercanţelor sele, şi acâsta din diua
din care vorii fi plătite de sotietate.

Arte 37. Ori-ce semestru neplătitii la scadenţă dă drepti dea se cere cu stăruință plata

întregei dstorii după uă lună de la punerea în
întârdiere,
Art, 38, Debitorii ai dreptulă a se libaras

prin anticipațiune, în totalitate sâii în parte.

Piăţile anticipate se zori efectua, dură voin-

ţa debitoriloră , în numerariă sii în scrisuri

fonciaro, cari sa vorii priimi al pari, ori-care
arii fi cursală loră.
Aceste plăţi dai dreptii a se lua în folosul
so:istăţii nă indemnitate care nu va putea tre- ce peste 1%/ diu capitalală plătită prin anticipaţiune.
Ea
Art, 59. Când proprietarulă va A pătită cel
puşini a ;atra parte din dâturia sea, va fi în
dreptă a cure cu cele-alte trei sferturi, cart
mai rămână,să fie amortisate, de la acâstă epocă, întrană numără de ani egali cu aceli
care a fostă determinată la facerea împramutului, pentru stingerea dâtoriei întregi.
S: pote procedo la .uă nonă preţoire, decă

imprumutatulă să socictatea o va cere. -

Art, 40, Cândă sunti păduri, cari, după cecerea îm prumutatului, s'aii coprins în prețuirea
bunurilor afectate la garanţia împramutului,
ele na se pot înstrăina do cât după ce se va preveni societatea şi prin adjudecațiune publică.

Produsulii vindărei se ra afecta la plata to-

tală ssă parţială a detoriei.

-

”

.

FINANCIARE

In casă când, la facerea contractului,
împru.- mutatulă va fi ascuns sarcinele cari
arii fi asupra proprietăţii şi cari arii putea
vătăma, drep-

.

49

Plăţile anticipata cari provină din
siniațre
nu dai locă la indemnitatea autorisati
prin
articolulă 38.
N
Art. 45, Dâcă, debitorul plătesca dâtori Bea în numerariă prin anticipaţiune, societ a
atea

turile societăţii, fie causă de preferinţă
luţiune sâii de rescisiuni provenindă ,de de resola dâasală, intregralitatea detoriel devin
e exigibilă, este dstâre a retrage
şi distruge strisurt fon" d6că societatea o crede de cuviinţăşi
indemni- ciara de uă valâre egală cu
tatea plăţii anticipate se cușine
sama plătită, afară
societăţii,
numai dâcă vu va întrebuința acea sumă
Arte 41, Debitorală esto dâtorii a denan
la
cia, noul împrumuturi ipotecare,
societăţii, în termenă de nă lună,
alienările toDecă
plata
anticipată se
tale sâii parţiale ce va fi făcută, Cândă
în serisură fonpară ciaro, se procede a anularea face
denuncia asemenea fapte întracestă
loră, conformă pretermenii, scripţiuniloră art. 85.
societatea va putea
cere plata integrală a dtoriel, Deosebit de acâsta va avea

dreptulă de
indemnitate do 1/0 stabilită prin art.
Art, 42, Dâtoralii trebue asemenea 38,
să de-

nuncie în trei Juni stricăciunile
ce va fi suferită imobilcli ipotacată şi tâte
întâm
de natură a "1 micşora ralârea, precu plările
m destruc=
țiuni să perderea, prin incendiă
a păduriloră

şi a constracțiunilorii cari produci
venită.
Cândă

nu le-arii denuncia, şi în ori-co
cast
cândii, prin asemenea fapte, valGr
ea imobilului ipotecatii arii scădea cn uă a
patra parte
din valârea sea, societatea ra f
în dreptă a
cere îndată plata capitalului până
rea perderii de valâro ce a saferitii la acoperiimobilulă
ipotecată,
„1
_ Art, 48. Proprietăţile supuse destr
ucţiunel
„prin foci trebue să fie asigurate
în
cendinlui în socotâla proprietarului, contra înafară numai decă societatea nu arii avea totii
în gagiă alte proprietăţi cari nu ară vă-dată
a peri prin focii şi de uâ vatâre înduo fi supuse
ită de aceea împramutată,
Actuli de împramutare va, conţine trans
por-

tală indemuităţii în casăde nenorocire.
Asigorarea trebue menţinută în totă timpu
l
durat
ei împrumutului,
Art, 44. In casă de nenorocire, indem
nita-

MTLULYĂ V
- Despre

serisurile fouciare, (lottros.
de gase stii Pfand-brier)

SECȚIUNEA 1
Serisurile

fonciare

Art, 46, Surisurile fonciare înfiinţate de so-

cietate suntă la purtătoră,
:
.
Societatea este valabilă descăreată prin
plata lorii numărată în mânele aducătorulaj
.
Serisurile fonciare se transmită prin simpla
tradiţiune.
!
|
|
Art, 47, Serisurile fonciare nu potă trece
peste val6rea avgagiamenteloră împrumutaţilor,
Art, 4$, Sirisurile fonciare suntă garantate
prin tâte nemişcătârele ipotecate societăţii
precumiă şi pria capitalulă societății.
Art, 49, Purtătorii de serisari fonciare nu
.
ai altă acţiune pentra împlinirea capitaluri-

loră şi dobândilorii cxigibile, de câtii aceea
potă exersa d'a dreptul în contra societăţii, co
tea so plătesce d'a dreptulă societăţii
crediArte 50. Nu so admite nici uă oposițiuna
tului fonciară,
. la plata capitalului şi dobândiloră, afară
In termenii de un anii din diua regut
nuărit si-

„nistrului, debitorulă are facultatea
de a restabili imobilulii în starea, Inf primitivă.
Acestă

termenii pote fi prelungită do conzitiulăi de
ad.
ministraţiune,
IE

In totiă timpul acesta, societatea conse
rvă
indemnitatea ca ga-anţie până la suma
cu care
sarii acoperi drepturile sâle calculate
până la
împlinirea anuluy. =
a
După reconstrucțianea imobilului, ea predă
debitorulai indermnitatea după ce mai ântână
reține partea ce va avea să ia întacel
moment.
Dâcă până la expirarea, anului, debitorulă
pu
Sa serviti de dreptulii ce avea de a
restabili
imobiluli incendiată, şi dEcă, înaintea
acestei
epoce, a notificat intenţiunea sea de
- folosi de dânsulii, indemuitatea devin a nu se
e definiti:
„vă

mai în casă de perdere a, scrisurilorii fonciar
e.
Art, 61. Ssrisurile fonciaro var fi priimito la

tote casele Statului ca garanţie, în ac:leaşi con-

diţiuni cu cari suntă priimito efectela Statul
ui,
Fondurile incapabililoră, ate comunelorii şi
stabilimentelor publice sâii de utilitate publică

potă fi întrebuințate în cumpărători de seri-

suri fonciare.
.
”
o
Art, 52, Scrisurile fonciare produc dobândă.

Dobângile szrisurilor fonciare sunt valabile plăE
- Art, 08, Scrisurila fonciare so vorit plăti scă
la qi fixă, sâii prin-tragere Ja sorţi, după prorata intrării sumeloră afectate la amertisare,
aşa în câtă să nu rămână nici uă-dată în cirtite celul ce le prezintă.

culaţiune unii nuinără de scrisori fonciare pen:

tru uă valâro nominală mai mare de. câţi aa societăţit, şi so puno asupra crean
ca plată făcută prin anticipaţiuni, - ţei sâle ceea, a capitalurilori ce se dâtorăză din împru,
mutările ipotecare, *
aa

,

-
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LEGIUIRI

a

TIRLULU VI

-

socoteliloră de gestiune da către societate în
timpulii posesinuci imobilului. pricina so va ju-

Despre privileziurile acordate societă:
"IT creditului fonciarii pentru sizu-

-ranțu ŞI împlinirea înprumuluriloră,

deca de către arbitri în chipulii şi în termenul,

prevăduţi în titlul următoră,
|
Societatea va putea chiar arenda moşiea po
uni anti, decă nu va fi închiriată; în casă când,

moşiea fiindii arendată, preţul arendei se va

CAPITOLULU |.

fi plătită prin anticipație, societatea ta putea,

Despre drepturile şi midlâcele de escecuţiue ce

are societatea în contra împrumutațiloră,

Arte 54. Judecători! nu voră putea acorda
nick un termenii pentru plata anuităţiloră.

Arte 55, Acestă plată nu pote fi oprită prin

nică uă oposiţiune. Statulii va avea numai ună
dreptii de precădere pentru acoperirea impositului...
,
o
:
.

„Arte 50, În casă de neplată a anvităţitorii
la termen, societatea, afară de drepturile cari
aparțină ori-cărui, creditorii, pâte să procedă

la secuestrarea şi vivăcrea. imobilelorii ipote-

cate, conformându-se reguielorii co urmeză : .

Ş 1. Despre secuestrare
Art. 67, lu casă de întârdiere din partea
debitorului, societatea pâte cere preşedintelui

'Tribunalula! din situaţiunea iinobilului, s6ă judecătorului care "1 ţine loculă, punerea în posesiune a imobilului ipotecată cu cheltuiala şi
risiculii debitorului în intârdiere.
Presedintele sâă acelii ce-i ţine loculii este
obligati ca în trei (ile de la cererea societăţii

cara plata capitalului,

- Ş 2. Despre expropriaţiuneşi vindere
Art. 60, In casă de neplată a unei annităţi,
şi orl de câte cri, pentru uă causă prevădută
în lego şi în statute, capitalnlă integrală devine exigibile, societatea ta putea urmări vîndârca imobilului ipotecatii.
-

„Nici uă oposiţiuna. nu este priimită contr

acestei urmăriri,
|
.
Art, 61, Pentru a ajungo la vînderea imobilulul ipotecată, societatea trebue să facăuă
somaţiune debitorului, cerândă a plăti capitalulă integrală, dobângile şi cheltuelile, conformă art.74 condica proceduri civile.
În casă când nu sară plăti în termenă de un

an de la seraniticarea a ducă somaţiuni făcute
dia 6 luni în 6 luni la domiciliulii debitorului

capitaluli, dobândile şi cheltuelile făcute, socictatea va presenta la Tribunală situaţiunea”
imobiluiuf, ch:tanţa de notificaţiune făcută de- .
bitorului, şi 'Pribanalulă va trebui ca în trei
dile celă multă să'i pună imobiluli în vindere,
Arte 62, Vindsrea se va face în trei luni
de la diua publicaţianei în Afonitorii, publica-

ţiune co se va repeta de ducă orl înaintea ace-:
a'şi stui termenii,
,
pa
plăti detoria, făcendă cunoscută că, în casă do
Decă, giua otărită pentra. vindsre cade înneplată, societatea ra fi pusă în posesiunea i- truă Duminecă sâii întră di de sărbătâre lesă someze po dâtoră, prin portărelă, conform

art.74 din condica de procedură civilă,

mobilelorii ipotecata; şi, dâca debitorulii nu'şi

gală, ss într'uă di de vacanţă, vinderea se va

plătesce dstoria în dece dile de la semnificare, face fă:ă altă publicaţiune în cea d'ântâiă di

preşedintele, fără altă formalitate, va pune s0cictatea, în posesiunea imobileloră ipotecate
cu
cheltuolile şi risicurile debitorului.
|
Societatea pusă în posesiune este dstâre să
respecteze contsactcle de arenduire şi inchirierile, chiar pe cele făcnte în urma contractalui
"- de împrumntare, dâră numat cândă ele voră fi

fostii priimite de densa.

-

Art. 58, Pe-torii timpuli câtă va dura secuestrulă, societatea va lua veniturile scă recoltele ce se vorii afla pe proprietate, ori-care
arii fi oposiţiunea scă oprirea,
Din produsulă acesori venituri sa voriă scă. dea mai ântâii : drepturile tesaurului, cheltuelile de punere în posesiune, acele făcute pentru administraţiunea moşiei, termenii împliniţă

ai anuităţilori, şi restului sa va da debitorului.
Tâte risicurile şi periclele ce pot resulta din

punerea în posesiune a societăţii, voră fi în sarcina debitorului,
e
|

Art, 69, In casă de contestaţiune asupra

Incrătâie ce va urma,

-

Art, 63. Pablicaţiunilo vindărei în Jlonitor

vară coprindo nnmele imobilului, districtulii şi
plaza unda se găsesce, şi menţiunea că vînderea sc face duă cererea sozietăţii creditului
fonciară,
:

So voră face trei afipte conţiiudă aceleaşi iu-

dicaţiuni, din ceri una se va pune prin portărel, cu constatare de procesiă-verbali, la uşa
Primăriei comunei unde so află situatii imobilală, cea de a duoa pusă la uşa Tsibunalului la
care are să se efectueze vinderea, şi cea de a
treia se va da debitorului li domiciliulă săă,
sâii la representantulă săi legali.
Juafipteledestinato
a fi puse la Primărie şi da-

ts debitorului, se va face menţiune că diua otă-rită pentru vindcre esto iusemnatăîn Monitor.
ârt, 04, Nici că oposiţinne nn se pote priiini în coatra afpteloră şi publicaţianilorii vin-

A5rii, nici în contra operaţiuniloră relative la
vîngsrea imobilului,
:

FINANCIARE

Deca însă în ajunulii dilei fixate pentru vin-

greu imobilului, praprietarulă va răspunde rămăşițelo şi cheltuclile dâtorite.. vindârea nu
va avea locii, gi secuestralii so va rădica,
„Art. 65. Strigarea va începe de Ja preţul
oferiti de societate şi menţionată în caetulii
- de însărcinări, cu celă pușin optă (ile înaintea
adjudecaţiunil. Dâcă după trei strigări, carise
votriă repeţi din 5 în 5 minute, nimeni nu va da

unii preţă mai mare de câtii acelă oferiti de

sociotate, imobilulă se va 'adjudeca asupră'j,
Decă suntii mai mulţi ofertanţi în plusi, îmobilulă se va adjndeca asupra acelui caro va da
celă mai mare preţă.
|
:
Adjudecătorulă va snbscri procesulă-verbală
de adjudecaţiune şi, de nu o va face, prozuro-

rută va iscăli pentru dânsulă,

a

„Sscictatea nu va avea dreptulă a licita de

câtă numai până la concurența preţului tre-

buitorii pentru acojerirea. creanţei
tuelitorii scie.
|
.

şi a chel|

Proţulă uă-dată oferită de societate, ving6-

rca se pâte face şi în lipsa cl.
Arte 66, Nu voră fi primiţi la adjudecaţiuuea imobilului ipotecată sucietăţii creditului
fonciară de câtă acei car! vor fi depusii la Casa
de depozita şi consemnaţiuni sâă la 'Tribuuală

fio chiară în diua vindărei, a duoa-spre-decea

parte a preţului oferiti do societate în'uumerară, în bonuri do tesaurii ci scrisuri fonciaro
al pari şi ork-ce alts efecte ale Statului soco-

tito după cursulii dilei.

:

Ea

Acestii depositiă se va păstra la 'Ptribanalii
penăla liberarea ordonanţei de adjudecare.
Arte 62, După adjudecaţiune, Tribunalul

va face cunoscută verbal acelorii de facă că

"supralicitarea sc va, face în optii dile ; diua supralicitării so ra putea ananc'a și priutr'ună

afiptiă în auditorală Tribuualului. . :

i

Arte 6S, In diua fixată pentra supralicitare,

bonali, pent
judecare,

151

la liberarca ordonanţei de ad:
a

“Da voră fi mai mulţi supralicitatori cari să

fi făcută depositulii cerută de acticolulă prece-.
dentii, imabilulii sa va adjudoca asuvra celui ce
sa da preț mai mare la cea de a treia atrigare,

Procesulii-verbală ală adjudecaţiuner se va

subsori de adjuleătoră scă de procurori pentru densali.
”
De nu va fi nici nă ofertă de supralicitațiune în condiţiunile- prevăduto de art.68, imobilulă se va idjudeca definitivi adjudecătoru.
lui celui d'ântâiă, .
Art. 20In cele optii dile ale adjuiecaţiuuii
cumpărătorulii este dâtoră să plătâscă provisori în casa societăţii. preţulă anuităţilorii

dâtorite,

.

|

In cursul lunei va trebui să verse toti în
casa societăţii în numerară preţul cumpărătorii ș n5 lu împlinirea sumei ce so detoreză
societăţii, ori-cari arii i oposiţiunile, contesta:
tiunile şi inseripţiunilo creditorilor, rămânând
acestori numai acţiunea în repotiţiune, dâcă
socit tatea va fi primită pa nedreptă fără d'a

avea să primâscă.
|
Intruceloaşi termeui prisosulă preţului se

va plăti la Casa de deposita şi consemnaţiuni.
In casă câudi cumpărătorulii nu ară face acoste vărsăminte, clă va perde depositulii săă
de a duo decea parto'co va, fi fâcutii, conform
art.66. Acesti depositii se va da societăţii ere-

ditului fonciară, şi se va ţine în sâmă asupra

cheltucleloră făcute cu rindcrea şi asupra dâ-

toriei ; imobilulă va fi do isnâvă pus în vindâre

în termeni de duoă-deci dile, şi vinderea se va
face conformii articoleloră 64, 65 și 66 a legi

do fagi.
.
|
"
: La acâstă nouă virdire nu va fi de câtă nă
singură adjudecaţiune fAră supralicitaţinne, și |

imobilulii se va adjudeca celui co va da

iai
supralicitatorulă va declara voinţa sa de a su- multă la a treia strigare. .
pralicita printr'uă cerere subseninată,
Decă la acâstă nouă vingâre se va dobândi.
Va face menţiune de adausală de.a duoa de- unii preţă mai” mare de câti coli obținută la
„cea parte a preţului ce este obligatii să dea

pentru supralicitare,

e

Tribunalulă nu' va, primi ofertele de supralicitare, dâcă ele nn voriă fi întovărăşito de a
duoa-decea parte (din preţuli ezită a ântâia

adjudecaţiune), co supralicitatorulii este ţinut

să dea pentru supralicitare.
îi
E
Societatea este scutită de unii asemenea de

"posită,
|
E
,
Supralicitatorii, ca să fie primiţi la adjude:
caţiune, voriăi trebui să depună a duoa-decea

parte a, prețului oferită da supralicitatori, în
nemerariii, bonuri de tesaurii Românii scă scriguri fonciare. -.
,

Arte 69, Recepisa depositului de a duva-de-

cea parte depusă

do persna asupra cărnia so

adjulecaţiunea anulată pentru neplata preţului de către .adjudecatarii, acela co va îi perdutii depositulă de a duoă-qecea parto va putea cere restituirea, totală” s6ă parţială'a ru-

mei depusă ssii a preţulnă eşitii la cea din ur:
mă vîndere; dâră acâsta numai dâcă preulii

din armă se va fi devusii şi de va fi îndestulă-

tori ca si acopere totă dâtoria debitorului, dobângile, cheltaelile făcute cu punerea în pose-

siune şi cu vinQârea imobilului,
Art, 71, Dâcă societatea creditului fonciar
devino adjudecatarulă imobilului, ra putea tra-

&6 «din suma ce are să depună dobândile ce "i

se dâtoreză şi cheltuelelo fiente de dâusa.Art, 52, După plata preţalui în numerară ssă

în creanţe ale societății

creditului

fonciară,

va fi adjudecatii definitivi imobilulii în gina o- Tribonalulă va da adjudecatarulul ordonanța
tărită pentru supralicitare, se va păstra În Tri- de adjudecaţiune.
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Art. 78, Tâte pagubele

ce arii resulta din

nefondată şi puncturile cuprinse într'acea -ce=
f în sarcina debitoruluy expropriati, fără ca reclamațiuni,
:
A
socieiătea să pâtă fi supusă la veri-unii risică
Casurile de forță majoră vorii f apreciate de
într'acâstă privinţă,
O
-.
arbitrii, însă nu se va acorda ună termeni may
Art, 24, In casă de împrumutiă de dejosită lungii de câtii
de alte dece dile, eocotite de la

-vînderea imobileloră ipotecate societăţii rorii

de valori mobiliare, societatea are dreptul să
fie plătită din valorile priimite ca gagiii s6i acoperite fără intervenţiune judecătorâscă şi fără
-a fi detore să ascepte resultatul veri-unui pro-cesă ce unii ali treilea ară fi intentată.

Yerg Du vori maiputea faceobjectulă une! noul

expirarea celui d'ântâii termenă;
d. Dăcă arbitrulă debitorului, înfăgişându-

s0 la Societate în termecii de trei dile, nu ară

voi să, înc6pă lucrarea, sii decă după ce a început'o nu stăruesce a o termina în timpă do

Mârtea proprietarului sâă debitorului, de- dece gile celă maltă,
atunci conisarulă guverclaraţiunea în falită sei concordatulii, nu voră nului ta numi
ună arbitru pentru debitorii, în
opri pe societate do a urmări petențiunile sâle termeni de
dece dile de la notificaţiunea ce "Y
în modulă

indicată. Singura obligaţiune a societăţi! este de a depune'la Casa de depuneri
şi consemnaţiunY prisosulă din preț , după co
sc va fi despăgubitii cu totulii, ca să so dea ceIny în drepti,

se va face, şiarbitrulii ast-felă numită împreu-

nă cu arbitrulă Societăţei și ca arbitrulă ală

treilea ce vori alege, vorii procede la jodecată,
şi sentința va fi obligatâre pentru debitoră;

e. Dâcă
Vingârea acestori valori nu se va putea e- denşii pentracei duoiarbitrii nu se înţelegi între
“fectua do câtă după trei gile libere de la so- bitru, atunci numirea celui de ali treilea aracesti din urmă se va numi de
maţiunea de plată făcută
niiciliuli săi,

:

debitorului si la do-

TITLULE VII

comisarulă guvernului, în cele trei
vorii urma de la notificarea ce isera
felă judecata va fi obligatârie pentru
şi pentru societate;
-

dile cari
face; astdebitoră

.

f. Dâcă contestațiunea este rădicată de So-

Despre contestaţiunii
Art. 75, Contestaţinnile ce sară putea ră-

dica, fie între imprumutaţi şi societatea creditului fonciarii, fie între guvernii şi societate,
sc. voră judeca de duoi arbitri şi. de ună ală

cistate, ea se semnifică debitorulut sâă reprasintantului săă legali prin portăreli, conform
act. 74 din condica de procedură civilă. Debitorulii va fi dâtorii să satisfacă pretențiunile

Societăţii în dece dilede la comunicaţiunea cou-

testaţiunei, şi în casă contrariă, să proesdă, în
acelaşi termenii de dece dile, la numirea unuy

treilea arbitru, Unulă din arhitri va fi alesii şi arbitru caro
va avea să judece contestațiunile
chiar în cererea conformşi în termenii prezcrişi într'ac
estă articolii.
Dică în termenii de trei dile de la numirea
Tote disposiţiunile voriă fi aplicabile la arbiloră, cei daoi arbitri nu s'arii înţelega asupra tru socictăţ
ii,
numirii unui ală treilea arbitru, se va numide
|: Arte
Jalecata pronunciată de duoi arbiânttiolă preşedinte al Curţii de casaţiune, s6ă trii este 70,valabil
ă chiară dâcă celii de ală trei"de acela ce "i ţine locul; acâsta în irei dile de lea nu ară
voi să ia parte sâii dâcă ară refasa
la
desemnată de imprumutati
ce va adresa societății,

notificarea, ce "1 se va face. *
a. Îndemnitatca ce se va aloca arbitrulu! do-

semvat de preşedinte se va înainta de societate;

b. Societatea va patea numi unii arbitru per-

maninte pentru ună ani;

.

c, Imprumutatulii este dâtoră a face cunoscutii în cererea sea numele şi prenumele ar-

bitralui ecă şi domiciltulă Ii, va fi detoră ali

insciința că va area să se preaintela reşedinţa
Societăţii în termenă de dece dile ca să se înțelgă cu arbitrulă Societăţii asupra numirii
celui de ali treilea arbitra şi pentru reol sarea
contestaţianii.
|
? Dâcă arbitrulii alesă de debitorii nu se va
presinta la reşedinţa Societăţii în ccle tici dile

de la înfiinţarea cererii, debitorulă va avea
dreptuli a numi întacecaşi di ună altă arbi-

tru, şi cca nici acesti ali duoilea nu se îufAcigEză în termenă de dece dile, socotite de
Ja
cea d'ântâiii numire, cererea se va considera ca

să subscrie sentința.
Art. î9. Dăcă debitoruli nu va răspunde în

dece dile de la comunicaţia contestaţiei Socie-

tățel, ântâiulă

preşedinte ali Curţii de casa-

țiune s6ă acelă ce "I ţine loculă va numi ună
arbitru pentru debitoră ; acestă arbitru va ju-

deca după formași după termenii prescrişi în
articolulii precedentă. Indemnitatea alocată arbitrului asti-felă numiti se va plăti conformii
art. 5, al. a.

art, 75, Sentința aubitrilor va cuprinde objectulă contestaţiunci şi va avea ună dispositivă ciară şi precisă. Va trebui să fie pronunciată în dece dile,
Art, 79, Arbitrii rorii evalua cheltaelele pri-

cinnite de contestaţiune, şi judecata loră va otări care parte trebue să plătescă acea sumă.

„Art, S0. Otăririle arbitriloră nu suntă su-

pusa nici la apelă, nici la recurs în casaţiune,

nici a revisnire, nici la ver-uă acţiane în nuli-
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„tate; ele nefiind supuse reguleloră ordinara
trebno să "ăi restâscă îndată deale jndecăţilorii. Ele ai autoritatea lucralui spteSosietatea
tote causcle cari traga după dânsele anajudecată şi suntă executorii fără omologarea
larea de serisuri fonciare. Titlurile anulate se
din partea Tribunalelorii ordinare, şi fâră for- rupi în prescnța eea
şi se încheo procesă-vermule executorii, nici oposiţiune la executarea balii despre anestă operaţiune.
lozii nu se pâte admite,
,
guvernului face Ja finele fiă-căart. Si. Nici uă contestaţiune din partea rui Comisarulă
trimestru ună raportii detaliată Ministerudebitoriloră nn va putea suspenda s6iă ozri (xe-

lut do finang» asupra

precedenţi.
[|
Asemenea conflictele cari arii putea să se i-

raţiuniloră creditului fonciari si, la neputin-

resultatelorii surveghacuțiunea, cândii ca va fi cerută în puterea a- ri sâle,
n
:
cestci legi sâă a statuteloră,
N
Dâcă s'ari întâmola ca capitalul de reviArte 82, Arbitrii gială treilea arbitra, chiă- rementă şi fondulii de reservă să ajungă în dis- |
mați a judeca contestaţiunile între împrumu- proporţiune cu satisfacerea regulată -a dstotaţi şi Societate, suntă supuşi jurământului.
riei anuale a ercditului forciarii, comisarul gu. ..
Art. S3, 'Tote contestațiunile, ce se voiii ră- sornulai, îa rumele săă proprii, și cu avtori-:
dica între societari şi Societate asupra exzcu- saţiunea guvernului, va provoca imediată tațiuniistatateloră, se vor judeca toti de arbi- trunirca adunărei generale pentru a se arisa
tril în forma, şi termenii prevEduţi la articoliy la măsarile necesarit pentru continuarea, ope-

vescă între gaverniă şi Societate asupra inter-

pretărei şi aplicaţiunei statuteloră ci se voră

judeca totă de arbitrii, tu farma, şi termenii
prevEduți Ja articolii precedenţi, [n casulă a-

cesta arbitrul gavernului se vă numi de ministrulă finangeloriă, şi dâcă acei duoi arbitrii nu
s'ară înţelege pentru celii Mali treilea, acesta

se va nuwi de ântâiulii preşediuteală Curţii do

casaţiane,

-

Arte 84,- Otărtrile date de arbitrii întwace-

ste din urmă ducă casari vorii avea aceeaşi au:

toritate ca şi otăririle provădute la art. 80.

"TITLULU VIL
Despre

supravegherea “guvernului

Art, 85, Guvernuliă va exersa controlulă săi

asupra Societăţi! printr'anj comisară primară

şi un altă comisarii secundari numiţi de Domn,

dură presintarea ministrului de finange. Ei vur

ţă. şi chiară pentru licuidarea Societăţii.

În ori-ce casă însă obligaţiunile contractate
de Societate, put în moinentulă lizuidărci er,
se coră îndeplini în conformitate cu legea şi
statutele Sozietăţar.
|

TITLULU IX
Disposiţiuni generale
Art. 86, Societatea creditului funciară nu
pâte faca alte operaţiuni de câtă acelea pravădute prin legea de facă şi prin statute.
Art, $7, Ipotecelo constituite în profitulă Societăţei n'ai trebuinţă a reinouite, prescripțiune nu curge contra loră,
a

Art. 88, Na se pâte pune secuestru pe ave-

rea mobilă scă imobilă a Societăţai creditalui
fonciară,

Art, 89, Creauţele ipotecare ae Societăţii

nu-suntă supuse Icgiloră falimenteloră,

|

Art, 90, Creanţele, documentele. serisurile
fi retribuiţi de guvernă,
fonciare, certificatele şi actele Societăţii erediComisaruli guvernului esteiusărcinată a ve- tului fonciară voră fi scutite de oiă-ce dreptă
ghia la executarea legiloră, a statutelori şi re- de timbru. înregistrare şi alte imposite.

gulamenteloră.
“
Are dreptală a examina registrele, condicele
şi documentele oră do câte ori ra crede de trebuinţă pentru exersarea survegherii scle,
„Va putea cere ori-cândi să "i se arste fondurile cari se află în casă precum şi -valorile de
ori-ce natură.
Are dreptulii de a asista Ja şedinţele adunării generale şi ale Consiliuluide administraţiane, pâte face obsertaţiunile ce va crede uece-

Numai Societatea, nuşi alte persâne, se pâta

bucura de bencficiulă acestel excepţiuni.
Societarii împrumutaţi, pentra inscripțianea

ipoteceloră lori către Societate, vori fi scutiţi:
în tezmeuă de cinci ani de vă a treia parte din |
dreptulii de înregistrare,
Art, 9], Statutele'vor conţine mai cu oscbire:
1. Modulă dapă care să se procedă la preţnirea valOrei proprietăţii;
"
2. Natura proprietăţiloră cari nu potă î admise ca emanr tăi ipotecară, şi minimam îinpru-

sarii şi cere inserţiunea aceloră observaţiuni
în procesnlii-verbalii, Pune viza sea pe scrisa- mutului ce-se pâte face pe fic-care.natură de

rile fonciare şi veghâză maă cu deosebire ca
“ele să nu trecă nici uă-lată peste va'6rea împrumutăriloră hipotecare, şi ca aceate titluri

să se anuleze fără, nici uă întârdiere, în casu» rile provădate în lege şi în statute.

proprietate ;
|
-:
.
3. Maximulă împrumuturiloră ce se j-ot face
aseluiazi înprumautată;
A

4. Tarifată pentru calcululii annităţilerii;
5, Modul şi condiţianile plăţilor anticipate;
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6, Întervalulă ce se va stabi
9, Casurile în cară se va urma diso
-le dobândilori şi a capitalului lide între plăţiluţionea
către Socie- sotietăţei, prec
ate; ;
um şi formele şi condiţiunile
|
]i.
cuidă
rii;
|
7. Modulii de emisiune şi de răscumpărare
.
o
şi
10. Cauţiunile şi garanţiile a se
“moduli de plată a, serisuriloriă
cere
"fără primă, precum şi modulă fonciare cu =că administratori şi do la împiegaţii Socie de la
tăţer,
anulării Bcrisu- precua şi
modul numirii loră.:
rilori fonciare plătite;
- ATta 92, Falsificarea scrisurilor
8, Constituirea unui fondi de
fonciare este
garanţie sâii supusă la, aceeași
unul fondii de reservă;
penalitate ca şi pentru aceea,
|
a efectelorii Statului, |

SOCIETATEA CREDITULUĂ FONCIARII ROAANU
.
STATUTE

DIPLULU 1
Numirea Societăţii:— Onjectulit,—
Durata
. — Scaunulii ek

Art, 1, Societatea creditul
ui fonciarii român
aro de object:
.
„LA face proprietarilorii
teritoriali împrumuturide ipotecă cu lung
i
tă se va face prin anuităţi termene a căror pla,
termeni scurţi toti pe ipot şi împrumutări cu
ecă
-. Da a crea şi dea negocia de imobile.
pentru aceste
împrumutări scrisuri fouc
iare
să nu potă trece pesto sume de uă valâre care
la aâtorite de împrumutaţ.
3. A negoţia, a 8compta,
scrisuri fonciare şi

a înce avansuri po aceste tit
Art, 2, Durata Societăţii valuri.
fi de maximum
60 ani cu înce

pere de la, diua
blicată în Afonitoruli ofic constituirii ei puiali
-.
Scaunulă şi domiciliulă eisu ,
nt stabilitein...,
Oper

ațiunile ei se întinde îu tâtă
România.

PITLULU 1
Fondulă

sociali

SECȚIUNEA ]
Despre capita lulu soc
iali
Art, 3, Priimindă unii

termene, fic-care împrum împrumutii cu luugi
utată vârsă în casele
Societătii, pentru formar
ea unui capital socială,
2% (duoi la sută),
Arte 4, Versămeutulă
lulii precedentă sc ia din. prescrisă la articose daii împrumutaţiloră _scrisurile fontiare co
.
.
Acestă vărsământii este con
sideratca avans
făcută societății, caro
la
a detoriei contractate se stingerea, complectă
înapoiază împramuta“ţiloră fără dobâubă,

Art, 5, In contra plăţil
or sumei fnsemna-

te la art 3, împrumutaţil prii
mescă chitanţă,
tăiată dintr'aă condică cu matc
ă,
ună numării de ordină, cu semn purtătâre de
ăturele casio-:
ralui, a directorului Şi cu sipil
iulă societății,
Art, 6, Aceste chitanţe santii
melo împrumntatului şi nu poti date pe nupers6nă, fără proprietatea înga treca la altă
giată din care
face parte integrală,
.
Cânduă proprietate treca în alte
mâini, dreptulă împramutatalui la partea
seca
lulii sociali trece cu proprietatea din capitaprietară în numele cărnia chita la nuoulă pro- .
nţa cea veche
trebue transferată,
Dăcă uă proprietate angagiată
se împarte şi
dâca Consiliul de administraţi
e consimte a recunâsce daci ss mai mulţi debit
ori, pefic-care
pentru partea sea, de proprietat
e, chitanța relativă se împarte şi ea proporţi
onală cu împăr-

țela împrumutului şi so transferă,
astii-felă pe
=
Art. 7, Suma cu care va fi contr
ibuiti fiecare proprietarii
numele uouilorii propriotari.:

la formarea, capitalului social,
în virtutea art, 7 ală legii, "i
oste restituit
cândiă se achită de“totii de dâtor
iile lui către

societato şi chitanța înapoiată se
anulâză conArt, 8, Totă împrumatatulă este:
ală societăţii; partea ce'i aparține în membru
capitalul
social
formă art, 195,

ii "1 dă dreptulă la uă participar
e proporțională cu activală, precum și la
împă
neficiiloriă societăţii (art. 26) prop rțela be.
orţională cu
partea saa în capitalulii socială.
Imprumutatulă
trebue asemenea să participeze
la
arii resulta din operaţiunile socie pagubele ca
turile precuzii şi sarcinele impr tățel. Drepumutatului se
transfera acelni care devine propr
nului augagiată către societate, ietară ală bu-

SECȚIUNEA

II

|

Despre capitalul de revivementii

, Arte 9. Capitalulă de revirementii

cietăei se compune din tâte sumelece ală soprovină
din plăţi

le făcute de impromutaţi culu
ng! ter- -

-
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. mene, annităţă (dobâng! şi amortismente'ar
t, 1) va lua din capitalulii prevădută la art,
din dobângile produse de capitalurile social
17 şi se
e şi va înapoia acestui din urmă yrintuă prelua
de rezervă (art. 1), din rărsă
re
minte făcute pe
împrumuturi cu termene scurte (art.1),
din
niturile Societăţii cari provină de la bunur veile
cari aii deveniti proprietatea sea (art.95),
din

asupra tuturoră proprietăţilorii ingageate,
în
proporţiune cu ce mai rămâne. din detori
a fiocăreia din ele,:
.
!

0,50 la sută asupra sumei împrumuturiloră
, în“
fine din tâte recetele ce se oper€ză în favor
ul

Despre capitalulă de reserră :

tâte sumele produse de. vinderea acestori
bu-.|.
nuri, din contribuţiunea anuală de masi
mum

SECȚIUNEA II!

Societăţei şi car! formâză unii beneficiă,
Art, î4, Capitaluli de resorvă ali Societ
Art, 10. Capitalalii do revirementii so va, înăți! se formâză din 0,25 %/o (“1 9/0) ce se
trebuinţa : a plăti dobândile cupâneloriă
va proserisu- leva

rilor fonciare; a plăti scrisurile fonciare
eşite
la tragerea la sorţi anualăși cheltuelile
de
ministraţiune; sumele dintr'acestă capital adcari

vor rămânea disponibile se voră întrebuința
a plăti sumele dâtnrita Casei de depun
şi
censemnațiuni, conforiniă art. 26; a, negoţieri
a sâă
- a scompta, serisurile fonciare și a face avansu
ri
asupra acestori efecte, conformiă parag
rafnlui 3art.1,
!
Dcă capitalulă de revirementă nu va fi de
adjuns
ii pentru acoperirea trebuiiţelorii susiă
- menţionate şi pentru serviciile cnpânelorii
cu
scadență împlinită, a plăţii integrale a
scrisu-

do Societate asupra fe.cărui. împrumută
efectuat uă-dată pentra totiă-dâ-una, şi din
uă

luare anuală de 20%/o din beneficiulă curaţ, Destinaţiune

a lui estoa complecta capitalul de
revirementii în casurile provădute do art.
13,
„Art. 15, Capitaluliă de reservă trebue
dopus
în metalică şi întrebuințat după otărtr
ea luată
do adunarea generală în fie:caro anii.. ...
Arte 16, Luarea de 20 9/- din beneficiul
rat pentru formarea capitalului de reser cuvă încetâzii îndată ce acestă capitalii ajungaa
pro-porţiunea de 20 %/o a anvităţilor îngagiate
prin
emisiunea do serisuri fonciara,i
* Cândi însă fondulă de resorvă so va reduc
e
prin

riloră fonciare cşita la sorţi şi a cheltuelilor
necesităţile prevădute la
de administrațiune, suma care ară lipsi se iă
14 şi 15 din
va lege, reţinerile prescrise vorii fiart.
restabilite p&acoperi din capitalulii social

i şi capitalulă 4o
reservă; şi în casă când niclacestanu ară adjunge, seva plăti din capitalul do subrenţiune,
cu
condițianea însă, ca suma împrumutată de
la dân-

nă la recomplectarea, lui în broporţiunea
prescrisă la art, 18 din lege.
i
Societatea aro dreptulă a întrebuința acesti
i
capitală potriviti $ 3, art, 1. . . Da

Art. 11, Cu uă lană înaintea epocei plăței
scrisarilorii fonciare şi a cuponelori; sumel
e
necesarii pentru achitarea acestori plăţă
tre-

SECŢIUNEA IV

împrumuțţuri cn termine scurte, sâii care s'ariă

prescrisă la art, 18 din lege, guvernul,
«pea sa răspundere, va deschide fis-că
reia din

sul să i so restituo îndată co so va redobânai.

Despre ca pitalul de subvenţiune (i imprumutare)
bue să se afle în casele Societăţii. .
Art, 12, La finele fie-cărui eserciţiă, capita«Art, 17, Până la formarea fonlului de
lulă de revirementii care so găsesce băgati în
re<servă

afla în casele Societăţii în efscte scă în meta-

«cele d'ântâiă tre! societăţi ce so vorii consti
licăi s6ă în scrisuri fonciare (levtrea de gage)
=
so «tui în Bucuresci, Iaşi şi Craiora,
va reporta asupra, exerciţiului următor întru
ună erediţă
«la
casa
do
Aepun
eri
şi
conse
ninaţiuni pânăla
proporțieno care să fie potrivită cu părțil
e făcute sei dâtorite do împrumataţi pentru amor- «1,500,000 lei, cu procentii anuală de 5 9f0..—
«Cred
itulă
foncia
ră
va usa, de aceatii adjutoriă
tisarea împrumuturiloră loră, cu adă ugirea
bândilor cuvenitepentru fie-care semestru, şido-a <în comptulii fondului stă de reservă, sub for«ma

dobângilor plătitescă dâtorite de către acelaşi
împrumutaţi, scădendu-so ceea, ce Societatea

va fi scosi pentru “rescumpărarea de scrisu
ră
“fonciare adjunse la scadență şi po cupân
e de

dobângi. Excedentulii, de va fi, formâză, bene:
ficiulă reală ală Societăţii.
Art, 19. Dâcă Societatea, vîndendii un bun
cădutii în posesiunea sea, nu va secte tâtă
toria cu care 'acea proprietate este grevatd6ă,
suma

se versă la capitalală de revirementiă,
luându-se deficitulii din fondurile capita
luluY

socială

de comptii curentii şi măsura numaj a

ne=
<cesităţir provocate de primele cheltueli
dain«stalare şi de întârgiări, în vărsăminte
le dâto«rite
de îmmprumautaţi.»

Cândă capitalul

de reservă ală. credit

fonciar va ajunge la suma prescrisă de art.ului
18
din lege, şi comptulii curentii se va licuida,
ditalii deschisii Îa Casa de depunerişi consâcrem-

naţiuni, devenindă de prisosă, se va supri
ma,

Se va ţine în-condicele Societăţii ună
Art, 15, “In casă de a so face cheltueli

separată pentru capitalul de subrenţiuncompt
e, ,

şi capitalului de reservă. Dâcă nică ca-i capita
din
lulă de subvenţiune
vitalulă socială, nici capitalul de
u complectarea
reservă nu de plăţă dâtorite pe scrisuripentr
fonciaredin
, causă
este de adjunsii, suma caro arii mai trebui
se de întârgiări în vărsămintelo dâtori
te

de îm-

-
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-- prumutaţi, suma laată din capitalulă de subvenținne se va restitri îndată ca se voră vinde

imobilele împrumutaţitorii nesolvabili. |
„ “In casă de desfacere a Societăţii, capitaluli
de subrenţiune se va întârce Casey de depuneri şi consemnaţiunf.
Tote sumele luate din capitalulă de subven-

ţiune sunt garantate solidarii de toţi membrii
ocietăţii,

ITLULU Ul
Societarii

.

- 2. Uă sumă suficientă pentru acoperirea pro-

conteler dâtorite Casei de depuneri şi consem-

naţiuni;.

:

3. Uă sună determinată de adunarea gene-

rală pentru plata capitalului detoritii Casei de
depuneri şi consemvaţiuni
(art. 19 din Jege).
- Soma ce ţa mai rămânea se ra împărţi în
moduli următori :
a 10 e pentru a se împărţi directorului şi

membriloră Consiliului de administraţiune;

d. 20 9 pentru formarea capitalului de reserră;
!
:

„6. Reatală se va împărţi între toţi îmwra-.

fonciar român fac parte dintr'acestă Societate.

mutații, fie-cărnia în proporţiane cu partea
din capitalulă socială la care are-dreptă, Acâstă sumă, după avisuiii Consiliular de admini:
straţiune, se va considera ca ună acomptă dat;
asupra piăţilorii următâre şi se vorii scădea ca
densa „la plata anuităţi!; împrumutaţii se vor
însciinţa prin giare despre proporțiunea acestai s-ăgemântă,

- untă Ja purtătorii (au portevr) şi se transmit

a nu se fi realisată beneficii îndestalătâre pen-

-- SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiunile membrilor societăţii

Art, 19. Toţi impromutaţii de Ja credițulă

Art, 20. Scrisurle fonciare (lettres de gage)

prin eimlă tradiţiune de Ja niână la mână.

Art, 21, Orl-ce sumă împrumutată de la Societate pe ipotecă Qă dreptii la proprietatea
activului socială şi la partagiulă beneficiiloriă
în proporţiune cu suma împrumutată.
- Dividendulii la ori-ce participare se va plăti
gocietariloră,

La începerea lucrărilorii Societăţii şi ptnătru acoperirea cheltueliloră exerciţiului urmăe
toră, fondurile necesarii se voră lua conformi

art. 19 din lega.

TITLULU 1V

Art, 22, Orice drepti de participare la be- |. . Direcţiunea şi almivistrațiunea
societăţii
|.

neficiile Societăţii este indivisibilă; Societatea
nu recun6sce de câtă ună singuri proprietară
pentru acestă drepti.
Arte 23. Ori-:e împrumutare trage după

SECŢIUNEA 1
Despre directorii şi sub-directori

aine de dreptii adesiunea la statutele Societăţii
şi la decisiunile'zdunării generale,
Art, 27, Direcţinnea afaceriloră
„ Art.24, Moscenitorii
şi creditorilunui mem- încredinţeză unui director pe lingă sociale se
se pote
bru dai Societăţii creditulni fonciară nn pot, alătura unuli sâă duoi sub directori.careDirecto-.
sub nici unii cuvântă, să provâce punerea pe- rulă şi sub-directorulă suntă numiţi
de Consi:
ceţiloră pe bunurile şi po valorile Socictăţii, linlă
iune, cu facultatea ca unul
aci să ceră împărțâla sci licuidaţiunea, oră să din ei desă udministraţ
pâtă fi şi străinii. El pâte, de va găsi
„20 amestece sub nici ună curânti în admini- cu cale,
să delege pe unulă din membrii săi ca
Btraţiunea sa.
|
Pentru exersarea drepturiloriă loră, eX trebue

să se raportezo la inventariile sccialo şi la de-

liberările adunării generale.

SECȚIUNEA 1
Despre beneficiile Societăţă
Art, 25, T6te veniturile Societăţii, scăden-

să indeplinâscă fancţiunile de directorii,

Art, 28, Directorulă este însărcinată, sub

autoritatea Consiliului de administraţiune, cu
gestiunea tutuloră afacerilor sociale.
Elii represintă Societatea în faţa, celoră de
ali treilea, pentra executarea decisiunilor con- -

siliulu!, şi cxerciteză tâte acţiunile judecăto-

“
resci,
Elă subscrie corespondenţa.

Elă subscrie împreună cu ună adminiatratori girurile şi achitările efectelorii şi chitanţeloră de sume dâtorate Societăţii, transferul
Art, 26, Penă Ja plata complecta a suniei ef-cteloră Societăţii,
mandatele, des'stările
de fondaţiune dâtorită Case) de depuneri şi con- de la ipotecă
şi ştergerila de inscripţiuni
semnaţiuni (art, 19 din lege), se ra lua din be-. tele de cumpărătâre, vindâre şi schimb , acde proncficiile anuale ale Societăţii :
prictăţi inobiliare şi imobiliare, transacţionile,
- 1. Uă sumă îndestulătâre pentru acoperirea tocmelile şi în
generală
cheltuelelorii Societăţii pe exerciţiul următor; uă îndâtorire din partea tâte actele cari aducă
Societăţi!.

„ du-se plata cupâneloră și a scrisurilor fonciare

eşite Ja sorţi, formâză beneficiulă Societăţii,

” FINANCIARE

Elă subserie împreună cu duoţ
tori titlurile provisorii şi definitiveadministra
şi scrisu-

rile fonciare.

-

|
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_ Art, 87. Administratorii priimescă
de
presenţă a cărorii vale se otărăsce demărey
aduna.

rea generală, Până la cea d'âutâii adunare,
" Cârmuesce lucrarea biuroului,
val6rea măreiloră so otărăscă jrovisoriă la 20
Are dreptul de a suspenda pe toţi
let,
impie
Deoseb
itii de acesta maj priim
gaţii să agenţii, cu indâtorirea
de a refera beneficiilori curate de la Buţă, escă din suma
peompilielul de administraţiune în term
conformă artienă de colului 26,.
ile, |
.
.
Art, 58, Consiliul se adună la reşedinţa so-i
Art, 29, Subdirectorii îndeplinesc fancţ
iucială,
ori
de
câte
orlint
eresul
Societăţiio
nile ce li se conferă de directorii şi
7] înlocuese
Art, 99, In toţi anir, Consiliul numesce cere.
după rândulă numirii lor, în casă
dinde lipsă sâă tre membri săi ună preșe
dinte şi ună vice-prede împedicare,
Ă
şedint
e.
|
Ls
Art, 30. Directorulii pâte, cu învoi

rea Consiliulul de administrațiune, să deleg
e
din atribuţiunile sâle şi chiară semn ză parte
ătura so-

In lipsa preşedintelui şi a vice-preşedi

ntelui, celă maj în verată din membriy presenţi
va

îndeplini funcțiunile de preşedinte.
cială unnia scă la mai mulţi impiegaţi
ai SoPreşedintele şi vice-pregedintele potă fi rea:
cietăţi!.
aa
.
Şă.
”
Art, 31. Retribuţiunea directorului
Art, 40, Nici uă otărire nu se pote desbat
directorilorii este otărită de Consiliuli şi a sube i
ministraţiune, mai 'nainte dea "i cumi, de ad- dâca, nu sunt cel pugin cinci membri present,
pentru
Consili
ulă
pote
să delego tâte scă parte din
timpulă câtii voră dura funcțiunile loră.
puterile s6le

unuia'sâii mai maultorain membri
săi, printeună mandatii speciali pentra objecte
determ
inate sâi pentru unii timy mărginită,
Art, 92, Directorulă și snbdirectoriy potii
fi
Otărtrile se ini cu majoritatea absolntă a
Tevocaţi ori cândă de Consiliul de sdmin
istra- voturiloră; în casă de împărţire de voturi, ală
ţiune.
preşedintelui este preponderent.
Insă otăririle cari privescă :
,
1. Impramutarile cari trecă peste cifra de
Despre consiliulii de administraţiune
lei 150,000.
|
.
|
2. Modulă de plasare ală capitaluriloră;
Art. 33. Consiliul de administraţione. se
3. Forma, dobânda scrisurilorii fonciare şi
compune din opti membri aleşi de adunarea
tâte chestiunile relative Ia emisiunea titluri.
generală pe termeni de 4 ani,
|
[i se reinoescii câte a 4-a parte po fie-car loră trebua să se voteze cu majoritate de duoă
anii, Membri cari trebue să 6să suni traşi e treimi dia voturile tutulor administratorilor,
la
Arte 41. Deliberaţiunile s6le se constată
sorți în cel d'ântâiii ani, după aceea esti
după prin procese-verbule înscrise într'ună
registru
ordinulii vechimei. .
.
“ținut la reşedinţa Societăţii şi snbserise de di-:
EA potii fi realezi,
rectoriă
şi
de
preşedintele Consiliuini de admiIn casă de vre-uă vacanţă în sînul săi, connistrație.
silială va înlocui-o provisori&; înlocnirea
defiArt. 42, Numele membrilor presinţi se con:
nitivă se face la adunarea generală; admini
- stată în capnlă procesului-varbalii ali fe-căstratorulii asti-felă numit nu rămâne în
reia şedinţe,
o
.
țiune de câtă pe timpulă cât mat avea să fancfunc=
Copiile şi extractele de pe aceste deliberaționeze predecesorală ati.
Art, 84, ŞEse-deci de societari, consti|tuiți țiuni, ce gară produce înaintea justiţiei scă în
altă-parte, se atestsză de preşedintele Consicobformă legii, a dreptul” să alâgă primul
i liulul sâi de memmbraliă care "i ţine loculii,
Deosebită de acâsta, li se pâte da de
rea generală uă parta în beneficiile curatadanae.

SECȚIUNEA II

Consilii de administraţiune;

acestă Consiliă

Art, 43, Administraţiunea creditului fonciarii român este antorisată să corespundă d'a
Administratorii aleși sunt autorisaţi | ca, în dreptnlă
cu tâte autorităţile administrative,
casă de morte să du demisiune a unuia dinEa este scutită do întrebuinţarea timbrulul
tr'ânşi să "lă înlocuscă pentru timpulii
care în corespondența sea...
:
mai rămăsese să funcționeze,
Ă
Art, 44, Consiliulă de administraţiane are
Art. 35, Reinoirea celni d'ânteiă Consilii,
va funcţiona tref an,

-

de
administraţiune va începe numat de ln a]
4-lea
ani socialii, și se va urma potrivită art,
33.

afaceriloră Societăţii şi mai cu semă :

in 8 dile de ia alegerea sea, să depună ca
ranţiă în casa societăţii titluri de propri gaetăţi
ale sle ipotecate de credituli fonciară român
;
asupra cărora să fi priimită ună împrumutii
de
celă puşini 15,000 lei,
“

gerile de fonduri, transferările, scrisuri fonciare ale Societăţii, desistărY de ipotecă, răd:cări de oposiţiuni sâii ştergeri de înscripţiuni
ipotecare, în fine tote acțiunile judecătorească,

puterile cele mai întinse, pentru administrare

Autorisă prin deliberaţiunile ale tâte tocArt, 80. Fie-care administratori trebue ca melile,
transacţiunile, compromisurile, retra-

atâtă ca reclamantă câtă şi ca pirită,

-

Ia

,

a
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"Antorisă cumpărarea, de va fi trebuință, de
“Art 45,
“bunuri imobile pentru a aşeda scaunulii Socie- |sintă pe totiConsiliniă de administraţiune preaniulii adunării şi publică în Ao,
|
„o
tății,
nitorulă oficiali şi întruni 4 diară p publicată în
„

Autorisă asemenea

cumpărarea prin adjude-

Iaşi, în Craiova.

şi în Focşani, uă dare desâmă
cațiune a bunurilorii imobiliare, pentru a asi- în care expune tote
sciințele numerice şi subgura plata creanțelorii Societăţii,
Ia
stauța intulorii operaţinnilorii s6'e,
"
Insă : ea. nu sa pâte face -adjudecatară do
Orl-ee dare de sâmă trebne să conţină :
cât pentru acoperirea sumei. creanţe) sâle, caa. Numărulă împramuturilorii 'şi sumelorii

pete, dobânai întârdiate şi accesorii,
Autorisă în fine sîndârea aceloră bunuri prin

buna tocmâlă sâii prin licitaţiane,
”
Determină condiţiunile jrenerale ale contrac-

teloră şi pronunciă asupra admiterii sâă respingerii a ori-cărei cereri do împrumută.
|
„ Autorisă cumpărarea de scrisuri funciare
(lettres de gage) şi avansurile pa aepositiă de

scrisuri fonciare.
Face regulamentele Societăţiie.

-

Numesce po directoră şi po subdirectorii
"i revocă în formele prescrise la art, 32,
după

propunerca directorului

Ș
Ve

subdirectori, po agenţi și pe împicgaţii Sociotățel şi "i revocă.
Pa
Determină atribuţiunile lori.
Fixcză apuntamentele, salariile şi gratitica-

țiunile, și de va fi trebuinţă fixtză gitra cauţiu-

vil lorii. Antorisă restituirea lori,
Numesce comisarii pentru preţairi în fie-care
districtă, pentru termenă de ună aut.

Hevisuesce şi confirmă raporturile acelor co-

misari, Lu
"Publică nouile emisiuni de scrisură fonciara
indicând valorile şi seriile lori. :
.

Faco tragere la sorţi a serisuriloră fonciare

co trebuescă amortisate,.

d. Numărulă împrumutaţilor adwi şi în cursuiii anului şi suma împramutată;
c. Plăţile ficute în cursulii anului ca amor-

tisare obligatoriă, ca amortisare facultativă şi
ca, execuţiuno din causă de ncplată;
!
"d Namărulii împrumutaţilorii şi valârea îm-

prumautariloră cari fizureză Ja activulă Societății, la finele anului;

- Antorisă cheltuelile administraţiunii.
Numesco

dâtorite de fie-care;

«

-

a

e, Suma dobânţilori luate fa cursul anului;
“f. Intârdiărilo serviciulai dobângiloră şi a-

mortisăril ale periddei precedente, cu listă nominativă şi separată a aceloriă cară s'a solvat
de împramutaţi şi a tutalori ipoteceloră cari
nu at plătit la termenă;
.

9. Suma şi întrebuințarea fondulat do amor-

tisare şi a cupitaluloi de veserră;
Di
h. Valorea scrisurilor fonciare în cireulaţiune
la inceputulă annluj; .
.
i. Valorea serisuriloriă fonviare emise în cursul anului;

o

. Valârea svrisurilor foaciare plătite tn carsulii anului prin tragerea la 'sorți, prin restituire în comptulii împrumntarilorii, prin plăți
făcute cu scrisuri fonciare pentra ipoteci viudute Ia licitaţiune;.
RR
ki. Numărală şi ralbrea serisarilorit funciare

aflate în circulațiune la finele anula;

Plătesce cupânele şi scrisurile fonciare că]. Cuss6nele plătite de Societate; cupânelacu
A
dute la sorţi,
termene scăduto d6ră neînfăgişate âncă la plată;
Priveghiază şi dirige încasarea sumelorii d6sn. Cheltuelile administraţiunei,
torite sociotăţei,.
PI
.
a
n, Efectivaulă aflată în casă,
Elă are în atribuţiunile sâle:

.

Relaţiunile cu autorităţile sâă cu particula-

rii, în ceea ce privesco afacerile Societăţii.

Tinerea condicelorii şi comptabilitatea
Socictăţii. -o
Redacţiunea şi presintarea la adunarea ge
nerală a dării de sâmă anuală privitâre la ca-

pitalurile şi la operaţiunile Societăţii şi la tote
actele direcţiunei împreună cu otăririle ada-

nării generale din cursulă annlui,

Supunerea la adunarea generală a budgetu„ui anuală ati cheltueliloră Societăţii.

Facerea bilanţalui fie-căruia semestru îndicândii actizulă Societăţii şi starea sumeloră

puse la disposiţinnea soa.
onsilială do administraţiuno fixeză provie

soriiidividendută precum şi partea beneficiiloră
afectate ps fie-care ani, atât pentru fondolă
de reservă câtii şi pentru adausulă'la apunta-

mentele directorului şi subdiroctoriloră şi pentru gratificaţiunile împiegaţilorii Societăţi,

Responsabilitatea gifrelori înscrise în darea
de s6mă cade asupra directorului şi a casierulut, cari sub-scriă documentele.
Ai

Arte 46, Se acordă administraţiunel un ter-

meni de 6 săptămâni dusă închoerea exercițiu-

lui, pentru a aşterne dările de sâmă unbale ale:

Societăţei, ca săle tipărească şi să le cxpedieze
.
membriloră Sociatăţei, Deosebitii de dările da sâmă anuale, direcțiunea va publica în Afonitoră, ştse săptămâni după expirațiunea semestrului :

a. Bilanţulă semestrială ală Socictăţei; -

b. Resoluţiunile adunărilorii generale.

Art, 47, Consiliul de aimiristraţiune face
regulamentele interire aleexpediercă şi alii or- -

dincă afacerilorii,

SECȚIUNEAII
Despre adunarea generală:

Art, 48, Adunarea generale, regulată con-

FINANCIARE
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stitaită, reprosiată universalitatea imprumuta| Decă
țiloră pe ipotecăde bunuri fouciara angagiate mări, la adunara nu se întrunesce acestă nuso face îndată uă nouă convocare, şi terla creditulii fonciariă.
Ă
menulă pâte fi redusă la 15 die.
Art, 49. Au drepti de a voia la adunările
Membri presinţi la a doua întrunire delibegenerale toți proprietarii cari aă îngagiată ln
rEză valabili. ori-care ară fi nomărulăi memSocietate uă ipotecă de uă valăre de celt pugin
briloră şi va'Grea titlurilori loră 3 deră delibe-:
5000 lei. a
|
râză numal asupra objecteloră cari stai la orinsă nu se voră admite în şedinţă de câtii nu: dinea dilai
a adunărel d'ântâii,
_
mai aceia cazi voră fi depnasă în casele SocietăArt, 05, Adunarea generală este presidată țif, celă puginăcu 15 gile înainte de diua fixată
de preşedintalo ssă da vice-preşedintela consipentra adunare, titlurile prin care să se conliului de administraţiune, și în lipsa loră de vu;
state faptulă proprietăţii ingagiate. Acestora
administratoră desemriată do consilii, Funcli se va da în schimbă uă reeepisă, care ru fi
țianile de scrutatori se îndeplinesciide cei pre-:
îufăşigată la casă calii pușin cu ciacl dile îuaiu- senți duoi
tra adunării, şi atunce) voră priimi bilete de ail- cate creditumal mark posesori de bunuri ipote-.
lui fonciarii, şi tu casti de retusă din
misiune, pe cara s9 va însemua valârea, depu- parte-l
a, se iai acei cazi urmiză după denşii,
să şi numerulii de voturi de cari dispune a'laSorţulă decide între membrii cari ară pose- cătorulă acelui biletă.
.
:
aceleaşi valori...
|
Lista celoră cu dreptă de votii, cu indicaţiu- da Biuroulil
numesco pe secretari, E:
nca titlarilorii fie-cărcia, şi ali numărulul de oArte 56, Delib:raţiunile co ia cu majoritatuzi co ara fie-care, se depune pe biuroiă ca s'o
ten votariloră exprimate fără ca celă alii pre- .
pOtă orl-cine consulta,
i
şedintelui să fie preponderentă,
3
Art. 50, Fie-caro membru ali adunării are
Arte 57, Consiliulă de administraţiune otăatâtea voturi de câte ori posedă titluri
de rasce ordinea, dilei; nici ună objectă altulii de
lei 5000 în bunuri, fondă ipotecată, :
câtă
do la ordiuea dilei nu se fa putea
Cu tâte acestea nici ună membru nu -pâte, pune acola
în discuţiune,
..
.po
fie în numele săi, fie ca împuternicit,
.
să iinDa voră fi proposiţiuui asupra cestiuuiloriă
preuve'mai multă do 10 voturi. .
.
' cari întră în atribuţiunile adunăret, iscălite
cel.
Art. 51. Dreptuli da votii la adunarea go- puţină
de 20 membrii ca drepti de zotă, sunerală se pâte exercita de celii în drepti, în
puse
consili
ului
ca uă lună înaiuțe de diua apersonă a€ii prin imputernicire dată altui mem.
dunărai ordinara să extraordinare, ele se vori
bru cu drepti de roti.
”
pune la ordinea Qilel.
„Insă prin excepţiune, minorii potă fi represintaţida tutotii lori; persâasle supuse unci „ Proposiţiuni de acâstă natură poti fi făcute
chiară în sinulii adunării,
IN
caratele, de curatornlii oră; femaile printruuă
Lasă discuţiuneu asupra loră nu se va putea
procuratoriă, casele de comereii prin unulă din
decide îndată ; sa va decide numai epoca aduusociaţi şi sociotăţile în generală prin unul din nâroi în
care acela cestiuni să fie tratate,
membrii jor, căruia "i cor da procură, chiar dâca.
5$, Adunarea genzrală ascultă raporaceşti represintanţi n'arăă fi posesori de titluri. tulăArteConsili
ului de. administraţie asupra stărel :
Atâtii membrulă care va fi procuratoră pre- Societă
ţei..
a
cun şi procuratorul trebna să justifice dreptul
Ascultă asemenea observaţiunile comisarustă cu opti dile celă puţină înaintede adunare,
lui guvernului şia delegatulni detentorilorii de
Art. 2, Adunarea generală se aduuă de drept scrizur
în ic-care anii la reşedinţa Socictăţei, în cue- câulă i fonciare; numesce pe administratori,
ei torii trebui înlocuiţi. Deliboreză, când sulă lunei lui Martie.
.
i se propune
Afară de ac6i++, ea sc adună extrâordinară îu statat , asupra moditicaţiuniloră a se faco.
o; asupra prelaugirii s6ă disoluţinnii
ori de câte ori 24 otărire a Consiliulni de adanticipate a, societăţii şi în generală asupra
ministrațiune va socoti de trebuiaţă.
tutaloră cazuriloră cari nu vorii fi fostă pre- Arfe5u. Convocarea se făco prin pablicaţiuni vățlute
în statute.
RR
în jarnalele indicate în art, 45, cu 60 qile iuain„Discută, aprobă sii respinge socptelile; otăte de adunare;se va indica scopul convocaţiunii răsce
definitivi dividendală;: partea din benaşi objcetele ce se voră trata,
: neficiii a se distribui directorului, subdire
ctori= :
In casă de urgență, tarmenulii ca putea, fi loră şi la
impiegaţi,
sub titlu do suplime

ntii,
redusă la 50 gile; dâră intracastă casă, vorăî de apunta
mento sc de gratificaţiune,
-.,..
almişi toţi aceia cari voră (i implinită foripaAre dreptulă, cândă va crode că nu trebue
să
lităţila prescrise la art. 49 cu daoy dl: înainte aprobe îndată

de 'diua fixată, pentru adunare,
i
Art, bt, Adanarea generală esta vegnlatii
constituită îndată ce se adună ună numără de

membrii destulă de mare casă pOti represinta
celii puşin a patra partedin capitalnti spotecat.

socotelile şi bilaaţurile, să numâscă delegaţi pentru a" face ună raport pontru viitoroa aduaare, a cărei dată o fixEză
ea
Ensăşy, i
”

„Pote să pună iu causă respunderea directoTului şi a membriloră Consilinlal do admini=
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straţiune; să desemne mandatară pentr
u a intenta tâto acţiu
nile judecătoresci şi a urmări
tOte instanțele cari ară fi uă conse
cinţă.

"Art, 39. In fine

vința administrațiuner afacerilor
ăi

Societăţei
atâtii direcţiunei câtă şi adun
ărei generală a
prop
rietarilor, nu may puşinii şi

comisarulayY
se pronunță în modă suve= guvernul
ui.
E
rană asupra tutuloră intereselor
Sozietăţei şi
Arte
62,
Neîn
ţelegerile între Societatea proconferă prin otărtrile scle Consilialui
de
ainiprio
tari
loră
împrumntaţi și între detentor
nistraţiune puterila necezarit
itdo
pentru casurile scrisuri fonciare,
în casurile neprevtdate prin
cari nu se voră fi prevădutiă,
acest
e statute, se voră otări prin cale
Art. 60, Doliberaţiunile adunărei
de arbi-,
luate con- tragi.
formii statutelorii obligă petoţi
!
membrii, chiar

pe cei absenţi sâă disidenţi,
„Art. 61, Elo voră A constatateprin
proceseverbale

înscrise întrun registru
subscrise de majoritatea membrilo specială şi
r cară compunii biarouliă.
Uă foie de presență, destinată
a constata

TITLULU V

Despre împrumuturi și plățile îm.
:
. Prumuturilorii
.
Art, 68, Conformii art. 1 din
numerală membriloră cari voriă asista
statute, Socie, la adu- tatea face donă feluri de im
nare și acela ali titlurilor,se va
aramuturi
anexa pe lînUnele suută înapoiatecu termene peiipotecă.
gă originaluli procesului-verbalăi,
lungi prin
să de persânele :atr'insa menţiona Va îi subseri- anuităţă calculate astii-felăi ca dâtoria să fie ate.:
mort
isat
ă
într
uni
"Arte 62, Justificarea, în faga celori
termenă, care nu va putea
i de ală fi mai mie de dece ant, nici
treilea despre deliberaţilunile adună
mal mare de 60 ant,
rii
reaul
tă
Celealte suntă înapoiate cu tsrmene
din copiile sâă extractele certificat
scurte,
e de director cu sâă fără amortisa
pentru conformitate, re.
|
i
Aceste împrumutiiri nu se poti face ă
Art. 63, Adunarea generală va putea
de câtă
insti- în scrisuri fonciare,
tui, de va găsi de trebuință, ună
.
Art, 69, Societat
peatru prețuirea valoriloră bunurjurii specială
nu împrumută pe proiloră, fondă prietarii de imobile ea
ce se oferă ca ipotecă.
de câtă pe ântâia ipotecă.
Cu tâte acestea, deca imobiluiii este
inscripţiuni consimţite pentra ver-u grovată de
ă garanţie
contra ver-unei cvicţiuni sâă
ver-unei zente
viagere, Societatea pOte împr
umuta, destulă
Despre adunarea şi Comitetulii delentoril
ori numai ca împrumutulă adăugată la capitaluscrisurilorii fonciare
rila deja înscrise să nn covârşescă

SECȚIUNEA '1V

jumătate valârea imobilului,
Art, G4, Detentorii de serisuri fonci
.
are
se
-Sun
tă
cons
ider
ate ca făcute pe ânttia ipoteadună în fie-care anii la reședința
socie
tăţei
,
că
împr
umut
arile prin cari se plătescii crean
şi anume în timpulă sesiune adună
rei grenera-

"lă a proprietarilor asociaţi,
spre a alege
memb

țele deja înscrise, cândă printr'ace

stă plată sâi
rii Comitetului detentoriloră la scris je prin subrogaţiunea operată în profitul Socieură
tăţei ipoteca sea ține în rândali ântâi
fonciare,
i şi fără
concurenţă,
,
Art, 65, Comitetul estocompusii
de
Intr'acestă casii, societatea conse
brii, numiţi pentru trei ani, Fie-care 9 memrră în mâdin deten- nele sâ!e uă valâre de adju
tori, spre a putea lua parte Ja
nsă pentru a face aalegerea Comite. câstă plată,
*
talui, va trebui să aibă depuse
”
scris

de uă valâre de celă pagini 10,00 uri fonciare
0 lei,
Fie-c

art, 20. Orice actde îm rumutare
va con-

de tentoriloră de seri:
sură fonciare este însărcinată

îndeplinirea formalităţilorii prescrise
la art. 33
din lege.
Art. 32, Nu suntii admise la benef
iciile îm-

ține alegere de domiciliă din parte
ara membra ală Comitetu
a debitorusă depună celă puţină 20,000 lui va trebui Iuă în circumscripţia Tribanalulut situaţiunei
lei
in
scris
uri imobi!eloră jpotecare,
fonciare, Acesti deposită rămâ
ne inalienabilă
Art. 71, Cândii ipoteca legală este
pentru totii timpulă duratei fancțiuvit
înscrisă,
e6le,
împrumautarea na se pâte face de
Ari. 66. Comitetulă
câții după

a. De a alege uni delegată, care
va faucționa în permanenţă ligă direcţiune
a Societăței cu glasă delibaratirii;
IE

prumutariloră făcute de Societate:

.

]. Miaele şi carierele;
De a alege ună delegată care
_
să asiste la
2. Înobilele indivise, dâca ipote
tragerea Ia sorţi a scrisurilori
ca nu va cui fonciare şi să prinde totalitate
a acestori imobileen consimconstate anularea acelorii eşite la
sorţi;
țimân
tuliă
tutul
oră
„e.: De a cerceta darea de semă
proprietariloră;
3. Acela ală cărori usufructă şi nudă i
"cietăţii proprietariloră şi opera anuală a Soproţiunile acestei pietate nu suntii
societăşi, cu drept dea face observaţiu
asupra aceloraşi persae, anile sâle; fară numai

Q. Dea comunica obserraţiunile
s6le în pri”

deca toţi acei în dreptă vor consimţi
la stabilirea ipotecei,

FINÂNCIARE
16i
Art, 70, Nici uă zidire dependentă de imo2. Amortisarea determinată prin dobândă şi
bilulă ipotecatiă nu pâte fi priimită de Socie- prin durata împrumutului,
SE:
tate de nu va fi asigurată la una e6ă la mal
"8. Uă alocaţiune anuală pentru dreptul de
multe companii de asigurare avândă scaunul comisirine şi cheltueli de administraţiune
care
loră în România.
e
nu va putea trece peste 0,50 %fo (50 do bant la
Art, 74, Societatea nu priimesce în garan- suta de lei)
„.
:
ție de câţii proprietăţile cari producă ună veDeosebitii da acâata, la. redactarea actului
nită durabilă şi siguri,
D
so va lun 0,25 %/o (25 bani la suta de lei) asuArt, 75, Suma împrumutuluinu pâte iutfece pra capitalalui împrumutată pentru
alimenta-,
jumătatea, valorii imobilului ipotecatii. Pote rca capitalului de reservă, conformii
art, 34 din
să fie celă multă pentru uă a treia parte a va- lege, şi unii depositii do
2 9% conformă art; 7.
lorii pentru vii, păduri şi alte proprietăţi ală din lega.
a
căroră venită provine din plantuţiune.
Art. 63. Anuităţile se vori plăti, în nume»
Usinele şi fabricele nu sunţă preţuite de cât rară s6ă în cupâna, cu scadenţă împlinită
de.
după ralGrea lori independinte de valârea loră scrisuri fonciare, po semestru
şi la epocela deindustrială...
Ia
terminate de Consiliulă de administraţiune. |,

Art. 76. Consiliuli de administraţiune statucză asupra cererilorii de îm prumutări şi asu-

pra condiţiunilorii împramntalur. după ce întrebă pe arendaşi şi pe chiriaşi dâcă nu aii fă-

In momentul împruomutării, Societatea, re-

ține asupra capitalalui dobânda şi alocuţiunea

prevăgută la art. 84 aplicabile pe timpul pâ-.

nă la cea d'ântâiă scadență semestrială.

cati proprietariloră plăți anticipate de vre-ză |. Art. 86; Conformiă art.37 din lege,
pentru,
vat6re Ore-care, şi dapă ca voră priimi de la oră-ce semestru neplătitii IA seadenţă
va curge
denşii declarațiune legalisată despra arâsta,
dobândă de drept şi fără nici uă punere în înArte 22. Dcă cererea
nu este primită, se târdiere în folosulă Societăţii
cursulii dodă în cunoscinţa părţii, comunicându-i-se mo- bândit pa piaţă, fără a putea după
însă trece petivele refusului. :
.
!
ste 10%.
.
Art. 38, Dâcă cererea se priimesce numai în
Toti ast-fel va fi şi pentru cheltuelile de urparte sâă sub alto condiţiani de cât acele pro- mărire licuidate s&ă după tarife
fâcuto de Sopusa Societăţii

, Societatea, după unii termenă
ce va fixa, 'şi va loa în faga celui co cerea tâtă

libertatea de acţiune.
|
Art, 79, Cândiă se va recunâsce că dreptuli

de proprietate este în regulă şi că garanţia
este îndestulătăe, Consiliulă de administrațiune determină sara de împrumutată şi con-

dițianile împromutării, şi se procude la sem-

nătara contractului condiţionalii,

Art, 80, Dușă constatarea ceri ficatului de

inseripţiune luată pentru Societate, sa procede

la annlarea contractului condițional sii Ja pu-

cietate pentru
a ajunga la plata creanțelorii
a6le, şi acâsta din diua din care voră fi fostă
înaintate, i
Art. 87. Po lingă acâsta, neplata unui seimestru face exigibile întrega dătorie ună lună
după punerea în întârdiere, după modalităţile
prevăduteîn lege,
.
Cândă propietarulă va plăti a patra parte
din detoria sea, va îi în dreptă să câră ca cele
trecă pătrimi cari rămână să se amortiseze de

la acestă epocă în ună numării de ani egali cu.
acela cs fusese determinată în momentul îm-

nerea lui defiuitită în lucrare, de nu'ror fi in- prumautalui pentru stingerea întregel
dâtorij,
scripţinni ss alte drepturi reale asupra imoSe va putea proceda la uă nouă estimaţiune,
bilulur,
dâcă împrumatatulă si Societatea o.va cere.
În casuli d'ântâiă, actulă se subscrie numay
Cândi voră fi păluri cuprinse după cererea
de directori, şi. în celă d'ală ânoilza, se sub- îm pramatatului în evalnaţiunea bunmiloriă
ascrie de directoră şi de imprumutati. .
. fortata ca” garanţiă a impromutalui, nu le va
Actală enunţă îndeplinirea formalităţilor, putea înatrăina de cât după ce va fi prevestită

remiterea culorilarice s'a împrumatat şi data pe Societate şi prin adjudecaţiane publică.
de la care începe curgerea dobândiloră,
Produsulă vingării va fi afectati laplata toArt. 81, Tâte cheltaelile și plăţile pentru tală sei parţială a dâtoriei.
estimaţiune şi altele câte s'aă făcutii cu ocasia - Arte 88, Debitorit aă drept a plăti prin ancererii de împrumutii suntă în sarcina proprie- ticipaţiune totă scii parte din dătorie, .
.

tarului care a făcut'o, chiară câulă
efectua împrumutulă,

Art, S2,

care

nn s'ară

In nici întrună cazi annitatea la

se obligă împrumutatulă nu pâte fi mai

mare de câtă venitulă totală ală proprietăţii,
„ Art, 83, Dobânda sumelorii împrumutate
este fixată de Consilială de administraţiune.
Arte 84, Annitatea cuprinle:

1. Dobânda,

E

Plăţile anticipate se roră face, după voinţa
debitoriloră, s6ă în numerară sâi în scrisori
fonciare, cari voră fi priimite ală pari (sută în
sută), orl-care ari fi cursulă lori.

Societatea întracestii casă a avea dreptul

la uă indemnitate care nu va putea trece peste 1%.
.

Art. 89, In casă cândă împrumatatul la fa- |

- „| cerea contractului ară ascunde sarcinele ce vor

-
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fi pe propriotate şi cari ar putea
vătăma drep„ turile Societăţii, sâii causela de
preferință de
resol

uţiune s6ă de rescisiune, cari
din faptulă lui, dâtoria devine exigiară proveni
bilă, dâcă

„ Societatea o găseace cu cale, şi
are dreptă la
indennitatea prevădută pentru
plata prin an-

ticipațiune, Sa:
Arte 90, Imprumutatulă este ținută
să denunciă Societăţii în termenii de uă
lună alienațiu

nile totale sâă parţialece va fi
făcută, .
- Decă nu ară denurcia întracesti
i termenii,
Societatea, pâte cere de Ia dânsul
plata întregă.
Intr'acestă casă, Societatea
are dreptulă la
indemnitate da 1 ja fixată prin
art. 88, - :

Plăţile anticipat» cart provină din sivist
ru
nu dai dreptă la indemnitatea autor
isată de
art.

86.

ÎN
:
Societăţei se administreză şi se vindă de Consiliulii de administraţiune, care urmâză
într'acesta după uni regulamentă prelucratii
de densulii şi saucționatii de adunarea generală,
Art, 95, Dâca Societatea vindendă ună bunintrată în posesisueea sea nu'şi scâte tâtă
dâtoria de care era impovărată acea propri
state,
t6tă sumase vârsă la capitalulii de revirement
luându-sa Geficituli din capitalulă de rezerv ,
ă; d6că capita
Art, 94, Banurilo cari devină proprietat ”
ea

lulii de reservă nu este de ajunsă,
Arte 91, Imprumutatulii este obligatii
ase- suma ce va mal lipsi se ia din capita
sub pedâusă do a fi Bupus aceleeaş
lulă soini cială cara so înapoiază printr'uă luare
„ demnități, de a denuncia în trei luny
asnpra
stric
ăciututulo
riă
“propr
ietăţi
loră
-nile co va fi suferită
îngagiate. Ia Socie=
menea,

imobilul ipotecată şi tâte
faptele de natură a micşora valâr
ea sea, precum destr

ucţiunea sâă perderea,
incendii
a pădurilorăi şi construcţianiloră prin
ce produceaii
ună venită,
NE
ai
“In lipsă de denunciare şi în ori-ce casă
când

prin asemenea întâmplări valărea,
imobi
„ ipotecati arii fi redusă la a patra parte lulni
tatea va fi în dreptă a cere imediată , Socie:
plata capitalului până Ia concurența scăde
ri valorii ce
a suferitii imobilulii ipotecatiă.
|
„Art, 92, Proprietăţile supuse
a peri prin foc
trebue să fie asigurate de împrumut
at în contra incendiului,
|
e
|
" Actulă de împrumatare va cuprinde
cesiunea
indem

tate în proporţiune cu dstoria fis-căreia
dintr'ânsele,
:
e

Art, 96. Deca ună bună îngagiati la Societate sp pune în vindsre în armă de cereri
făcute de

guvernă sâă de simplii particulari, împramutulii făcut de Societate cu terme
ne lungi
nu intră la mâsă, ci elă se transferă compă
rătorulni proprietăţei împreună cu partea
ce
cuvine în capitalulii socială, acâsta face i se
nuouli proprietară membru ali Societăţei. pa
Cât
pentra împrumuturile cn termene scarte
şi
tru cele-aite sume co ariiavea săia Societ penatea,
ca are dreptii de precădere înaintea
ori-cărei
alte
reclamaţiuni, fie ca da la Buvernii

sci de
la simplii particulari, afară numai de
nităţei în casii da sinistra. -plata da
,
impos
ite
întârg
iate
şi
de
sarcinele
“ Asigurarea, trebuo menţinută pe totă
tirn- acoperirea cheltuoleloră aduse princomunale şi
pulă împrumutărei
vînderea

, . *
.
:
bunului, Unii împuternicită din partea
"Societatea pote cere ca asigurar
Socie'să fie fi- tăţei va asista, la acâstă
ea
xată pe numele săi, şi în asem
vîndere,
n
enea casă redeArt, 92, Uni regulamentii speciali
ventele se plătescă de dânsa; se
va reînţelege că gula modulă de preţuireal
ifra anuităţilorii în acesţă casti se
ă proprietăţilor fonYa spori cu ciare aduse în ipotecă la
Societatea creditului
atâta,
fonciarii.
Art, 93. În casti da sinistru, despiăgub .
irea
Până ce se va aproba de adunarea generală
sa priiinesce d'a dreptul de Socic
tate,

In timpulă de ună anii de la regularea

sinistrului, debitorulă are facultatea
de a restabili
imobilulă

în starea sea primitivă, Acesti
termeni pote îi prelungităde Cons
iliulde administrațiune.
”
Pe tot timpuli acesta, Societatea ține

des- păgubirea ca garanție până la acope
rirea sumelorii ]a cal are drepti; calculate până
la ex„

pirarea anulay,
e
Dapă reconstrucţiunea imobilului, Socie
tatea

remite debitorului despăgubirea, scăde
ndii
ceea ce are drepti să ia.

Decă până la expirarea anului, debitorul
nu
A Întrebuinţatii dreptul săi de a restabili
imobilulă incendiatii, să dâcă a notificată
"nainte intenţiunen de a nu so servi de de mai
aceli

dreptă, indemnitatea este defiuitivă
luată -de
Socie

tate şi va fi trecută asupra creanţei sâle
ca plată făcută prin anticipaţiune, e.

acelă regulament, Consiliuli de administra

țiune va urma potriviti disposiţiunilor
art. 98,

„Art, 98, Proprietarulă care voesce să consă înfățişeze mai ântsiă ună certificată subtracteze ună împrumotii de la Societate,
trebuz

scrisă da trei proprietari ai plăşei sc
ocolului
Iu care so află proprietatea co voesce să
pună
ipotecă, prin care să constate dreptalii
săă ae
proprietate precum şi dâtoriile şi obliga
ţiunile
la cari esto supusă acea proprietate,

Mai trebue să aducă uă sciinţă arătătâre:
1. De întinderea proprietăţei cu arătarea
otarelo

ră;
.
,
2, Da întinderea pădurileră, de număr
ul parchetelorii, de întinderea fie-căruia şi de
etatea
fie-cărui parchetii;
.
9.

De construcţiunile ce aduci venită
,
“4. De îutinderea pământurilor arabil;e
şi a
liregiloră;
.
,
5, De întinderea pământului concedată .l9-

PINAXCIARE

cuitorilorii foști clăcaşi pe acea moşie
, prin legea rurală din 1864, şi do numărală
familiilor

cărora s'a dată pământi;
„6. De pămenturile închiriate şi ÎN
de
nile închirierii, cu arătare de epoca condiţiaexpirărel
contracteloriă ;
7. De prețuirea proprietății după opiniunea
proprietarolui;
DIE
8. De gifra impositeloră şi dărilor
de proprietară, precum şi copie după dâtorite
rolul im.
positului fonciară în cei din urmă
trei ani;
9, Unii certif
ală ic
Tribu
at
nalul
ăui
toră de inscripţiuniie şi. pretenţiun constatăile ce ară
exista asupra, proprietăței;
NR
-Art, 9. Comisiunea de preţnire numi
tă de
Consiliului de administraţiune va face
cunoscut
prin inscrisi proprietarului Qiua
otărită pentu prețuire;
i
Art.-100. Acestă comisiune este
însărcinată :
,
"1. A verifica sciinţele date de
cej
prietari arttați la art. 98 și de Tribu tre! pronalulă judeţulni sâii ală ținutului;
2, A evalua prin expertisă pădur
ile, pământurile arabile, livedile,
scădându-se acele date la locuitori în puterea
legei rurale
din 1864;
.
3. A preţui magaziile şi alteclădir
i cari servă la exploataţiunea moşiei;
4. A preţaui valârea totală a propr
ietăţei, arătândă sciințele cari aă serviti
de bază la aceste preţuiri ;
:
Pământurile date plugariloră foști
clăcaşi,
precum şi fabricele şi alto construcţi
servă la exploatarea rarale, se îa uni cari nu
ţiune numai dreptă sciință, dâră înnu considerasuntă caprinse în prețuirea, proprietăţei,
:_
.
- Arte

101. Comisiunea se 'pronunciă

asupra
tuțulorii cestiuniloră ce o privescii
cn majoritate de glasuri, Ori-ce membru opusă
otărirai
majorițăţii 'şi pâto da opiniunea
sea particuJară, în scrisii.
:

Art. 102, Lucrările Cotisianer

de prețuri
nu poti dura- mai multă do şâpte dile
pentra
fie-care proprietaţe.
Art. 105. Remuneraţianea membrilo
ră Co" misiunci pentru durata prețairii
proprietăţi se otărasce de Consiliulă de unei
administrațiune şi trebue vărsată mai d'inainte
în casă
ca să se dea celorii în drepti,
Arta 104. Pecţuirea făcută după . Si
niodaulă
însemnată la art. 98 este ralabilă
pentru cinci
ani, pentr
u împrumutărila Societăţei,
afară
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TITLULUI
Despre serisurile

„o

fonciare

degage)

ne

(lettres -

“Arte 106, Scrisurile fonc
iare înfiinţate de
Societate suntiă lapurtătoră
(an porteur) şi pot
circula liberi din mână în
mână,
-. Art. 107, Plata făcută
prin scrisuri fonciare în mântle purtătoriloră
descarcă în modă
valabilă pe Societate; ele se
transmită de la uă
pers6nă la alta prin simplă
trad
Ari. 109, Scrisurile fonciare iţiune:
se emită după
cura se facă împrumuturile
de Societate, în serii, a căroră sumă nu pOte covâ
gagiamenteloră împramutațil rşi valărea înoră.
Art. 109. Epocele plăţilori fio-c
ărei serii de
scrisuri fouciare so fixză astă
-felă ca plata defiitivă a fic-cărel seril să sa
amortisarea, imprumotarilor facă uă-dată cu
core
cute asupra imobililoră înga spondente făgiate către Socitate,
|
a
drt,110. Scrisurile fonciare
a
se yorii amortisa definitivă cel fie-cărei serii
malti în cursă

de 60 de ani, socotiti de Ia epoc

loră, şi pentru acestă sfirşit împr a emisiunei
umutații vor
plăti deosebit de alocaţiunea de
0,50 9 (50 bani
la suta de lei), pentra cheltuel
ile de administraţiane în fie-care ani, anui
tate
târe de dobândă şi capitală. . : a coprindă-

Acâstă annitate se ta împărţi în
ducă plăți
seniestriale pe fie-care şese luni.
Sctisarile fonciare

cari suntă a se plăti din sume
le amortisării sa otărăscă printr'nă
era la sorţi
publică, care se va, face în toţi trag
anii şi so voră
plăti la epocele însemnate,
erea seva face
ca ducă luni înaintea termeniiTrag
lui plăţer serisuriloră fonciare. o
:
!
:
Fie-cara scrisă fonciară căduti
la tragerea
la sorţi se va plăți adacător
ului după valorea
sea nominală,
!
a
ri, 1]1, Asupra scrisuriloriă
iare nee! şite Ia sorţi, Societatea va plătipefonsfie-c
are semestra dobândă. a
Acâstă plată se face educător
alui cupânelor
pe valorea loră nominală.
:
Plata dobândiloră şi capitalu
lori fonciare se faceîn lei noni, lui a scrisuzi-:
monetă de aur,
la casa centrală a Societăţei,
administrațiune sâă la agenţii lasăi Consiliolă de
în România
şi în străinstate,
Art. 112, Nu sa va faca seri
suri foneiare do
nă val6re mal maică de 100 ler.
Art, 113, Intervalulă între vErsămen e
tală anuitățiloră. da către împrumut
aţi şi plata dobângiloră aducătoritoră de scris
uri fonciare va

numel ds casuri Teprevăduta, . .
a!
- Ata 105. Membrii Comisinnei de
preţuiri
suntă respundători cu persâna şi cu
a lor
în casuri de fraudă s$ă de abusi în avere
preţuirile fi de dons luni celă pucină.
cu cari sputi însărcinați, graduli
de colpabiArt, 114. Dobâ
. litate ală prețuitoriloră Şi despă
gabirea ce cade suută bine plăt ngile scriserilor fonciare
it cândii se sold&ză aducători-!
asupra loră se otărasce printr'aă
sentinţă ar- lori de cupâne.
bitrală, ai
îi
.
i
E
Art, 115, Serisurile fonciare nu
aă altă aen

134

LEGIUIRI.

ţiune pentru plata capitalului şi a dobândilori | - Art, 124. In timpii de optă dilede la opeexigibilă de câtii aceea, ce potii exersa asnpra raţiunea tragerei, numerele ezite suntă publi-.
Societăţei.
a
.
cata în Bosutorii.

Art. 116, Nu se admite nici nă oposiţiune - În aceeaşi încunosciinţare se va indica diua
la plata capitalului şi a dobândilorii, afară nu- plăţei.. Dintr'acea gi dobândile ce se curină

mai în casii de perdere a scrisuriloră fonciare.
Art. 117. Scrisurile fonciare suntiă representate prin titluri trase dintr'ună registru cu
şuse, tipărită în limba română, francesă şi ger-

aceea ele suntii desfiinţate în prezenţa directo-

fi însemnată într'Ensele.
:
Fie-care scrisă fonciari va avea uă foie de
cupâne.

rului, unui membra ali Consiliului de administraţiune, a comisarului guvernului şi a delegataiui detentorilori de serisuri fonciare. Se închee procesii-verbală despre acâata.

mană. Câtulii dobândei şi valârea nominală va

Aceste titluri suntă subscrise de directori,

de ună administratorii şi de casieră; ele pârtă

timbruli Societăţei gi suntii vidimatede comisaruli guvernului.

:

Art. 118, Plata dobândiloră şi a capitalului scrisuriloră fonciare este garantată:
1. Prin tote sumele capitalului de revirement

ală Societăţei;

scrisuriloră fonciare plătit: :ncetâză de drept.
Art. 125. Scrisurile fe.
= -a plătite se în-.
semneză îndată cu un tirabru de anulare, după.

Art, 126. Scrisurile fonciare priimite în casă

prin plăţi anticipate se însemneză cuună timbru speciali, şi nu poti fi puse în circulațiune
de cât cu uă noă vidimare a directoralul şi unui

membru alii Consiliului de administraţiune.

- In tâte casurile, ele participă la tragerea

la sorţi.

|
Art, 127, Scrisurile fonciare suntă priimite
2. Prin capitalul de reservă (art. 14);
ca efecte publice în tote casele Statului ca ga3. Prin capitalul socială (art. 3); .
ranţie în aceleaşi condițiuni cu carl sant prii4. Prin responsabilitatea solidară a tutulorii mite efectele Statului..
proprietăţilor îngagiate către Societatea creFondurile incapabililoră, a comaneloră şi a
ditului fonciară, şi
stabilimentelorii publice sâă de utilitate publi5. Prin capitalulii de snbvenţiune. (Impru- că potii fi Sntrebuinţate în cumpărări de scrimutare).
.
:
suri fonciare.
:
Art. 119, Cupânele de dobândă şi scrisurile

fonciare a căror plată nu seva fi cerut îu timp

de dece ani după termenulii pentru care a fost
pause în circulaţiune, perdii valdrea lori şi plă-

ţile ce s'arii fi cuvenitii pe aceletitlari rămână

în profitulii Societăţei.
,
Art, 120, Sorisurile fonciars poti fi platnica la di otărîtă şi prin tragere la sorţi. Insă,
afară de uă antorisaţiune specială a guvernula, nu pot să aibă nădată mai mică de12luni.
Art, 121, Dâca uni împramautati plătesce
dâtoria sea în numerarii prin anticipație, Societatea trebue să tragă imediată din circula-

ţiune scrisuri fonciara pentru uă valâre egală

cu suma plătită, afară numai dâcă acâstă-sumă
nu ară fi consacrată îndată la noni împrumaturl ipotecare.
Dâca plata anticipată seface înscrisuri fonciare, se procede la anularea loră.
Art, 192, Scrisurile fonciare destinate a fi
trase ia sorţi sunti create fără epocă fixă pen-

tru cererea capitalulat.

Pie-care plată cuprinde numărulă scrisarilori fonziare necesariă, pentru ca prin amortisare să nu rămână în circulațiune ună număr
de scrisuri fonciara mal mare de câtă capitala-

rilecari se mai dâtorescii de împrumuturile ipotecare.
“
Art. 123. Tragerea

la sorţi a scrisuriloră

fonciare sa face în publică de Consiliulă de administraţiune, în presenţa comisarului guver-

Art, 128. Falsificatoril scrisuriloră fon-

ciare suntii supuşi la judecată şi la pedepsele
prescrise pentru falsificarea de inscrisuri ala
Statului.
-

TITLULU VI

Inventarii şi socoteli

anuale

Art. 199, Anulă socială începe la 1 Ianuarie şi se termină la 31 Decembre stilă nucă;
celă d'ântâiii exerciţiă va coprinde timpnlă între data decretului care va aproba aceste sta-

tute şi diua de 31 Decembre aceluiaşi ană.

La finele fie-cărni ani socială, se va redige
de directorii unii inventariă de activală şi pasi-

vulă Societăţel.

:

Socotelele se închea de Consiliulă de administraţiune.
:
Ele sunt supuse adunărei generale, care procede cu ele conformă art.58.
La finele fie-cărui semestru, se va redige nn.

stati provisoriă de sitnaţiunea Societăţii.

Arte 130. Ceea ce rămâne din beneficiele curate după ce se va lua ducă-deci la sută pentru
fondulă de regerră, dece la sută pentru a seâi-:
stribui administratorilor, formeză dividendali
a se împărţi între împrumutaţi în proporţiune
cu dâtoria fie-căruia către Societate.
Art. 181. Ori-ce dividendă nu va fi recla-

mată în timpi de cinci an! după ce a devenită
exigibilă, se prescrie în beneficiulă Societăţet.

nului şi a delegatului dotentoriloră de scrisuri
Art, 192, Fondul de reservă se compune
" fonciare,
.
. - | din adunarea sumeloră prodase prin prelua-

|
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rea anuală asupra beneficiiloră în virtu
tea ar- | consulte asupra oportunită
ticolulni 14,
ţey
manţinerii s6ă
Aa
disolvărei Sociotăţer.
Acâstă luare încetâză îndată ce acestii
caD&ca Consiliulii de administrațiune
pitală ajunge la proporțiunea de
nu chia20 Ja sută a mă adunarea

, ori-ce interesati pâtă să câră
disolvarea prin Tribunală.
"
Arte
135.
La
expirarea Societăţet şi în casă
se va reduce prin necesităţile prevă- de
disolvarea anticipată, adunarea
dute la art. 14 şi 15 ain lege.
generală o:
tăras
ce
modu
lă licnidăret şi numesce unulă
Fondul de reserră eatedestinaţă
sâă
a face facă mai mulţi licuidatori,
evenimenteloră neprovădute,
Acâstă otărire a adunărei so supu
Intrebuinţarea capitaleloră fondul
ne aprobănl de re- Tei guvernului,
|
zervă se regulâză de Consiliulă de
N
,
administraAdunarea generală este „convoca
țiune.
tă de aurgenţă pentra a regula modal
licuidărei, a
face alegerea licuidatoriloră şi
a regula putezile loră.
In casă cândă la diua fixată pent! ra Modificaţiunile statutelori
adunare
s6ă la a doua reuniune, adunarea
convocată,
conf
ormă
articolului 132, nu va statua asup
- Arte 1383, Adunarea generală
ra
pâte, asupra acestorii măsuri sii
propunerii Consiliului de administraţi
dâca deliberaţiunea sea,
une
şi
cu
nefiind aprobată de autoritate
aprobarea guvernului şi a Corpuril
, uă nouă'adaori Legiui- nare refasă de a se
tore, să aducă la staţutele
supune condiţiuniloră im.
fagă: modifica- puse de guverniă,
ținnile ce se voriă recunâsce de
acâst
a numesce
utile,
”
cuidatori și termină puterile lori, de oficiă HiPote mai cu sâmă să autoriza:
Licn
idat
oriY
potă,
]. Adăngirea capitalului soci
în virtutea une! deliberaală;
țiuni a adunărei, omologată de
2. Intinderea operațiuniloră Socie
ministru de
tăţei
;
nanțe
,
să
dea drepturile şi ingagiamentele fi3. Prelungirea darateY sâle.
So- .
.
cietă
ţei
disolvate Ia uă altă Societate,
ln acestediferite casari,c onvoc
|
ările trobuese
In timpulă licuidărei, drepturi
să conţină uă indicaţiune pe scurt
le adunării.
i a objectu- rămânii aceleaşi cari
li adunări.
erai
cândă Societatea
. .a
funcţiona.
Adunarea nu delibergză valab
”
Certifică socotelile lenidărei
este compusă de ună numără ilă de cât dâca
şi dă chitanţă.
de
represintândiă celă pugină jumă împramutaţi despre priimirea loră,
”
tate a împruConsiliul de administraţinne încet
muturilorii ipotecara; otări
âză de uărea trebue luată cu dată cu
numir
ea,
majoritatea de ducă treimi
licuidatoriloră. .
'
a membriloră de

anuităţiloră îngagiate prin emisiunea,
de scrisari fonciare. Ea reincepe €ră cândi
fondulii de
reservă

TITLULU VII

faşă s6ă represintanţi,

.

TITLULU X

TITLULU IX
Disolvarea — licuidarea

Art. 134, Dâca s'arii întempla ca

de rovirementă și fonduli de reser capitalul
vă să ajanŞă în disproporţiune cu satisfacer
ea regulată
a dtoriei anuale a credituluy fonci
sarali guvernului, în numele săi ară, comiautorisațiunea gavernului, va provpropriă şi cu
oca imediat
întrunirea adunărei generală,
pentru a se avisa Ja măsurile necesarii pentr
u
operațiuniloră creditului fonciarii, continuarea
s6ă la neputinţă şi chiară pentra licnidarea Socie
tăţei,
In ori-ce casi însă, obligaţiunile
contractata
de Societate până în momentulii
se vorii îndeplini în conformitaţa licnidărei ei
cu' legea şi
statatele Sociatăţey:
:
onsil

Art. 136, Datentorii de serisrut
fonciare, în
întâia lori întrunire, voriăi preci
sa prin anume
regalamentii fancţionarea Cowmi
tetuluy lorpre- :
cum şi a delegatului acestuia, în
limitele legii

şi a statatelorii creditului fonciară,
Neîntrunirea

detentoriloră de

sorisură fon= :
ciare s6ă-nefancționarea Comitetului
loră nu:

va putea împedica activitatea, asoci
aţiunei şia
Consiliului de administraţiune ali
proprietariloră asociaţi.
Ra
Art. 197, Societatea se referă la legea
pentru instituirea creditului fonciariă
pentru tâte:
disposiţiunile neprevădate în statu
te,
sâmă acelea cari privesc la jurisdicţi mai cu
unea arbitrară pentru contestaţiuni, supr
aveg
vernului printr'unii comisară, precu herea Bum şi pen= :
tru tâte drept

urile şi imunităţile ce
conferă creditulni fonciară români, acâstă lege
ială de administraţiune este ținută
.
aAri. 188, Acesta
semenea să convâce adunarea gener
to suntă considerate
ală şi să o ca făcendă parte din atatu
lege.
a
e

ete

166

L
LEGI

DIRI

LE
PEN TRU MODIFICATIU
PE
me
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ONORU DISPOSIȚIUNI ALE LEGEI DIN 20 APRILIE 1807

PENTBU IMPOSITULU AȘUPRA BEUTURILORU SPIRTOȘE.;

“(DecretMo. 268 din

25 Ianuarie 1874)

QAPITOLULU II

Art, 1, Articoliă 1, 2, 3, 4, 6,8 şi 9 af legei din20 Aprilie 1807 pentru impositulă asu-

pra bentariloră spirtâso santă modificaţi preCuin umieză

Despre

|

„Despre aşe

da
aj

rea taxelor

porcepţiunea taxelori

Art, 3, Taxele fixate prin art. 1 se percep
asupra rachiurilori şi gpirturilor şi asupra berei produsă în ţâră în momentulă eşirii lor din

" GAPITOLULU 1
:

.

cupriosuli localurilor de fabricaţiune, însă a-

x

U,

supra rachioriloră şi spirturiloră şi asupra bo-:
rei aduse din străinătate, în momentulă rădiLe» Spirturile şi rachiarile în genereşi cărel loră din vamă.
.
a
destinate consomaţianei din întru, sunt
Magaziile în tari fabricanţii do băuturi păîn fayorea tesaurului publică, la plata streză băuturite fabricate santă considerate ca
ormătore:
făcândă parte integrantă din fabrice, * ! .*
PA

e

pr

NL

AKte
bereâ,
supuse,
taxelor
"Pentru fie-căra vâ

dră de pachiti săi de spist |

se va percepe 6 bani pe fie-cate pradă de tărie,

adică do atâtea orf 6 bau! câte grade de tărie

va avea licuidulă,
i
“Uni leu pentru fie-care vâdră bere.

Ca rachiuri şi spirturi sunt considerate tâte

btutarile alcoolice, ori-care ari fi denominaţiunea, lorii, cari se dodânbeacii direcță prin fer-

mentațianea
şi deștilaţiuneu de substanţe natarale.

Constatarea tăriei rachiuriloră şi spirturilor
s8 face cn alcodlometru lui Yagsner, pe baza
unei temperature do 14 grade Reaumur.

„Măsurătâreu se face cu instrumentul (cotul)
locoteneatalai-colonziă Fălcoianu, socotindusg vedra
je 10 ocale şi ocauape 400 draniuri.

Art, 2, Suntiă scutite de plata tazeloră:

Art, 4, Veniturile taxeloră prevădate în le-

gea de facă se vorii arenda pentru: peridăe de
cincă ani, cu ani preți anuală fiză.
-.
Arendările se voră face prin licitaţiuni pu-.
blice, conformii disposiţiuniloră legit asupra
comptabilităţii publice privitâre la asemenea
materii.
:
!
|
In casă d'a nu se putea arerdui veniturile,
guvernulii este autorisat a lo strânge în regie,

putend, pentru acest sfirşit, dispuna da vă șe-

misă pent la 5 la sată din totalul încasărilor. .
Art, 0, devina art.5 cu nrmătrea caprindere:
Pentru băuturile destinate exportaţiunei,
taxele se voră consemna la rădicarea băaturi-

lori din cuprinsul localurilor de fabricaţiune

şi se vorii restitui în momentulă efectnări exportaţiunii.
Regimuli speciali, căruia srută sopuse în

1. Licueraurile, adică băuturile prepârată prin
amestecarea da'alcăpluri obicinnito cu apă, cu materia de vamă localităţile d:semnate sub nuzachară şi substanţe aromatice, întru câtă ta- mirea de port-franc, nu se aplică bănturiloră

xele cuvenito vorii îi fosti plățite asupra aleoolurilori naturale,

2, Rachiurile şi spirturile, licuerurile şi berea deluxi importată din străinătate, întru cât
val$zea loră minimă declârată în vamăva fi pen-

spirtose. Dsepturile șamale de importaţiune
sa roră percepe asupra băaturiloră la întruda-

cerea lorii în aceste localităţi.

tri rashiuri, spirturi şi pentru licueruride 30 lei,

CAPITOLULU III

spizturilo,
scă rachiarile de uă valâre înal mică
se vâ menţine legea din 19 lunie 18606; ” *

Despre contrarenţiuni, fraude

&ră pentra bare de 15 Iei vâdra, câtă” pentru

3. Bachinrile, spirturile şi berea destinate
peritru exportaţiune;
i
ii
4. Rachiurile, spirtarilz şi berea cari s'ar con-

suma în cuprinsulă localurilorăde fabricaţia:

ne, fie de către proprietarii fabriceloră şi familiele loră, fie de către muncitorii întrebuinţaţi
de fabrice,

şi penalități

Arte S
prindere:

devine

art.

G,

cu

următâzea
,

cu-

Bsatiirila sustrase da la plata taxeloră, precum şi vasele conţinend aceste băuturi și midlosele întrebuințate pentru transportuli loră,

sunt supuse confiscaţianii, și făptaitorii frau-

'
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-dei suntă oscbită pedepsiți cu amenaule
de
ld|
Art:
LV.
Se
adaug
ălale
gea
din 20 April! 1567
100 penă la 600 lei.
_
IN
Art, 9 devine art.7, și, laal. 1 allay, cuvintele: următârea disposiţianoca art: 20 :
nat
„„Ună
regle
mentă
dată în forma reglemente=
"<Agenţii Statului sâă cei comunali.» santă
loră
de
admini
straţi
uno' publică va deter
înlocuite prin cuvintele : Agenţii însărcinaţi
modulă de aplicaţiune ali acestei legi. mina
cu percepţiunea taxelorii.»'
Prin
EI
acestă
Arte IL Articolele '5 şi 7 alo legit din 90 A: bricau reglementi se va otări dbligaţiunile faţiloră şi importatoriloră de btutari supriliă 1867 suntă suprimate,
|
Pa
puse ta şi lo
penăli
ră
tățile câit în limitele
„ALII,
rt
Articol
sele 10, 11,12. 13,14, 15: 16. art. 6 se orăxe
aplica pentru netudepliriirea acâ17, 18, 19, 20şi21 ale legii din 20 Apriliă
1867 storă obligaţiuni.
iu
devine respectivi articolele 8, 9, 10, 11,
12;
Art, V, Legeade facă să va punîn aplica
13,14, 15, 16,17, 18 şi 19,
„| ţiune Ia

şâse lanr după promulgarea ei.
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LEGE GENERALE A VĂNILORU
(Decreti No. 1203 din 5 Iunie 1874)

* TIPLULU 1
Despre

furiloră deapărţite de învelitorile lor, sâă scă-,
dendu-se din greutatea sporco ua atâta la 'sută.
care va

drepturile de ramă
constitui daraua (tara) legală şi care
Arte 1. Măzfurile de ori-ce felă şi cualitate, se va determina prin tarifă pentru fie-car felă
de marfă şi fie-care felă de invelitâre. ,
produsuri ale solului s&ă ale industriei,
voră fi
Art. 6, Uă comisiutie ai cărei membri vor A
supuse la trecerea lori peste frontietele
Româniel, atâtă la intraro câtă şi la eşire; drepturi- numiţi jumătatede guvernă şi jumătăte de câ:
merile de comnerciii din Bucuresci, Iaşi.
loră de vamă fixate, conformă legii de facă,
Craiofară de excepţiunile prevăgute de acestă lege.a- va, Galaţi şi Brăila va fi însărcinată ca ajcă.
tuirea
primul
ui
tarif
ală
dreptu
rilor de
Arte

vamă.
2. Drepturilede vamă so voră fisa prin
Unii reglementiă de administraţiune public
tarife generale, acestea însă, precum şi conven
ă,
- va determina numărală membrilor
țianile ce s'ară încheca cu Statele străine
cari voră
voră compune comisiunea, moiulă numire
acestori
forma objectulă unorii legi speciale, "Art, 3. Taxele se voriă calcula, asupra, valo- membri, chipalii cum voră fi retribaiţi şi rega-,
lile
ce
Comisi
unea. va avea să păzâscă în lu:
rci mărfurilorii. Mărfarile voră fi tarifatedupă
,
natura loră, po greutate, pe măsură sâă pa na- crările ei, mai ales pentru a ajunge la ceâ mai
mare
esactitate posibilă în stabilirea valârei
mără; numai excepţională vor putea uuele mărmărforiloră cari se ori tarifpe
a greutate,pe
furi să fe tarifate ad-valoren.
măsură sâă pe numără.
Art, 4. Pentru mărfurile tarifate pe greuArt. 2, Nică uă modificaţiane la tariful dicii=|
tate, pe măsură scă pe mumăriă, valGrea care
turilor
ă de vama nu să va putea; faca de câtă
se ra ua de basă esta valGrca de midlocă -ce
printr'oă lege,
i
vori avea mărfurileen gros pe piaţa Bucure
Ca tâte acestea, decrete domnesir voră pa='
scilorii în momeiitali alcătuirei tarifalui,
scă- tea, în casură de urgență, să ordone

dendu-se din acâstă valsre, pentru mărferile

exclusivii străine, adică care nn aă similar
iile
oră între produsurile române, de Ja dece
(10)
pent la cinci-spre-dece (15) la sută drept
spese
posteriâra cumpărâtârei în străinătate,
precum drepturile de eşire plătite la cămile străi:
ne, transportală, asigurarea şi altele.
" Pentru mărfurile tar;fata ad-valorem,
val6rea asupra căreia se voră percepe drepturile
va
fi aceea ca voră avea mărfurile la locală
şi în
momentală intăgişării lorii spre vămaire, fAră'
a'se ţin nici uă 'sâmă de spescla poster
idre
compă&rătâret în străinăta, :

provisoriăscăderea drepturilor de vamă Ja importaţiune
:

1. Asupra articolelor de prima necesi
tate
pentru hrana Gmeniloră, precum cereale
le, le-,
gamele făin6s0 şi altele asemânea.
N
2. Asupra materiilorii prime năcesarii indu=
strizi naţionale,
II
po

Disposiţinnile asti-felă luateca titlală pro-

visoriiă vor fi presintate, sub forma de projec
t
de lege, Corpurilor legiuitâre la ccâ may
apro="

piată sesiune a loră. - ,
Art. S, Voră fi cu totulă
de vamă la importaţiune :

scotită'de'drâgtut

_,
ia
1. Cărţile în genere, operile'de cârtog„irhâă”
* ATt. 5. Mărforile tarifate pe greutate voră
în
fol
sei
adunăt
e
în
atlasuri, gravur
plăti drepturile pe greutatea curată: Greuta
lit9-.
grafiile şi fotografiile în foi să adunaile,
tă 'ti'af
tea carată se va stabili. după alegerea înfăţi-- bumur
: i
şi
operil
e de misică: grâvată,. Jitogra=
gătoriloră
mărfarilor, sâi prin cântărirea mâr-

fiate sci imprimate cu caractere miobile,
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2, Instramentele şi aparatele de demonstra-

fane, Carl servesc învăţământului de ori-ce

)

;

rea tarifului va stabili nomenclatura exactă a

tatolorii

produsuriloră cari, în temeiul legit
gradă.
a
de fagă, urmâză a fi scutite de drepturi sâă a
3, Objectelo de artă şi de couriositate deati- cărorii importa
ţiune să exportaţiune este inmate museeloră publice s6ă colecțiunilori par- tergisă;
produsurile cuprinse în acâstă nomenticulare,
clatură
” 4. Mineralele din cari se extrage forul şi fe- scutită vori fi fuscrise în tarifă cu menţiunea,
s6ă cu acea prohibit, după categoria
Tarile şi oţelurile nelacrate, în şine şi în drugi
pătraţi s6i rotund, până cândă exploataţiu- căreia, voriă aparţine,
Art, 13, Nici uă scutire şi nici nă probibinea minelorii de feri va fi început în România.
ține nu voră putea să fie stabilite din noi şi
5. Cărbunit de pământă în “genere

până când
exploataţiunea minelorii de cărbuni va fi începutii în România.
!
„6, Machinele cu aburi în genere, fire
s6ă

mobile.

7. Machinele şi instromentele agricole de
totii felulă,
,
8. Machinele de toti felul servindă la cxerciţiuli unui meşteşugi sâă unei industriy

Gre-care.
9. Materiile prime destinate Ja fabricaţiunea

luminărilori stearice şi a săpunului şi produsurile accesori! necesari! acestei fabricațiuni,

nick uă prohibiţiune existentă nu va putea fi
rădicată altă-felă de câtă priatr'uă lege. Cu
tâte acestea, decrete domnesci voră putea în
casuri de urgenţă :
1, Scuti de drepturila importaţinne grânele

şi alte produsuri nocesarii la hrana Gmenilorii,

2. Intergice exportaţiunea grâneloră şi altor
produsuri necesarii la hrana Omeniloră.
3, Interdice importaţiunea animaleloră şi a
produsuriloră din animalele provenind din țări
unde voră exista bâle contagiâse.

4. Interdice importaţiunea vițel bolnave,
Disposiţiunile provisorii, realisate prin de10. Materiile tinctoriale şi produsarile chi- crete
domnesci în virtutea articolului de facă,
mice trebuitâre industriei,
se voră supune, sub forma de projectii de lege,
11, Sdrenţele şi petieile de totă felulă desti- ratifica
ţiunei Corpuriloră legiuitre :a cea mai
nate la fabricațiunea chârtiei.
Arte 9. Voră fi scutite cu totală de dreptu- apropiată întrunire a loră,
Art, 14, Mărfarile indigene cari vor fi fostii
rilo de vamă la exporta

ţiune :
1. Sarea.
"2, Tutunurile în for ssă fabricate, sub ori-co
formă.
"3. Făina,
4. Cărţile, operile de cartografie şi operile
de
musică imprimate în România.
"5. Vinurile şi oţeturile,
6. Rachiurile şi spirturile,
"7. Păcara (petrolulă) brută sâă rafinată,
8. Produsurile mineloră exploatate în Ro-

mânia,

IN

"9. Produsorile manutactarate în genere,
Arte 10. Suntă cu totală oprite d'a sa
im-

porta în România :
1. Armele,

praful de puşcă şi mauniţiunile

de resbelă în genere.

"2. Sarea, fie de stâncă fie de mare.
3. Tutunurile în foi sâii fabricate, sub
ori-co

formă, afară de casurile determinate de
dia 6 Februariă 1872, pentru înfiinţarea legea
mo-

ropolului tutunuriloriă.
4. Vinnrile ordinare considerându-se ca
astfel tâte vinurile a căror val6re, la locurile
ds

provenință, nu se va rădica celă pușină la una
sută cinci-deci frauci hectolitruli. |
5. Spirturile şi rachiurile ordinare după cum

sunti determinate prin legea impositulnă
asn-

pra băuturiloriă spirtâse,

expediate în străinătate şi cari vorii fi rămasă
nevîndute, so vosiă putea reimporta fără plată
de drepturi cândi crportaţiunea loră dia Bomâuia se va doredi întrună modii netăgăduit.

Mărfarile provenindă din întru! ţărei şi cari

se ori presenta la, frontieră pentru a fi exportate nu voră îi supuso drepturilor de eşire otărite prin tarifă câudă se va justifica, într'an
modă netăgăduită, că ele ai fostă mai "nainte
importate din străinătate şi că s'aă plătită

pentra dânsele drepturile de intrare.

Mărfarile despre cari esto vorba în artico-

lulă de faşă voră plăti însă, sub titlul de taxă

de înapoiare, uă taxă care nu va putea fi mai
mare de câtă 20 bani, nici mal mică de câtă
5 bani pentra fie-care sută chilograme. Taxa
de înapoiare se va fixa, prin tarifulă generală
ală drepturilorii de vamă, pentru fie-care felă

de marfă,

ținându-se sâmă de raportul

între

valorea şi greutatea el; ea nu se ra aplica mărfuriloră scutite de drepturi la importaţiune sâă
exportațiune.
Arte 15, Mărfarile străine cară vorii trece
prin Boimânia pentru a fi transportate din nă

țâră străină în eltă ţră străină, şi mărfarile

indigene cari, pentru a fi transportatede laun
punctă ală Românieila altală vorii împrumuta
teritoriulă unei ţări străine ssă se voră erpadia pe apă afară din frontierele României, nu

Art, 11, Santi cu totulă opritea se exporta
din România sdrenţele să peticile do totii fe- șoriă fi supuse drepturilor de vamă nici la ictrare nici la eşiro.
lulă destinate la fabricaţiunea chârtier,
Art, 12, Comisiunea însărcinată cu alcătui- rif,Arte 16, Drepturile de vamă, înscrise în ta-.
se voră plăti integrală fără a se ține sc-
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mă de cualitateas6ă da valorea relati
vă a
fariloră. Nici uă antoritate administra măr- în atribuţiunile Ministerului de finance; ea se
tivă şi va dirige și se va priveghia de
direcţianea connici ună tribunală nu voră putea să
scadă a- tribuţiuniloră indirecte din
acestă Ministeră
ceste drepturi de cât în casurile de strică
ciuni conformii disposiţiuniloră existente
provenind din forţă majoră ivită în
ati
lă vorii lua ulterioră pentru organisațian cari se
trausportului mărfarilorii. In asemenea cursu
ea admi-.
casuri
nistraţ
iunii
central
e a financelorii.
se va putea face asupra drepturilorii
un BcădăArt,
22.
Percepţiunea drepturiloră şi tote
mentă proporţionalii cu depreciaţiunea
suferită operațiunile avândă de objecti
de mărfuri. Ca evenimente de forţă
i d'a garanta înmajoră se teresele fiscului, se vor face
prin biurourile de
vorii admite numai incendiul şi naufr
agiulă.
vamă stabilite pe frontierele şi în interi
Arte 17. Ori-ce marfă care nn se va
orulă
|
scrisă în tarifă, fie marfă străină imporgăsi în- ţărei.
Ia
tată
în
Art, 23. Număraliă biuroariloră de vamă se
România pentra consumaţiune, fie marfă
genă expediată în străinătate, so va asimil indi- fixeză, de uă cam-dată, la 55. din cară 49 pe
a ar- frontiere şi 6 în interiorul ţăref;e
ticolalni celui mai analogii înscrisă
le se împartă
în' tarifă. în 5 clase precum urmeză :
Art, 18, In casurile de modificaţiuni
,
la
tarifii, regimulii care ae va aplica mărfu
.
Clasa 1
riloră,
atât în ce privesce drepturile câtii
:
Galaţi, Bucuresci- Gara-Tergu-Vestei, Bucuprivesc scutirile şi prohibiţiunile, va şi în co
fi
în vigâre în momentală presentării mărfa acelă rescl-Gara-Filaretă, Iaşi şi Iţoani-Suceva,
pentru importaţiune sâă pentru expor rilor
|
Clasa II
taţiune.
Cu tote aceste, în casulă de opriro
Ismailă, Giurgin. Craiova, Turnu-Severin,
taţiunii cerealelor şi altoră.produsuz a expori necesa- Ploesci, Botogani, Predeal
ii şi Verciorova.
rii la hrana Gmeniloriă, provădută
Ia art. 13a!
legii de faşă, şi dâcă termenul
Clasa III
punerii în e- ,
xecuţiune a măsurii de oprire va fi:maf
scurti
Reni, Călăraşi, Olteniţa, Turnu-Mâgurele
de câți 45 de dile, se ra putea permi
te egirea Bechetă, Calafatii.
articoleloră prohibita gi după acestă
Riolă- Vadului, Mihăileni,
punere în Oituzi, Ungheni, Tatar
execuţiune, cn condiţiunea pentr
ă-Bunară şi Pabacnlău exportatori Caba.
d'a dovedi, prin acte autentice,
că mai 'nainte
de data decretalui Domnescii stabi
lindă opriClasa IV
Tea, aveaă luate angageamente în
străin
"Chilia, Gara-Prutalui, Goura-Ialomiţet, Zimnici uă-daţă însă esirea nu va fi permi ătate;
trecere de 40 dile do a data decretului să după nicea, Islaz, Corabia, Giuvala, Cornui-Luncei,
Mamorniţa, Scaleni, Scopoşeni şi Comrata.
Art, 19, Nimeni nu va putea să de oprire.
fie apiratii
de drepturile şi de prohibiţiauile
vamal
Clasa V
pretinde vre-ună pririlegii sub ori-ca e sâă
re titlu
Vâlcovii, Cetatea, Gruia, Groiui-Neprn,
ară îi. Se voră putea însă impor
Bata fără, plată liga, Floril
e-Albe, Sălătruculă, Nucşora, Piede drepturi şi fără a se ţine sâmă
de
țiuni objectele destinate întrebuinţării probibi- troşiţa, Predeluşa, Bratocea, Tabla-Bauţiloră,
perso- Bisca-Rosili, Dorna, Comănesci,
nalea membrilor corpului diplomatie
Prisăcani şi
acreditați Rădăaţi.!
pe lîngă guvernulă română şi a famili
a
ilor lori.
Art,
24,
Nici
unii
binroi de vamă existentă
bjectele importate sâii exportate pentr
u
na
va
putea
fi suprimat şi nici ună biuroă noă
comptali guvernului sâă ali administra
loră publice vori fi supuse disposiţiu ţiuni- nu va putea fi stabiliti de câtii în virtutea, uniloră ta- nei legi. In casală
de supresiune să de stabirifului ca şi acele aparţinândă comer
cialei sâii lire din noi a unui
biaroă, legea relativă
particnlaniloră,
ie
se va pune în execuţiune de cât ânpă duoăl nu
Art. 20, Acel către cari mărfuri voră
uni .
fi
acelă puşinii de Ja promulgarea ci.
dresate nu voră putea fi siliţi a plăti drept
uÎn intervalul d'intre promulgaţiunea şi i
rile dtorite pentru densele nici a le
pu:
reezporta, nerea în execuțiune
a Jegoi pentru supresiunea
cândă vori fi mărfari prohivite, dâcă
voriă de- sâii pentru stabilirea
din noii a unui biuroă,
clara în scrisă că le părăsescă în vamă,
.
administraţiunea saperi6ră va îngrij
. Mărfarile astă-felă părăsite se
i să se dea
voră tinde acestei legi cea mai
întinsă publicitate posişi preţul loră se va întrebuința în modul
care
bilă, cu osebire la lorală de situaţiune
se va prescrie prin legea de faşă.
ali bin.ronlui şi în localităţile vecine, *
Si
Art, 25, Biaronrile de vamă voră fi
agedate
asti-felă ca să răspundă în acelaşi
timpă
Despre administraţiuuea vămilor şi
buințeloră comerciulnă şi conveninţeloră tre'servicinlai,
despre poliția frontierelorii
.
a

TITLULU 11

Art, 21, Administraţiunea vămiloră va 6!

In localităţile unde administraţiunea nu va,
avea clădirile ei proprii nici terenu
rile nece-
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sarii pentru a clădi, Şi decă
na
bună tocmelă. închiria sâă cump va putea, prin |. Asemenea dia;osițiani voră fi luate
ticulari clădirile sâii terenurile ăra de ia par- |erete Domnesci pentru a cărorii pune: reprin decari lo va so- | Xxecuțiune se va;
în: ecoti cele mai favorabile pent
fira unt termenă celii puți
ru aşedarea biu- ide 2 luni
nă
de la data loră.
rouriloră şi dependinţelorii
.
Joră, ca va avea |
Art. 30, Oaebită de binroury
dreptul d'a usa de disposiţiuni
se vor stabili,
le
priaţiune pentru causă de utili legii de expro- |la diferite punete ale frontiereloră,
post
tate publică. U- vamă, unel
tilitatea publică se va decl
e permanente pentra Inlesnir uri de
ara
ea
Domneseii după propunerea Blin prin decretă pulaţiuniloriăi comuneloră limitrofe, altel poisterului finan- visorii, adic
e pPro=
geloră,
ă
fanc
ţion
+,
ândă
numay peridâică,
pentru săvârşirea operaţiunilo
Art. 26. Frontierele se roriă
ră cari privescă
împărţi în atâ- păşunarea
tea secţiuni câto biurouri de
vamă se vorii afla din aces vitelor străine:în România. Fie-care
te posturi ală căror numără şi
de a lungulă lori. |
aşedare
.
:
se vorii otărt de guvernă după
„Acţiunea fie-căraia biuroi
inte
le popusupra întinderii formând secţsaiuneva exercita a- laţiuniloră şi nevoile serviciului, vareseatir
a în care â- biuroulă celă mai
na de
cestă biuroi va fi aşedată.
vecină şi
sncursală a acestui binroă. va fi privită ca uă:
art, 22, Administraţiuea va
|
Posturile do vamă se vori ține,
care biuroă de vamă să fie indi îngriji ca fiepent
prin uă tablă aşedată d'asapra, cată publicului lucrările loră, în limitele atribuţianil ru tote
oră
uşci de intrare 88 voriă otăr
a biaroului sâiă în ori-ce zltă
i prin încheeri ale ministru ce li
loci aparent lin: nangelor
lui fiă,
gă disa ușă; ea va îngriji asem
,
.
enea ca în fie!
Art, 31. Biurâurile de vamă vor!
care biuroii să se ţină la disposiţ
fi, dapă înneloriă cari ar dori să ja cunoscin iunea. persâ- somnătatea lori, compuse de şefi-percept
ori,
tGte actele oficiale, tarife, legi, ţă de densele de controlori, da verificatori-taxator
i, de reși.
reglemente şi sori de impi
altele relative Ja drepturile de
egaţ
i
de
canc
elar
ie,
de
magazinari
cepsiunea lori. Osebiti, afişuri vamă şi la per- şi de supraveghiători.
E
Art, 82, In capul fie-cărnia
biuroului roră arăta formalit lipite în întrul
biuroi de ramă
ăţil
nită de către publică pentra difere de îndepli- | se va afla ună şelă-perceptoră caro
va dirige,
itele afaceri va priveghi
de vamă.
a
şi
va
:
cont
rola tâte părţile servi|
cialui biuroalul,
Arte 25. Biurourilo de vamă vor
Me
fi deschise
Şefală-perceptoră va fi însă
în tâte dilole afară de Daminici,
rcinată în spetrei ile ale cială cu totii
pasceloră, trei qile alo crăcivnu
ce privesce mănuirea fonduril
luy şi 12 sărbă- şi comp
oră
tabi
tori mar) ale anului, a căroră
listă se va alcă- chitanţe litatea; el va semna usuşi ori-ce
tui de guvernă,
de priimire de bani, precum şi orlce
socoteli, state şi altele ce va
Biarourile de pe frontieră, într "
adresa adminie1 Apriliă şi straţiun
30
ii

Septembre inclosivii, dela 7
la 7 ores&ra, şi între 1 Octombre
inclasiv do la 8 ore de dimin€ţă şi 1 Martiă
până la amâdi,
şi de la 2 ore după

ore dimintţa
penă la amâgi şi de la 2 ore
după amâdi până

umedi până
Biarourils din întrală ţErei, la 6 ora s6ra;
între 1 Apriliă
şi 30 Septembre inclusiv, de
la 9 ore diminâţa
pent la 5 ore sâra şi între 1
Octombre şi 31 Mar-

tii inclusiv, de la'9 ore diminsţa
pânăla 4 ore
stra;
-

Disposiţiunile de maj susii
se voră aplica,
„ În ce privesce închiderea
biur
nicile şi în alte dile da strb oaziloră, Dumiătore, numai Ja 0peraţiunile comerciala proprii
dise;
Pentru trecerea căl&torilorii
şi pentru alte
trebuinţe urgente,

biarourile
deschise în tâte gilele la orl-ce voră trebui să fie
oră fără nici vă
excepţiune.
Ă

superidre.
,
Şefulă-perceptoră va îngriji, pe
responsabi-:
litatea

sa, de exacta aplicaţiune a legil
orii şi
a reglementeloriă privitâre la
drepturile vămei
şi la asigurarea acestoră drep
taci
cestii sfirşitiă, toţi impiegaţii biur. Pentru aoulni soră fi
sub ordinile sâla și elă va fi în
drepti d'a împărţi Incrările între acesti impi
ogați, după cum
va găsi do

curiinţă şi fâră a ține sâmă de natara specială a foncţiuniloră fie-căra
ia.
Art,

33, Şefii-perceptori so voră împă
rţi în
cinci clase corespungdânâii celoriă
cinci clase de
biurouri de vamă; apuntamentel
e loră voră â :
Pentru 1-a clasă, de 6600 lef
pe aut
>: 2-a
>»
> 5400
—
»
S-a
>»: > 4200
—
>

4-a

>

>

8000

-—
>
Da
>
> 9400
|
Art, 34, Șefii-perceptori voră.— fi
Art. 29. Pantra asigurarea
directă juregularităţii per- stiţiabil
cepțianiloră, guvernulă
af Carţel de comptari şi roră
stringe atribnţianile unorvaă fi în dreptă.d'a re- ta comptulă gestiunei loră în nomele presenşi pe reînsemnătate prin situațiu biurouri de puţină sponsabilitatea lor personală.
nea loră.şi d'a perArt,
mite numaialtoră biuroarI
33, Sefil-perceptor
sorii
i fi responsabili
operaţiuni, şi inaY ales acele importante Gre-cară nu numai de actele gestiunal. loră
personale,
relat
ive
la
impo
r
deră şi de actele gestiunei acelo
tațiunea de mărfuri supusela
ri car! .voriă fi
dreptari rădicata însărcinați
scă grele de aplicată,
săi
înloc
uăscă
, în casuri de absenţă
:
volantară de la poată.
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Art. 36, Şefii-perceptori nu vorii putea fi - Revisori! roră fi asemenea
însărcinaţi d'a
instalaţi în funcțiunile lorii mat "nainte de a priveghea totă ce so va petreaca
pe întinderea
depune unii cauţionamentii în numerarii sâă în
da frontiera supnsă acțiune! biurcarilor cărora:
efecte emisa sâă garantate de Stati sâă în scri- vorii aparține,
IN
iai
|
sură fonciare.
Revisorii se voriă împărţi în ducă clase cwaCauţionamentulă va fi da 20,000 let pentru puntamentele de 3300 şi de 2100 lei pe an;
—
şefii-perceptorăde 1-a clasă, de 15.000 ler. penei vor fi obligaţi d'a presenta; înainte de intra acei de a 2-a, de 9000 lei pentru acei do a trarea, loră în funcțiuni, garanţia unei perene
3-a, de 6000 lei pentra acel dea
4-a, şi de cunoscută de solvabilă, care să respundă pen3000 lei pentru acei de a 5-a.
.
tru buna lori purtare în servicii,
Canţionamentulii va putea fi priimită şi în
„Art, 40. Impiegaţii de cancelarie nu roriă
imobile, insă cifra lui, în asemenea casă, s6 va
avea atribnţiuni speciale; ei vorii putea fi încresca cu 50 la sută,
trebuințaţi la toti ce va privi expediţiinea a-

Canţionamentulă va servi de garanţie pen-

tra tâte faptele resultând din diversele gestiunt
cu cari şefii-perceptori voră putea să fie însărcinaţi în acâstă cualitate,
|
.
Art. 37, La fio-care biuroii de clasa 1 se ra
afla ani controloriă însărcinată în speciali cu
direcţiunea şi cu priveghiarea. operaţinniloră

de verificaţiune şi de taxaţiune,

Controlorulă va fi responsabilă de exactita-

facerilor şi execuţiunea generalăa serviciului.

Impiegaţii de cancelarie vorii fi de patra clase cu apuntamenitele de 3300 lei pe ană pentru
l-ea clasă, da 2400 pentru a 2-a, de 1800 pentru a S-a şi de 1200 pentru a 4-a.
Arte 41, Magazinarii voră fi responsabili de

păstrarea mărfuriloră şi ori căroră alte objecte
cari se vorii depune în magazinele vamei;

că

fi dâtorl d'a represinta totă-d6-una, aceste
tea verificaţiunilori şi taxațiuniloră, el va pu- voriăi
mărfari sâă objecte în slarea în care le-aă fost

„tea, în curentulii operaţiuniloră, deslega dificaltăţilo cari se voră presenta și va fi dâtorii a
îndrepta greșelele ce ra dovedi în lucrărila ve-

rificatoriloră taxatori.

|

Apuntamentele controlorului
vor fi de 5400 lei

pe ană.

Controlorulă va depune, înainte de intratea

.
încredințate.
- Magazinarii voră fi do trei clase cu apuntamentele de 3000 le pe ană pentr 1-a clasă,

de 1800 pentru a 2-a şi de 1200 pentru a 3-a.

Magazinarii roră depune, mai înainte de intrarea lor în funcțiuni, ună canţionatneată în
numerariii, în efecte publice sti în imobile;

lui în fancţiuni,
ună cauţionament de 12,000 lei şifra ucestui cauţionamentă va fi do 4000 lasă
în numerar s6ii în efectepubl
ice, stăde 24,000 lei
în imobile.
a
Art. 38, Verificatorii taxatori vorăfi înzăr-

cinaţi de a constata natura, felult şi cuantita-

tea nărfurilorii şi de a licuida, drepturile exigibile după tarifă.
Verificatorii taxatori ori certifica, prin semnătura

lori,

exactitatea fie-căreia operaţiuni

sărârzită de dâaşii; ei voră fi responsabili pentra erorilecu se voră dovedi în lucrările loră,
mai alesă în ce privesce aplicaţiunea tarifului,
şi nu vorii putea, sub nici unii pretextă, să fie
apăraţi de responsabilitate.

Verificatorii taxatori vor fi împărţiţi în trey
clase cuapuntamentelede 4500. 3300 şi 2000 lei
pe ană, şi vor fi obligaţi de a depune,

înainte

de intrarea loră în funcțiuni, un cauţionament,

în numerară sâi în efecte publice,de 10,000 lei
pentru acei de 1-a clasă,de 700!) lei pentru acal de a dona şi de 4000lei pentruaceidea 3-a.
Cauţionamentulii va putea consista, Şi în îmobile, însă atunci cifra lui se va rădica cu 250/0.

pentru magazinarii de l-ea clasă, de

2800 lei

pentru acei de a 2-a, clasă şi de-1800 lei pentru acei de a 3-a clasă.
Art, 42. Supraveghetorii oră fi agenţii de
execuţiune al biurourilorit pentru totiă ce privesce serviciul afară din localurile biarourilorii. Osebit, ef voră îndeplini dâtoriile de cântăritori, pnitori de plumbari, portari şi îngri-

jitori al localuriloră,

Aa

La biurourile unde se voră afla revisori supraveghetorii voră fi sub ordinile imediate ale
acestora.
Supraveghetorii so vorii alege de preferință
dintre suboficiării, caporalii stii brigadierii şi
soldaţii cari 'şI vorii fi împlinitii timpul de
servicii în armata permanentă, cari voră sci a
citi gi a scri şi cară voră presinta certificate da
bune paurtări liberate de consiliile de admini-

straţiune ale corpuriloră în cari voră fi servit.
„ Supraseghetoril se vor împărţiîn duoă clase

unde

cu apontamentele de 1080 şi de 960 lei pe an.
Supraveghetoril de clasa l-ca voră fi'obligați d'a avea ună cală, şi pentru acâsta ef vor

efectueză afară din coprinsulă biurouluy
şi, la trebuinţă, d'a coopera la aceste lucrări.

cialii de păzitori ai vămiloră. '
Art. 43, Şefii-perceptoride orf-ce clasă, con-

Art, 39. La biurourile sitnate în porturile

mişcarea navigaţiunei. va fi mare şi la priimi, pa lingă apuntament
ele lori. uă sumă
biurourile de pe frontierele de uscată prin cari de 300 lei pe an ca indemnitat
e de furagii.
cireulaţiunea călătorilorii şi a mărfariloră va
Tudetoririle supraveghetorilori voră Â atafi însemnată, se voriă afla revisori însărcinați bilite ast-fel ca aceşti agenţi
să pâtă, la vreme.
da asigura mersulii regulati ală lucrăriloră de trebuinţă, servila formarea
unui cotpă specari se
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trolorii, verificatoritde l-eași de a
clasă şi | suşi, fie prin fomeea sâă
revisorii de l-a clasă se voră numi 2-a
prin copii sei locuind
toră după presentaținnea Ministerulayde Domni- împreună cu dânsulă.:
finang
eArt,
60. Agenţii vămiloră cari voră perce
loră; toţi cei-alţi fancţionari se vor
pe
ordonanţe ale Ministerului financelor,-numi prin alte drepturi sâiă drepturi maţ mari de câtă acele determinate prin legi se vorii
Uni reglementă va determina condiţiuni
lo concusionari, conform disposiţiunilor pedepsi ca
de admisiune şi de înaintare în servi
iă codulut
ciulă ad. penală.
ministrațiunei vămiloră,
Art,
51,
Agenţ
ii
vămiloră cari voră primi,
Art, 44, Agenţii administraţiunoi vămil
oră directă 6ă indirectă, vre-uă recom
de tote gradele voră depune, înainte
pensă, grada intra- tificațiune s6i darii, se
rea lor îu funcțiuni, jurământul const
voră condamna la peituțional. depsele otărite de codul
ă penali pentra fancŞefil-perceptori yoră depune jură
ul
în- ționarii publici cari primescă
aiutea Tribunaleloră de prima instanţă,mânt
mită.
6ră
toţi
Art, 62. Agenţii vămilori şi acei însărc
cel-alţi agenţi, inaintea judecătorilor «le
iotdle,
nați a'i ajuta în exerciţiulii fancţiunil
Art, 45. Ori-ce fancţionară ali servic
oriă loră
iului cari se vori dovedi că ai favor
vămiloră lucrândă afară din localul
isată importabiuroulai țiuni e6ă exportaţiuni
în franda drepturilor
va trebui să albă asupră'i nă comis
iune, libe- vămei se voră pedepsi,
cândă importațiunile sc
rată de administraţiunea superidră, sub
tura, ministrului finangeloră sâă a delegsemnă- exportaţiunile se vorii fi făcută chiar prin coatulu
i
prins
ală
biuroariloră, cu închisâre de la ună
săi; acestă comisiune care va indica
prenumele şi gradulă fie-căruia funcţ numels, ană pâră la trei ani, şi când importaţinnile s6ă
ionari, va exportaţiunile se voră
fi făcută prin locuri asservi funcţionarului de titru doreditori
i.al cua-

Htăţii sâle,
Art. 46. Toţi fancţionarii servicinluy
vămiloră voră

porta, în exerciţiulă funcţiuniloră
lori, semus distinstive aparente
cari se vor determina prin decretă Doinnescii,
|
Revisorii şi suprareghetorii
voră avea dreptulă d'a purta arme cari li se voră
procura de
guvernii ; ei nu voră putea însă între
buiuţa armele lori de câtă atunci cândă voră
striuşă de necesitatea legitimei apără fi conrj,

Art. 42. Agenţii vămiloră de ori-ce

gradi
vori fi, în exerciţiulii funcținniloră
loră, sub!
apărarea specială a lege ; ori-ciue
"î va insulta,
maltrata s6ă numai “i va turbura,
în îndeplinirea detoriilori, se va pedepsi cu
pedepsele prevEdute în condica penală pentruul
tragiiiîn con-

tra funcţionariloră publici în exerciţiul

cunse cu maximuni închiere! corecţionale,

Ei se voră pedepsi cu munca silnică pe timp
mărginită dâcă importaţinnile fraudnlăse
sâă

exportaţiunile favorisate de dânşii se voră
fi
făcută prin Gmeni aduraţi în trapă şi armaţ
i,

fără prejudicii ală altoră pedepse prevă
date de
codulă penală,
art, 53. Administraţiunea va fi Tespo
bilă de faptele agenţilori ci săverzite în nsaexerciţiulii funcţiuniloră lori şi cu ocasi
unea acestoră
funcțiuni,

sub reserra recursului ei con-:

tra Qişiloră agenţi,

- Administrațiunea va avea privilegii
şi preferinţă înaintea tuturoriă creditoril
or asupra
tuturoră bunuriloră mobile ala agenţilori
ă ei cu
excepțiune de cheltaelile de judecată şi
de cele
alte privilegii enumerate la articolii
1729 şi
1730 ai codului civilă.

i fancțiunilorii loră.
|
In privinţa imobilelor agenţiloră e! admiAgenţii vămiloră se roră considera
ca în e- nistraţiunca va avea uă ipote
xerciţiulă fancţiuniloră lori ori
că legală pentru
cândă se voră care va fi dâtâre a cere
afla în coprinsulă biurouriloriă,
inscripţiunea conformă
în porturi sâă articolalului 1798 ală
codului civili.
pe frontieră.
Ipoteca legală a administrațiunzI asupra
Comandanții militari, prefecţii, subpr
baefecnaril
oră
imobile ale agenţilorii ei se va întinţil, primarii şi toţi agenţii puter
eY publice în de atâtă asupra imobi
leloră posedate de aceşti
genere voră fi dâtori, după cererea,
loriă, să le agenţi înainte de nomin
aţiunea lori câță şi adea ajutoră pentru indeplinirea
dâtoriiloră lor, supra imobileloră dobân
dite de dânşii în urma
Art, 48. Orl-ce fancţionară care șa
eşi din nominaţiunei lorii,
serviciă, fia prin demisiune fie
prin destituţiuArt, 54. Personalală biuroariloră da vamă
ne, va fi detoră să restitne imedi
ată comisiu- va fi acelă otărită prin
ştatu
nea, semnele distinctive şi armele
cari "i voră gea de facă; el nu va putea lă anexată la lefi fostă încredințate de administraţiune
f oprită de câtă
,
—
In
print
r'nă
lege.
Gnvernală
casii de opunere elă va putea fi
constrinsă la d'a nodifica, după trebui va avea însă dreptul
acâsta prin îuchisâre de la 15
dile până la 6 stul personal între diferinţă, repartiţiunea aceluni. — Inchis6rea se va pronuncia,
tele biurou:fde ramă,
după cerePentru constituirea posturilor provis
rea ministrului finanșelorii, de Tribunal
oriy,
ul
de prevădute la art: 30 de mal sasă ală
prima instanță a cărui sentinţă va fi
legii de
fără apel, facă,
Art, 49,

Nici uni agentii ală rămiloră un
va putea, sub pedâpsă de destituțiu
ne imedia tă,
exercita ună comerciă dre-care,
fie prin elă în-

se rorii ua fancţionarii necesarii

acel at biurourilorii de cari voră depinde dintre
posturi e6ăi al altoră biurouri, dapă chikz disele
ainţa
admiristrațiuner,
!
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Art. 55, Controluiă serviciului biurouriloră da drepturiloră vămei, Ministerulă financ6lor
de vamă se va face prin inspectorii financeloră. va putea ordona închiderea lui imediată,
Dreptoliă de verificaţiune ală inspectoriloră fiStaţionarea moriloră piutitâre la marginea.
nangelorii se va întinde asupra tutulor părţilor rîuriloră cari desparte România de străinătate
serviciulul fără nici uă excepţinne. Unii regle- se va autorisa numai în vecinătatea imediată
mentă va determina nodulă cum inspectorii a pancteloră unde se vori afla biuroari de va-.
financeloră voriă exercita controlulă lori,
mă s€ii pichete de pază.
”
Art, 56. Paza frontiereloră se va face, conArt, 61, Mărfurile de orl-ce felă. sopusela formă art. 43 ală legii din 7 Aprilii. 1872, re- drepturi de vamă sâii luvite de prohibiţiune, nu
lativă la organisaţiunea puterei armate, de că- vorii putea, sub pedâpsă de confiscaţiune şi de
tre regimentele dv dorobanţi din armata tori- 500 lei amendă, să fio transportate şi să circu-torială. Acestă pază, în ce privesce vămile, ra leze pe distanţa de 10 chilometride la frontieră
avea de scopii d'a împedica, prin uă priveghiare în întru de câtă între răsăritulă şi apusulă s6permanentă, introducţiunile şi expediţinnile fă- relui, afară numa! dâcă voră fi însoșito de acte
cute în frauda drepturiloră sâă cu călcarea pro- emanând de la biurourile de vamăsâii de la alte.
hibiţiunilorii.
antorități publice şi prin midloculă cărora oriArt, 57, Ună reglementă, alcătuită prin în- ce bănuelă de fraudă să fie înlăturată.
grijirea Ministerului de resbeli după înțelegere
Art. 62, In tâte locurile publice cn mori,
cu Ministeruli finangeloră, ra determina :
oteluri, hanuri, cafenele şi cârciumi şi în tâte
1. Numărulii şi aşedarea picheteloră de pază clădirile isolate situate pe distanţa de 10 chiasti-feli ca aceste pichete să formeze uă liniă lomrtri de la frontieră, agenţii vămiloră voră
neintraruptă şi ca tâte punctele po unde tre- putea, la ori-ce oră de di sfii do nâpte, să facă
cerea fronticrelori va fi posibilă să fie prive- perchisiţiani pentru descoperirea fraudelor. In
ghiate.
locuinţele particulariloră agenţii nu so voră
2. Modulii cum se va exercita priveghiârea putea însă întroduce de câtii cu asistenţa unni
pentru împedicarea fraudeloră şi pentru dove- vepresentanti ali autorităţei municipale a lodirea lori şi in&sura în care dorobanţi însărci- calui. Impotririrea la facerea perchisiţianilor
naţi cu paza frontierelorii voră trebui să con- se va pedepsi conformă codului penală, »
cure la execuțiunea serviciului generală al văArt. 63, Trecerea mărfarilorii din străinămiloră.
|
.
tate în România şi dia România în străinttate.
9. Dreptulă de controlă al administraţiunel şi descărcările şi încărcările de corăbii nu se
vămilorii asupra serviciului dorobanţiloră rela- vorii putea face de câtă prin punctele frontietivamente la asigurarea interoselori acestei rolori şi în eoprinsulă porturilorii sâii schelelor
administraţiuni,
unde se vorii afla biuroari de vamă, afară de
Arte 53, Disposiţiunile articoliloră 52 şi 53 casurile prevădute de acâstă lege, în cari adai acestei legi se va aplica şi dorobanţilori, o- ministrațiunea va îngădui să se urmeze alt-fel.
ficiări, sub-oticiări şi soldaţi, pentru fapte săArte 64, Ori-co bastimentii, încărcată sâă
verşite în carsulii îndeplinirei dâtoriiloră loră Du, care so va opri într'ună porti sâă schelă
"de păzitori ai intareselori vămei,
va fi din momentală acela, sub poliţia vămel.
Art, 59, Proprietarii de pe frontiere nn vor
Uni reglementi, alcătait prin îngrijirea guputea rădica nici nni obstacol care să împe- vernului, va otări regulile după cari dreptulă
dice libera comunicaţiune între pichetele de de poiiţiă ală vămei asupra bastimentelor stapază în liniă dreptă sei, cândă vorii exista ob- ţionândă în porturi s6ă schele se va exercita şi
stacole naturale, pe calea cea mai scurtă. Ori- va fixa penalităţile la cari căpitanii sâiă patro-:

ce clădire sâii îngrădira rădicatăîn contra a- nii bastimenteloră vorii fi supuşi în casuri de

cestei disposiţiuni se va distruge cu cheltuâla
proprietarnlui. Proprietarii nu vori putea asemenea să se opună la stabilirea pe proprietăţile lori de drumuri sâă poteci pentru comanicaţiunea, între pichete, şi nu vorii uvea drept
]a nici vă indemnitate pentru terenurile necesarii la aceste drumuri e6ă poteci.

„Arte 60, Pe distanţa dintre frontieră şi linia picheteloră, oră-eare ară fi acâstă distanță,

împotrivire Ja măsurile ce se voră prescri pentru întâmpinarea fraudeloră.

TIPLULU UL
Despre importaţiunea şi despre |

exportaţiunea. mărfurilorii

nică uă fabrică, moră, deosebiti de mărfari,
Art, 69, Mărfarilo destinate a fi importate
otelă, hană s6ă cărciumă nu se va putea stabili "pe uscati în România se vorii duce directii de
de câtă în virtatea unsi autorisațiunl a Mini- la punctală pe unde voră fi trecnti frontiera
steralai finangeloră liberată după avisuli pre- la biuroalii de vamă celă mai apropiată. Mărfectului judeţului. Indată ce se va dovedi că farile cari se voră-întroduce în ver-vă casă, aună asemenea stabilimentă a inlesnitii intro- telă, hauii, să cârciumi mai înainte d'a ajunge
ducţiunea sâii expediţiunea de mărfuri în frau- la biaroă, sâii cari voră trece de biuroi fără a
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se opri, voră fi confiscate şi conductorii loră | sosindă coră conţine mărfuri prohibite, căpi80 vorii supuna Ja amendă de la 100 până la tanulă so va supune osebită la amendă de cinci

500 lei,

.

*

sate lei pentrii fie-care coletă.

Mărfarile cari vor sosi după timpulii în care
Dâcă se vorii găsi mărfari prohibite tiscrisă
biurourile urmâză a fi deschise, voriă 'remânea, în manifestă sub alte'denominaţiuui, tii scopă
„în dependinţele acestori biuronii până în mo- de a se ascunde natura loră, aceate mărfâri să
mentul deschiderei lor. Pentru acestii sfirşitii voră confisca şi osebită căpitanul sâi patronul
administraţiunea va avea, pe cât cu putinţă. pe va fi supua la amenda dola. 100 pâiă la 5000 ler
lingă qisele biurouri, hangare şi curţi închise.
pentru fie-care sută de chilograme'ds maifă.
Art, 68; Câpitanii ecă patronii corăbiilori,
Arte 69. Ori-cine'va voi să scâtă mărfari din
batelelor scii altor vase cari vor aborda într'an Româria, va fi dâtoriă, sub pedepsele otăriţe la
portă s6ii schelă alucândă mărfuri destinate art.66 ali acestei legi, să le ducă la unul din
importaţirnei vori fi dâtori, în termeni do 24 biurourile de vamă
mat înainţe de a le trece peore dela sosirea loră, să depună la biuroală ste frontieră seă de a; le încărcaîn vase.
de vamă manifestali sâă statuli generală şi
Art. 20, Nici uni bastimentă încăreată'ca
complectii ală încărcământuluY oră. Manife- mărfuri destinate exportaţiunei nu ra patea să
stelo voriă fi semnate de căpitanii sâă patronii părăsâscă ună portă sâii schelă fără a avâa an
vaselorii şi vorii indica patura mărfirilorii cu manifestă de încărcământă vizati de biuroulă
mărcile şi numerile coletelor.
de vamă şiindicând natura şi cuantitatea măr- Pentru bastimentele cari voriă aduce mărfuri furiloră. Căpitanul scă patronal care va conavândi mai multe destinaţiuni, cănitanii să traveni acestei disposiţiuni va 6 pedepsită cu
patronii voră putea depune la biuroulă de vamă amenda de 500 lei. ali portului în care voră aborda ântâiă numai
Chârtiilede bordă cari, după reglementele
unii extractă certificată ală manifestului ge- relative la navigaţiune, voră trebui să fie denerală, In asemenea casuri, manifestuli gene- puse Ja autorităţile însărcinate cu poliţia porrală so va înapoia la plecarea raselorii notân- turilorii ssă scheleloriă, nu se vorii înapoia de adu-se po densut de către biuroul de vamă măr- ceste autorități de câtţă după ce ele se voră fi
furilo desbarcate,
încredinţată că manifestulă a fostii presentatiă
Căpitanii e€ă patronii vorii fi responsabilide la biuroulă de vamă şi s'a vizată dă acesta.
exactitatea indicaţianiloră manifeatelorii şi d6- Căpitanii de portor! şi impiegaţii sub ordinil6
tori să justifice de acestă exactitate prin înfâ- loră car voriă călca acâstă interdicțiuna se ror
gişarea mărfarilori astă-felii cum ele oră fi pedepsi cu amenda de 500 lei.
|
înscrise în manifeste. *
Arte îi. Căpitanii s6ă-patronii de bastimen:
Art. 67, Căpitanul sâă patronulă care nu te încărcate pentru exportaţiune cari se roră
va depuna manifestulă în termeni de 21 ore, găsi avdadă pe bastimentele loră mărfuri ne.
va fi pedepsită cu amenda de 25 lei pentru fie- înscrise în manifestulă presentată biuroului de
care tonă deconteninţă a vasulu? fără ca amen- vamă sii inscrise sub uă falsă denominaţiuno
da să potă fi mai mică'de câtă 500 lei. Dami- se vor pedepsi cu amenda de la 500 până la

nicile şi cele alte dilo de sărbătâre nu se torii

socoti în termenulă de 24 ore,
Art. 65, Vama va Â în dreptii de a se încredinţa, prin visitarea vaseloriă de către agenţii
ei, dâcă incărcămintele corespunde indicaţiunilorii manifestelori. La casuri de deosebiri în-

tre mărfuri şi manifeste, penalităţile următâre

se voră aplica ;
.
Dăcă coletele se vor găsi în număr mat mie
de câtă acel trecută în iaanifestă, căpitanuli
va fi supnsi la amendă de 100 lar pentru fiecaro coletă lipsindă. Amenda se va rădica la
1000 iet de coletii cândă coletele lipsindii soră
fi conținută mărfari prohibite. La întâmplare

5000 lei
o
'
|
Art. î2, In casurilo de contravențiani pre-

vădute la articol! 67, 68, 70 şi 71 de mal sus.
dâcă amendile pronunciate contra căpitaniloră
sâă patronilorii bastimentelorii nu voră fi consemnato s$i garantate prin cauțiuni solvabile,
bastimentela şi mărfurile stă parte din acestea,
voră pntea fi reţinute pentru asigurarea a:
mendilorii,

Art, 23. Atâtă la importaţiune cât şi la ex.
portaţiune vorii fi dispensaţi de manifestă pa-

tronii bărciloriă car! transportez între puncturi
apropiate objecte de consumaţiune dilnică.
Art. 74, Nici uă marfă nu se va putea desde faztii, incendiii stă altă ovenimentă de forţă cărca din vase ssă încărca în ele de cât în virmajoră , îvită după depunerea manifestului, tutea une! permisiuni liberată de binrouliă ie
nici uă urmărire nu se va face contra căpitanu- vamă şi în presința agenţiloră vămel. Deszăr„lui s&ă patronului dâcă va justifica legalmente 'cările şi încărcările se vor fice numai între ră:
de evenimentulă care se ra opune la înfășigae săritulă şi apusulă s6relui. Contravenţiunile la
rea coleteloră.
.
aceste disposiţiuni se voră pedepsi:
|
Dâcă numărală coletelorii va fi mai mare de
Ca corfiscaţiunea, măifei şi cu amenda de
câtă acelă trecuti în manifestii, coletele pri- 500 leY dâcă marfa vă fi prohibită;.
sosindii ae voră confisca. Cândă coletele priCa confisraţinuea mărfei şi cu amenda de
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100 ler. decă drepțarile dâtorite asopra mărfei
se roză rădiea la 25 le să mai multă;
Cp confişcațiunea mărfei numai Q6că drep:
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dscă elo voră fi taxate pe greutate, pe măsură

sâi pe numără, şi vatorea dâcă ele vorii fi taxate pa xalâre,
Dclaraţiunile se voriă forma în înduoiță eturile dâtorite voriă fi mal mici ca 25 let:
Numai cn amenda de 50 lei dâcă marfa va fi xemplară pe formale imprimate, car! se vori
procura de biurvurile de ramă pe preţul de
|
scutită de drepturi.
şi timbrală de
„. Afară de casarile de necesitate urgentă pri- 40 bani una, în care va întra
se vori scrie
vitore la siguranţa vaselorii, vasele se vor pu- 25 bani, la cari vor fi snpuse. Ele
Cândiă dene în degcărearea sc încărcarea pe rind, după şi so vor semna de către declaranţi.semnă, Inensci a scrie nici a
data permisiuniloriă liberate de biuroală de va- claranţii nu voră
se va face atâtii pe declamă, şi se voră încărca s6ă descărca de nă-dată ţinne despre accata
în care ele sori
registrulă
în
şi
câtii
raţiuni
întinderea
permite
va
câte
vase
numai atâtea
fi
înscrise.
Declaraţiunl
cu
stersături
s6ă răseportalui.
,
Arț, 25. Prin excepţiune la disposiţiunile tari nu se voriă priimi.
Va, fi cu desăvârşire oprită de a se presinta
articolului precedentă şi pentra a se accelera
nai multe cooperaţiunile relative Ja batelele cn vapori cari ca unitate îotr'uă declaraţiune
ară fi. Fie-care
faci ună servicii regulatii de transporturi, ad- lete întrunite în oră-ce chipă
separată ca
ministraţiunea va putea îngădui descărcarea, coletii se va iuscrie în declaraţiune
.
.
înainte de liberarea permisiuniloră biurourilor marca şi număruli luj.
esacte şi
totă-dâ-una
fi
voră
Declaraţiunile
mârfarinopței..a
timpulă
în
chiar
şi
vamă
de
loyi aduse de disele batele, şi depunerea ace- complete , adică voră conţine tâte indicaţiutarifalui..Cu
stor mărfuri în hangare să magazine speciale, nile necesare pentru aplicaţiunea
tâte acestea, indicaţiunea greutăţii s6i a m&sub condiţinnile următâre :
i
,
măriurile cxpuse
Represintanţii persOnelorii s6ă compariiloră sure! nu se va exige pentru
arăta nuinal nu-.
cărora vorii aparţine batelele, prin nă declara- szurgerii, pentru cari se va
ţiune generală dată la binrouliă de vamă, voră mărulă vaseloriă.
Mărturile se voră înscrie in declaraţiani nurecan3ce că hangarele ecii magasinele de deadmise în tarifă, Aposiţă suntii substituite bateleloră şi so roră mal sub denominaţiunile
angagia a respunde de tâte infracțiunile privi- cele pe cari tariful nu le va menţiona se voră
cea mat obicinuită
tore la manifeștă ca cum aceațe infracţiuni ar înscrie sub denominaţiunea
,
.
în comercii.
fi constatate pe borduli bateleloră,
Ori-co declaraţiune șa fi însoţită de acrisoHangarele şi magazinele de depositiă voră fi
de carico, rela-:
stabilite cu spesele peraoneloră sâi companii: rile de căratii sâă de polizzele
cari declaraţiunea va
Joră interesate, şi ast-fel ca transportul măr- tive la mărtarile pentra
va avea de ofuriloriăi din batele în aceste magazine să nu sc fi făcută. Cândi dcelaraţiunea
biectă inărfari tarifate advalorem, ca va fi înpâtă face de câtii prin uă singură cale,
Biurourile de vamă voră fi avisate despre s0- soită şi de facturele constatândă preţul do
sirea fie-cărui batelă celă puţin cu duoă ore în-. cumpărătâre ală mărfei. importaţiune pentru
de
ainto şi vori priimi, îndată după sosirea bate- - Axt, 72, Mărfarile
de

prescrisă
lalui, uă listă semuată de căpitanulă şi indi- cari nu se va face declaraţiunea
în maga-:
cândă numerile şi mărcile tutotiă coleteloră ur- articolulă precedenti, se rorii depune magazine
mândi a fi desbarcate, Acestă listă va ţine loc zinele vămiloriă ss, cândă asemenea

nu voră exista să nu vorii fi destulă de încă-.
pătâre, în magaziue închiriate pe socotâla proDâcă în termeni de
prietariloră mărfurilorii..
proprietarii
mărfuriloră
depvnerea
la
de
luni
3
dooă
tu
închidă
se
să
loră
uşele
tea exige ca
declara»
face
a
pentru
presinta
soră
şe
na
lori
dânsa.
da
chel din cari una ss va păstra
părăsite,
ce
considera
vorii
ss
mărfurile
ţiunea,
handin
acosii
fi
Nici ună coletii nu ya putea
Proprietarii mărfurilor remase în vamă pengaro sâți magazine de cât în virtutea unei perfi dâtori, cândă
misiuni liherată de binronlă de vamă, între ră- tra lipsa de deqlaraţinnele voră
ratrage, să justifice
săritulă şi apusulă a0relui şi în presenţa. agen- sa voră presinta sprea proprietate.
.
ilor xămei. Contravenţiunile la acestă dispo- de dreptulă loră de
se va pretinde penDeclaraţiuuea
18,
Arta
ori
penalităţil
ea
aplicaţiun
la
loc
da
or
siţiune
fără nici uă excepţiune, Siu-.
otărite, de articolnli precedentă pentra descăr- tra tâte mărfurile
importaţiune să la espor-.
la
drepturi
de
tirea
carea vaselori fără permisiune.
de îndepliniArt, 76. Ori-ce proprietară, consemnatară tațiuna nu va dispensa pe nimeni)
acâstă lege pen-:
sâi conductoră.de mărfuri armândă a fi impor- rea, obljgaţiunilorii impuse de

de manifestă.
- Hangarele şi magazinele de deposită voră fi
sub prixegherea continuă a vămei, care va pu-

tate sţii exportate, va face la biuroulă de vamă uă. declaraţiuno. detaliată , caro va indica

natura, felală şi cualitatea mărfuriloră, pre=
cum şi grentatea, măsura s6ă numărulă loră,

tru declaraţiune.
E
Art, 19. Acel cari voră fi făcutii declpra-

ţiunile na soră mat putea, sub nici un petext, :

să adauge să să acadă cova într'ânselo sei să
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le schimbe în ori-co modă ară fi ; veritatea
scă
falsitatea declaraţiuniloră se va judeca
numai
după ceea ce so va fideclarati mal ânteiă,
Ca

tte acestea,

Art, 84. Cântărirea și măsorătârea

mărfarilorăsa voră face numai cu instr
umentele, a-

parţinândi administraţiunii , gi cari

se voriă
dâcă, în diua chiar a presintării găsi în
fie-care biuroă. '“Intrebuinţarea de
declaraţiunii şi înainte de înregistrarea el,
inde- strumente aparţinândă parti
culariloră va îi cu
clarantuli va recunâsce ver-uăerGro în ce
pri- desărârgire intergisă,
vesce greutatea, măsura, numărul sât valrea
,
Debalarea mărfaritoră pentru rerificaţi
elă va putea, cu autorisaţiunea şefalui percep
une
toră ală biuroului de vamă, să rectifice erorea. şi reîmbalarea loră voră fi în sarcina declarauțilorii cari vorii putea îutre

Rectificaţiu

buinţa la acest

nea nu so va admite nici uă-dată matii
haşi îmbalorir ataşaţi la biurourile de avamă
în ce privesce numărală coleteloră şi natur
aşi s6ă ori-cari alte persâne vori
voi.
felulii mărfariloră.
:
,
Art. 85, Deosebirile recunoscute
Art, 80, Daclaraţiunile se voră înscrie trep- cațiu
între indinile
unei
decla
rația
nt şi resultatulă veritată cu priimirea loră în ună registru care
va
servi pentru constatarea atâtă a depunerii de- ficaţiunii se vorii considera ca contravenţiuni
şi
vorii
da
locă
Ia aplicațiunea penalităţilori
claraţiunilorii-câtă şi a rîndalui de verificaţiu“
ne, Din momentul înscrierii declaraţiuniloriă următâre :
„Dăcă coletele sa voră găsi în numără
în acestă registru, drepturile de importaţiune
maj
mare
de câtă acel declaratii, excedentală
s6ă de exportaţiune voră fi dobândite Statului
se va
confisca şi declarantală se va supun
"gi declaranții voră fi obligaţi a plăti. aceste
e la amen.
drepturi, afară numai dâcă voră părăsi mărfa- da de 100 lei;
,
Decă
mărfa
rila
îotăş
işate
voră întrece greurile, conformii previsiunilorii articolului 20 ală
tatea
,
măsu
ra
sâă
numă
rală declaratii, exce„legii de facă, chiar cândă voră renuncia de a
dentulă care na va fi mai mare de
importa, sciă exporta mărfarile.
câtă 15%
sa
va
supun
e
la
plata drepturiloră înduoite.
Art, 51. Declaraţiunile fiindii făcute, so va
Exced
entul
iă superioră la 1& 9/0 se va confi
proceda la veriticaţiunea mărfuriloră pentru a
Dâcă declaraţiunea se va dovedi falsă însca;
8o recunâsce natura, feluli şi cualitatea loră,
ce
prive
sce felulă sâi enalitatea mărfurilor,
şi a se constata greutatea, măsura, număr
mărulă
B6ă valârea după care drepturile voră trebui furile fals declarate se voră confisca gi declaYantulă se va supuae la amenda
de 100 lei.
să fie percepute,
Când suma drepturiloră cu carf decla
Verificaţiunile se vor face numat în magazi- falsă
raţiunea
ară
f
putut
ă
băgub
i pa tesaură
nele, hangarele sci curţile biuroarilor. Cu tâte
mică do câtă 20 lei, se va aplica numa va îi mat
acestea, mărfurile de uă greutate şi de ună voi amen.
lumii considerabilii, importate pe apă sâiă de- da de 100 lei;
Dâcă
mărfa
ri prohibite scă supuse, în virtustinate a fi exportate pe acâstă cale, vor putea art. 29 ali legii de facă; la uă restr
tea, în virtutea unsriă autorisaţiunI speciale,
icțiune
liberate de gefii perceptori ai binrouriloriă de de intrare sâi de eşire, vor fi fostii declarate
vamă, să fie verificate la locurile de desbarcare sub denominaţiuni false, aceste mărfuri 8a tor
s€ă de îmbarcare. In nică ună casă verificaţiu- confisca şi declaranţii se ori supune la amennile nu se voră putea face în magazinele par- dă de 500 lef;
DEcă se voră găsi may puşine colete de
ticulariloră. câtă
!
se
va
fi
decla
rată,
declaranţii se vor supune la
Art, 82, Verificaţianile nu so voră putea amen
da
de
300
let pentra fie-care colet lipsind,
face de câtă în presența declaranţiloră să
Pedepsele otărite pentru declaraţiune falsă,
împuterniciţiloră loră, Dâcă declaranţii să îm-a
în
ca
privesce felul şi cualitatea mărfariloră,
pruterniciţii lorii voră refaza de a asista, la
ve- şi pentru deficită de colete nu ss
rificaţiani, măzfarile sc voră pune în deposită

la biurourile de vamă şi se va urma în privin
ţa
loră, conformii articolului 78 ali acestei
legi.

Art, 83, Veriticaţiunile vor fi acă complecte

s6i parţiale. Vorificaţiunilo parţiale vor fi

voră
,
în casurile de subscripţiuna sâă de furt, aplica
dove-

dită judiciarmente.
Art, S6, Cânaă împiegaţii vor crede că
val6rea mărfurilor tarifate ad valorem nu a
fost
exactii declarată, ei voriă fi în drepti deaadăoga

permise numai cândă mărfari de aceleaşi natară
,
la acestă val6re suma cu care voră juspeciă şi cualitate se voră găsi puse în mai
deca că mărfurile aă fosti estimate în maf
multe colete asamănate în ca privesca forma şi gia
pudo către declaranți. Dscă declaranţii xoră
aprâpe egale în greutate, Incercările pentru rerefuza
de
a
consimți
la
acestă
rectificaţinne,
rificaţiunile parţiale se vorii face totă-dâ-una
fiscali va avea

asupra unei pătrimi celă puțiu din nomăr

facultatea dea reține mărfurile

totală ală coleteloră. Indată ce verificațiunulă pe sâma sa, plătindă proprietariloră valorea
înscrisă în declaraţiune plusă a decea parte din
parțiale voră dovedi în indicaţiunile declarile
țiunilor inesactităţi cari să dea locă la bănuela- acestă val6re, fâră ca proprietarii să pâtă ei xigo ceva mai multă pentra spese detransport
întemeiate de abusă, se va proceda la verific
a- s6ă altele. Reţinerea nu va fi supusă la
nici aă
ţiuni complete.
altă formalitate de câtă la constatarea

prin
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- procesă-verbală a ofertei, făcută de impiegaţi! | cândii șeful parceptoră sei tnlocaitorulă lut
“vamali de a plăti valrea declarată plusă a de- va crede că resultatală vindărei este păgubicea parte. Oferta se va face în momentulii când toră pentru drepturile vămei, ei va avea faculimpiegaţii voră recunosce că valârea declarată tatea d'a opri mărfurile pe sema fiscului plătind
nu este suficientă şi procesulă-verbalii pentru ultimului adjudecatară 5 %/o peste preţul adconstatarea el se va încheia imeliatii de către judecaţiunei. Drepturile cavenite asupra mmăr-:
gefală-perceptoră s&ă de către talocaitora! lui. fariloră stricata vindute în licitaţiune s6i o- *
Copiă după acesti procesii-verbală se va ra- prite de împiegaţi pe sâma fiscului se voră remite declarantulu! şi Ministerului finangeloră. ţine din produsulă vindărei.
.
Art. 89, Ori-ce contestaţiuni se voră ivi înPlata sumel oferite se va face în termenulă de
cinci-spre-dece dile colii multi de la încheerea tre vamă şi comercianţi asupra felului sâă cuaprocesnlui-verbalii. Dâcă la expirarea acestui lităţei mărfurilor, fie pentru aplicaţiunea dreptermenă suma oferită nu va fi plătită, proprie- turiloră fie pentru ori-care altă chestiune la a
tarulă mărfurilor reţinute va putea retrage cărei regulare va trebui a se ţine sâmă de fe- mărfurile sâle, achitândă drepturile numa! a- Mali sâă cualitatea mărfariloriă, se voră supune
unei Comisian! speciale de experţi cari se va asupra valdrei declarate.
Art, 87, Mărfarile a căroră intrare scă eși- fa pe lingă Ministerul finangelori. Comisiure va fi in temeiulă articolului 29 ală acestei nea se va compune de trei membrii, numiţi de
după presentaţiunea Trilegi, restrânse prin unele biurouri şi cari vorii Ministerul finaagelor
fi fostă declarate sub adevărata loră denomina- bunalalui de comerciă din Bacuresci şi aleşi,
ţiune la ună biaroă prin care admisiunea loră de preferinţă, dintre vechii neguţători scă innu va fi permisă, se vorii reexpedia imediații în dustriali, retraşI din afaceri, sâii dintre foştii
străinătate sâii se voriă înapoia în ţâră pentra funcţionari at vămilori. Comisarii experţi vor
a fi îndreptate către biurouri deschise la tre- fi numiţi pentru ună ani şi nu voră pntea fi
cerea, lori.
,
!
numiţi din nuoiă de câtii după trecerea de ună
Măsfurila prohibite la importaţiune s6ii „la anii de la încetarea funcţiuniloriă loră; e! voriă
exportaţiune carl voră fi fostă declarate sub depune jurământulă inaintea Tribunalului de
propria lorii denominaţiune nu se voră confisca; prima instanţă şi vorii reinoui jurământulii lor
. acele destinate importaţiunei se vor înapoia în în casii de numira din nuoii. Comisari! experţi

străinătate, ră acele destinate exportaţiunei

se voră opri în ț6ră.
Art, SS. Cândi, în temeială articolului 16
ală acestei legi, uă reducțiane va fi pretinsă
asupra drepturiloră dâtorite pentru mărfuri
cari vor fi suferită stricăciuni în cursolă transportului, proprietarii acestori mărfuri sâă representanţii loră rori fi dâtori să dovedescă,
întruni modă certă că stricăciunele ai fostii
pricinuite de unii evenimentii de navigațiane
s6ă de incendii întâmplat în urma expediţiu-

voră fi retribuiţi prin uă indemnitate de duo&deci lei pentru fie-care şedinţă. Ministruli finanţelorii va putea să alăture la Comisiunea
de experţi pentru fie-care afacere şi după na-

tura ef, unulă sâii mai mulţi negaţători sâiă fabricanţi cari vorii avea plasă consultativ,
Cererea de expertisă se va face în scrisii de
către comerciantulă care se va crede nedreptățită chiar la biuronli de vamă unde se va fi

ivită contestaţiunea, In duoă-geci şi patru ore

celii multă de la presentarea unei cereride ex-

nei mărfarilorii de la loculii de. provenință. Re- pertisă biuroul de vamă va fi obligat să o trăducţiunea nu se va acorda de câţiidâcă strică. mită Ministerului finangeloră împreună cu uă
ciunele voriă fi avută de efect d'a scădea va=
l6rea mărfuriloră cu mai multă de cinci la su1%; ea va fi în proporţiune cu depreciaţiunea
suferită de mărfuri şi se va stabili prin comparaţiane între prețuli mărfurilorii stricate şi

monstră din marfa asupra felalu! sâii cuatită-

ţei căreia contestaţiunea so va fi rădicatii ; acestă monstră va fi sigilată ca sigiliul vămei
şi cu acelă ală proprietarului mărfei.
|

Nici uă contestaţiune între vamă şi comerpreţul ordinari ală aceloraşi mărfari în sta- cianţi, în materie de aplicaţiuna a drepturilor,
re bună. Ca preţi ordinari atii mărfuriloră în nu s6 va putea regula pe cale de expertisă lostare bună se va considera val6rea luată de bază
la alcătuirea tarifului drepturilorii, Deca asupra fixaţiunei preţului mărfurilor stricate ss
ra ivi neînțelegere între proprietarii acestori
mărfari i vama, vama va putea exige ca preţulă să se determine prin vindârea mărfurilor

cală, şi administraţiunea va respinge orl-ce cerece îi s'ariă face în acestă scopil. Numai Comisiunea de experţi de po lingă Ministerul finangeloră va fi competintă pentru a pronuncia a-

” de la cererea de reducţiune da drepturi la bia:
roulă de vamă ande mărfarilevoriă fi fostă pre-

rora ela vori fi fostii date; ele voră fi obligatorii atât pentru administraţiune cât şi pentru

supra contestațiunilorii rădicate în privința
felului s6ii cualităţei mărfatriloră. Decisiunile
comisarilorii experţi voriăi avea puterea lucru-

în licitaţiune publică. Yindârea se va efectua
celi malti în termeni de cinci-spre-dece dile lui judecatii pentru afacerile la ocasiunea că-

sintate şi după publicaţiuni făcute prin îngrijirea setului perceptorii ali binroului. In casul

comercianțişinu voră putea fiatacate înaintea
nici ansi instanţe administrative s6ii judiciare.
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Până la decisiunea Comisiunel de experţi, lin momentulă expediţiane! mărfurilor pentru

mărfurile a căroră specie sâii cualitate va fi
în contestaţiune, voră rămânea în păstrarea sămei sub sigiliuli proprietarilor lori, afară dâcă
aceştia nu voră prefera a plăti drepturile după
licuidaţiunea făcută de vamă cn reserva dea
li se restitui în urmă suma cu care comisiunea
do experţi ară putea găsi că Jicnidaţiunea a
fostă îngreviată.
|
Nici uă cerere de dauna interese, întemeiate

pe uă decisiune favorabilă a Comisinnei de experță nu va
Tribunalulii
adresa va fi
„Arte 90,

putea fi făcută de comercianţi, şi
la care uă asemenea cerere se va
dâtoră a o respinge:
Dreptnrile se vor plăti îa bant

gata chiară la biuronlii unde licnidaţiunea loră

va fi fostii efectuată şi îndată după terminarea
aceste) licuidaţiuni. Mărfurile nu vorii putea
să fie rădicate din cuprinsulă biurourilorii sâă
de la locurile de desbarcare sâă de îmbarcare,
cândă verificațiunea loră se „va îi făcutii Ja acesţe locuri, de câtii după plata integrală a

drepturilor. Orl-ce contravenţiunela acâstă disposiţiune se va pedepsi cu confiscaţiunea măr-

furilorii şi cu amendă de 100 lei.

„Arte Die Nicr uă plată de drepturi nu se va
considera ca valabilă şi nu va libera pe redevabilă de dâtoria lui către vamă de câti deca
va fi efectuată în mânile gefului perceptor asi
înlocuitorulul legali ali acestuia şi în schimbulă unei chitanţe tăiatădintr'ună registru cu
matcă şi însemnată de priimitorulă baniloră.

străinătate.

“Termenele în cart expediţiuni!e

mărfariloră roră trebui să fie făcute se voră
fixa de biurourile de vamă şi nu voră putea nici
uă-dată să fie mal lungi de câtii şâse lani de

la data chitanțeloră de plată.

|

Arte 98. Atâtă pentrn mărfurile de impor-

tațiune câtă şi pentru acele de exportaţiune,
proprietarii, consemnatari?

sâi conductorii lor

voră putea cere ca verificaţiunea mărfurilor şi
licuidaţiunea şi plata drepturilor să se facă

la biaroarile din intrulă țărei,

Art,94, Proprietarii, consemnatarii stă conductorii de mărfuri destinate a fi importate
cari vorii voi a usa de facultatea lăsată loră
prin articolulă precedentă, vor fi dcteri a face

la biuroulii de frontieră uă deelarațiune' scrisă

şi semnată do dâaşii şi indicândă nurnărul coJateloră de introdusii, felul mărfurilor şi inarca,

uumărnlă şi grentataa fie-căruia colet în parte.
Declaraţinnea se va face pe uă formulă imprimată care se va libera gratis de către biuroă.
Declaraţiunea va fi totă-de-una însoșită da
polizzele de carico sâi de scrisorile de căratii,

liberato la, loculă de încăreare sâă de ultima
expediţiune a mărfariloră; lipsa acestoră acte
va obliga pe proprietarii,

consemnatarii

sâă

conductorii mărfariloră 4'a presinta uă declarațiune detailată, alcătuită precum se prevede
la art. 27 de mal susii, şi care nu va fi susceptibilă do nici uă rectificaţiune la biuroulă din

întrulă ţărei.
Măsfurilo declarate pentru a fi expediate la
inele pentru cari voră fi liberate și articoliă ta- unii biuroă din întrulă ţErei voră f supase la
rifului detorminândi drepturile percepute. De biuroulă de frontieră unei verificaţiuni sotnauă-dată cu chitanţa de plată se va rennite re- rie care nu ra purta de câţi asupra numtrulai
Chitanţele de plată voră indica în litere su-

devabilulni unulă din cxemplarele declaraţiunei s€le în dosulii căreia agentul care va fi
procedati la verificaţiunea mărfuriloră şi la licuidaţiunea drepturiloră va înscri resultatele

operaţiuneis6locu tote lămuririle necesarii pen:

tru ca recunâscerea mărfurilorii să se potă face
ca înlesuire. Redevabilii vort fi dători, în tâte
casurile în care presentaţiunea chitanțelori de
plată le va putea
cerută, să presinţe în acelaşi timpii-şi declaraţiunile relative.
"Art. 99, Indată după plata drepturiloră,
mărfurile xori trebui, sub, pedâpsa de a perde

beneficiuță plăţei efectuate. să fie la importa-

ţiune întroduae în întrulă ţărei, cră la exportațiune transportate pe vascl: destinate a le
priimi să conduce pa uscată în străinătate.
Ca tâte acestea, proprietarii
de mărfari pene
pru cari se voră fi plătită drepturile da exportațiane vori putea, cu autorisaţinnea hiuroa-

riloră de vamă,

futârdia efectuarea expor-

inţiunei decă voră dovedi că suntă împedicaţi
de ver-uă împregiurare de forţă majoră. In asemenea casuri, chitanţele de plată a drepta-

rilorii şi deelaraţiunile relative se roră depane
la biurourile de vamă, unde voră râmânea până

coleteloră şi felului, 1nărcei şi greutățe!.
fie-

căruia coletii, Dâcă la acâată verificațiuue colctele s2 voră găsi în numără mai mare de cât

acelă declarată, excedentulă sa va confisca şi

declaratul se va supunela ună amendă de 100 Iei,

Deosebirila recunoscute în privința greatăţei

coleteloră nu voriă da locă la aplicaţiunea nici
unei penalităţi; ele se oră menţiona numaiîn

certiticatulă de verificațiune ce impiegatal, asărcivaţă ca acâstă lucrare, va redacta în do-

sulă declaraţiunsi pentru a servi la alcătuirea
biletului de transportii.

Art. 95, Cândă exactitatea declarațiunei,

în ce privesze foiul mărfuriloră, va fi bănuită,

biuroul de frontieră va avea facultatea d'a supune

mărfurile la uă

verificaţiune

complcctă

inai "nainte d'a perinite expedițiunea lor la un

biaroă din întrulă ţărei. In asemenea casti infracţiunile ce se vorii dovedi se voră constata
imediată şi vor da locii la penalităţile otărite

du art. 85 pentru falşă dectarațiune a felului
mărturilorii,
|
Aceste penalităţi vor fi însă aplicate numa!
dâcă infracţiunea ar fiputat pricinuiuă pagubă

tesaurului scă înlesnicălcarea uner prohibiţirui.
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Art. 96, Proprietarii sei conductorii măr- tea fie-căraia coletă corespunde cu indicaţiufurilori destinate a fi supusa drepturiloră la nile biletului de transportii, elă va încredința
biaroarile din întrulă ţărel, vori preda, la biu- asupra acestui biletii presentaţiunea mărfari- .
roulii de frontieră uă sumisiuns garantată prin loră şi "li va înapoia celui în drepti pentru ai :
eari vor lua angagiamentulă d'a duce mărfu- servi la descărcarea sumisiunei.
a
rile la, destinaţiune şi d'a înfăşişa dovsdă de
Arţ, 99. Dâcă numărul colateloră presinînieplinirea acestui angagiament în termenile tate va, fi mai micii de câtă acelă menţionată care se vorii otări de biuroulă de frontieră. Şe- în biletulă de transportii, sumisionarulii va fi
fi-perceptori voră fi responsabili de solvabili- obligatii a plăti valorea întregă a mărfatriloră .
tatea persnelorii pe cari le vorii priimi ca ga- conţinute în coletela lipsind. Acâstă valore
ranţi ai sumisionarilorii;
pentru acestă efirşit, se va calcula asupra unui minimum de una mia
ci voriă fi liberi d'a respinge garanţia acelora lei pentru fie-care duoă-deci şi ciuc! chilogra- . .
de a cărorii solvabilitate nn voră fi siguri. Ter- me scii fracţiunede25 chilograme de greutate. :
menulă în care mărfurile voră urma să fie duse Implinirea se va faca prin îngrijirea, biuroului
la destinaţiune seva calcula după distanţa din- de frontieră după avisulă biuroului din întrul
tre biuroalii de frontieră şi biorouliă din întrul Erei, care, în asemenea casii, nu va da, întrețărei, pe basa de nă di pentru fie-care 20 de dințarea sa asupra biletului do transportă de
chilumstri. Pe temoiali sumisionei garantate, câti pentru partea de colete presintate. Dscă
semnată do proprietarulii, consemnataruliă sâii numărul coleteloră presintate fiindii acelaşi,
conductorali mărfarilori, biuroul de frontieră uă deosebire va fi constatată în felul sâii în
va libera. ună biletă de transrortă care va a- greutatea lori, coletele substitaite ao vor conminti tâte indicaţiunile din sumisiuno necesa- fiscaşi osebitii snmisionarul va fi obligat penrii pentru recunscerea mărfarilorii expediate, tru coletele snstrase la plata prevădută de ânşi care va însogi mărfarila în tot cursul trans- tâiulă paragraf ală acestui articolă. .
portului până la destinaţiune. Samisiunea, şi
În casii de perdere a mărfurilorii în cursul
biletuli de transportă se ror forma pa chârtio transportului, provenită din vre-uă împregiu- :
timbrată cu 50 bani, al cărui preţi sa va plăti rare de forţă majoră, precum : incendiul, far-,
de sumisionară. Dorâda de ducerea mărfurilor tul sc altele de aceeaşi natură, penalităţile
la destinaţiune se va face prin înapoiărea. la otărite de acestii'articolii nu se vor aplicadâcă .
biaroată de frontieră, a biletulni de transport interesaţii voră dovedi causa perderei mărfa-.,
rorestitii de încredințarea biuroalui din îatrul rilor prin ună procesă-verbală încheiatăde auţErei că mărfurile aă fostii presintate în conâi- torităţile locului unde împregiurarea de forţă,
țiunile indicate prin acestă bilet. Termenul majoră se va fi ivit. In asemenea casă, pro-,
pentru înapoiărea, biletului de transportă va prietarii mărfuriloră voră fi supuşi numai.la ;
î de 20 dile de la expirarea termenn!ai otărit plata drepturiloră cuvenite pentra mărfurile
pentru ducerea măsfurilorii la destinațiune,
perdute şi cari se voră licuida, dapă indicația„Art, 97, Coletele conţinând mărfurile exe- nie biletului de transportă.
.
.....
-..
diate vor fi plumbaite de biuronlă de frontieră „.. Art, 100, Indată ce bilotele de transportă, cu tâtă îngrijirea neccearie pentru ca identi- revestite de încredințarea, că mărfarile aii fost .
tatca mărfariloră să. fie deplină garantată. Nu- duse la destinațiune, vori fi presintate biurou- ,
mărul plumburilorii do pusă £o va determina” rilorii cari le voră fi liberată, aceste hiurouri:
de către şefalii-perceptor al biurcului de fron- voră anula, snmisiunile şi suinisionarii voră fi tieră după felală coleteloriă și după valorea descă:cați de ort-ca răspundere. : ...
i.
mărfariloră. Acestii numără nn va putea însă
„Decă biletele da transportă nu rorii fi îna- :
- A mai mara de câtă patru plumburi pentru ua poiate în termenile fixațe, conformă art. 98, cotetă. Cheltuelele plumbaitulai voră
în sar- biuroariio cari vorii fi liberzt aceste bilete vor .
cica proprietarilorii mărfuriloră casă vor plăti urmăzi p3 semnătorii sumisiuriloră Ja pla--25 bani pentru fie-care plumbi. Cânâă mărfu= ta prezădatăda ântâinlă paragrafă
ali arteo-

rile vorii fi pusa în trăsuri acoperite astii-feli

laimă 09,

ca prin plumbnitoi acoperemântulei mărfurile
Ca tâte acestea cânâă,
în cele trei luni cari. să nu.mal pâtă î atinse, biurotrila de vamă Tori urma după expirarea termenului fixată
vorii avea facrltatea d'a renuncia la pirmbai- pentru înapoiărea bilitelori de transpoitii, suiuli fe-cărul coletă în varte,
De
, “misionarii voră- prezinta. atâtă acesta Dilete, “

„Art, 95, Tâte mărfurile făcendă objectuli
unui aceluiași bilctă do transportă voră trebui

rerestite de încredințarea că mărfurile a fost
duse Ja destivaţiune în tiropiă utili, cât,şi cer- să fie presintate do nă-dată la biurouiă din în- tificat>, oranânsii de la autoţităși publico şi.
rolă țărai. Tadată, după presintarca mărfuri-

constatând

loră şi constatândă

ci vară fi însă obligaţi e plăti chaltuclele de

că întârdicrea înapoierei bilete-, -

lori ?a biuzoulă Qin întralii ţărei, acestă biu- lorii a provenită din caşii de forţă majoră, su- ,
roi va, procedu la nă verificațiune somatie a mele îmilinito da ln dânşii li se roră restitui; că plumbuitulă

este in-

tactii şi că feiulii, manca, numărulă şi greuta-

urmărire făcute ds aâministrațirue, .. .
12
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După trecerea diseloră trei luni, nică uă reclamaţiune relativă la sumele împlinite pentru
neîuapoiarea bileloră de transport nu va mai
fi priimită şi aceste sume vorii rămânea dobândit tesaurului publică.

Art. 101. Măriurile destinate exportaţiunei

- Art, 104, Ori-cine va expedia pentru străinttato mârfuri indigene ale cărori similarii
străine suntii supuse ]a introducţiunea lori în
România, la plata de drepturi de ramă şi va
voi să'şi asigureze eventuală libera reintrarea
giselori mărfuri, în temeiulă art. 14 ală legii

pentru cari drepturile vorii fi fosti plătite la
biurourile din întrulii ţărei se vor putea trece
peste frontieră, în temeiulii actelor doveditâra
de plata drepturilorii, fără alte formalităţi de
câtii constatarea identităţei mărfarilorii prin

de fagă, va fi dâtoră să depună la biuronlă de

plumbaitnlut şi nu voră putea procedala uă verificaţiune complectă de câtii pentru cuvinte de

s6ă pentru fie-care sigiliă.
Mărfurile expediate conformii disposiţiunilori acestui articolă voră putea fi reimportate,
în termenii de unii ană de la expediţiunea loră,
fără altă plată de câtaceea a taxei deiînapoiare
otărită de art. 14.
!

vamă de eşire probe (€chantillons) din mărfa- ”
rile expediate şi a însoţi aceste probe de ună
inventariăi descriptivă.
„
:
Osebiti, în tâte casurile în cari acâata seva,
putea face, biuroali de vamă va pune mărci

verificaţiunea lori decătre agenţii biurouriloră
sâă stampile sti va ataşa sigiliuri de plumbi
de frontieră.
Cânâi asemenea mărfuri voriă fi puse în co-. s6i de ceră la mărfurile pentru cari exportalete' plambnite la biarourile din întruli ţărei, torii voriă voi să se bucure de beneficiul înabiurourile de frontieră se rorii mărgini a con- poierei. Uă taxă de duoi bani se va plăti de
stata buna atare a coleteloră şi integritatea exportatori pentru fie-care marcă sâii stampilă
bănueli întemeiate, .
In tâte casurile de deosebire între indicaţiu-

nile actelorii doveditâre de plata drepturiloriă
şi resultatele verificaţiunilori se vorii aplica
disposiţinnile articolului 85 ală legei de faşă.

Art. 102. Produsurile agricole şi forestiera

în genere, destinate exportaţiunei şi cari rorii

proveni din localităţi depărtate cu mai multi

ca 15 chilometri de ună biuroă de ramă, voriă
putea trece peate frontieră prin puncteunde nu

so vorii afla biurouri de vamă dâcă la aceste

puncte se rorii găsi pichete de pază. Propria-

tarii acestori produsuri vorii fi tasă obligaţi
Wa cere, pentru fie-care casă, uă autorisaţiune
specială a administraţiunei superiore şi de a se
supune tutulorii măsurilorii de priveghere şi de
control prescrise de acâstăadministaţiune pen-

tru asigurarea fiscului. Ei voră fi obligaţi a-

semenea de a indemnisa, după unii tarif otăritii de administraţianea superioră, pe agenţi!

Reimportaţiunea se va face numai prin biu-

roulă de vamă de eşire. Reimportaţiunea prin
altii biuroii nu a fi permisă de cât în temeiul

unei autorisaţiuni speciale a administraţiunei supariGre. Cu tâte acestea, cândă mărfurile

vorii fi fostă stampilate sâii sigilate la vre-unul
din biurourilede vamă din întruliă ţărei, ele vor
putea fi expediate la acestii biuroă,după uă ra-

cunâscere somară a loră de către binrouli de
frontieră şi cu formalităţile relativa la măr-

farile destinate a fi supnse drepturiloră în în-

truliă ţărei.

Art. 105, Vasele gâle, baţi să butoe, cari
vorii fi servită pentru a exporta din România
vinuri, rachiuri, petroluri a6ă alte licuide, pre-

cum şi sacii goli în care se vorii fi exportată

grâne, făinuri eâii orf-ce alte produsuri, 86 ror
telo de trecere pentru a proceda la verificaţiu- putea reîntroduce chiarii fără plata taxei de
inapoiare.
nea produsuriloră de exportată.
|
Pentru acestă sfirşită, exportatorii vorii î
Administraţianea superidră va fi în dreptă,
în tâte casnrile în cară va crede că interesele obligaţi d'a consemna reserva înapoieroi în detesauralu! potă fi primejduite, să refuse auto- claraţianile făcute Ia biurourile de vamă de erisaţianea el fără a fi obligată de a motiva re- giro. Reserva înapoiărei va trebui să fie consemnată şi'în chitanţele de plata drepturiloră
asul săi.
Art. 103, Produsurile agricole în genere pen- de exportaţiane cari se voră represinta biurontru cară drepturile de exportaţiune voriă fi fost riloră de vamă în momentală reimportaţiunei
plătite la unulă din biuroarile de vamă aşedate vaseloră s6ă saciloră.
Art, 106, Fructele pământului și alte prope frontiera Dunărei voră putea fi descărcute
şi inmagaxinate în ori-care din schelele Dună- dusari naturale, precum şi produsurile fabricate
rei unde se voră afia biurouri de vamă de I-a cari suntii s6ă potifi identice pretutindeni şi a
şi a Il-a clasă, spre a fi mai în urmăexpediate căroră identitate nu so pote constata cu înle-

cari voră fi însărcinaţi a se transportala punc-

pentru străinătate. Erpediţiunea definitivă pen-

tru străinătate nu se va putea însă întârgia
mai multă de câtii duoă-apre-dece luni de la
data descărcărei.
Dapă trecerea acestui termen,

_ beneficială dreptariloră plătite pentru produ-

gurile tnmagazinate vu fi pordute şi aceste pro-

dusuri voră fi pasibiio de nouă drepturi.

snire nn vor participa la beneficială înapoiereL.
Asemenea nu voră participa la acesti benef-

ciă produsaurile străine de ori-ce felă s6ă cnalitate, exportate din România după co oră fi
fostă naţionalisate prin plata drepturiloră de
importaţiana.

Art, 102, Mărfarile

străine, naţionalizate

,
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prin plata drepturiloră de importaţiune, pen=, ecuti, la trecerea, loră peste frontieră, de drep“ru cară se va cere scutirea de drepturi de ex- tarile de vamă otărite prin tarif, ca: condiportaţiune în temeiulă art. 14 ală leget de fa- ţiunea de a se garanta înapoiarealor în străi-că vorii trebui să fie însoţite, cândi se voră nătate sâii reimportaţiunea loră în România,
"presinta ]a biurourile de vamă de eşire, de chi- Pentru acesti sfirşită, importatorii s6ă exportanțele drepturilorii de importaţiune plătite tatorii vori da la biuroulă de vamă de intrare
pentru dânsele şi de declaraţiunile relative, s6iă de eşire uă sumisiune garantată sâii voră
-Cândiă biurourile de vamă voră avea bănnelă consemna uă samă egală cu drepturile cuvenite
asupra identităţei mărturiloră, ele vori putea după tarifă.
.
,
.
"exige de la exportatori facturi regulate, certiInapoiarea în străinătate sâă reimportaţiu-ficate conforme cu registrele loră do trămitere nea în România a trăsuriloră şi a viteloră va
“de către primarulă comunei unde fie-care ex- trebui să se facă în termenulă otăritiă prin ex"portatori va avea domiciliulă s&ă.
pediţiunile liberate de biurourile de vamă la
Art, 108, Conductorii de trăsuri publice al- trecerea loră peste frontieră. Acestii termeni
tele de câtă acele aparţinândi administraţiu- nu va putea în nici unii caii să fie mai lungă
-nel postelorii s6ii făcândă serviciulii acestei ad- de câtii daoă-spre-dece luni.
ministraţiuni, voră fi supuşi, pentru objectele
In casurile cândă înanoiarea în străinătate
cu car) trăsurele lori se vori găsi încărcate, s6ă reimportaţiunea în România, nu se vor face
tutaloră formalităţilorii prescrise de legea de în termenulă fixată, importatorii să exporta=facă, atâti Ja intrarea cătă şi la eşirea din Ro- torii voriă Îi obligaţi la plata drentariloră tumânia. În casurile de contravenţiuni sâi de douite.
|
“iraude, proprietarii s6ă întreprindătorii trăsuAdministraţiunea superidră va putea singură
reloriă vorii fi responsabili pentru amendele la să statueza asupra cererilorii de desființare de
“cari conductorii se vorii condamna,
sumisiuni s6ii de înapoiare de consemnațiuni
Pentru objectele transportate de âdministra=- privit6re la vitele ale căror perdere, resaltândă
țiunea posteloră, fie cu trăsurile ei propril, fie dintr'uă împregiurare Gre-care, se va alega de
cu trăsuri aparținând întreprindătorilor trans- către călătorii s6ă cărăuşii. Ac6stă administraporturilorii acestei administraţiuni, ună regu- ţiune va fi în drepti dea pretinde de la cătălamentă alcătuită de Ministerul -finangeloriă torii s6ă cărăuşii, în sprijinirea cereriloriă loră,
după înţelegere cu Ministerulii de interne, va dovedile necesarii.
îi
“determina formalităţă particulare de natură a
împăca execuţianea măsurilor destinate a ga- TPITLULU IV

ranta drapturile vămei cu celeritatea, şi învio-

labilitatea, serviciului depeşeloră ; acesti regulamentă va putea otări şi penalităţile de apli- |

cată agenţiloră administraţiunei postelor cari
ori încerca să profite de imunităţile acordate
acestei adminiatrațiani pentru a contraveni
disposiţiuniloră generale relative Ja importa-

“țiunea şi exportaţiunea mărfariloră, |
Arte 109. Pasagerii şi călătorii vorii fi ţiaţi, la intrarea loră în România, să declare
tâte objectele co voră “aduce cu dânşii şi cari
nu votii Â destinate întrebuințărei lorii peraonale. In lipsă de declaraţiune, pentru or -cz0b„jecte supuse la dreptul de vamă stii prohibite
-la importaţiane cari se voră găsi între baga„gele pasagerilor să călătorilorii se or aplica
disposiţiunilelegel de facă relative la introduc-

țiunile frandulose.
Administraţiunea superiâră va putea autorisa, în'ce privesce formalităţile de îndeplinită

pentru declaraţiunea şi visita objectelori apar-

Despre

întreposite

Art, 1li, Se va înfiinţa întreposite pentru
mărfurile străine în porturile de comerciti un=
de necesitatea, va fi recunoscută. Aceste porturi roră fi, de uă cam-dată, Ismailă, Galaţi,

Brăila, Giurgiu şi Tarnuli-Severină. In tiitoră,
dreptalii de întreposită va putea fi acordată
prin decretii Domnesci, tutuloră porturiloră

care îlă vori cere şi care vor dovedi că aă midlâcele dea face facă cheltuelilorii reclamate
de înfiinţarea şi de întreţinerea întrepositelor.
Art, 112, Mărfarile se voră primi în între-

posită cu condiţiunea de a se reexporta sâă de
a se plăti pentru dânsele drepturile de impor-

taţiune cândiă se vor scâte din întreposită pentru consumaţiunea interi6ră.
,
Mârfurile intrândă în România pe uscată zi
care se vorii expedia în trausiti la unulă din
portarile unde va existe unii tutrepositii, voră

ţinândi pasagerilor şi călătorilorii, ori-ce de- putea fi admise în acesti întreposită ca şi mărrogaţiuni de Ja disposiţiunile relative ale legii furile aduse pe apă.
de față va crede necesari în interesulă libertăArt, 113, Armele şi muniţiile de resbelă,
ței călătorilor şi repediciunel în comuzicaţiuni. tutunurile în foi şi fabricate şi sarea nu voră
Art. 110, Trăsurile şi caiii s6ă cele-alta vite

putea fi priimite în întreposită.

da poveră, servindiă călătorilor şi cărăuşilorii
Art, 114. Intrepositulă va fi de ducă feluri:
gi pentru care călătorii şi cărăuşii vor declara futrapositulii reală, constituită într'anii maga-că intrarea s6ă egirea nu este definitivă, se vor zină specială, păzită netocetată de vamă şi îa-

|

*
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„ehisă cu duoă chei din care rama va ţine una, | trepositii să d'a avisa prin ori-ce midlâce va
„i întrepositulă nominală, stabiliti în maga- găsi mai nemerite la stabilirea întrepositelorii.
;zinele particularilorii, supuse numai priveghe- În acestă din urmă casii, tarifele drepturiloriă
„Tei vămel.
IN
|
SR
de magazinagiă asupra mărfurilor întreposi„da întrepositi nominală se vor priimi numai tate se vorii stabili de guvernă fără avisul caș Cerealele şi, în genere, tâte fructele pământu- meriloră de comereiă.
i
ui, seurile, peile nelucrate, lemnele de construcArt. 117. Tâte magazinele servind de între„iune,şi de arsii, petrăria nelucrată, cărămidile posită reală roriă fi închise cu ducă chel deose“gi olanele de pământă, tinichâua (feraliă albă) bite, din care una ra sta în mânele agenţiloră

„Şi, zinculă în foi (table), cimentulă, sticlăria

administraţiunei vămiloră, şi cea altă în mâ-

„ordinară. vasele de lemnii glie (buţi, bate și

nele agenţilor administraţiunei întrepositelor.

despărţitii de dreptului de întreposită real. Nică

reală vori servi totii-dâ-una de gagiă al drep-

„intrepositali nominală deea întrepositulii real
musa
fi înfințată,
e.

sigurate prin sumisiuni garantate, subscrise de
către consemnatari.
.
!
,
Art, 120. Propristaril sâi consemnatarii
mărfuriloră destinate întrepositului voră face
pentru ele uă declaraţiune detaliatăîn aceleaşi
forme şi sub aceleaşi pedepse ca pentra mărfarile destinate a fi date imediată consomaţiu-

altele) şi materiile explosibile de ori-ce felii. |. Art, 118, Intreposituli nominală nu va puaXâte cele-alte mărfuri nu voră patea fi priimite tea fi constituit de câtă prin perimettulă acșde câtii în întrepositii reală,
cisului portalui, . .
|
3. Dreptală de întrepositii nominală va fi neArt. 119. Mărfarile admise în întreposită
gunulă
din oraşele cărora dreptulă de întreposit turiloră vămei, Pentru mărfarile admise în în„Ya fi, âcordati:nu va pretinde să se bucure de trepositii nominali, drepturile vămi! voră fi a-

"Art, 115, Oraşele cărora dreptulii de întresPosită va fi fostă ucordatii voriă fi obligate d'a

gânființa, pentru stabilirea întrepositului reală,
magazine cuviincise,. sigure, întrunite în ună

șsinguri grupă,de clădiri prin ună zidă'încongBiurători comnnii, cu desăvârşire isolată de ori
„ce.alte construcţiuni şi:situate, pe câtă cu pu:
„tință chiară în,portii. Localurile destinate întrepositulni rorii coăţineşi încăperile necesarii
“pentru locuinţa şi binrourile împiegaţilorii va-

nel. Acâstă declaraţiune va desemna pentru
mărfarile admisibile în întrepositi nominalii,
şi magazinele în cari disele mărfari vor urma
să fio depuse.
a
|

Art, 121, Ori-ce martă priimită în întreposită va fi mai ântâiă supusă verificaţiunii agenţilorii vămii pentru a se constata natura,
telul, cualitatea. greutatea sâi măsura pre-.
cum şi valrea mărfei, cândii valorea va, fi ne-

mali însărcinaţi cu serviciulă întrepositulul.
Planorilo loealulul. se vorii presinta guvernu-

lui care va, avcâ dreptulii d'a preseri modifica-

ţiunile cai so vorii părea necesarii pentru ca
localurile să corespundă pe deplină destinaţiu- cesaria la licuidaţiunea, drepturilor, Decă ac6-

Mil lori:

tcp e epitet

stă verificaţiune va face să se dovedâscă unii
prisosii asupra declaraţiunei, prisusulă, cândă
mărfarile vorăfi destinate întrepositului reală,
se va supune la plata drepturilcrii de importaţiune care so voriă percepe ca amendă. Când

„niz Arte 1i6: Pentru, acoperirea cheltuelelorii

„necesitate de creaţianea!
şi de serticiulă între-

positelori, atâtă pentru clădiri câtă şi pentra
"salarii de îinipietaţi e6ă ori-ce
alto spcso 'oca;sionatede gisele întreșosite,: oraşele yorii per-

mărfurile voră fi din cela admisibile în întreposită nominalii, deosebizile între indicaţiunile
„lori intepositate, conformă tarifelorii stabili- declaraţiunei şi resultatulii verificaţiunei în co
„te prin înţclegere.cu:canicrile. de coracreiii şi privesce greutatea, măsura ei neimărală, vor

"jcepă drepturida magazinagii âsupra mărfuri-

„apiobate do către guverna,i;
si,
1.„„Oraşele vorii avea'facaltatea.t%
dea cu con„curânţă
şi publicitate, concesitiziea-tiniputarie

da locă la aplicațiunea penalităei otărită la
art, 85 ali legii de facă.
Art, 192, Când mărfarile declarate pentru
întrepositul reală rorii fi în casulă preveduti
de art. 16 ală legii de facă pentru a putea beneficia de uă reducţiune de drepturi, starea lor
do stricăciuna sa va constata la priimirea în.

„& dreptoritorii, loză Ja venitutile'întrepoaitelor,

unori: adjudecâtari. cară să, se fisărcincze,cu
“cheltoeliisi 'construcțiunei şi întreţinerii, €lă„diriloriişi . cu tâte aaa
cele:alte
săzciire
âts aasiitrepoLei arian
aaa ea
id
gitoleră.
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tort

piure
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îutrepositii, Deterioraţiunea de cualitate
ce
iiărfurile vcră suferi în timpulii şederii lor în

fă

+ Cândii orașele na Șoru şei, ei înființeze ŞI Su

admiaisteize
întrepositela” nică pini: miâlGeele întreposită reală nu se voră ţineîn sâmă la aa
fată
lori proprii nici prire concesiune, .câinerile. do plicaţiunca drepturiloră.
d
comereii voră, putea să sd enbstitng orâş aloză
"Io întrepositi nominală nu se vori priimi ce

”

jşi să sc îusăroineze G'a'îndeplii
0bligâtiunile câtii, măitari cu decăverşire sănitose şi fără
„acestora coustituindii, pentru „acesti -sfitşitii iică uă stricăciuhe,
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„asociaţiuni „do; acţionari. Dică, şi carnerile "de Arte 128, Darata intrepositului nu va putea
„comertiă .xor refasa,.guvernuli
să avea facul- trcee peste Lermenile du duol ani pentra întretatea stii d'a dutig
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«minală, Aceste termene'voriă curge din diua | stracţiune, Dâca mărfarile nu voră fi represin=
inscripţiunei mărfurilorii în registrele ce se vor tate Ja acea d'ântiii rechisiţiune a agenţiloriă
ţine la întrepositiă şi în care-unii compti se- s6ii dâcă nu voră fi identică aceleaşi care voră
parată va, îi deschisă ti»-căra! întrepositariă.
fi fostă recunoscute la admisianea în întrepoArte 124, Decă la expirațiunea termenilorii sită, întrepositarii'se
voră snpune la plata vafixaţi mărfuriloră se voră găsi âncă în între- lorei mărfuriloră nerepresintate sâii schimbate
positii şi între;ositarulă nu va satisface, în gi la amenda de la 100 până la 500 ler.
15 ile de la somaţiunea ce "i e va face deaâArt, 129, In cursulă duraței termenului de
ministraţiune, la domiciliul stă d$că va fi pre- întreposită, mărfurile voră putea fi expediate,
sinte scă Ja Primăria comunei dâcă va, fi ab- atâtiă pe apă câtii şi pe nscată, de la ună însinte obligajiunei d'u le reoxporta sâii d'a plăti trepositii la altul.
DRE
pentru dânsole drepturile de importaţiune,
mărSchimbările ds întrepositii nu vorii da locă
furile se vori vindeşi produsală rinqării, după la niciuă prelungire atermenilor de întreposit.
scăderea tutulor drepterilor şi cheltuelilor de
Art, 130. Scâterea mărfuriloră din întrepo-

sită pentru consomaţiunea interidră este saşi consemnaţiuni. Suma virsată la Casa de de- pusă tutulorii formalităţiloră prescrise de le-

orl-ce natură, sc va vărsa la Casa de depuneri

puueri şi consemuațiuni se va putea retraga de
proprietaruli mărfurilor dâcă o va reclama

în termenii de ună anii de la diua vindării; la

expiraţiunea acestni termen sumă consuinrată
xa fi definitivă dobândită tesanrvlui,
Art, 125, Dăcă termenulă acordată pentru
întrepositi va fi, pentra causă legitimă, recunoscatii insuticientii, administraţiânea supexiOră va, putea, după cererea motivată a întrepositarului, să acorde 'uă prelungire. Acsstă
prelungire nu va putea îust fi mai maro de cât
jumătate a termenului primitivă.
„Art, 126. Mărfarile întrepositatenn va putea, în totă timpulii intrepositelui, să fie supuse vre-unci manipulaţiuni de câti cu permisiunea agenţilor vămei şi în prezența acestora:
permisiunile nu se voriă acorda de câtii în casurile cândă conservaţiunea mărfarilor va, face
manipulaţiunilo inăispersabile.
Mrfurile priimite în întrepositi nominală
nu oră putea să fie matate dintr'und magazin
într'altală de câtă cu permisinnea rămei; în
lipsa acestel permisiuni schimbarea de magazină, va da licii la perderca dreptului de întreposită,
.
!
|
Arţ, 192, Intrepositarii vorii fi responsabili
-de totalitatea drepturiloră asupra, mărfuriloriă
-intrepositate, după feluți, cualitatea şi șereu“tatea, măsora,

nemărulii

gti

valzea

recuno-

scuto la intrarca în întreposită. Ori-ce defizituri constatate asupra mărfatrilor întrepositate, afară de acele cari nu voră intrece proporţianile admise obicinait pentru perderile provenindiă din cause naturale, oră da locii, în co
privesco mărfurile priimite în întreposit real,
la percepţitinea drepturilorii de importaţiune
:6ră în ce privesce mârfarile întrepositate no-

minală Ja plata valorei cuantităţiloră găsite

lipsă şi la uă amendă de ta 100 până la 500 let.

ge de fagă pentru importaţiuni. Cândi însă
declarațiunea de importaţiuae vaavea de object
totalitatea mărfurilor cară aă dată locă unei
operaţiuni de priimire în intreposită, şi cândă
enunciaţinnile declaraţinnii voră fi cu dasăvâr- !
şire conforme resultatelor verificaţiunii făcută
la, intrarea mărforilori în întreposit, mărfurile

vor fi scutite de uă nouă verificațiure.

—

.

Art, 131, Mărfurile, retrase din întreposită

pentru a fi reexportate, se vorii supune taxei de
inapoere, otărită prin tarifă conformi art. 14
al legii da faşă. Licuidaţiunea şi plata acestoi
taxa so va face la eşirea mărfariloră din. întreosită,
.
!
|
!

; Art, 132, Reexportaţiunea mărfurilor pro-

venindii din întreposit so va patea efectua sti
po 2pă, prio portulii unde voriă
fostă întrepositate, s6ă pa uscată prin unuli din binrourile de vamă deschise transitulni..
|
Efectuarea reexportaţiunii se va asigura prin '
sumisinui garantate în virtutea cărora proprietarii ssă consomnatarii mărfarilorii voră f obligaţi, sub pedâpsa d'a fi constrânşi la plata,

valo:ei mărfuriloră şi la amandă de la 100 pâ-

nE Ja 509 ci, să prezinte, în termenele otărîte

prin permisinnile de rcexportaţiune ce li se vor

libera, certificatele 'agenţiloră serviciului vă-

milori cari voră fi constatată eşirea nărfarilori din ţâră,
.
..
|
Arte 193, Mărfarile destinate ă fi mutate
dirtruniă întreposită în aiţulă, se vori verifica
şi doficitele constatate asupra lorii te vorii sa- ,
puno drepturilor mai "nainte do a se permite
cşirea mărfarilori din întrepositul în care vor
fi fostă mai ântâii admiss, Expediţiunea se ra
fuce cu formaiităţile prescrise pentru transită.
Art, 134. Proprietarii scă cons:moatarii de

mărfuri cari, îa timpulă aflărei loră în întreposită, sa vor perde din causă de incendii sâă

“Art, 129, Agenţii vămilorii voră avea fa- din alte causa de forță majoră, na voriă putea
cultatea d'a verifica oră cândi vorii crede de fi obligaţi la plata drepturilorii pentru aceste cariinţă mărfurile întrepositata nominal şi în- mărfuri, dâcă voră dovedi, într'anii modă au- “trepositarii vorii fi obligaţi d'a represinta a- tentic, că impregiurări independente de voinţa
ceste mărfari astă-felă cum ai fostă recuno- loră “i pună în imposibilitatea d'a represinta
scute la întrare, fără nisi uă adiţiune s6iă su- mărfurile,
.
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- TITLULU V
Despre

în transitii voră da biuroului de vamă de în-:
trare uă sumisiune garantată prin care s8 vor

transită

obliga d'a scâte mărfurile din România şi d'a
aduce dovedă de eşirea lori. Şefii perceptori
af.

Art. 135. Tâte mărturile străine, atât cele biurourilorii de vamă vori fi responsabili de
solvabilitatea sumisionariloră şi a garanţiloră.

admise câtii şi cele prohibito la importaţiune
în România, voră putea trece în transit pa toritorjulă românii put6ndi fi supuse la vă taxă
specială de transit fixată prin tarifele generale.
„Mărfurile

prohibite nu rori:

putea

intra şi

eşi de câtii prin biurourile de vamă de l-a și
de a 2-a clasă; cele alte mărturi voră putea în-

tra şi cşi prin tâte biurourile afară de acele de
clasa 5-a.

Transituli armeloriă şi maniţiunilorii de resbelii va fi subordonat încuviinţării guvernulni.

Art. 136. Conductorii. consemnatarii sâă
proprietarii mărfuriloră destinate transitalui
vorii fi obligaţi să presinte, la binroulii de vamă,uă declaraţiune detailată, în formele pre-

scriso de art. 76 alii legii de facă, şi însoţită

de actele justificative prevădute în acel articol.
art, 157, Indată după presentarea declara-

ţiunii se va proceda, la rerificaţiunea mărfari-

Sumisiunile voriă indica biuroulii de eşire;
termenuli în care mărfurile yorii trebui să fie
duse la acestii biuroi gi exportate în străină-

tate; natura, felulii şi cualitatea mărfariloră

şi greutatea, măsura, numărulă sâi valdrea
loră; felulii, marea, numărulă şi greutatea fiocăruia coleti; probele cari vorii trebui să fie
presentate la biuroulă de eşire; numărul plamburiloră puse pe fie-care coletă şi pe fie-care
entie de probe.
.
In casurile cânâii val6rea mărfarilorii va urma să fie indicată în sumisiune, vama va avea:
dreptalii, Q6că va crede că acâstă valdrea n'a,.
fostii exactii declarată de expeditorulii, să o aprecieze după cum va chibzui, rămânendă ca
expeditorul nemulțămitiisă se adresezela comisarii experţi institoiţi prin art. 89 ali legii

de faşă.

»

-

loră, Acâstă verificaţiuna se va face în același
Pe temeiul sumisinnii garantate se va, li- modii ca acea, a mărfurilorii declarate pentru bera ună biletii de transitii cara va insoși mărconsomaţiune.
furile în toti cursul transportului şi cara va
Art. 138. Declaraţiunile falşe relative Ia, fi presentată împreună cu dânsele la biuroulă
mărfurile destinate transitului voră da locă, de eşire. Acestii bileti va cuprinde, pe lingă după feluli lori, la aplicaţiunea pedepselorii tâto enonciaţiunile sumisiunii, şi ori-ce alte inotărite la art. 85 ali legii de facă.
dicaţiun! se vorii mai crede necesaril pentru
Art, 189. Mărfariie fabricate na vorii putea recunâscerea facilă a mărfuriloră.
fi admisa Ja trausită decă coletelo car! le vorii
Atâti sumisiunea câtă şi biletul de transit
conţine nu vori în bnnă stare. Agenţii vă- se voriă forma pe chârtie timbrată cu 50 bani miloră vori fi în dreptă d'a exige, mal 'nainte ală cărui preţiă se va plăti de sumisionară de
d'a permite expediţiunea, ca tota coletele de- uă-dată cu preţulă plumburiloră şi înainte de
fectuâse pe cari le voră crede de natură a fa- expediţiunea mărfariloriă.
votisa gustracţiunile să fie reparate.
Art. 139. Doveda eşirei mărfurilor din ţâră
Art. 140. Identitatea mărfarilor expediate se va face prin înapoiarea, la biuroulii de inîn transitii va fi asigurată prin plumbritul co- trare, a biletului da transiti revestiti la biuleteloră. Xumăruli plumburilorii ce va priimi roalit de eşire de ună certificatii descărcătoră,
fie-care coletii nu va putea, în nici ună casă,
Arte 143, Termenulă în care transportulă

fi mai mare de câtă patru. Comercianţii voriă

avea facultatea d'a întruni, prin legături, de
sac s6ii mai multe baloturi sâii saci în uă singură povară; în asemenea casă plumburile nu
se vorii pune po fie-care balotii să sac în parte
ci pe coletulă formată prin întrunirea loră.

Produsurile naturale şi altele a cărorii expedi-

ţiune nu se face în coletele închise voră fi scutite de plumbuiti; identitatea lori va fi garantată prin proba cari se voră pune în cutil sâă
saci bine închişi şi sigilaţi cu plumbul vămei.
Acesta probe voră însoşi mărfurile în tot cursulă transportalai.
Pentru fie-care plumbi pus pa mărfurile expediate în transită vama va percepe uă tară

da 25 bani, în care se va cuprinde şi prețulă

sfonilorii întrebuințate la plumbauită.

„AEț,
141, Proprietarii, consemnatarii sâă
s

condaatorii mărfurilor destinate a fi expediate

mărfuriloră

expediate în transit

ra urma să :

fie efectuati se va flxa după distanță şi dapă
moduli de transportă; el va fi stabilită pe basa

de uă di pentru fie-care 20 chilometri. Acesti

termeni nu va putea fi prelungită de câtă de

administraţiunea superiGră şi numai în veda-:
rea de acte autentice doveditâre că împregiurări de forţă majoră, independinte de voința

expeditorului, ai intârdiată efectuarea trans-:
portului.
Termenulă pentru inapoiarea la biuroulă de .
intrare, a biletului de transit rerestit de cer-:

tificatulă deacărcătorii va fi 20 de Qile de la.

expiraţiunea termenuln! acordată pentru efectuarea transportului.
”
Arte 144. Eşirea mărfuriloră nu se va efectua de câtă prin biurouli desemnată în biletulă do transitii. Cn tâte aceste, administra=.

ţiunea saperidră va putea autorisa nă schim--
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bare de destinaţiuane cândi, mai înaintea împlinirei termenului de transportă, expeditorii
mărfuriloră rorii adresa uă cerere însoţită de
acte justificândă necesitatea schimbării de de„stinaţiune.

Art, 145. Tâte mărfurile făcând objectuli
unui acelaşii biletă de transitii vori trebui să

fie presentate de uă-dată la biuronlii de eşire.
Biaroarile de vamă nu vorii putea permite ca
xeexportațiunea unei partide de mărfuri să se
facă în mai multe rânduri.

expediate, penalităţile otărite de acesti articoli nu se vorii aplica de câtii în proporţiunea
aferentă cuantităţilor
de mărfurinereezportate.
Art. 150, Transitulă
'va fi cu totulă pe risicul snmisionarilori. Somisionarii nu vor putea, fi scutiţi de îndeplinirea obligaţiunilor lor
pentru cuvântul de perdere totală scii parţială
a măyrfuriloră. Cu tâte aceste, dâcă perderea
va fi justificată prin ună procesii-verbalii ală
unui funcţionarii publicii avândă cualitatea de
oficerii de poliţiă judecătorescă şi d6că acesti

Art, 146. Biurourile de eşire nu vorii libera
certificatele descărcăt6re asupra biletelorii de

procesă-verbală, încheiată la loculă unde se va

beră d'a dispune de dânsele în întrulă ţărei,

casă, biuroulii care va fi priimită.declaraținnea

fi întemplată perderea, va fi presentatii vămei
transită de câtă după recunoscerea stărei co- care a priimită sumisionea în termenuliă fixat
leteloră şi a plnmburilor şi după verificaţiunea, pentru înapoiarea biletulni de transit revestit
exactă a naturei, felului şi cualităţii mărfuri- de certificatul descărcătoră, vama na va paloră şi a greutăţii, măsurei sâi valorii lor. Bi- tea exige de câtă plata dreptului de importaletele de transită. rerestite de certificatele des- țiune pentra mărfurile tarifate e€ă simpla racăreatâre, va fi date în mânele presentatori- lore când va fi cestiunea de mărfuri prohibite.
Art, 151, Mărfurile tarifate, expediate în
lori mărfariloră numai după ce trecerea mărfariloră peste frontieră sâă încărcarea loră în transită, voră putea, mai "nainte de expiraţiunea termenuta! fizatăi pentru reexportaţiuvase se va fi efectuati.
|
Art, 142. Dâcă la presentaţiunea mărfuri- nea loră şi pentru câtă ele voră fi identică aJoră, tormenalii fixaţii pentru efectuarea transi- celeaşi care se vori cuprinde în biletală detrantului va fi expiratii şi uă prelungire a acestui sită, să fie declarate pentru consnmaţiane în
termenii nu va fi fostă acordată, mărfurile se întrulă ţăzei şi supuse erepturiloră de impor„ Yorii supune, cela tarifate la drepturile de im- taţinne la ori-cari din biurourile de vamă prin
portaţiune, proprietarul lori rămânândă li- care intrarea loră va fi permisă. In asemenea
pentra cousamaţiune în întruli ţărei şi va fi
percepută dreptarile deimporteţiune,va da certificată descărcătoră asapra biletului de transită şi acestă certificatii nu va fi valabilii pentra anularea sumisiunei dâcă, împreună cu dânsulii, nu ge va prescuta la biurouii de intrare şi
chitanța de plata drepturilorii.
" ărt, 162, Certificatele descărcătore ale bipentra mărfarile presentate, Dâcă mărfuriie letelorii de transită relative la mărfuri expedescrise în biletulă de transitii se vori găsi, în diate do la ună biuroii de vamă ali frontieretotală sâii în parte, înlocnite prin altele, măr- lori de uscată la ună întreposită sâă de la ună
furile substituito se roriă confisca și certifica- întreposită la altul, nu se vorii libera de câtă
tulii descărcătoră se va libera numai pentru a- după intrarea să reintegrarea mărfuriloră în
cele din mărfurile figurând în biletul de tran- intreposită, constatată prin înscrierea în registre.
,
”
!
sitii care se voră fi reexportatii în realitate.

N

&ră cele probibite la plata tazei de înapoiare
aplicabilă mărfurilor scâse din întreposite pentru reexportaţiune. Pentru asigurarea acestei
plăţi la care ae va urmări sumisionarnlă mărfurile vorii putea fi reţinute. !
Art, 14$, Decă biuroulă de esire va recunssce că nă parte din mărfuri a fostii sustrasă,
certificatuli descărcătoră se va libera numai

Art. 149, Dscă Diletulii de tranitii revestit
de certificatulă descărcătorii nu va fi înapoiat

la biuroulii de intrare în termennlii fixată contormi art. 142 ali legii de facă, sumisionarulii

şi garantul săi vor fi obligaţi solidară a plăti:

Cândi mărfurile vori fi fostă din cele prohibite, valârea întrâgă a acestor mărfuri, după
indicaţiunea din sumisiune, şi uă amendă egală
cu ducă ori acâstă ralore;
Cândii mărfurile vor fi fostii din cele admise
la importaţiune. valGrea întrâgă a acestori

TITLULU VI
Despre transportulii pe apă de la ună
port alii Romăniei la altul şi despre
împrumntarea teritoralui străiu,
Art, 153, Mărfarile naţionale s6ă naţionalisate prin plata drepturilorăde importaţiune,
expediate pe apă de la uni portii ală României
la altul, nu voră fi supuse nici drepturiloră

mărfuri astă-felă cum va fi fostă stabilită la de intrare nici acelorii de
Art, 154. Ori-cine va
alcătuirea tarifului dreptoriloră de vamă şi uă
apă, de la ună portă alit
amendă de 30 lei.
Decă certificatulă descărcătorii, dat de biu- mărfuri sâă alto objecte.

eşire.
a
voi să transporte pe
României la altulă,

va fi dâtori să facă

roulii de esire asupra biletului de transiti va pentra dânseleuă declaraţiune care va cuprinde
avea de objectiă numai uă parte din mărfurile tote indicaţiunile prescrise de art. 75 ală legii
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de facă pentru importaţiuni şi exportaţiani. fi asigurat
ă în modulă prescrisă de art. 139 a
Acâstă declarațiune'se va scri da către ex pe- legii de
facă pentru mărfurile expediate în
ditorulă pe nă formulă imprimată care se va
transită,
procura gratis de biuroali de vamă alii locuArte 199, Biletele de transportă relative la
Iui de rădicare a mărfurilozii; ea va fi acatită mă:furi
supuse drepturiloră de exportaţiune

de timbru.

:

-

”

art, 155. -Mărfarile vorii fi, "nainte de tacărcarea loră, supuse verificațiunei care sa va face
în acelaşi modă ca pontru mărfurile de importațiune sâii exportaţiune, .
.

Dâcă, acâstă verificațiune ra dovâdi că cuan-

titatea mărfuriloră este; cu mai multi dea
duoă-decilea parte, inferiâră acelei înscrisă. în
declaraţiune, expeditorulă va fi obligatii a plăti valrea cuantităţilori lipsă şi osebită aă amendă de 100 lei.
Dscă mărfurile se voriă găsi de alte feluri de
câtă acele declarate, ele sa vori confisca şi pe
lîngă acesta, expeditorulă va fi obligat a plăti
valOrea mărfuritoră indicate în declaraţiane
şi
osebită amenda de 100 lei.
În casurile de excedentă în greutatea, mă
sura s6ă număruli mărfariloră declarate, excedentuli mal mara de câtii cinci la sută se
va

scii unei prohibiţiuni de eşire voră trebui, în
termenii de 20 gila de la, expiraţiunea terma-

nului acordatii pentra efectuarea transportului, să fie înapoiate biarouriloriă de vamă care
15 aă liberată, revestita do certificatele biu-

rourilorii de vamă ale locuriloră de destinația»

ne constatârâii sosirea mărfuriloră,.
Cândă aceste certificate nu vorii fi presintate în termenulă fixată ec cândă ele voră fi liberate numai pentru nă parte a mărfariloră
expediate, samisionarii şi garanţii lori voră î
obligaţă solidară a plăti pentru mărfarile sâi
partea de mărfuri a căroră ducere la destinațiane nu ra fi certificată, de trei ozi drepturile

de exportaţiune înscrise întarifă sâă, mărfarile

e

fiindă din acele prohibita la eşire. valOrea întregă înscrisă în sumisiuui şi amendă do 300 lei.
Art. 160, Beimportaţiunea tutuloră mărfariloră cuprinze într'ană biletii de transportii
confisca.
” va trebui să fio făcută în vă sigură dată și
Penalităţile otărite da acestă articol nu
numai
biuroulă do vamă indicată în bilevori alplica cândă declarațianea falsă mari sefi tulă de prin
transpor
tă. Reimportaţiunca prin altă
putatii nici să păgubâscă pe fiscă do drepturi biuroă
va fi însă permisă cândă, în urma ver„cuvenite lni nicisă înlesnâscă călcarea anef pro- unui
accidentă de natigaţiune, vasuli pe care
"hibiţinni de eşire sâă de intrare.
mărfaril se vori transporta va fi nevoită a sa
Art, 156, Expediţiunea mărfarilorit deati- opri şi ae desbarca
încarcământulă sti în altă
nate a îi transportate pe apă de ln ună portă portii
de câți acelă ală destinațiunii scle priali României la altulă so va face cu bilatele
de mitiva.
transportii liberate de biurourile de vamă,
Art. 161, Predarea la biuroală de vamă a
Acoste bileto se vorii libera, cândă mărfurile
vor biletului de transportii va ține locii da declafi probibite la eşire să supuse la drepturi
de rațiuno pentru reimportaţiunea mărfurilor exexportaţiune, numai în temeiulă unorii
sumi- pediate pe apă de la uni portii ală României
“ siuni garantate date de expeditori; ele se
vori la altulă.
-libara pentru tote cole-alte mărfari, dapă
Art, 162, Certificatele do sosire a mărfarisimplele declaraţiunt ale expeditorilori. Biletele loră
la destinaţiune nu so vori useri pe bilede transportă voră fi formate pa chârtie
tim- tele de transportă şi nu se soră remite celoră
brată ds 50 bani.
în drept de cât ânpă veriâcațiunza mărfarilor,
Art, 152, Transportulă mărtariloră va, tre- Dâcă
la acâstă șerificaţiune se voră găsi alte
bui să fie efectuată în termenile cari se vorii mărfuri
do câtii acele menţionatu în biletele
fixa, conformii art. 142 de mas susă, Mărfuril
e de transport, mărfurile sabstitaite se vor conduse la destinațiune după acesta termene
se fisca şi cândă acesta mărfuri vorii fi prohihite
vocii considera ca viindă din străinătate
şi vor la importaţiane,.se va aplica osebitii amenda
„plăti drepturile de importaţiune scii, dcză
vor do 300 lei. Aceste pedepse vor fi indepsndente de
“A din acele prohibite la intrare,se voriă
îna- atele Ja cara samisionarală va fi supusă pentru
poia în străinătate,
nepresintarea certificatalai de ducero a mărfaCu tâte acestea, proprietariI scă consemna- riloriă
la destinaţinne. Dâcă caantitatea mărfa“tarii mărfurilorii roră fi admişi a jastifica
că ritoră va fi inferidră acelei înscrisă în biletulă
“transportulă a fostii întârgiată prin arcidenti
ă de transportă, certificatulă de ducere la destide navigaţiune sâă alte împregiurări da
forţă naţiune se va libera numai pentru cuantitatea
majoră. Dâcă justificaţiunea, va fi găsită
în- represintată. Dâcă mărfurile vor fi în cuantitate
destulătâre de către agenții vămiloră, biletela
mai mare do câtii acea indicată în biletulă da
de transportă vorii avea efectulă lor şi dapă ex- traasbortă
, excedentulă se va confisca şi osebit
.pirațiunea termeneloră pontra efectuarea,
trans- se va aplica amenda de 100 lei, cândiă mărfaportului.
,
rile tori
admisele importaţiane, şi de 300 lei
Art. 158, Identitatea mărforiloră expcăiate
cândă
mărfurile vorii fi prohibite, |
pe apă de la ună poztală României la altul
Art. 163. Mărfarile indigene cari, pentru a .
va
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î transportate de la uni loci ali României la
altală, voră trece pe

-

teritorii

străină, nu

se

1817

de drepturi se va pedepsi cn amenda de 25 lei
ori-care va fi loculii pe unde mărfurile se voră
importa să ss vor exporta gi ori caro va fi!
val6rea acestorii mărfuri,
Art, 170. InchisGrea pentru faptă do contrabanaă va fi:
.

vorii supune la drepturi nici Ja intrare nici la
eşire, întru câtă imposibilitatea transportului
lori directi „ fără împromutarea teritoriului
străinii, va fi dovedită.
,
„Arte 164, Eşirea şi intrarea mărfarilor penDo la cinci dile până la una lună, dâcă faptru ali căroră transportă se va împrumuta te- tali va fi fosti comisii de mai puţin de trei
ritoriulă străină, vorii fi supuse regaulilorii o- individi.
tărite în privinţa mărfariloră expediate po apă
De la una lună pânăla uni anii dâcă faptulă
de la unit porti ală Românie! lu altul.
va fi fostii comisii de trei scă mai mulţi iadi-

Art, 166, Sub condiţiunile prerădate la ar- vidi adunaţi în trapă;

ticolulă 102 ală legiide facă, produsurile agri-

Da la, duoi pâaă la cinci aril decă unulă stii
mai mulţi din fiptuitorii adunaţi în trupă vor
calităţile vecine de fronticră şi destinate a fi îi avaţiă asupra lori arme aparente s6ă ascuntransportate de la un locă ală României Ia al- se pa care însă nu lo vorii fi întrebuințat, fără
tulii să pe apă scii ca împrumutare a terito- prejudicii de alto pedepse mai grave proridute
“rivlă străini, vorii putea fi încărente şi descăr- de codalit penală pentra crima sâii dalicte cocate sâi intra şi eşi prin puntelo frontierei un- mise de digi! fâptuitori.
de nu se oră afla binrouri de vamă dâră unde
Închisorea pentru faptulii de contrabandă na
se voriă găsi pichete de pază,
sa va confunda nici uă-dată cu îuchisârea la
cole şi forestiere în genere

provenindii

din lo-

care, în casurile de introducțiune fraudulâsă de

TITLULU VII
Despre

'

contrabanăă

„Art. 166, Ori-ce importaţiaze s6ă exportaţiane săvârzită sâii tentată in contra disposiţiuniloră legi! do fagă, fio în scopulă d'a nu se
plăti drepturile cuvenite fisculuy. sâii d'a so cluda uă prohibiţiune, fie numa! pentra a se
evita îndeplinirea unor formalităţi, va consti:
tai ună faptii de contrabandă.
Art. 167. Contrabanda având de objectă
mărfuri tarifate sc probibite, făcută sc tentată în coprinsulă unui portă s6ă unui biuroă,
priu locuri afectate legajmente la operaţiunile
vamale, so va peilepsi cu confiscațiuuea mărfuri:
loră şi cu uă amendă ogală cu jumătate valârea
acestorii mărfuri, dâcă ele vor îi tarifate, şi cu

tutanuri, făptaitorij voră putea, conforinii 19gii constitutive a monopoiului tutunurilor, să

fie condemaaţi pentru neplata amendei.

Art, 171. Ori-cine so va dovedi că a participată ca întreprindătorii, ca asigurătorii sâă
ca interesată într'ună modă _6re-cara la uni
faptă da contrabandă va, deveni, în cualitate
de complice, solidară de amenda şi pasibilii de
închisârea pronanciată contra făptnitoriloriă,
Art. 172, Urmărirea faptalui de contraban=

dă sei de participaţiune la contrabandă se va
prescrie printr'unii anii de la comiterea acestul faptă.

Agenţii vămiloriă cari voră dobândi convic-

țiunea întemeiată că uni faptii de contrabandă a fostă săvârşită de mai pușin de unii ani
şi cari vorii avea cuvinte de a credo că acestă
faptii se pâte constata, se vor adresa Miniate-

valOrea întregă a lotă, dâcă vorii fi prohibite, rului publică pentru a obţine uă informaţiune
In caşă de introducţiane fraudu!6să, de ta- jodiciară.

tunuri în foi s6ă fabricate, amenda va fi coa otărită da legea din 6 Februarii 1872, pentru

înfiinţarea monopolaiui tutunuriloră.
Amenda nu ra putea nici uă-dată să fio mai

„

mică de câtii una sută le! pentru mărfurile tarifate şi de câtă cinci sute lei pentru mărfurile
prohibito altele de câtă tutunurile.

Art. 168, Contrabanda de mărfuri tazifate

s6ă prohibite, făcută s6iă tentată afară din coprinsulă unui port sâă unui biuroii, prin locuri
ascunsa s6i interdise trecerii mărfurilor, va

da loci la aplicaţianea penalităţiloră otărite

de articolul precedenti şi la confiscațianea
midi6celorii de transportă. Oscbitii, fraudatorii
ze voriă trămito înaintea Tribunalelorii pentra
a fi condamnaţi la pedâpsa închisorii după de-

stinaţiunile stabilite la, articolile 169 şi 170

de mat jos

Art. 169, Contrabanda de mărfari scutite

Pentru constatarea faptelorii de contrabandă
în urma săverşire! loră, probele scrisa ale acestorii fapte resultândă din corespondinţa, din
registrele sâă dia ori-ce alte chârtil găsite la

domiciliulă individiloră bănuiţi de a fi autorii

s6ă complicii faptelorii, voră fi suficiente chiar
d&că mărfurile introdusa fraudulosă. nu voră

mai fi facă, In acestii casă de lipsă a măriurilori, confiscaţinnca se va înlocui prin uă desvăgabire în bani alocată fiscului do către Tribanală şi pe care Tribunalulă o va fixa după
suma lă caro dânsulă va aprecia valorea mărfurilorii ca ari fi trebuită să fio confiscate.

Art, 123, Oil-cina se va dovedi că, prin facturi de scrisori, de cărati sâi poliţe de cari

conţinândă indicaţinn! mincinse, a reuşitii a
surprinde buna credinţă a agenţilorii vamali şi
a păgubi pe fisciă de uă parte din drepturilo lui,
89 va pedepsi cu pedspsa otărită do codul pe-
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nală pentru înşelăciune s6ă escrocherie, fără | colo, dâcă deţinătorii mărfariloră vor da caaprejudiciii de alte pedepse mai grave aplicate ţiane sâlvabilă pentru valorea lori. Dâcă deţipentru fals. Prescripţiunea va fi cea otărită de nătorii nu vorii da cauțiune sci decă mărfurile
codul penalii.
”
voriifi prohibite se va urma conformii articoArt. 124, Ori-co comerciantă şi ori-ce comi- lulni precedentă.
sionarii carii vorii îi participati directă sc inArt, 129. Procesele-verbale or arăta data,
directă la fapte de contrabandă să cari vorii descoperire! infracţiunei şi locul unde ea a
Â întrebuințată la vamă facturi să alte acte fostii comisă; numele, prenumele, calităţile şi
false, voră putea, prin încheere a Ministerulni residenţa fancţionarilori cari voră face constafinanceloră, să fie privaţi, pentru ună timpi tarea şi ale persâneloră care voră lua parte, ca
mărginită scă poutru totă-dâ-una, de dreptulii descoperitori, la redactarea procesnlui-rerbal;
de întreposită şi de facultatea transitalui şi faptele constituind infracțiunea şi articolii letutoră celorii alte expediţiuni cari se facii în gei privitorila ea, natura, felul, calitatea, cuanvirtute de sumisiun].
titatea (după greutate, măsură s6ă numără) și
valOrea objecteloră confiscate; numele, prenu-

mele şi locuinţa făptuitoriloriă infracţiunei ; gifra amendei aplicabilă; felul şi valorea objec-

TITLULU VILL
„Despre

modulii do a proceda în ceasurile

de infracţiuni

telorii reţinute pentru asigurare a amendelor;
locului, data şi ora încheerii procesului-verbală.

Art, 180. Făptaitorii infracţiunei voră fi
somaţi de a asista la radacţiunea procesului-

Art, 175. Ori-ce infracţiune, prevădută şi verbală şi de a semna acestă actii împreună cu

pedepsită de legea de facă, va îi. constatată
printr'ană procesii-verbală dresat îndată după
descoperirea ei.
.
Art. 196. Voră fi în dreptă de a constata în-

fracţiunile la legea de facă :

„le Agenţii vămiloriă de ori-ce gradă
oră-ce clasă; .

şi de

cel cari îlii va redacta; în casii de refausiă din

partea lorii, menţiune despre refusă se va face

în procesulii-verbali şi acâstă menţiune va ţine
loci de presenţa lori.

“Arte 181, In casulă câniii uă infracţiune va
fi comisă prin migtoculă de acte false stă alte

însărcinate cu paza frontiereloră ;
3. Căpitanii de port şi înlocuitori lor legali:

rate, procesulă-verbală va specifica natura falsului, alteraţiunele s6ă adausele. Actele, semnate şi parafate ne varietur de către fancţionarii cari vorii constata infracţiunea, se voră
anexa la procesnli-verbalii în care se va men-

5. Persânele legalmente autorisate a lucra în
numele Primariloriă, subprefecţilor şi poliţailor.
Constatarea va trebui, pentru a avea putere
legală, să fie făcută de tel puţin dnoi din fanc-

la acestă somaţiune.
Art, 182. Mărfurile confiscate se voriă remite şefalui-perceptorii ală biuroului de vamă

2, Ofciării, sub-oficiări!l şi soldații trupelor

4. Primarii comunelor nrbane şi rurale, subprefecţii, poliţaii şi toță ageuţii poliţiei judi- ţiona somaţiunca făcută făptuitorilorii de a
ciare în genere;
semna şi dânşii disele acte şi respansulă loră

semna împreună procesnlă-verbală relativă.

Cânâii infracţiunea va fi descoperită de uă

pers6nă care nu va avea cualitatea pentru a.
proceda la constatarea că, acestă persână va
lua partela redactarea procesului-verbalii şi ca
semna acestă actii împreună cu funcţionarii
competinți.

Ari, 102, Cândă infracţiunea va fi comisă
afară din copriusuli unui binroii, mârfarile făcândă objectulii ei şi midiscele de transportă,

decă acestea vorii trebui să fie reținute pentra

asigurarea amendelorii, se vorii conduce la biuroulă celii mai apropiati de locul unde infracţiunea a fostă descoperită şi procesulă-rerbală
so va redacta la acesti biăroă.

unde constatarea va fi fostii făcută şi acestă
agenti va da chitanţă de priimirea lorii sem-

nâodiă procesuli-verbali.

Art, 183, Mărfarile supuse stricăcianei afară de cele prohibite, rasele plutitore, caii şi
trăsurile urmândă a fi confiscate sâii reţinute
pentru asigurarea amendelorii, se va înapoia

neguțătoriloră, stăpâniloră de bastimente şi
cărăușiloră sub cauţinne solvabilă 2 valorei lor,
sâă după consemnarea aceste! valori; propunerea ce se va face în acestă privinţă de către

fancţionarii constatândii infracţiunea neguţă-

torilorii, stăpâoiloră de bastimente şi cărăuşilori precum şi respunsulă acestora se vor men-

ţiona în procesulii-verbalii,
Art, 1S4,.Dâcă făptaitorală va asista la redactarea procesulni-rerbală, procesalii-verbalii

Art. 178, In casurile prevădute de legea de i so va citi, şi elă va fi invitată a']i semna; în

fașă, în care se ra proceda la confiscaţiuni în
case s6ă pe bordali bastimentelorii, mărfurile
armândi a fi confiscate, afară de acele prohi-

casii do refasă din partea, lui s6ă de declaraţiu-

găsite, şi proceselo-verbale se vorii redacta a.

conformă cu originalulă de către şefali-per-

bite, nu se vori rădica din locurile unde aii fost

ne că nu scie a semna, menţiune despre acâsta
se va face în procesulă-verbală,
Uă copie a procesalai-verbalii,

certificată

«

ționari! desemnaţi de acesti articol curii vor
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ceptoriă ali biuroului unde a fostii constatată
Art, 191. La gina fizată pentru înfăcişare,
infracțiunea, se va remite îndată făptuitorului Tribunaluliă va da sentinţa sa neputândă amâpresent, Dâcă făptuitoruli va fi absentă, co- na înfăcişarea de câtii în casală de inscripțiune
pia se va afişa, la uşa biuroulul în duoă-deci şi în fala contra procesului-verbalii, prevăduti la
patrn de ore de la încheerea procesului-verbal. art. 193 de mat josii. Tribunalulă va judeca, în
Art, 185, Redactarea proceselorii-verbale şi ultimainstanţă, şi decă sentiuţa va fi datăîn abtotă ce va privi constatarea infracţiunilorii la senţa apelantului, fără drepti de oposițiune.
legea, de facă se va putea face în orl-ce di, fie
Sentinţele Tribunalelori în materia de indi de lucru, fie Duminecă sti sărbătâre.
fracțiuni la legea de facă nu voră putea fi ataArt, 156. In tâte casurile în cari infracţiu- cate pe calea recursului în casaţiune de câţi în
nile constatate voră trage după dânsele pedo- termenii da una lună de la pronunciarea lorii.
psirea făptoitorilor
cu închisârea, procesele-ver- Ca şi cererile do apel la Tribuoali cererilo de
bale se vorii face în înduoitii cxemplară.
recursii în casaţiune voră fi respinse dâcă nu
Art. 187, Fie-caro procesă-verbalii se va tră- voră fi însoţite de justificaţianea plăţei taxemite, în duoă-deci şi patru de ore celii multi lori pentru citaţiuni.
.
”
do la încheerea lui şi prin îngrijirea şefalni- » Arte 192, Procesele-verbale întărite prin deperceptorii alii biurouiui unde a fost redactat, 'cisiunea aprobatiră a administraţiuuei supeadministrațiunei superidre care, după co "li va ri6ra vorii face probă înaintea Tribunaleloriă
fi examinată, va decide, în termeni de cinci până la inscripţiunea în fals. Tribunalele nu vor
dile dâcă se cuvine sâă nuai se da urmare, putea admita contra diselorii procese-verbale
Decisiunea administraţiunei soperigre nu va alte nulitâţi de câtii acele resultândă din omipurta de câtă asupra cendamnaţiunilorii ciri- siunea formalităţiloră prescrise pentra constale, confiscaţiunea şi amenda, ce infracţiunea va, tarea infracțiuniloră ; ele na voră- putea, asetrage după dânsa. Administraţiunea, superidră menea să miczoreze confiscaţianile şi amendenu va putea, opri efectele procesului-verbaiii de le, de câte ori vor fi întemeiate pe disposiţiunile
câtii în casurile de emisiune a vre-anuia din legei, nici să scuseze po contravenienţi pentru
formalităţile esenţiale prescrise niai usi pen- erore stii pentru lipsă de intenţiune de fraudă.

tra constatarea infracţiuuilorii și de escesii de
putere din partea funcţionarilorii cari a procedatii Ja, constatarea făcândii objectulii procecnini-verbală.
.
-

Art, 1S$, Procesulii-rerbală întăriţii prin

“Arte 193. Cine va .voi să se înscrie în fals

contra unui pzocesii-verbali, va trebui, subpedepsă d'a perde dreptulă de înscriere în fals,
să declare acâsta prin cererea sa do apeli la

Tribunală şi să arâte, prin gisa carere, midl6-

decisiunea aprobativă a administraţiunei supe- cele ce pote invoca pentru dovedirea falsului
riore, va forma ună titlu suficient pentru exe- şi numele şi cualităţile marturiloriăi pe cari îi
cuţiunea cordamnaţiunilori civile și, în virtu- pote produce.
DR
tea, lui. so va, putea păși la acâstă execuţiune
La diua otărită pentru cercetarea apelului şi
chiar d6că partea condamnată va urmări în ju- decă apelantuli va fi presentă, Tribanalalulă
stiţie anularea, lui.
”
va, examina mai ântâiii inseripţiunea în fals şi
Art, 189, Decisiunea administraţiunei su- găsind midlocele invocate în șprijinirea falpurire se va significa părţel condamnate, prin sului întemeiate şi admisibile, va ordona susîngrijirea bivrouiui de vamă unde constatarea pendarea cercetărei avelului până cândă şuriînfracţiunei a fostă făcută, la domiciliulă ci, dicţionea criminală va fi pronunciatii asupra
dScă va avea, în comuna în caro acestă biuroă acţiunii cari se va exercita de ministerală puva fi situată, ună domiciliii reali sii alesă; blică după comunicaţiunea cei se va face de
dscă partea condamnată nu va avea domicilit sentința Tribunalului admiţândă inscripţiunea

în acestă comună, significațiunea se va face la în falsă. Decă, inscripțiunea în falsi va fi resPrimăria comuna! şi va avea val6rea ca, cum ar
fi fostii făcută părţei condamnate chiar. .

pinsă. se va procedela, cercetarea apelului fără
nici uă amânare. Inscripţiunea în falsă va fi
înlăturată de către Tribunalii, fără examenă
prealabilă, dâcă apelantulii nu se va afa pre-

Administraţiunea vămiloră se va cita în pers6na casierului generală ali județului care va
fi asistată, pentru susţinerea intereseloră disci
administraţiuni, de către avocatulă Statului.

constitutive ale infracţiunel şi d'a priimi, în
privinţa acestoră fapte, proba prin martori,

Arte 190, In termen de cinci dile de la significaţiunea decisiunei administrațiunei superi6re, partea condamnată va putea apela ac&- sentă la, înfăgişare.
|
!
stă decisinno la Tribunalul de prima instanţă.
Cândii acţiunea publică, exercitată tu urma.
Cererea de apeli va fi refusată dâcă, de nă- unei inscripţiuni în falsi, se va termina, prin
dată cu presentaţiunea ei, nu se va justifica, de condamnaţiunea funcţionarilor acusaţi de fals,
plata taxelorii pentru citaţinni, .
credinţa dâtorită proceselorii-verbale, conform
Tribunalulă va fixa înfăţişarea peste optii articolului precedenti, va înceta d'a exista şi
dilecelă multi de la priimirea cererei de apelă. Tribunalulă va î în dreptă da discută faptele
Acelă caro sa va înscrie în falsă şi care va

sucomba, va fi condamnată la uă amendă de
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trei sute lei şi la dannele interese ce se vorii | ref lori, instanţele care vorii proncncia, pedacuveni agenţilori pe nedreptii acusaţi.
psele corporale vor otări şi asupra despăgubi-:
Art, 194. Nulitatea unui procesiă-verbală, rei administraţiunel vămiloră, care în asemefo declarată de administraţiunea superidră a nea casuri, se vorii constitui parte civile, în-

vămiloră îa temeiulă articolului 187, fie otă-

aintea diselorii instanţe.

rită de Tribunală, nu va upri, d6că mărfurile
voră fi prohibite la intraro, ca procesulii-verbală să aibă efectulii găii în ce privesca confiscaţiunea; nulitatea va trage după sine nunuai
scutirea făptuitoriloră de'amende.

Arte 200, Ministerală publică va fi dâtoră,
cu ocasiunca instrucţiunei fapteloră da fraudă
care vorii trebui să fie supuse instanţeloră co-

calculată pe basa de dece la sută pe ană din

nite administraţiunei vămilor ca titlu de drep-

recţionale sâă criminale, să facă tâte urmări

rile necesarii pentru descoperirea interesaţilor
„Art, 195. Cândii uă confiseaţiune nu va fi la giselo fapte şi pentru descoperirea loră confostii întemeiată, proprietarulă wmărfarilor va formă art.171.
avea dreptulii la, uă dobândă de despăgubire,
Art, 201. Implinirea ori-căror suma cuveval6rea objectelori confiscate, de la dina reţinerei acestorii objecte până la, diua înapoerei
lor, Afară de acâstă dobândă, proprietarii măr-

furiloră n vori putea pretinde şi Tribunalele

nu voră putea aloca nici nă altă despăgubire
cu ori-ce titlu ară fi.

- Art. 196, Condamnaţiunile civile contra mai

multoră porsâne pentru unulă şi acelaşi faptă
de fraudă, voră î solidari, atâtii pentru restitaţiunea preţulni mărfariloră confiscate care
vori fi fostii restituite provisoriă în casurile
"prevădute de articolii 118 şi 183, câtă și pentru amendă şi cheltueii de judecată,
Art. 197, Proprietarii mărfariloră voră fi
responsabili de faptele factorilorii, agenţiloră
şi servitorilorii lori, în ce privesce confiscaţiunile, amendele şi cheltnelele de judecată, chiar
când condamnaţiunile vor fi fosţii pronun-

tucă, de dâtoril provenindi din neindeplinirea
de angagiamente luata pria sumisiani, de re-

stituţiune a preţalni objecteloră conficate şi
înapoiate provisoriii, de amenda,

de cheltueli

de judecată şi, în ganera, cu orl-ce titlu ar f,
se va face prin aplicaţiunea disposiţiunilori legei speciale de urmăriri în materie de dâtorii
către Stati şi tote actela prescrise de acâstă :
lege se voră putea forma şi significa de către
agenţii vămilorii.
Arte 202. Pentru asigararea împlinirei amendelor, agenţii rămiloră voră avea dreptul,

în tâte casurilo, să reţină ori-ce mârfari s6ă
alte ojecte şi oră-co midlâco de transportă, osebită de acele pasibile de confiscațiune, cara
se vorii găsi în posesiunea făptuitoriloră la do-

vedirca fraudelor, dscă fâptaitoriă nu vor justifica că aă domiciliulă tori reală în România
ciate contra dişiloră factori, agenţi sâi servi- şi că sunţă cunoscuți de solvabiii. Reţinerea se .

tori fără ca, proprietarii, do şi cunoscuţi, să fi va faca pânt la concurenţa anei sume egale cu
fostii puşi în causă,
acea a amendelorii aplicabile. Arestaţianea fă pArte, 198. In tâte. casurile de iufracţiuni tuitorilorii în vederea asigurărei amendeloră
dâvdii loci na numai la condamnaţiunile civile na ra putea să aibă locii docâtii în casurile de
dâră şi la pedâpsa. închisorei, făptuitori voră introducţinne franân6să de tutunuri.
fi arestaţi şi, îndată după încheerea processArt, 203, Mărfurile s6ă alte objscta conâlorii-verbale care, în asemenea casurl ze voră scato ssă reţinute pentru asigurarea amendeface în înduoită exemplară, ei voră fi condași lori în casuri de infracțiani la legea do facă,
inaintea procarorului de pe lîngă 'Tribunalulă nu voriă putez, fi revendicate nici pregaiă lorii,
în resortală căruia infracțiunile ati fostii comi- dâcă ele vorii fi vindute, nu va putea fi pretins
s0 şi predaţi acestui magistratii contra unei de creditori, chiar privilegiați, ai făptuiterirecunosceri scrise âe priimire; de uă-dată cu loră sâii ai acelor civilementa responsabili penpredarea făptuitoriloră arestaţi se va remite tru aceştia.
procaroului şi unulă din exemplarele prozesaArt, 204. Ori-ce secaestra asupra prodalui-verbală.
.
ului drepturiloră, făcută în mânile pereeptoArt, 199, Acţiurea publică la care un fapt riloră vămel scă în mânile redavabililorii câtre
de frandă pedepsiti cu închisârea va da loc, vamă va fi nului şi fâră efeeti; cu totă acelă
va fi cu totulii independentă de urmărirea con- secuestra redevabilii vor fi constrânşi la plata
damnaţiuniloră civile pentru acelaşi faptii; ea sumelori dâtorite de dânşii şi portăreii cart
se va erercita, de ministerulă publică, după re- vorii fi făcutii actele relative se voră depărta
gulile procedurei penale, fără nici un amestec din fancțiunile loră.

ali adminestraţiunei vămilorii. Instanţele co-

recţionale stii criminale la judecata cărora faptele voră îi deferate, nu vorii putea, sub cu-

Art, 205. Mărforile şi inidlâcele da trans-

portă provenindi din contiscaţiuni se vor vinde
îndată co administrațiunea, saperidră va fi întărită prin decisiunea aprobatiră a et procesele

vântii de conezitate, să întruntscă acţiunea represivă ca acţiunea civilă,
verbale privitâra la disele confiscaţiuni ; acele
Cu tote aceste,

în casurile de contrabandă

gi se excrocherie, descoperite în arma sevârşi-

reţinute pentru asigurare de amende se voră
vinde numai după secuestrarca lori conformă
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25 9Jo agenţilor cari voră fi executati următirile pentra împlinirea amendelorii,

confiscate cât şi a celor reţinute, când ele vor fi
Art, 211, Nu se ra procede la repartiţiunea
expuse stricăciunei sâă vori necesita cheltueli produsului vindărel mărfurilorii confiscate şi
produsului amendelorii de cât după ce condemde întreţinere nepotrivite cu valorea lori,
Art, 206. Vinderea se va face prin licita- naţiunile veriă fi devenită definitire prin expi-

ţiune publică sâi la biuronlă de vamă unde in- raţiunea termenului de apelă la Tribunal e6ă
îracţianea va fi fostii constatată şi în a căzu!
păstrare se vori afla objectele, s6ă la uni altii
biuroi unde se va crede că ea pote fi ma! a-

vantagiosă. Licitaţiunea va îi anunciată, cu

prin respingerea apelului de către Tribunală.
Art, 212. Cânâii produsulii vindărei objectelorii reţinute pentru asigurarea unei amende
va fi mai mara de câtii suma acestei amende,
excedentul se ra consemna Ja Casa da depueră şi consemnaţinni de unde proprietarul
objectelorii vîndnte îl va putea retrage în termenii de unii anii. La expiraţiunea termenului

optă dile coli puginii înainte de diua fixată de
administraţiunea superidră pentru ţinerea, ef,
pria afişe lipite atâtă la, uşa biuroului care va
proceda la vîndârea câtii gi la uşa Primăriei
comunei pe teritoriulii căreia se va afla acesti da anii anii disulă excedenti ra fi dobândită
:
biuroă şi, când objectele de vindută vor fi de tesaurului publică. Art, 219, In casulă cândii uă contiscaţiune
vă val6re mai mare ca, 200 lel, prin inserţiuni
va fi fostă anulată după efectuarea vîndărel
în foile de publicaţiane legale.
Ei
Art, 207. Cândi mărfarile provenindii din mărfuriloriă caro.voră fi făcută objectulii ei,
confiscaţiuni la imyortaţiune vorii fi tarifate, proprietaralt acestor mărfuri nu va area drept
adjudicatarii loră vor fi obligaţi, dâcă vor voi de cât larestituţiunea produsului vingărsi, cona le păstra în ţâră, să plătâscă pentru ele, o0- statată prin procesulii-verbalii de adjrdicaţiusebitii do preţul vindărel, drepturile fixate prin ne, şi nu va putea pretinde nici uă despăgubire
tarif, Se vori putea însă vinde disele mărfuri alta, sub orl-cetitiuară .. .

şi fără acestă obligaţiune Q€că nu se vorii găsi
cumpărători cari să consimţă a le reexporta

sâă a plăti drepturile; în asemenea casă, drep-

turile se roră trage din praţuli rindărei,

Cândii mărfarile soră fi prohibito la intrare,

vinqârea, lorii se va face cu condiţiunea pentru
adjudecatariă
trel luni celă
la efectuarea
sta depuse în

de a le reexporta în termenii de
multi de la adjndecaţiune.
Până
'reexportaţianei mărturile voriă
magazinele vămei, ; .

Arte.208. Agenţii vămilorii voră î. opriţi,
sub pedâpsa de destitnţiune, d'a se face adja-

dicatari ai objectelori confiscate care se voră
vind: de vamă.
.
Art, 209, Adjudecaţiunile objectelorii de uă
val6r> ma! mare ca, ducă sute lei voriăi fi definitive numai după confirmaţiunea administra
ţiunei superiore.: Pio-care adjudecaţiune sa.va
constata prin unii procesti-verhală care se va

supune înregistrărei în termeni de dece dile de
la încheerea lui:
a
Art, :210. Prodesulă netă al vindărei mărfarilorii confiscate sa va împărţi în trei părţi
egale din caro una se va cuveni doreditoriioriă

infcacţianei, alta sn va da agenţilorii cari aă
procedatii la constatarea acestei infracţiuni şi
cea de n treia, se va, încasa în comptulii veni-

turilorii vamale, Dica infracțiunea va fi fostii
doredită chiar de agenţii cas! o vor fi constatat,

aceşti agenţi vor avea drept atât la partea lor
proprie cât şi la partea curenită doveditorilor.

TITLULU IX
Dospre mărfurile care se voriă
părăsi în vamă

.

_;

Art. 214. Mărfarile părăsite de bună voie
de către proprietarulă loră, în casali prevădut
la art.20 ali legii de facă, se vorii vinde, pesta duoă-geci dile celii multi de la data decla-

rațiunei de părăsire cu formalităţile şi sub
condiţiunile determinate pentru vîndârea ob-

jecteloră provenindi din confiscaţiuni.
E
. Vîndsrea se va faceîn profitul exclusivă ală

Statului şi produsul ci, după dedncţiunez su-

msi dreptnrilorii şi speseloră, nu va putea fi reclamati.de proprietarulă mărfuriloră s6i de
vre unii creditoră, chiar privilegiatii, ali acestuia. Nici Statulă tusă nu va putea face repe-.
tiţiane proprietarului pentru diferinţa, ce sară
întâmpla să existe, în desavantagiuli tesatiruloi, între produsul vindărei şi suma integrsiă. a
drepturilori şi speseloră,
.
:
i,
Art, 215, Mărfurile reţinute în vamă, 'con-

formii axticalulal 177 ală legii de facă, pentra

lipsăde declaraţiuno şi, în genere, 'tâte măr-,
furile care pentru ori:ce motirii: ară fi; voriă
rămâneaîn vamă 'mai multă ca 24 oo, se vor.

înseri pe unii registra speciali cu menţiune da

felurile, mărcile, numerele şi adreszic coleteProdusulă amendeleră se ra repărţi în mo- "oră, Fiecare inseripţiune în registru va fi sem- nată de către, şeful perceptoză
ssă înlocuitodulii armătoră ::
a
PR
rulii lui și de cătra magazinarulii.
..
50 co. ţesauralui publici; :
a
Ta
Art, 216, Dâcă în'celo trei lani care vorii
25 9] agenţiloră cari voră fi constatatii în.
Îracţiunea;
urma după depunerea mărfurilor în samă, aa
ni
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ceste mărfuri nu vorii fi reclamate, ele se vorii

la casa de depuneri şi consemnaţiuni unde va
sta în cursă de ună anii la disposiţiunea acelor
+ Arte 217 La expiraţianea termenului de cari îlă voră reclama justificândi de proprie3 luni, vama va cere preşedintelui Tribunalului tatea lori. In lipsă de reclamaţiune în termede prima instanţă autorisaţiunea de a proceda nulă de ună anii, produsuli vingerei va fi dela vindâre. Preşedintele va da autorisaţiunea finitiviăi dobândită tesaurului.
sea chiarii asupra petiţiunel care "1 va fi preArt, 222, Pentru totă timpuli câtă vor sta
sintată în acestă scopii de către şefulă-percep- in magazinele vămiloră, mărfurile vorfi supuse
tori şi.va desemna, în același timpi, pe unulă la plata unul dreptă de magazinagiii de duci
din judecătorii Tribunalului pentru a asista la bani pe gi de fie-care 50 chilograme stă fracdeschiderea. coletelorii şi a redacta inventarul ţiunede 50 chilogramade greutate sporco Drepconţinutului lorii. Dâcă în colete se voră găsi tulă de magazinagii va fi exigibili din diua
cbârtii, aceste chârtii, parafate de către jude- inscripțiuney mărfuriloră pe registrul de decătorii, se rorii depune la grefa Tribunalului positi,
!
pentru a fi predate aceloră cari voriă justifica
Art, 228, In casurile în care mărfuri fără
de proprietatea lori. Vama va. fi obligată să în- nici vă valâre venală, na vori putea fivindute,
cunosciințeze despre efectuarea depositului pe vama va proceda la distrucţiunea loră după aupers6nele cărora chârtiile se vorii părea că a- torisațiunea administraţiei superiore, dâcă mărparţină.
furile vori fi din cele părăsite, conformii artiArt, 219, Inventariuli se va publica în Mo: colului 20, scii după autorisaţiunea judecătonitorulă oficialii şi în alte foi de anunciuri le- rulul care ra fi formati inventariulă, decă mărgale şi se va afişa la uşa biuroului în deposi- farile voră fi rămas în vamă din altă motisă.

vinde îndeplinindu-se formalităţile următore.

tulă căruia se vorii găsi mărfurile, şi Ja ușa
Tribunalului care va fi dată autorisaţiunea de
vindere. Atâtă publicaţiunea câtii şi afişarile

voră cuprinde declaraţiunea că, decă într'uă
lună de la data lori nu se va ivi nică uă reclamaţiune, ss va proceda la vîndârea mărfurilor.

"După expiraţiunea acestul termeni, vîndârea
şi diua fixată pentru efectuarea ef se vor anuncia prin nuoi publicaţiuni şi afişuri.

TITLULU

X

Disposiţiuni speciale
Ş 1. Despre provisiunile de bordii ale
vaseloriă plutitore

Art, 224, Provisiunile de bordale corăbiilor,
Art. 919. Proprietarul care va reclama măr- batelelorii şi altor vase plutitâre car! vor veni
furile-sâle va avea facultatea, dâcă acesta măr- în vrun porti ali României pentru a rămânea
_ furi se roră găsi în depositulii unui biuroii de în acestă portii nai multii ca 24 ore, se voră
frontieră, să le declare, chiarii cândă vori f declara la vamă cu tâte indicaţiunile cerute
tarifate, pentru întreposităsci pentra reexpor- pentra declaraţianea mărfariloră de importa-.
tațiune imediată. Dâcă însă mărfurile se voriă ţiune; declaraţiunea provisiuniloră de bord se
afla la uni biuroi din întru ţărei, proprietarul va face însă numai prin înscrierea lori pe manu le va putea declara de câti pentru importa- nifeată, după sosisea vaselori în portii. Ca proțiune, dâră-va putea usa de dreptulă de pără- visiuni de bordă nu se vorii considera de câtă
sire, conformi art. 20,
.
objectele destinate a fi consumate pe vase ssă
Art, 220, 'Vinderea mărtariloră se va face a fi întrebuințate la manevră.
prin licitaţiune publică, la biuronlă în deposiArt, 225, Provisiunile de bordă se voră pa“tulă căruiase voră găsi şi în presenţa unui ju- tea păstra pe vase şi nu vori fi supuse dreptu-decătorii ală Tribunalulni de prima insţanţă rilorii de importaţiune de câtă dâcă se vorii
sâii a unui judecătorii de ocoli, dâcă biuroul va descărca. Vama va avea însă facultatea, cândă
fi depărtati de scaunulă Tribunalului. Jadecă- cuantităţile de prorisiuni rămase pe rase vorii

torulă va semna procesulă-verbalii de adju-

decaţiune împreună cu agenţi! vămei cari vor

fi mai mari de tâtă cele necesarii consamaţianei personalului vaselori pe timpul gederel a-

ţiuni legale şi prin afişuri. Condiţiunile vindăTei, în ce privesce plata drepturilori sâă reer-

cestora în porturi, să ia, impreună cu căpitanii
s6ă patronii vasolorii, măsurile necesaril pentra împedicarea abusuriloră.
Dâcă între prorisiunile de bordă se voră afla
tutunuri în foi sâă fabricate, acestea nu voră
putea rămânea pe vase şi voră trebui să fis

proceda la dânsa.
|
Vinderea, se va anuncia cu 15 dile celă pugin înainte de diua fixată de administraţiunea
superi6ră, prin inserţiuni în foile de publicaportaţiunea mărfurilorii voră fi cele otăritepen* tra mărfurile provenindii din confiscațiuni.
Art, 221. Prodasulă vindărei, după deduc“viunea drepturilori, decă roră urma să fio re-

descărcate şi depuse în magazinele rămet. Se
va lăsa însă la disposiţiunea căpitaniloră s6ă

ținute din acestii produsă, a tazaloriă de ma-

tun de fomată, 25 gigări sâii 250 grame tabacă de fie-caro omă de echipagii, Tutanurile

gazinagiă şi a ori-cărora alte spese, seva vărsa

patroniloră vaseloră cuantităţile cari nu oră
fi mai mari da câtă uă jomătate chilogram ta-

FINANCIARE

depuse în magazinele vămei se voră reintegra
pe vase numai în momentulii cândii acestea vor
trebui să părăsâscă portulă.

Art. 226, Objectele de hrană şi deiluminare

ce s8 vorii îmbarca po rase, în timpul şedersi
lori în porturile României pentru trebuinţele
Şinice ale echipageloră, precum şi objectele
e totii felulă destinate a constitui aprovisionamentele vaseloră cari vorii părăsi porturile
României, se vori scuti de drepturile de exportaţiune între câţii cuantităţile nu vori întrece
strictulă necesariii. Pentru a se determina cuan-

tităţile necesarii, căpitanii sii patronii vase-

loră vorii fi obligaţi a declara la biurouli de
vamă număralii Omenilorii compunâudii echipagele lor şi acelă ali pasageriloriă, felurile şi
cuantităţile provisiunilorii ce vor voi a îmbarca
şi destinaţiunea vaseloriă, Dâcă cantităţile so
voră părea prâ mari în raport cu numărulă
omeniloră cari voră urma să sa afle pe vase şi
cu durata presumată a narvigaţiunoi, aceste
cuantităţi se vorii otări prin experţi numiţi,
după cererea şefilorii-perceptori ai biurourilor

de vamă, de cătro preşedintele Tribunalului

de prima instanţă, s6ă ună asemenea Tribunal
nefiindă stabilită în portulii unde se vaivi ne-

„înţelegerea, de către Consiliulă comunali ali
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de verificaţiunea la cşire mărfurile destinate a
fi exportate pe apă pentru care drapturile vor

fi fostă plătite la unii biuroi din întrulii ţărel

şi care, sosite la frontieră în vagâne plumbuite şi prireghiate de agenţii vămei, se vorii conduce sub escortă pânăla rasulă în care vor urma să fie încărcate,
Art, 229, Fie-care expediţiune va fi, la in-

trarea în Romănia şi la eşirea din întreposită,

precedată de remiterea unei declaraţinni cuprindendă angagiamentulii de a se presenta,

mărfurile la vama loculul de destinaţiune întrună termenă fizii şi sub pedepsele otărite de
titluli V ală legei de facă, în casurile de contravențiuni constatate, fie la sosire, fie în curs

de transportă.
a
Declaraţiunea se ra face în duoă exemplare
din care unulă se va păstra, ca sumisiune, la
hiuroulă care va permite cxpediţiunea; 6ră celalt va servi de biletiide transportă sei de transită şi va însoşi mărfurile până la destinaţia-

ne; ea va conţine tâte indicaţiunile necesarii

pentra dovedirea ori-cărei sustracţiuul sâii sub-

stracţiuni dândă locă la aplicaţiunea unei pe-

nalităţi şi pentru licuidaţiunea eventuală a su-

melorii dâtorite tesaurului publici.

N

Osebiti, fie-care trenă se va însoşi de uă
localui.
fâio de drumiă recapitulativă.. pregătită prin
” Prohibiţiunile timpurariide care vorii putea îngrijirea administraţiunei căei ferate şi care
f lovite la expurtaţiune unele objecte de hrană 88 va supune la visa împiegaţiloră vămei de la
nu,s6 voră aplica cândiă aceste objecte vorii fi locală de încărcare. La accată fe caro va fi
necesari! la aprovisionarea vaseloră.
distinctă pe loci de destinaţiune şi care va arăta numerile vagânelori, se vor alătura tote
documentele relative la mărfurile expediate,
Ş 2. Despretransportulă prin căile ferate
precum scrisorile de cărati, poliţele de carico
Art. 927, Sub reservele şi cu condiţiunile şi gi altele.
formalităţile determinate mai josii, mărfurile - Art, 230, Pentru a sa dobândi anulaţiunea
de orl-ce fel sosindă din străinâtate, atâtii pe angagiamentelorii luate la biuroulii de vamă
uscată câţi şi pe apă la uni punctii ali fron- ală panctului de plecare, va fideajunsă ca biu=
tierel legati prin uă cale ferată cu uă locali- rouli de destinaţiune sâii de egire să constate
tate din întrulă ţărei, unde se va afla un biu- integritatea plumbnitului vagonelorii şi să cerroă de vamă s6ii cu ună alti punctă ali fron- tifice asupra exemplarelorii de declaraţiane ser-

tierel, şi care se voră expedia prin disa cale

vindă de bilete de transportă sâă de transit,în

ferată, fie pentru a fisupuse drepturiloră la un
Viaroi din întrulă ţărei, fie pentrua fi intrepositate sâii trecute în transitiă, se vorii scuti de
xerificaţiunea la intrare dâcă transpurtulă lor
se va efectua în vagâne închise cu plumburile
vămei şi priveghiate, în toti cursulă trajetu-

casurile de expediţiune în întruă ţărel, la uni

însărcinaţi de a le escorta.

naţiune, în întrulă ţărel sâă la ună portii, mărfurile pentru care cel în dreptii nu voră înde-

lui până la destinaţiune, de către agenţii vămei

Art. 298, Mărfarile cari, în porturi, sevor
declara la desbarcare sâăla scâterea din întreposită, pentru reexportaţiune stă pentru transitii directii pa uscati şi prin calea ferată, se
voră conduce, sub escorta agenţiloră vămet,

până la staţiunea căet ferate unde se vor pune
în vagâne şi aceste mărfuri vori putea fi scu-

tite de verificaţiunea la egire, d6că transportulă lori se va opera precum este preacrisii la

întrepoaitii scă la unii portă că mărfarile aă
fosti recunoscute şi luate în priimire de către
vamă sâi introduse în întreposită şi, în casarile de reexportaţiune sâi de transitii, că măr-

îurile ai fostă trecute peste frontieră.
!
Art.931. La sosirea loriă la loculă de deatiplini imediată formalităţile prescrise în privinţa importaţiuneă sâii întrepositului sâi cara
nu se coră putea încărca imediată pe vase, 80 -

voră depune în magazine speciale ale administraţiunei vămiloră unde voră sta sub privegherea neîntreruptă a agenţiloră acestei admi-

nistraţiuri până în momentulii rădicărei lori.
Depunerea mărfuriloră în aceste magazine sa

articolulă precedenti, Asemenea ss voră scuti va considera ca uă continuaţiane a transportu-

:

194

LEGIUIRI

lui în vagâne plumbuite şi, la extragerea loră,

mărfuri!e de exportaţiune, de recxportaţiune scă

de transitii sc vorii scuti de verificațiunue, în-

tru câtă depositul nuse va prelungi peste dece

dile. La expiraţiunea termenului de dece dile

.

Art, 238, imunitatea se va acorda numat
recoltelorii propriă dise, adică produaurilorii a-.
uoale ale pământului, Lemnele, chiariă tăiate
din păduri supuso unei exportaţiuni regulate,

materiale extrase din cariere şi ori-ce alte ob-

mărfurile se voriitrata ca rămaseîn vamă pen- jecte analoge nu so vorii bucura de dânsa.
tru lipsă de deolaraţiune,
|
AR
Grânele nu vori putea fi importate de câtă
Art, 232, Beneficiulii disposiţiuniloră cu- în starea în care se vorii rădica de pe câmpii;
prinse în cei cinci articolf precedenţi nu se va acele treerate rorii perde benefiziulii scatiret
putea acorda de câtă dâcă biurourile de samă de drepturi. .
”
între care sa vorii faco expediţiunile voră fi staImportaţiunile nu se vorii putea face, fără
bilite chiară In staţianele căiloră ferate prin plată de drepturi, de câtii în intervalulă de la
care transporturile se vori efectua şi dâcă ad- 1 Iuniă până la 15 Noembră ali anului recolministraţianil» acestoriă căl ferate voră procura tei; prin excepţiune însă, vinurile noni roră fi
vămei, în disele staţiunj, locarila necesarii a- admisibile penă la finele lui Noembre,
tâţăi pentru biurouri câţă şi pentra magazine.
Pentrn exportaţiuni termenul în care ele
Arte, 233, Disposiţiunile generale ale legey sori urma să fie efectuate se va întinde de la
de facă în co privesce atâtă prohibiţiunile sâă epoca recoltei până la 1 Aprilie ală anului urrestricţinnilo în materie de importaținna, de mătoriă.
E
exportaţiune si de transitii câtă şi penalităţile
Art, 239, Importaţianile şi exportaţianile
prescriso în casurile de fraudă sâi de infrac- se vorii putea face numai prin biurourile de
loră

vamă unda proprietarii rozii fi dovedită, cou-

Pentru acesti sfirzită, vama va rămânea libe-

formă articolulai 236, dreptul lorii la imunităță, s6ă prin pichetele de pază de pe fatinde-

țiuni, se voră

aplica în tâtă

întregimea

pentra mărfurile transportate prin căile ferate.

ră do a proceda la verificaţiunea mărfariloră,
fie la biurourile de intrare fie la acele de desti-

rea de frontieră supusă acțiunei Qiselorii biupr
Ma
a
Touri, |

grave de fraudă,

În fie-care ani, la aproprierea recoltei, proprietarii să arendaşii vori face la biurourile
de vamă, declaraţiuni indicândii colturala care

naţiune sii de eşire, dâcă voră exista bănueli
,

|

!

$ 3. Despre proprietățile limitrofe

: Arte 23%, Românil proprietari de pământuri

tăiate prin linia frontieră cari voră justifica de

uăștăpenireantericră ultimelorii delimmitațiani,

se vori bucura do libertatea dea importa, fără
plată do drepturi, produsurile agricole prove-

nindii de pe părţile acelorii pământuri situate
în străinătate. Acâstă imunitate va fi transmi-

sibilă mostenitorilorii vechilor proprietari, când
dizii moştenitori vorii fi chiară ei români, însă
numai pentru pământurile cari lo voză reveni
directă şi personali în virtutea, legiloră regu-

lândiă saccesinnile.
|
art. 285; Străinii cari voră poseda în România pământuri tăiate prin linia frontieră do:

terminată da nttimele detimitaţiuui, vorii avea,
facultatea de a exporta, fără plată de drepturi,
produsarile agricole prorenindă dopepărtileromâne ale diselorii pământuri, însă numai sub
condiţiunea expresă
de reciprecitate pentru românii proprietari de pământuriîn străinătate,
„. Atia 206, Pioietarii cară voră voi să profite de imunităţila acordata prin cei duoi arţicoll precedenţi oră fi obligaţi să doredsscă
dreptulă Joră Ja aceste imunităţi, presintândi
la binrourile de vamă cele mai apropriate, ti:
tlari original» ce stăperire scă certificate de
notorietate liberate de autorităţiia locale ale

țărilor unde păncaturile sori fi situate,
. Arte 257. Arendaşii, fic români, fis străini,

se vorii bucura de jrivilegiile aferenta la pro

prietăţile limitrofe că proprietarii că nisi,

pământurile voră fi întrebuințate şi maximum

ală cuantităţiloră de produste ce vorii cere să
fie admise ca recoltate de pe aceste pământuri:

Dâcă şefii perceptorial biurouriloră vorii crede .
eralaaţiunilo recolteloră exagerate şi d&că declaranţii.nu vorii consimţi a reduceaceste eva-

Îuaţiani, comisiuni de agricultori numite de

subprefecţii arondismenteloră în' care" voră fi
situate biuroazile, voriă otări definitivi mari
mam admisibilă,
*
pa
,
„ Fio-caze transportăde produsuri pentru care
so ra cere importaţiunea sâă exportaţiunea fâră
drepturi va trebui să fie încoșitii de nă declarațiune prin care proprietarali scă arendaşulă
va arăta felulii şi coantitatea produsuriiori şi
va încredința că ete provinii de pe pământală
i
sti tăiată prin Jinia frontieră.
Arte 240, Proprietarii şi arendaşii pimântarilor tăiate prin linia fcontieră vor uvea drep:

tulă, cu condițiunile şi sub fozmalităţilo particulare ce aâmiuistrațiunea vărmiloră va crede

co cuiiinţă a otăzi în scopulă de a împetica
abusarile, să trecă, ii-cândii voră creda de cuviinţă,de po partea română pe partea străină

2 diselor pămoatură şi reciproc vitele de munsă
întrebuințate la euitură şi acela pa carelo vor

trămite pentru păşunare scii pentru a consemna
0
furagolopo los,
„Art. 2% Fraudele teritate, fis la intrare, fie
la eșire, prin dcctavațiuni false făcute peniru
produsuri proveniudă de po propiictăţile limitrofe scii prin oik-care altă midlota vor da loc;
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ca pentru cele-alte, casuri, la aplicaţiunea pe- şunărel.va fi situată
între
frontieră
şi
biaronl:
nalităţilorii indicate la titlurile.
III şi VII ale să postulă de. vamă; rerificaţiunea, se Ya.pur
legiide facă; _. . . ..
DI
tea face.şi la acelă loci, dâcă nevoile sersicit»
Art. 242,.Produsurile naturale de ori-ce fel luă;voră. îngădui şi dscă
declarantalit vaproii
provenindii.
din ostrâvele Danărej aparţinândă cura, miglâcele. pentr tranepor
tală agenţilor.

teritoriului: României,

se yoră putea

aduce. în;

Diferința în feluță s6ă.excedentală:

în. na-:
ţeră fără plată de drepturi, îndeplinindu-se for- miruli, vitelorii, constataț
iă priuiyerificaţiune,
malităţile prescrise la art. 239, Trecerea vite- va constitui că importaţ
iuno frandulsă, şirva,
Joriăi:în aceste ostrâva pentra Încrările culturei da loci Ja, aplicaţiunea
penațităț
s6ă pentru păşunarea şi înapocrew lor în 6ră,, pentru acâsta de legende facă, ilor prerădute,
..
se.voriă. face, cu formalităţile relative la, trece-. - Axt.,242, Plata tazelorii.
do păşunare Be.vai
rea, viteloră do pe uă parte pe alta:a proprie- face la. intrarea, viteloră
în România, îndatăy
tăţiloră:tăi
prin,
linia frontieră,
ato,
după. verificaţiunea folului şi numărn!ui loră;, : Art, 248, Admisiunea viteloră la păsunarea,,
$:4. Despre păşunarca viteloră ...
| în România'se ra,rezunâsce prin ună bilată li»,
bera
do: tii
biuroulă sâă nostul devamă pentru
Art, 243, Vitele străine de toti folulă, care tâte xitele
făcândă objectulii acelecuşi declirasa, voră aduce pentru păşanare în România, se ţiuniscii pentru fie-care;
parte din ele. cari va.
voră scuti de drepturile
de intrare, dâcă se va urma să păşureze întruă localitate difarită,.
.
garanta reexportațiunelori
a; într'ună termen!
Acostu biletii șa cuprirde numole şi prenuotărită.:Elo voră îi însă supuse la uătază spe- mele propriot
aruluj sâii conductorului viteloti
” cială care se va fixa prin tarife,
i
şi, domicilinlii săă
te; felalii ŞI Hu=:
Art. 214. Proprietarulă sâă conductorulde ărală vitelorii şi înţârastrăinăta
de.unăde vorii fi aduşe; :
, vita străine; aduse ;pentru a păşuna'po. terito- Icerlii unde vitele,
se voraşeda mai ântiă pen-..
riulii-români, va fi obligată să:facă, la biuroul tru păşunare;
termenul acordatii- pentru şes,
s6ă.postulii de vamă:pe unde va întra în'Ro-, derea vitelorăîn România; suma tarelori dal,
mânia, uă declaraţinne indicând felulă şi nu- păşunaro plătite;
modul ctim înapoerea vitelor
mtrulă viteloră, loculii, păşunărei şi, termenul, în străinătate n
fostă garantată si, când: adr:
inapoerel vitelor în;străinătate.: Acâstă decla- misinnea, s'a făcutii
în viriute, de aste ale anrațiune,xa, cuprinde angagiamentul d'a.se îna- toritățilorii ţări de;prove
ninţiia siteloz; spe- :
poia vitele îi străinătate. în:termenulă fixati cifiraţiunea acostoră
neta.
i:
ii i sii
sabpedepsă, în cas contrarii, d'a se plăti arep. Biletală;so ra, forma pe chârţin tisubrată
ca
turilo de iriportaţiune, pentru, acela cari. arii unii, leă, ali căzni!
preţii, so va plăți. db cătra.rimânea, în România; şi.nă, amendă egală, cn. propriețarulii vitelorit pentru. care Jă'va,
fi lie,
snvă, acestori drepturi.; Angagiamentuli lat berată,
ee
Ge către declarantuliă va ii, garantată.scă prin "Arte,
249, Texmenulă în:care vitele. adeaisv
depunerearanei.sumo egale cutotalulii dreptu- la păşunarea pe teritozin
li României vor, tre=,
riloră de importaţiune asupra, viteloră menţio- bui să fie înapoiata în
străicătato.va fi. de rate
nate în declaraţinne
ssă prin cauţionamentulii an de Ja data intrării, La expira iunea
acastab;
unei:persâng;recunoscută ca solvabilă do agen- termeni, proprietarii
viteloră' rEmase în ţeză,
tulii-care, se va afla în capal biuzoului sc po- voră fi copstrinsi a plăti
drepturile do impoziu
stului. de.varaă,.:
:
taţiuns pentru densele
€ gală:ă,că
„Arte 245, Cânăi între România şi statele samz, apestoră dre şi uăzamenu
pto
Vitela,ri,
voricpat
:ea, H
de unde. yorii proveni vitele, vor:exista tnvoeli secuestzate, ori unde
se vori găsi, pentru:aşi-,, |
speciale în privința păgunării internaționale, gutazea, plăţiloră
la cari întroducăturiiloră sa
proprietarală vitelori va fi scatiţă da:obliga- soră îndâtora,
peer
a
țiunea. da garanta îndeplinirea angagfe.men.
Art, 250, Prăsila dobânâităda la vitate fa.
talul luati de'densulă pentru înapoerea,vite- tătâro în. timpul sederii
loră în: România şi.
loră în străinătate: remiterea, la biurculă sâă produsnrile în.lână, brânză,
lapte şi altele, dato,,
poaţulii,
de. vamă care va priimi. declarațiunea în acelaşi spegiiide, timpă,
de tote. vitele ada ș
da intrare; a acteloră: ce, în; temeiul acelor rise la păşunaze, în
ţita la cara (iselei,
învogli,proprietarulă vitelori ra urmasă aibă, predazură sa, vori,cvacuantită
lra după uă normă stadabând
da Ja ite
avtorităţ
,ilo competinte ale qi- bilită da administraţinne şi cazi„ec vor înserio,:
seloră State pentu constatarea. originei șite- în biletulii de păşânar
o, vorii, trebui să,fio ex-,
lori stle, va ţine loc de depunerea same rep portata de uă-dută
cu înapoerca viteloră în, .
tarilorii sţii de. cauţiunea solvabilă cerută de străinătate şi vorăfi scutite
de plata. drepta=,,
_
articolali precedentă.
riloră do exportaţiune..
:
"Alte, 246, Vitele so,vorii represinta,
la, biuArt, 251, Inapperea vitelor în străinătate,
roată să. postulii de vamă ande declarațiunea, se va face prin acelaşi
biuroii-s6ă pest
de ă
va;
a fostii făcută pentru,a sererifica, felulă şi nu- mă prin cațe introduc
țiunra a, avată losă, air:
mărulă.loră. Cu tâte,
acește, cândiă loculii pă-

fară numai A€că nn sea fi obţinuţi de la ad- |
13
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ministraţiunea superiâră uă autorisațiune specială de înapoere prin unii alt puuctă. Nici uă
cerere pentru uă asemenea autorisaţiune nu va

fi priimită dâcă nu va îi făcută cutref-deci dile

celii puşină înainte de expiraţiunea termenului
acordată pentru gederea viteloră în România.
Art. 252, Declarâţiunea înapoerai se va face
prin presintaţiunea biletului de pâşenaraşi va
da loci la verificaţiunea folulul şi numărului
viteloriă şi a felulai gi numărului produsurilor
represintate. Dâcă resaltatală acester verifica-

ţiuni va fi identică indicaţiunilorii biletului,

caitorulă lui legală

asistată de duoi marturi

luaţi de preferinţă dintre membrii Consiliulai
comunalii. Primarulă

comunei

s6ă înlocuito-

rală lui şi marturii vorii libera ună certificat
de verificaţiune pentru exactitatea căruia voră

fi responsabili către vamă. Deosebirile între resaltatulă
. verificaţiunci şi enunciaţiunile cererel de pormisiuna nu vori da loci
nea de penalităţi şi vama se va
bera permisiunea pentru felul şi
vite ca se vori fi recunoscuti prin

la aplicaţiumărgini alinumărulă de
verificaţiune.

Art, 256, Acelii care va obţine permisiunea

introducătoralii vitelorii va fi descărcată de pentra păşunarea de vite între linia binroariangagiamentuli luatii de dânsul la intrare; în loră şi frontiera, va fi obligatii dea înapoia vicas contrarii, seva, procedeîn modul următor: tele la loculă de unde ai fostii pornite, fără
Excedentulii recunoscută în numărulă vite- nică uă deosebire în felii şi fără alte deosebiri
loră s6ii deosebirea constatată în felală lor se în numără de câtă acele cevoriă fi pututii prova considera ca tentativă de exportaţiune frau- veni din prăsilă s6ă din perderi în cursalii pădul6să şi va motiva aplicațiunea pedezseloriă gunărei. Permisiunea va fi valabilă pentru6 luni
relative.
socotite da la data ei. Vitele înapoiate dalapăDeficitul asapra numărului viteloră cari nu gunate, după trecerea acestori şase luni, se
va fi justificată prin acte emanânaii de la au- vorii considera ca venindă din străinătate şi se
toritâţi publice şi constatândă perdzrea vite- voră supune drepturiloră de importaţiune.
loră, va da locă lu aplicaţianea pedepseloră o"Art, 257, Proprietarii vitelori duse pentra
tărite pentru importaţiune fraudulâsă. Când păşunare între linia biurouriloră şi frontiera
deficitulă va, fi justificată, se voră împlini nu- mal *nainte de a se fi dobândită permisiunea mai drepturile de importaţiune asupra vitelor vămsi, se vor supune unei amende egale ca su-"
ia
Jipsindă.
ma drepturiloră de importaţiane şi de expor-!
Pentru excedentulă sâă deficitul doveditii taţiune aplicabilă după tarifă, acelorii vite.
:
în cuantitatea produsuriloră se voră împlini „” Primarii, consilierii municipali şi, în genere,
drepturile de importaţiune sâii de exportaţinne, toţi împiegaţil comuneloră vor fi obligaţi, sab
Art, 253, Vitele străine aduso pentru păşu- pedepsa dea fi urmăriţi ca solidaride amenda
nare în România în virtutea legilorii anteriore otărită prin acesti articolă, să constate să,
celei de fagă, şi pantru cara nu se vorii fi înde- dâca nu vori avea cualitate pentru acesta, să
plinită obligaţiunile, otărite de acele legi, se facă a se constata de către fancţionarii compe= :
Tori constata prin ună rocensimântiă generală, tinţi ori-ce infracţiune la disposiţiunile privis6ă în orl-ce alti modă guvernul va găsi mai târe la păzunarea îutre linia biurouriloriă şi *
nemerită, şi se voră supuna la plata drepturi- frontiera,
.
“
lori de importaţiane care se voră împlini cu
Art, 258. In timpulă în care vitele se vor '
dobândă de dace la sută pe ani, socotită din afla între linia biuroariloră şi frontieră, agendiaa cândi situaţiunea vitelor vis-A-vis de va. ţii vămiloră vorii putea, ori cândii vor găsi
mă urma să fia regulată.
necesari, să verifice, la locurile de păşunare, Art, 254, Orl-cine va voi să păşuneze vite felulă şi numărulă viteloră pentru a se încrepe întin'lerea de teritoriă dintre linia biarouri- dinţa dâca vitele sunță identică aceleaşi penJoră permanente de vamă şi frontieră, va tre- tru care s'aă liberată permisiunile,
!

bui să obţină pentra acssta permisiunea bia-

Art. 259, La înapoiarea siteloră de la pă-

zoului sâă postului do vamă celii mat apropiat
carele o va libara după cererea sa făcută în
scrisii pa chârtie timbrată cu 25 bani. Cererea
Xa ennucianumerulă şi siznalementulă detailat
ală vitelar, locul păzunărei şi durata acesteea.
Art, 255, Mai "nainte de pornirea viteloră

şanare se va proceda la verificaţiunea felului
şi numărului loră în modulă prascrisii prinatrticolală 255.
”
”
Dâcă la vorificaţiuue sa va dovedi uni numării de vits mai mare de câtă acelă pentra

viteloră, se rorii veritica la biuroală stă postal do ramă care va fi primită declaraţiunea
s6ă, dâcă represintaţianea viteloră la'acestă biuroă sâă postii va constitui uă obligaţiune prea
* oner6să, chiar Ja loculi unde vitele se voră
afla. In asernenea casă, varificaţiunea se va face
de către primaralii comunei ssiă de către înlo- ]

cedentiă se va confisca.
Dâcă numărulă vitelorii înapoiate va fi mai
micii, se voră împlini dreptarile de exportaţiuna azapra viteloră care rorii lipsi şi a cărorii
perdere, în timpulă păşunărei, na ae va putea
proba prin înfăgişarea peiloră.
Dscă vitele înapoiate nu roră fi identică a-:

care permisiunea a fostă libarată gi decă excela locală păşanărei enunciaţinnile cerere! de dentuli nu va fi justificată ca prorenindă din
permisians în ce privesce numărulă şi felulă reprodacțiuni în timpulă păşunărei, acestă ex-
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celeaşi pentru care permisiunea a fostii libe- site nu vorii fi înfiinţate nici
de
comune
nici de
rată, capetele snbstituite se vori confisca şi comerciii,
,
osebită, se vorii implini drepturile de exportaIn ori-ce casii, drepturile decareoraşele Brăi-,
țiuno asupra celorii lipsindă.:
la, Galaţi şi Ismailă se bucura acum cu titlulă

de porturi-france voră înceta la data de 1 Ia-

„| nuarie 1876.
Art. 262, Dâcă la termennlă de l-iă Ianua| rie 1876 previdată 2e articolulă precedentă loDisposiţiuni 'transitorii şi Anale
calurila pentru înţeepositală reali nu voră fi
cn totulă terminate, seva permite, cutitla proArt, 260, Legea de facă, cu escepţiune de visoriii, până la înfiinţarea diseloră localuri,
titlală 1V ală es, va intra în vigâre la 1 Ianna.- întrepositarea mănturiloră în magazine
procu=
rie 1875. Dâcă la acestă dată tarifali dreptu- rate de către comercianţi şi supuse
aceleeaşi pririloră de samă a cărci alcătuire se otărasce vegheri ca întrepositale,
o
prin art, 2, nu va, fi terminată, adoptată de
Art, 263, In cursulă primeloră şâse luni
“Corpurile Legiuitâre şi sancţionată de Domni- cari vorii urma după intrarea
în vizore a tit-.
toră, inărfurile pasibitede drepturi se vortaza, Inlni IV ală legei do facă, mărfurile
pasibile
până cândă tarifulă se va putea pune în apli- de drepturi la importaţiuve, întroduse
caţiune, cele de importaţiune cu şâpte şi jumă- stele porturi franco inaintede supresiune în fotate la sută şi cele de exportaţiune cu unu la vorii achita, la trecerea peste limitele a lor,
portu=
sută din valGrea, loră la locurile şi în momen- rilorii france pentru a fi importate
în întrulă
tele presintaţiunei pentru vămuire.
țărel dreptarilo otărite prin tarife.
Art. 261, Titluli LV ali legci de fagă va
Art, 264, Decrete domnesci, date în forma
intra în vig6re îndată ce oraşele cărora drep- reglementelorii de administraţiune
pabiică, vor .
"tată de întreposită este acordată prin art, 111 determina, după trebuinţe, modulii
de aplica-.

TITLULU XI

voră fi înfiinţatii, conformă art. 115, localurile

țiune a diferitelorii disposiţiuni ale legei de.

necesarii pentru stabilirea întrepositului real,
Pentru acestă sfirşită, so va acorda diseloră oraşe uni termenii carenu se va putea prelangi
mai multă de câtă până la 1 Iauuariă 1876, şi

facă. Asemenea decrete vorii putea decide, cu

titla provizorii şi sub resvrva de a se supune
alterioră disposițiunile loră la adopțianea, Cor

pariloră
speciale
Arte
ds fagă

la expiraţiunea căruia gavernulă va usa de facultatea co] este lăsată prin alinea din urmă

la art. 116 în privinţa oraşelorii und» întrepo-

Legiuitore, asupra ori-căroră casură
naprevtduto în legea de fagi,
263, Orice disposiţiuni contrarii leget
suntă abrogate.
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(Decretii Do. 1266 din 12 Iunie 1874)
Art. 1. Pentru alcătoirea primolut tarif al
dreptariloră de vamă se va institui, conformă
art.6 ali legii generale a rămiiori, uă comisiune compusă de 16 menbrii
din cari 8. vor
numi do Consilialii ministrilor, după presentaţianea ministrului finangelorii şi cei-alți 8

de camerile de comerciii din Bucuresci, Galaţi,
Brăila, Iaşi şi Craiova,

Camerile de comerciă din Bucuresci, Galaţi
ţi Brăila vor numi fie-care dusi membri; acele
in Iaşi şi Craiova voră numi câte un membru.
Arte 2, Camerile de cumerciă rori alege pe
membri a căroră. nominaţiuuc la aparţine cu

Art. 5, Comisiunea, se va îutruni în Bocuresci la Ministerul financelori. Ea sc va convoea da Miniatarală finangelor îndată ce mem-

brii ei vorii fi numiţi, şi va trebui să îi con-

atitnită celă mai târdiii în termen de dece dile
de la insarţiunca în Monitorulii oficiali a decretului de facă...

Art, 4 Luzcrărila Comisiuuti se voră diriga

da uni presiientă, şi în lipsa acestaia, do ună
vice-presidenti, ambii numiţi de Cousiliul mi-.

nistriloră, după presentaţiun:a ministrului fi-

majoritatea de voturi cerată de art. 29 al le-

nangeloriă.
Directorulii vămilară şi contribiţiunilor indirecte ta îndoplini funcțiunile de secretară al
Comisiunei şi de şefi ali cancelarită ei. În cas

s6ă dintre neguțătorii şi induatrialii românt
figurând în lista alegătorilor fis-căreia din ele,

ţiuuiloră indirecte, elă va fi ialocait prin anul.
din împiegaţii sub ordinile sâle.

gii constitutive 2 diselori camera, Ele vor putea lua po aceşti membri sâi din sînulă lorii

de absenţă a directoralni vămiloră şi contriba-

.
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Art, 5, Ministerulă finangelorii va procura

Art, 8. Pentru grăbirea, lucrăritorii ef, Co-,
misiunea,se va putea, împărţi în secţiuni do,
câte patra membri, duoi din aceinumiţi de gu-.
îtiva!fi de trebuinţă pentru a sei lumina, în vernăi şi duo! din acei
riumiţide Camerile do.
lucrările e], precum şi împiegaţii şi furniturile comerciii, Aceste secţiuni
voră lucra simulta=
da bihroi necesari! serviciuilui cancelariei sdle. neă fie-care din grupuril
Art, 6, Lucrările Comisinuei votii avea de soriso în tarifă se voră e în cari objectele înclasa conformă art, 6
objectă și-i
No. 1 de maisusă.
"1 Stabilirea nomenclaturcy objectelori cară |: Lucrările secţinni
loră se For supune examevoriă trebui să fignieză îi tarifii, fie ca sapuse nului Coinisianci întregi
şi nu vor îi definitive
la dreptai!, fie că'scutite, fi ca -prohibite şi de câtii după, încuviin
țarea acesteea,,
clasificaţianea acestori: objecte dară naturi,
Arte 9, Presidentul Comisiunei va otări gispecii şi cuâlităi,
“
Jele, şi orele şedinţeloră atâtii pentru Comisiu„24 Alegerea; bazei de. taxaţiune pentru fio- nea întrăgă câtii şi pentru secţiuni,
n
care objectii supusă drepturilorii;
Membrolă Cornisiunei caro va lipsi de la tref .
3. Determinaţiunea valorei fie-cărui objcetă şedinţe fără a motiva
absetiţa sa, se va, cousi- :
de tarifat'pe greutate, pe măsură sâă poenumăr. dera ca dehisio
nată şi vă fi înlocuită.
i
“4. Pisaţiunea tâxelotă legale, i:
Presenţa, membriloră, se va constată prin în- 5. Chibzairea pentru fie-caro object supusă scrierea în unii registru
drepturiloră, a custităței taxelorii prevădute sideutulă Comisiunei. * care se va ţine do pre!
a
de legea senerală a vănilori,
a
„Art. 10, Membrit Comisienei. xorii priimi,
“Art,2. Penteu determinăţiunea valorilor ob- pentru fie-care
şedinţă la care vorii lua parte,
jecte
de tarifat
ier pe greutate, pe măsură s6ă pe io şedinţa a
ei. întregi, fie „Fedința a.
număr; Comisiunea va âvea recursla tote midl6- ubei secţiuni; Comisiun
uni jeton de prestoţă
dg'uă vacele proprii
d'a faca aprecinţiunile eX cât se va pu- l6re do 20 lei, caro so va plăti
de Ministerulă.;
tea râal exacte, Spre acâst slirzit, ea va filiberă, finatgeloră,.
:
|
|
E
în casurile în cari va crede necesariă, să chiăme
Art, 11, Lucrările Comisianei vor fi conduse,
îzi sînulu ei porsânu experte în canostinţa măr astă-fel ca
ele să fi cu desăvârşire. terminate.;
furiloră şi să ia avisulă acestorii
Comisiunei tâte documentele, informaţiunile,
probele de mărfuri (Schantillons) şi ori-te altii

persâne.

LE
PENTRU

“la 1 Noembro 1874 celă mai târgiă.

GE

REGULAREA

PROPRIETATILORU STATULUI DIN BASARABIA
DE LOCUITORII COLORISTI SI DOMENIENI

OCUPATE

(Decretă No. 1947 din 10 Iunie 1574)

CAPITOLUL 1

In casă cândă pământulă ocupată de aceşti
! locuitori în fie-care comună va fi de uă întindărilorii şi sare dere mai mare preste numirul de 50 sâă
20 de-

Despre rescumpărarea
cinilorii şi împroprietărirea

„stilorii şi domenienilorii,

coloni-

setine destinate fie-cărul
cap de familie, atunci

prisosală terenului r&inâne proprietate liberă:
a Statului.

|
Art. . Colonistii şi cet-alţI locuitori dişi
Arte 2, In întinderea terenului dată locuito-domenient din Basarabia devinii şi rimânii de- riloră dişi colonişti ecă dumenieni
intră şi Va-:
plini proprietari pre

pământulii supusi

siunii lori, în întinderea

mărginită,

pose-

cel d'ân-

teii până în 50 desetine, Gră cei Gali duoilea
până în 30 desetine, pentru fie-care cap de fa-

smilie în ființă în dica promalgărei prezentei
legi, şi în linitele terenului ozupatii do dânşii

astăd! în fie-care comună.

Cândă întinderea terenelal specificatii mai
sus ne va fi do âjuns pentru a se da la fiz-care
capii de familie câte 50 s6i 30 desetine, atanci
se-ra impărţi pământul în părți egale irtro

dânşii,

ii

tra satula, precumşi grădinele, viele, livedile, |

păduri!e şi pluitaţiunilo de orl-ce natură,
Art, 3. Vălavele ca copil necăsătoriți so

prenumără între capii de familie.
Art, 4. Preoţii biserietlorii aă facultatea a.

cere să fio prerumtraţi între capil do familio

în con:urelo ando so află aşedaţi,
- Acestă cerere ariceză a fi făeată de preotă
înaintea Comisiunei instituită prin art. 17 din:

presenta lege, sub pedezsă dea nu putea, în
nică un cas, în urmă exercita acâată facultate...

arte 5+ În fie-care comună se reservă, fără

a

da

X
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mic vă. despăgubire, uă-dată pentru toţii-dg-

,

i

E

e

a
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a ta

dna, câte 60 desetine tereniipe 'stma bisericey,

Jay, precumşi locali trebninciosti împrepiurul
lacuriloră pentru pescuire,
: pt

10 desetine de fie-care capă de familie din pă-

Despre prețulii resciitapărăcei dărilor,

Arte 7, Locnitorii contribuabili arătaţi în
precedentuli articolii, cară vorii voi a usa da

Art, 18, Preţulii pămțntului,pe care locui-

ca dotă-c%, pentru întreţinerea clerului şi a
Art, 12, Liberi.suntii locuitorii a'şi:adăpa
| celoră “aţi. slojbaşi biserice
fu activita
sc)
te, . vitele,
apele, a prinde racă;în; lacuri, şi
Arte Ge Nu se vorii prenumitra între capii în girloînşi,tâte
a pescui cu 'undiţa ori unda voră yoi
„de familie loenitorii giși contribuabili 'cași 86 pentrn trebuinţa
: câsci lozii, fără a băga năgăsescti ugedaţi în comune, afară humat 'dEcă vodă
s6ă plasă...
Ea
„Mu voră fi căsătoriți cn coloniste, . - o -,
? Locuitorii de âcâstă eateporiă, rorhâni dă a
CAPITOLULUUI
e
“împământeniţi. aă facultatea de a priimi câte
mentală de prisosă aflată în diferita comune
s6ă de terenelp libere alo Statului.

'Sareinelorii și a pimânturilorii ...
îi ai

sata

torii devină depiini proprietari. după art, 1 al
acâată facultate, santii ţintiți a'faze declara. presentet
legi, atâtă pentru coloniști,
câţi şi
țiunea loriă înninţea Comisiunei instituită prin pentra domenieni,
va fi câte 80 ley de fie-care
“art. 17, sub pedepsă dea nă li 'se mar "ine în “desetțină,
Ori
ra
sâmă cererile ce vorii fice fn urma încheiărei

“lucrărei ComisiD
i
E
R

„Astăi-felă capulă de familie, colonisti Or! do-

„meniani, va plăti fie-care,

dapă numărulă deDospăgabirea,ce se cuvine dela aceşti locui- “setinelorii ce i se
cuvin în comuna unde; s6 a-tori pentru fie-cara descţină de pământi va fi lă, potrişiti
i disposiţiunilor art, 1 pentra „Bre-

totă acea determinată prin art.13 pentra 10 ţaulă pănifatului, în termenii
de 1ă ani, câte
cuitorii colonisti și domenieni, Aceşti

contri- lei. G.bani 70 da fie-cara desetină pe anii. adică
buabili strămutându-se ce pe pământulii ce se procente
2 *%1co şi amortismentii lei 4 30fuoo, .
cuvina numai foştilorii locuitori colonişti șâă ;. Acâstă
plată so va răspunde uă-dată şi în
domenieni, aiă dreptii de a so desface de casele
termeni cn dărilo fiscali,
“pe cară lo părăsescă, arendă comnna dreptală acelaşi
Art, 14, Fic-care comară rămâne rtepunde percepţiune (răscumpărare)...
sii
dătors cătie Statii po totă intervalul de 15 any

Art, 8, In termeni de 15 ant ds la promul- pentru sumele cuvenite
fiscului în virtutea agarea presentel legi, nici foştii colonişti stă cestei
legi,»
domenieni,
nici cel-alţi locuitoză simpli contri-

-buabilă stă moscenitorii lori, ni ori putea
înstrăina nici ipoteca proprietatea iorii,! nică

Statuli, pentra asigararaa creanţei s6le dia
fie-care cotaună, areasup:a pă mâatului posedat

do luctitori,în virtutea! presentei Iagl. şi uă
prin testamentă, nică prin bcte îitre viui, de ipotecă legală,-n
esupusă nici unel inscripțiuni
câtii către comună e6ii către ver:ună altii 10- s6ă altei formalităţ
i,
e ciinii
„cuitoră din acea comună. -:
i
„Art
15, .
Penă la facerea unei noni măsură
Art, 9, Câudă uni locuitoră, colonisti sâă tre a pământului, se
va lua de bază, pentru
domenia

nă, va muri fâră testamentii, sâii fără fixarea despăgubirei ce se
curine Statului în
a avea moştenitori, partea ni de pământii o fip-caro comună,
numărul desetinelorii indiva Îna comuna, cu îndâtorire de a plăti dâtoria cato în rolurile
după cari se face astăd! perlui pentru pământii.
cepţiunea dăriloră.

„Arte 10, Sa desfiinţeză, vă-dată pentru totArte 16, Pentru
rea număralat cad&-una şi în tâtă întinderea colonielor şi a do- pilori de familie, sedetermina
va lua de bază totii rolumenielori, drepturile, privilegiurile monopolu- rile carentulu
catagraficescii, la cart
riloră de cârciumi, sareinele şi îndâtoririle sta- se vor adăugai periodă
şi însarăţeii acei deveniți

capi
bilite de legi, ucaze, chrisâve s6ă învozli perde familie până în Qiua promulgărel presenter
petue ori timpurale, rimânândă ca asemenea legi, precum şi văduvele
ca copii necăsătoriți
locuitori să se bucure de aceleaşi drepturi şi şi netzecute în roluui,
|
.
obligaţiuni la cari santă supuşi de obşte toţi
Art, 17 Pentra a se constata număruală ca,
Românii.
pilorii de familie, voinţa prootalui de a se prePentru înlesnirea locuitoriloră foști colonişti număra s6ă nu între capii de familie,
namăral
şi domenieni la plata despăgubirei către Stat, desetineloră după art.1, precum
şi enma desprevtdntă la, art. 15, voriă fi scutiţi de reeru- păgubizel cuvenită
Statului de la fie-care cotaţie pentru armata permanentă în timpă de mună, conformă art.
18, se institue uă Comi10 ani de la aplicarea acastei legi.
siune pentru comunele coloniule şi alta pentru
Arte 11, Na intră în numărul desetineloriă comunela domeniale, compusă
fis-care de uni
acordute prin art. 1 din presenta lega dromu- delegatii ali fiscului şi
ună delegati alesăde
rilo naţionale, judeţiane şi comunale, râpele, Consiliele comunale.
”
prandurile. mătcile apsloră, stufarile şi lacu-|
Acâstă Comisinue va constata âncă numărul
ile, cari tâte acestea rămână pe s6ma Statu- | locuitoril
oră birniet specificaţi în art. 6 luând.

200
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actă de declaraţiunea loră că voescii să nu a

fi împroprietăriți, şi în casă afirmativă, pe care

,
anume tereni.
Art, 18, In modută da mai susii prescris,
“constatându-se numărulii capiloră de familie,
voinţa preotului şi numărul desetineloră cuvenite fio-căruia colonistii s&ă domenian, cuan:
tam despăgubire ce Statulă are âreptă a împlini de la fie-care comună, Comisiunile vorii
încheia despre acâsta' unii procesti-verbali în
triplu exemplară, subscrisă do ambi! delegaţi;
printi'ună osebitii procesii-verbalii, tot în trei
exemplare,

se va constata

FINANCIARE

Acestă procesă-verhală se va înainta îndată

Comitetului permanenti stă Consiliului jnde- .
ţiană, care în termeni de 8 qile libere de la
încheerea Comisiunel: va fi dâtoră a judeca în-

tr'ună modă definitivi şi irevocabilă contestaţiunea, îvită.
.
In urma decisiunei Comitetului permanentă.
stii Consiliului judeţiană, Comisiunile voră efectoa în termenulă celă maj scurtii constatările arătate Ia art. 17 şi 18, depunândă proce--

sele-verbale la autorităţile acolo ar&tate.

CAPITOLULĂ III

numărulă gi voinţa

birniciloră,.
Procesele-verbale, după ce se vor verifica de

Comitetul permanentă să Consiliulă judeţian,

se torii depune ună exemplară din fie-care la
Primăria comunei, altulă la Comitetul perma=

nenti şi aitulii Ja Ministerulă fnangeloră.

Art. 19, Neinţelegerile între acei dnoi delegaţi cari compună Comisiunile asupra Incră-

riloră ce suntă chiămaţi a face după art.17 se
vorii constata printr'nă auume încheere,

Disposiţiuui transitorii
Arte 20. Acâtă lege
de la 1 Ianuariă 1875.
Art. 21. Ministrală
sată a face cheltuelile
rea presenteă legi ptnă
de le! 70,000.

se va pune în aplicaţie
finangelori este autorinecesarie pentru aplicaîn concurenţa cu suma

L E GE
PENTRU ARENDAREA MOSIILORU STATULUI PE TERMESC DE 10 ANI
(Decretii No. 1398 din 3 Iuliă 1874)
Art, 1, Administraţiunea domenielorii este, înc&pă cu 14 luni înaintea expirărei termena-.
autorisată ca, po viitoră să arendeza moşiile | lui unu; periodă în lucrare.
Statului pe termeni de dece an.
|
Art. 8, Disposiţianile art. 331.din codul peArt, 2. Pablicaţiunile sa vorii face toti- nală, se vor aplica la licitaţiaile pentru aren„.d6-una la timpă, astă-felă că licitaţiunile să | dările făcute de administrațiunea domenieloră.

J
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(Decretii No. 838 din 5 Apriliit 1673)

i

OCARTEAT

"Se poti numi unaulă: scă mai mulţi sabsti-

DESPRE ORGANISAREA TRIBUNALELORU
.

|

MILITARE pc

Disposiţiuni preliminarie . “|.

“| tuţI'al comisarului Domnescii şi ai raportoruşi unul s&ă mai multe adjutâre de gre fisr.
| -| lui.Arte:
5. Comisari! Domnesc și substituții
loriă îrdeplinescă pa lîngă consiliile de resbel
foncţiunile ininisterului publici,
i

Raportorii şi substituiţii loră guntii însăr-

cinaţi cu instrucţiunea.
:
:
Arte 1. Justiţia militară so dă:
Grefierii şi adjutrele lori cu diferite scrip1, De consiliila de resbelă. *
turi, cu conservarea actelorii şi cu redacțiunea
1» 2. Da consiliile de revisiane. *
;
In casurile prevădute la acest codice, se sta- sentințelorii,
Art. 6. Preşedinţii şi judecătorii se numesc
' tornicescă pretori pentru armată,
dintre oficeriişi sub-ofigerii în activitațe în

0000

divisiune, şi câtă 'se va putra'dintre acel 'cu
».7.] cunoscinţe de dreptă, « *
EA poti i înlocuiţi prin alţii la fie-care şâse

PILOT

!Despre consiliile de resbelă Şi „despre
consiliulă de rerisiune permanentii

CAPITOLULU

I

«Despre consiliile de resbelă perinănente
în divisiunile teritoriale
;
=

Art, 2,.La reşedinţa fie-cărei divisiuni te-

„ritoriale :ss'află ună consilii de resbelă per

*maneatiă,
i
ati
Dâca trebainţa serviciului va cere, ună ală
:dnoilea consiliă de resbelă permanentit: so pâte
'statornici în divisinne printr'ună

decreţii alii

Doinriitorului, care otărasce reşedinţa acestui

luni, şi chiar într'ună termenă mai mică, dâca

înceteză de a mai faca parte din divisiune,

Art, 7, Comisarii Domuesci şi raportorii
se numescă dintre ofigerii superiori, căpitani,
sub-intendenţă militari sâii adjuneţit în activitate s6ă retragero. Acestia se voră lua asemenea po cât sa va putea dintrâ cel cu cunoscinţe
de dreptă,
misi
Nr
Substituţii se numesc din ofigerii în activitate din divisiune.
|
i

Art. 8, Preşedintele şi judecățoriI consilii-

loră de resbelă ao numescă

mandantă ală divisiuni,

de 'generalulă
co-

0.

Numirea, se face da ministru de resbe] cânâii
este a go judeca unii coloneli s6ă unii generală.

„Art, 9, Comisarii Domacsciși raportorii se

“consilii şi determină circuniscripțiunea, sea.
1 ATte 3. Consiliul de resbelă permanentă
“sa compune :- decunii colonelă 'sâi unii locote-

numescă de ininistrulă de'resbeli:
i.
.
- Cândă aceştia se iai dintre „ofigerii în activitate, cl sontă numiţi după uă listăde presentaţiune făcută de către generâlulă coman-

“tori, adică:

siliulă de resbelă..

-nentă-colonelii, preşedinte, şi de eso” jiidecăe

:

= "Unii gefii de batalionii s6i sefi do divisionii,
s6ă majoră.
:-Diof căpitani,
:
.* Ună locotenentă,

""“Ună sub-locotenentii.:

a
pe
e
rs:

danti ali divisiunil, unde se află aşedatii con.

e

i

Substituţi! sa numescă de generalul coman-

dantă alii divisinnii.

Uni regulamentda adriinistraţiane: publică

;| determină conâiţiunile şi formele numirii gre-

e iai
:„Țfierilorăşi adjutoreloră lori:
!
Unii sub-oficeri. .
.
i
„Art. 10, Compunerea consiliiloră
de regbel
,
“Arte 4, :Pe lingă fie-care consilii: de resbel determinate prin
art.3 de mai suisă se mapţi-

se află : ună comisari Domnescă, unii râpor-torăşi ună grefieră.
e

ne scă so modilică după gradulă acusatului,
conformă tabloului următori :

TFEGIUIRI

_|

GRADULU

GRADULU

ACUSATULU]

PRE.

GRADELE

ŞEDINTELUI
„1
2
1
„1

Sub-ofigeri, caColonel sti 1oporală sti briga
cotenenti-colonel.
dieră, soldată,

JUDECĂTORILORU

Şefi de batalionii s6ă şefă de division, sâă majori.
căpitani,
locotenentă. . .
sub-locotenentă,

1 sab-ofigerii.

Sab-locotenent,

1 şefii de batalionă sâi şefi de divisionă, să majoră,
2 căpitani,
1 locotenentă.

Colonel stă Jocotenentă-colonel.

î-

000

2 sub-locotenenţi.

1 şefă de batalioă sâă şefi de dirisionă, sc majori.

|

" Colonel să l0cotenentii-colonel,

2 căpitani.

2 locotenenţi.

—

Locotenentiă. .

| Căpitană.

Să

1

- Colonelăi, -

-

;

-

Iocotenentii-coloneliăi,

3 şefi de batalionii stă gofi de divisioniă, stă majori,

„2 căpitani.

Şefală de bata-

General de brilionă, s6iă de divi:
sionă, s6i majori, gadă.
de bri.
da di-

4
-2
2
4
de âi2
4
de âi- ( 2
=

General
gală,
. Generalii
“Colonelii. şisiune,
General de briGenerală
gadă.
:
visiune.
Geneneralde di.
Generali
visiune.
„ bvisiuue,
Locot.-cotonel.

2 coloneli,

2 locotenenţi- colonel!
2 şefi de batalionă e6ă şefi de divisionă, s6ii mojori,
coloneli,

locotenenţi-coloneli.
generali
coloneli.
generali
generali
generali

de brigadă.
de dirisiune.
da brigadă.
do dirisiune.

4 generali de brigadă. .

La casă de neajungere în divisiune de ofiArt, 14. Dâcă suntii mai mulţi acusați de
geri cu gradolă cerut pentra compunerea con- diferite ranguri s6ă graduri, compunerea consiliului do resbelă, generalulă comandantă ali siliului de resbeli se determină după gradală
divisiunii chiamă spre a lua loci la consiliul s6ă rangul celi mat înaltă.
de resbelii ofigerii de ună grad egală cu acel
Art, 15. Decă din causa gradului s6ă ran"al acusatului sâă cu un grad imediat inferior, gului acusatuluy, cere trebuinţa a se înlocui
Arte 11. Pentru judecata uni generalii, mi- unulă s6ă mai mulţi membrii ai consiliulai de
pistrulă de resbelă compune consiliulă asti- resbelii, cei-alţi membri raportori şi grefieri
felii ca preşedintele acestui consilii cel pugină continuă de drepti funcțiunile lori, afară de
“să fie mal vechii de câtii acusatulii.
casnlă prevădută la art.11 şi 12 de mai susă.
Arte 12, La casulă prerădută do axticolală
Art, 16. Când un comisar Domnesc este nn"precedenti, funcțiunile de comisară Domnesc mit specială pentru judecata unei pricini, el este
se poti îndeplini de ună colonelă, precum şi a- esistatii do comisarul ordinară ală consiliului
“acelea de raporiora asemenea, .
de resbelii s6ă de unulă din substituţii săi.
„Art, 19, Pentru a judeca ps unii membru
Art. 17. Consiliile de resbeliă, cândă voră fi
ală corpulai intendenţei militară, unii medicii, chiămate a judeca prisonieri de resbelă, vorii

"uni farmacistă, ună ofişerii de administraţia-

„D6, ună veterinari sc pe ori-care alt îndividă
asimiliatii cu militarii. consiliulii de resbel este

compusi conformă art.10 după gradul la care

"corespunde rangulă acusatulaf,

fi compuse ca şi pentru judecata militariloră

români după asimilaţianile gradeloră.

Art, 18. Când în casurile prevădata de lege
va fi trebuinţă de a atrage înaintea unui consiliăi de resbeli, aţă ca autori principali scă ca

MILITARE

complici, pe uni individă care nu este nici mi-

litari, nicT asimilată cu militarii,
remâne compusă

consiliulă

cum se prevede la articolul 3,

"afară numai d6că gradulii s6i rangală unui
coacusat militar nu cere uă altă composiţiune,
Art, 19, Generaluli comandanti ali fecăroi divisiuni teritoriale întoemesce, după presentațiunea geflorii de corpuri, un tabloii după
gradulă şi vechimea ofişeriloră şi sub-ofigeriloră din divisiane cari poti fi chiimaţi a lua
“parte ca judecători în consiliul do resbelă.

Acesti tabloii se rectifică treptată după mu-

- taţiile ce se facă.

o depune uă copiă la grefa consiliulni de

resbelă,

Oficerii şi sub-ofişerii suntă chiămaţi unulă
după altală și după rândulă: încrierii a lua
parte la consiliulă de resbelă, afară de vr'vă
împedicare admisă prin decisiunea, gencralulvi
comandanti ală divisiunit.
Art. 20, La casă de vr'uă împedicare acci“dentală a preşedintelui să a unui judecători,
generaluli comandanti ală divisinnil îlă înlocuesce provisorii, după împregiurări, prin ună
ofigerii de același gradiă si prin ună aub-ofi-

ger după ordinea tabloulni înființat conformă

articolulă precedenti.
La casă de vr'uă înpedicare a comisarului

-Domnesciă, a rapartorului şi a substituţilorii

lori, a grefierului şi a adjutorului săă, generalulă comandantă ală divisiunii "Î va înlocui
E
,
provisorii.
Art. 21, Dâcă nu se găseece în divisinne
ofigeri generali sc superiori în numără suficientă pentru a complecta consilinlă de resbel,
ministrulă de resbetă chiamă după rangulă vechimei ofişerii general! s&ă superiori din de-

visianile teritoriale cele mai apropriate.

“Art, 22, Nimeni nu pâte face parte dintr'ună consilii de resbelă, sub ori-ce titlu, dâca
na va fi română sii naturalisată română și în

verstă de 25 ani împliniţi.

%
ca administratori sâii ca membru ali unui Tribunală militară,
a
n
Art, 25, La ântâia întrunire aconsiliului
şi in tâte cele-alte casuri, înainte de a intra în
funcţiune, judecătorii consiliului: de rebelii;

substitaţii, raportorii şi membri Ministeruluy

publicii vorii depune jurământă : pregedintele
înaintea consiliuiul şi ceT-alţi în mânele pre-

şedintelui după formala următâre:
«Jură în numele lui Dumnegdeă şi declar pe
on6rea şi conseiinţa mea de credinţă Domnitorului şi Constituţiunii ţărei mele;
«De a împlini cu sânţenie dâtoriele ce 'm1

impune funcțiunea mea;
<De a aplica legile și a mă conforma, legilor, întru tâte şi pentru toți fără pasiune, fără
ură, fără favâre, fără consideraţiuno de pers6Dă, fără nici un interes directă s6ă indirectii;
<Aşa să'mi ajute Dumnegeă.»

CAPITOLULU 11
-* Despre consiliulii de revisiune
”

permanculă

-

i

Art, 20. Se înfiinţeză ună consiliă de revisiune a cărui reşedinţă va fi în Bucuresci.
“ Art. 27, Consiliul de revisiune se compune :
De unii preşedinte generală de brigadă şi de
patru judecători, adică :
.
2 coloneli sii locotenenţi-coloneli ;.
2 şefi de batalionă stă şefi de devisionii, aci
najori.
|
Pe lingă consiliulă de reviaiune se află ană
comisari Domnescii şi ună: preferă.

Funcţiunile comisarnlui Domnescii se împlinescii: de uni ofigeră superiori sâă ună subintendentă militară.
-

Se pâte numi ună substitutii ali comisarului

Domnesci şi ună ajutor ală grefieralui, dâca
trebuinţa serviciului va cere, -

Art, 29, Rudele şi caserii până la gradală
Art, 28, Preşedintele şi judecătorii conside unchiă şi nepotă insclusivii nu potă Îi mem- linlui de revisiune se ină dintro ofişerii în acbri totii la acelaşi consiliii de resbelă, nici a tivitate ai divisiunil teritoriale locale şi suntii
îndeplini pe Jingă acestă consilii fancţiunile numiţi de ministra.
i
de comisar Domnescii, de raportor să grefier. |: EY se potii înlocui la fie-care șâse luny scă

Art, 24. Nimeni nu pâte lua parte ca pre-

sident s6ă ca judecătorii, nici a indeplini funcțiunile de raportoră întruă pricină supasă con-

siliului de resbelă :

a

„1. Dâcă este radă sâă încuscritii cu acusatală penă la gradulă de vără primar inclusiv;
2. Decă a adusi plângere sâii dâca a dată
ordinulă de a se face cercetare s6ă a depusii

ca martoră ;

„o

.

3. Dâcă în cursulii de 5 aui ce a precedată
darea în judecată a figurat ca reclamant parte
civilă s6ă prevenitii întruni procesă criminală
în contra acnsataului;
i
|
4. Dâcă a lată parte ma! înainte Ja pricină

şi mat curândă, 6că încetâză de a face parte

din divisiune, :
!
N
Se face unii tabloă pentru judecători, potrivită cu art. 19 ală acestui codice. . Articolulă 20 şi 2L-suntă asemenea, aplica-

bile şi la conailiulă
da revisiune,
Art, 29. Comisarulă Domnescă se ja dintre
ofigerii superiori să dintre subintendenţii militari ce sunt în activitate sâă fn retragere, E1
se numescii de ministru de resbelii. - - ..

Sabstituţii ae iai dintre ofigerii :s6ă dintre
membrii intendenţal militare cari suntă în activitate gi se numescă de ministru...

Condiţianile şi formele nnmirii

-

grefieriloră

“și adjutâreloră loră suntă otărito prin regula: ] tă, să în corpulă de armată, s6ă în detaşa- mentulă de administraţiune publică provtdată mentulă în care se formâză coasiliulă de resprin art.9 ali acestui codice,

.!

...

Art. 30, Deca consiliulă de resbelii a cărui

: sentinţă este atacată a fostă presidată de înă
"generală de divisiune, consiliulă dă revisie trebuo să fie asemenea presidatii de unii generală

“de divisiune,

i

Preşedintele ordinarii

rămâne! atunci, Ja şe-

„dinţă ca jadecătoră şi 'celă mai noiiîn pradă

nu ia de logii parte la judecata pricinei.
su ATte 81 Nimeni nu pâte face parte din con"siliulă de: rerisiune dâca nu ya fi români scă

„naturalisatii română şi în vârstă 4930 ani împlini
RR

.: Aticolulii
23, 94 gi 25 ale acestui codice se

“aplicăşi la mombriă consiliuiai de revisie, .

TIPLULU N
Despre consillile
-d0 Yesbelii şi despre

belă, unii numeri îndestulătoră de ofigeri cu
gradulă cerută pentru a loră compunere, membrii acestoră. consilii so: voră Jua, din gradele

inferiore, fără ca să potă fi mat multă de 3 judecătoride ună grââii mai josă de acela ală acosatului, ; eta
NR
; Deea, cu tâtă disposiţiunea paragrăfalui pzcedentii
va ,Â în divisiune; în corpurile de armate şi detaşamente lipsă de militără cu gradulă cerută pentru compunerea consiliiloră de
resbelii, cari sant ataşata acolo, generalulii
comandantii a îngriji înlocuirea lorii prin ofigeri luaţi din armată. .
i
i

“ia casii cânâii generalul comandantă nu va
putea cu nici un chipă compune consiliulă de
resbslii alii cuartioralui generală, so va proceda de cătie ministrulii de resbală conformă cu
art, 2], s$ă va trămito pe oficerală înculpată
în cercetarea unuia din consiliile de resbel permauento în divisiunile teritoriale vecine, .

consiliile de rerisiune în armate, în
Art, 85, Dâca ună generalii care a comancomune, în judeţele şi piățele de rase „dații uă armată s6ă ună corpido armată este
dată în judecată pentru vre-nă faptă comisă
belii puse în stare de asediii,
| în timpulă tândă el a comandată acâstă ar-

|

OAPITOLULU1 ..
“Despre consiliilede resbelii în armate

mată. nici unală din generalii cari a fost sub
ordinile s6la în armată scă în corpul de armată
ni potă lua parta la consiliulă de resbală,

„Da casii de lipsă de generali” pentru a compune consiliulă de resbelă, inculpatulă

se va

Art, 92, Cânaă raat malto divisiavt 80 u= trămite înaintea Carţii de casaţiune, „care în

nescă în armată stii în corpă de armată,

ducă

secțiuni unite va proceda şi va, jodeca, conform

din aceate divisiuni; asemenea şi În cuartierul
generalii ală armaței, şi deca va cere trebuința,
la cuartierulii generală al corpului de armată.
Deca uă divisiune activă stă ună detaşament

|. Funcţiunile de comisară Domnescă se voriă
îndeplinide procurorulă generală ali Carţii de

consilil de resbeliă se statornicescă în fie-care disposiţiunilorii acestul codice. . |

,

casațiune,
:
”
Art, 85, Art, 5, 15, 22, 23, 24 și 25,als a-

de trupe trobuosă opereza isolată, ducă consil.| cestui codice se aplică şi la consiliile de res„de resbeliă potă fi asemenea formaţe într'nă di- bală în armată.
visiene s6ă într'ună dotasămontă.
i
.; Aceste consilii de resbelă se compună precami s'a arătată la art. 3, 4, 7, 10, 11, 12,13,
15, 16 şi 17 ală acestui codice,
:

| Despre consiliile de revisii în armată

armată, în diviaiuno s6ii în detaşamentulii pe
„lingă care aceste conaili! suntă stabilite, -.
Art. 94, Membril conailiiloră de resbelii se

neralulă comandantă ali armatei sâii genoraralulă comandantă ali unui corpă de armată
pote, după trebuinţa servicialoi,să ma! înfiin-

“"CAPITOLULU WI.

.-

Art; 38. Membrii consiliului de resbslă pre„cum şi grofierii se iaii dintre ofigerii şi suh-ofiArt. 37. La cuartierală generală ali armagerii întrebuinţaţi în. armată, în corpală de tei sa înfiinţeză un consiliă de rovisiune; geno-

„numescă şi se înlocucscă precum mai josi se țeze uni consilii de revisiune pentru una s6ă

arată :
„.
n
__-In divisiana : de genoralulă comandanti ală

mat malte divisiuni, pentru unul ss mat multe detașamente.
|
E
Qivisiunii;
RI
| -. Membrit consiliilorii de ravisiune se iai din-. Lă enartierulă generatii ală armnatej, de ge- tre oficerii din armată, din corpurile de arneralulă comandantă alii armatel;
mată, din divisiunile s6ă din detaşamentele pe
- La enartierulă generală ală corpului de ar- lingă cari aceste consilif suntă aşegate. „mată, de generala! comandant al acelai corp; |: Ei se numescii şi se înlocuescă de comandanIn detaşamentală de trupă, de comandantul ţii acestei armate, corpuri de armată, Givisiunt
-acelui detaşamentă.
Ia
să detagamente,
|
,
Dâca nu se va găsi în divisiune sâii în armaArticolele 23, 24, 27, 29, 30 şi 31 ate ace-
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stul codice se aplică gi la consiliile de
revisiu-

noînarmate,

:

i:

i

Art. 88, Deca la cuartierulă generalii
s6ă
în armată, s6ă în corpali de armată, sâă în
divisiuno, s6ă în dotaşamentulii unde
ss forme

7
privesce judecata crimelor şi a delicteloră a

cărorii urmărire s'a, începută.
Art,

NE

42, Membrii Consiliilor de resbală sta-'

bilite în piețele de resbelit puse în; stare de â-

sedii so numescti şi s2 -înlocuestă da coman=
consiliuiii do resiuna nu va fi unii numără ză
în- dantulă superioriă ald pieţei, care, în lipsă de
destulă de ofişert
cu gtadulă cerutii, consiliul militari în activitate,
pote să ia ofigieri şi subde revisiune se

va compune de trei. judecători
cari vorii putea fi luaţi, adică :
i
* Preşedintele, dintre coloneli s6ii locotenenţicolonel;
|

Ce-ai! duoi judecători, dintre
şe fil de ba* Foncţiunile de comisarii Domnescă vor putea

talionă s6ă şefii de divisiune, că majori.

fi îndeplinit de unii căpitană scă ună adjunctă alii intendenței militare.
"In tâte casurile, preşedintele consiliului de
revisiund thebuo să fie celă preină da un gradi

egală cu ată acusatului,

...:

se

. ” OAPITOLULU III
Disposiţiune comună celorii duct .
“capitole precedente - :

ofigeri cari suntă în neactiritate, în congediă
S6ii în retragere...
p
In acestă casă, ei să ergeseii jurământul
prescrisă de art. 25 în persOna, comandantului
super:oră.
„„Dâca na se va găsi în acelă locă anii aumăr
îndestulătoră de ofgeri şi membriial intenden-.
ței militare cu gradele ceruto pentru formarea
Consilieloriă de resbolă, lipsa se împlinesce cu

ofigarii cu gradela cele mai avropiate. -

Art, 43. Art, 3, 4, 5, 10, 11,12, 13.14,15,,

16, 17, 22, 23,24 şi 25 ale acestul codice sunt
aplicabilă la Consiliete do resbal aşeduto în lo-:
carile puse îu stare de asediă.

* CAPITOLULU Y

Despre Consilicle de vezisie în comatne, :
în judeţe şi în pie 3țele de resbelii puse
de armate 's6i divisiuni activo în divisiuni to:
în stare de asedii,
ritorial
"Art, 89. Cândi se formeză armate, corpuri

e, consiliilo permanente de resbeli cari
59 găsescă organisate, judecă tâto pricinele de

"Art, 44. Cândi una s6ă ma! multe comune,

competinţa consiliilorii de resbeliă în armată,
Eră consiliulii de rcvisiune din Bacureset ju-

stare de asedii, recursurile în contra seutințe-

CAPITOLUL IV.

Art, 45, Cândii ună orâşi pusi în stare de
asedii so află prea departe de locutii unde re-

unulii sâă mai multe județe

mai declaratii în“:

decă pe cele d competința consiliiloră de revi- lorii Consilieloră de resbelă se facă la Consisiune î6 armată, pâuă co corsiliile de resbeliă liulă de revisie alii armatei.
:
Residenţa Consiliului de revisie pâto fi stră- şi consiliile de revisiune în armată sc vori crea,
potritită capitolelorii 1 și II din acesti tiţla, mutată, prin decretii Domnessi, în una din acele comune si în unulii din acele judeţe.

Despre Consiliile de vesbelii în;comune,

- în judeţe şi în pieţele de resbelăi puse
"în stare de asedii.

.

“Art, 40, Cândii una sâi mai multe comune,
unulă e6ii mâi multe judete so declară în sta-

re de asediii, Consilialii da rebelă permanenti

ală divisiuniloră teritoriale de cari ţină aceate

comune

s6ii aceste judeţe, pe lîngă atribuțiu-

idă Consiliulă de revizie alt armatei, se pâto
înfiinţa unii Consilii do rovisie eventualii, spre *
a revisui tâte recursurile ca pdifacă în contra
otăririloră Consiliclorii
de resbalii po timyulă.: i,
stărel de asedii. .
:

Membrii acestni Consilitido revisiose ru= !

mescii și se înlocnescii de comandantulă supe-

rioră ali locului, conforreă art, 42 alii acestak
codice.
-La.casă da nu se putea compune Consilialit

nile lori ordinaze, judecă crimeleşi delictele la, de revisiecu numtrul de memfixaţi
bri
deacâstă
i
.
cazi lo dă dreptulii codicele de fașă şi legea a- lege, personalul accatai Consilii şote fi rodusii
le 8membrii, precum s'a, Qisă În articolulă 33,
supra, stărci de asediii,
Sas
Arte 48, Articolele 27, 30, 31-şi 25 alo a-..
Deşedinţa acestoră consilii pâte fi strămutată, prin decretă Domnescă în una din acele cestni codice se,aplică Ja Consiliulii de resbelăi :

comune s6ă în unulă din acele judeţe,

Arte 41, In fie-care loci pusi îni stare de a-

sedii se înființeză ducă Consilii de rebeli! |!
Formarea

acestori? consilil sedăîn ordinulii
de di ali I6culul piisii în stare do asedii.”
Funsţiunile lorii' înceteză' îndată ca starea

de asedii se va rădica, afară numai de; ceea ce

care residă în locurile puse în state d asediil.,

CAPITOLULU VI.
Disposiţiune comună celor ducă ca-

pilole precedente.

Arte 47, Dei în pieţeledo resteli puseîn -

-

8

LEGIUIBI

în stare de ascdiii se află deja fafințatii Con- |
siliulă de resbelă sei Consiliulii de revisie, organisaţiunea se complectăză, deca trebuniţa va
cere, potrivitii disposiţiuniloră precedenteloră
ducă capitole.

PITLULĂ III
Despro

pretori

TITLULU 1
Competiuţa consiliiloră de resbelii

CAPITOLULU 1
Competinţa consiliilorii de resbelă permanente în divisiunile leritoriale îs
timpii de pace.
Art, 52, Ori-ce individă care se găsesce în

"Art, 45, Cânâii uă armată se află pe pă- armată în puterea legiuirii recrutării ss oră

mâutii străini. mari pretorii şi pretorii, osebitii de atribuţiunile poliţiei cari le sunti a“tribuite de reglementele militare, exercită uă

jnrisdicţiune care este mărginită şi regulată
de acesti codice,
,

în ce altă modă de angagiare, este juatiţiabilă

de Consiliile de resbeli permanente în divisiunile teritoriale în timpă de pace dapă distinc-

țiunile arătate în articolele următâre :
Arte 63, Suntă justiţiabili de Consiliile da

"Arte 49, Marele-pretori exercită jurisdic- resbelă din divisiunila teritoriale în timpă de
ţiunea sea prin elă cusuşi scă prin pretori pe pace pentru tâte crimele şi delictele, afară de
totă teritorul ocupati de armată, pe flancu- excepţiunile arătate la titlulă IV ală acestei
» zile şi în spatele armatei, P;e-care pretor exer- cărți :
cită jurisdicţiunea sea în divisiunea sâiă în de1. Ofcerii de tote gradele, sub-oficeriI, catagamental din care faca parte, precum şi asu- poralii, brigadierii, soldaţii, musicanţii şi copra flaucuriloră şi spatelui acestei diviaiani
sâă piil de trupă din armată şi din flotilă;

acestui detagamentii.

Membrii corpului intendenţei militare; |.

Marele pretoră precum şi pretoriijudecă sinMedicii, farmaciştii, veterinarii militari şi
guri ajutați de ună grefieră, pe care el singari ofigerii de administraţiune;
'lă alegă diatre sub-oficerii şi brigadierii genÎIndiridii asimilați cu militarii prin ordonan- .
darmericl.
ţelo sâii decretele de organisaţiune;
|
In timpulii cândă suntă în activitate de ser-

_OARTEA II

DESPRE

COMPETINTIA

TRIBUNALELOR

MILITARE

-

Disposiţiani generale

Art, 50. Tribunalele militare daii otări'1e numai asupra acţianei publice, afară de

viciii s6ă trecați prasenţi în controlurile armatei, sâă detaşaţi pentra un serziciă special.

2. Militarii, recruţii cel ce "1 înlocuescă, cei
îngagiaţi de bană-roiă gi individii asimilați
cu militarii lăsaţi în spitalele civile şi militare, sâi călătorindă sub paza forţei publica,
s6i arestaţi! în stabilimente, în închisori și pe-

nitenciare militare;

3, Recruţii Jăsaţi pe la casele loră şi milita-

rii trămiși în congediuri nemărginite şi reservele, cândiă roră fi reuniți pentru reviste s6ă
exerciţii, conformă legil armatei ;
4. Armata teritorială, milițiile, guardele cetăţenesci şi gl6tele, cândii suntiă în serviciulă

-casurileprovădate prin articolulă 72 ală acestui
„codice,
Ele potă cu tâta acestea ordona în folosali proprietariloră înapoiarea objectelori a- activi;
|
pucate (saisis) sc a pieselorii de convicţiuSe consideră a fi în serviciă activi din mo-.
ne, cândi nu este locii de a pronuncia confisca- mentul câudiă suntă chiămați;
|
rea loră.
"
5, Prisonieril de resbelii sunt asemenea juMilitarulă care mai "nainte de a se înrola în stiţiabili Consiliiloră de resbelă.
oştire a comisă vre-uă infracţiune prevădută
Art, 5%. Sunt asemenea justițiabili de Conde codicele peuale ordinară, este jnstiţiabil de siliile do resbeli în dirisianile teritoriale în
Tribunalele ordinare, şi antoritatea militară timpii de pace, dâră numa! pentru crimele şi
va fi dâtOre ali preda autorităţii civile cândă delictele prevădute prin titlulă II, cartea 1Y,
"i se va face rechisițiuni. militarii de tote gradele, membrii intendenţei
Art, 61, Acţiunea cirilă na pâte îi urmărită militare și toțlindisidii asimilați cu militaril:
do câtă înaintea Tribunaleloră cirile; exerci1. Cândă, fără a fi împiegaţi, priimescă uă
țiulă ei remâne suspens po câtă timpii nu s'a plată și rimânii la disposiţiunea gurernului;
datii uă otărire detinitivă asupra acţiunii pa2. Câudă suntă în congedii s6ă cu voie,
blice intentată mai "nainte sâă în timpuli urArt, 65, Recruţii, cel îngagiaţi de bună-

măririi acţiunii civile,

voie şi cei co întocuascii pe alţii nu suntii, din
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momentulă cândii a priimită ordinulii de plecars până la acela ali adunării lori în detaşa-

mentă, s6ăi alii întârcerci loră la corpi, juati-

țiabili la acelaşă Consilii de resbelii, de câtă

pentru fapte de nesupunere, afară de ceasurile
prevEdute prin numerile 2 şi 3 ale art.53 de
mal susă.
o
Art, 56, Ofigerii de gendarraerie, sub-oficerii

+9

Art, Gl, Suntă asemenea justițiabili Consi=

liiloră de reabeli, când armata se găsesce pe teritoriulă României în preseaţa inamicului,
pentru crimele şi delictele comise în ocolulă a:
cestei armate ;

1 Străinii preveniţi de crime şi delicte pre-

-gi gendarmii nu suntă Justiţiabill Consiliilor

vădate prin art. precedentă;
ie
2. Toţi individiă preveniţI ca autori sâă com-:
plică de crimeleşi delictele prevădate prin arti-

uli va fi tras înaintea. Consiliului de resbelă în a cărui circamscripţiuna

matei :
1. Militarii şi asimilaţii aretaţi în art, pre-.

de resbelă pentru crime şi delicte comise în colele 198, 199,
200, 201, 202, 242, 243, 244,
exerciţiulă fuucţianiloră lorii relative la Poli- 2415, 246 şi 247
al acestui codice,
.
“ia judocătorscă şi la constatarea de contraart. 62, Suntă traşi înaintea Consiliilorii.
venţiune în materie administrativă,
de resbelă ale divisiunil ssă a detaşamentnlni
Art, 57. Cândi unii individii care este justi- din care face parte
militari! până la gradul de
țiabilă Consiliiloră da resbelăi este urmărită căpitană inclusiv
iă şi cei asimilați ranguriloră
totă într'ună timpă pentru uă crimă sei ună coresp
PI
undătâre.
delictă de compstinţa Consiliiloră de resbelă
Art, 63. Santii traşi înaintea Consiliului de
şi pentru uă altă crimă s6ă delictii de compe- resbelă
a cuartie
tinţa Tribunaleloriă ordinare, elă este mat ân- lori de armată ruiui generală ală corpului
:
î
tâiăi tradusă înaintea Tribunalului competinte
1, Militarii ataşaţă la cuartierulă generală
de a judeca fapta supusă pedepsei cele! mar până la gradulii
grare şi pe urmă trămis, dâca va cere trebun- similaţă cu militarde colonelă inclrsivă, şi cel aţa, şi pentru cea-altă faptă la Tribunalul com- ataşaţi În acelă ii de ranguri corespundătâre
cuartieră generală;
petinte,
a
2. Sefii de batalionii, sefii de divisionă, maIn casă de uă înduoită condamnare. se sa- jorii, loceten
enţii-coloneli şi colonelii şi cet apune numai pedepsei celef mai grele, Dscă a- similaţi acestor
a
menduoă crimele stă delictelo tragi după sine taşaţi la divisiu cu rarguri corespundetore anile ce compună corpulă de aracceaşi pedâpsă, prevenitulă so judecă mal ân- mată
i
.
:
!
teii pentru fapta sapusă competinţel Conailii- Art, 64, Santi traşi înaintea: Consiliului
.
lorii de resbelă,
de resbelă ală cuartierului generală
ală arArt. 53, Prevenit
s'a comisă crima ori delictul, stă înaintea a
celui în a cărui circumscripţiune a fostii arestată, s6ă înaintea, acelui ală garnisânei corpului să ală detazamentulul să.

cedenti cândă na s'a întocmită Consilială da
resbelă la cnartierulă generali ală corpuluj lor
de armată;

2. Militarii şi indivigi! ataşaţi la cuartierul

generali alii armatei;

De

3. Militarii și iudivigil asimilați cu milita-

CAPITOLULU II

rii cari nu fac parte din nici una din diviunile

AI
Competinţa Consiliilorii de resbel în ar- adi de nici ună corpă ală armatei;
“£. Ofierii generali şi individii cu raugauri
matele şi în divisiunile teritoriale în coresp
undătâre acestora întrebainţaţi în ar:
timpi de resbeli.
mate.
.
II
.
Cu tâte acestea generalul comandanti, dăca
de cuviință, pâte să'/ pună la disposi-

Art. 59, Suntă jastiţiabili Consiliiloră de va găsi
resbelă în armate, pentru tote crimele şi de- ținea
lictele :
!
casii ei
1. Justiţiabilii Consiliilorii do resbelă în di- resbelă

visianile teritoriale în timpii de pace;
2, Individil impiegaţI sub orl-ce titlu în staturile majore şi administraţiunile şi serviciile
cari depindă de armată;

Miniterulai de resbeli, şi la aremenca '
suntă trămişi înaintea Consiliului de

al uneia din divisiunile teritoriale cele
mai apropiate.
,
,
o

Art. 65, Ori-ce individă justiţiabilă Consi- |

lieloră de resbrlă ale armatei care nu e nici
militară, nici asimilati cu militarii este tră-

3. Vivandierii şi vivandierele, cantinieri! şi misă îna'ntea onui
Consilii de rebelă de arspălătoresele, comercian

cantinierelz,

ții, ser-

vitorii şi alţi individi cari urmeză armata în
virtutea permisiunii date loră.
Art. GO, Suntă justiţiabili de Consiliile de

resbalii, dâcă armata este pe teritorii

inamic,

toți individii preveniţi s&ă ca autori s6ă ca

complici a vre-unei crime sâă delict prevădate

pria titlulă II, cartea IV-a a aceatui codice,

mată celi mai învecinată de loculă unde s'a
comisii crima scă delietulă, s6ă de loculii unde
prevenituii s'a arestată,
ÎN
Art, 66. Regulel» de competință statornicite pentru Cunsiliele de resbelă în armate
sontă obserrate în diviziani!e teritoriale cari

suută declarate în stare do resbzlă prin ună
decreţă ali Domnitorului,

wo
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„ie 0 3 OABITOLULĂY
II

| „1. Asupra vivandicriloră, vivandiorelor, can-.
„| tinieriloră, cantinierelorii. spălătoreseloră, comercianţiloră, servitoriloră şi tutulor pors6-.

Competinţu „Consilielorii de resbelii. în neloriă 'co urmeză armata în puterea înroirel,
“coinune, în judeţe şi în pieţele'de re„ Sbeli, puse în-stare de usediii..
Art. 67. Consilicle de resbe! în cizermseripțiunea căroraso găsescii comunele, judeţele şi
pieţele'de resbelii declarate în stare de asedii,

date;

E

a

NE

pf

2. Asupra. vagabondilorii şi Gmoniloră fără
căpăteii;
-

3. Asupra
suntă 'ofigeri,

prisonieriloră de resbelii cari nu”

EA judecă pe indișidii
susă artta Ă în îutir-.
judecă! tâte-erimele şi'delictela comise de ja- derea circumscripțiunei loră:..
DI
stiţiabilii Consiliilor: de resbelii de ârinată,
„1. Doapre infracțiunile sărârşite prin artico=,

contormiă cu art. 60 şi 61 precedente, fără prejudiţinlă legei speciale pentru starea de asediă,

Disposiţiune coniună celorii trei capitole precedente
Art, 08, Otăririle date do Cousitiele do resbelă potă fi atacate prinrecursi la Consiliul
a

„o

pi

„9. Despre ori-ce infracţiune a cărei. pedâpsă,

nu treco peste şâse luni de închis6ro şi duoă,
sute lei amendă, stă una din aceste pedepse;

CAPITOLULU Iv

de revisiune:

lulă 262 ali aceaini codice;

2. Despre cererile de daune interesa cari nu
trecă peste 150 Iei, cândă ele provină dintr'nă

infracţiure supusă competinței lori,
- .
Otăririle pretoriloră nu suntă supuse. re-

cussului.

TITLULUIV

a

„Compstiuţa în casti de complicitate:

TEPLULU II

„Art, 73, Cândii urmărirea unei crime, unui!
delictă sc a unei contravenţiuni atinga indi-.

Competinţa Consilteloriă de revisiune

vidii nejustiţiabili de 'Tribnualele militare.
şi,

militarii e6ă alţi indicidi justiţiabill de aceste .

“Art, 69, Consilicio de revisiune se pronun=
cie asupra recursurilor făcute în contră otăririloză 'Consilielorii de resbelii ce depindde
dânsele,
!

Tribunale, toţi proveniţii fără osebire-voriă fi!
traşă înaintea, Tribualeloră ordinare, afară de ,

compusii conforinii disposiţiunilorii acestui co-

în privinţa posiţianii loră în minatulă crimei
s6ă ali delictului;. :
..
a,

casurile exceptate

prin articolulii următor s6it ,

prin ver-ca altă dispoziţiune expresă a lege), Art, 40, Consiliale de revisiune na întră în
Arte 24, Toţi preveniţii fără oscbire so tragi .
fonduli pricinelori,
|
-.
,
înaintea Cousilieloră do resbelă:
o,
“Arte 51; Consiliele de revisiune inu poti a1, Cândi suntă toţi militari stă asimilați”
nwa otăiîrile de câtă în casurile următâro :
ca militarii, chiarii cândi unulii s6ă mat mnolţi
"1. Cândă Consiliulii de resbeli nu a fostă dintro el nu arii
fi justițiabili:de âceste Consilii
dice;

CE

ai

i

2. Cândi 'regulile do: competință ati' fostă

2, Deca suntii crime sâi celicte, comise de

călcate;
..
+
justiţiabili de Consilii de resbeliă şi de străiny;
3, Cândiă.pedâpsa, otărită do legi nu s'a a3, Dâca so atinge de ctimo s6ă delicte cv-

plicată' la faptele constatate de Consiliulii de mise în armată în ţeră străină ;
resbelă, 'scii cândii că pedepsă
s'a pronvneiată
4. Dâca se atinge de crime scă delicte soafară do'casurile prevtdute do' lege."
miso în armată po toritorulă românii în faga *
4. Cândi a fostii violare sâii omisiune de for- inamicului,
”

mele prescrise sub pedepsa de nulitate;
5. Cândii Consiliul de resbeliia omisă dea
otărt asupra unel cereri a acusatulut'scii asn-

pra unet'rechisiţiuni a comisarului Domnescii,
ţintitore a se servi de facultatea s6ă do un dreț:
acordatii de lege,
“

PITLULU IUL
Competiuţa pretorilorii
Art, 72, Pretorii ati jurisdicţiune:

TITLULU V
Despre recursurila Curtea de.
casațiuno
Art, 75. Nici înt”ană casă nu.potă aveare- '
ctrsă în casaţiuna în contra, otăririloră Consi-

lieloră de resbelu şi Consilielori de revisiane:

1. Militarii, esimiliaţi cu militarii şi toțăcei, *

alți individi arătaţi la art, 52, 55 şi 54 pre.
"+ cedente;

MILITARE

» 2. Indivigii sapuză după posiţiunea lori le-

siloră şi regulamentelori militare; :

a

Art, 80, Comandanții şi subcomandanţii de
piaţă,

n
şefii de corpuri, de depositit-şi do deta:
3. Justiţiabilii de Consiliile de reabelă, în gamentii, şefală
serviciului artiloriet şi geniula art. 59, 60 gi

casurile prerădute
dente;..

61. precc-

i

:

o

„4. Toţi indivigii: închişi întronii loci pusă
în stare de asecii. :.i
"„ALte 46, Acusaţii scii condamnaţii cari nu

suntii cuprinși în articoluli precedentă poti a-

taca otăirile Consiliiloră de resbelă şi Consi-

liloră de revisie înaintea Carţit de casaţinne,
deră numai pentru causă de necompetinţă,
Recursulă în casaţiune nu se pâte forma mai
"nainte de a se otări asupra recursului la Consiliulii de revizie, sâă înainto de expirarea termenulul xată pentru exereiţiulă acestui re-

cursii,

i,

:

„Art. dd, Disposiţiunile art. 443. 444, 445,
446,.447, 448, 449 şi 539, al. I a codicelui în:

loi, membrii corpului intendențel militare, pot
face în pers6nă sâi chiamă pe ofişerii polițiey
judiciare, fie-care în ceea co 'lă privesce, ca să
facă tâte actele necesarii spre a constata ceri:
mele sâii delictele şi a preda pe autori 'Tribunaleloră însărcinate de a'i pedepsi...
„Arte 81, Ofigerii poliției indicare priimescăă
în: acestă cualitate denunciările şi plângerile

cari le santă adresata,

:.

.

..,

i

„EI rediga procesele-verbale necesarii pentri
& constata corpulii delictului şi starea locuriloră,
Mii
- EA priimescă declarațiunile persâueloră prasinte sii a celor cari arii avea vr'nă sciivță
de dată,
o
Pa:

Fă
armele, efectele, chârtiile şi lucrurile
stracţiunei criminale suntă aplicabileşi li o- atâții iaă
cele inculpătâre câtă şi cele disculpățâre,

tăririte Consiliiloră de resbelă, Na se derogă
la disposiţiunile art. 525 din acelaşi codice.

CARTEA III.
DESPRE

PROCEDURA

LELORU

92. 85, 36, 37, 38 şi 02 ale codicelui iristrueţiunei criminale, a
a:

.

INAINTEA TRIBUNA- .

MILITARE

i;

TITLULUI:

Ea:

Procedura înaintea Consiliilor de re-

sbelă, în decisiunile teritoriale în sta.-;

o

Despre poliţia judiciară şi despre * instrucţiune

re, însemnândă:în eli numele, cnalităţile şi
stmnalimentele lorii.
CN
Rai
"ATte 89, Afară de casii de flagrantă delictă,
ori-ce militarii sâii individă justițiabili de Consilielo de resbelă care este în activitate de ser
vicii. incalpati de vre-uă crimă să delict, nu
pâte fi arestată de câtă numaiîn virtutea unui
ordină ală superiorilorii să, : * :
at
.
”

ârte S4..Cândi esto chemată autoritateii

militară, afară do casă de flagraută
delictă, a
const

SECŢIUNEA
ai

justiţiabili de Consiliele de resbelă inculpaţi de

militare şi faco procesă-rerbală despre aresta-

de resvelu '......-

re de pace.

Art. 82. în casurila de flagrantă delict, orăce ofigeriială poliţiei judiciare militare sâă ordinaro pâte să rădice pe militarii s6ii individii

vro-nă crimă s6ă dolictă,
ni.
-i Elă "lă aduca îndată înaintea antorităţei

-.

- Procedura înaintea Consiliilorii -

„CAPITOLULUI

şi în genere toti ce pâte servi spre descoperirea adevărului, conformându-se cu art, 30;

-...

Art, 38, Poliţia judiciară: militară armăre»

sce crimele 's6ă delictele, adună dovegile şi dă
pe autori în mânile autorităţei însărcinată cu
armărirea oră înaintea Consiliiloriă de resbelăi:
„Art, 49, Poliţia jodiciară militară se cxercită sub antoritatea generalului comandanti
ală divisiunei,
i
- Î. Prin adjatanţi de piaţă; ;
bi:
2 Prin oficeri, subofigeri şi comandanţi de
gendarmerie;:.:.:...,
zei
pede
3, Prin şefi de posturi;
ii, ..]

4. Prin guardi de artilerie şi de genii;:.:
5. Prin raportorii de, pe lingă Consiliile
resbelă, ln casă de flagrantă delictă, : .. ---.de

ata înti'aniă stabilimentă civilă uă crimă
"| 86ă ună delictă de competința Consiliilori
i dă
resbeliă, a6ii a, face a sa aresta acolo
nulă
| din justiţiabilii să; ca adreseză autovre-u
rităţii
civile sâă
jndecăţoresci competinte rechisiţiunile
s€le privitâre, sâă spre a dobânăi intra
rea în
acelă stabilimentii, s6ă spre a aâigura
aresta-

rea inculpatului
. Aatoritatea judecătortecă ordinară este

tra a se conforma aceloră rechisițiuni, şi, de
în
casti de conflictă, a sa asigura 'de persâ
na iîn-'
cuipatalai, e
,
"Art. S5.: Asem

encaşi autoriiatia militară.

trebus să so conforme

rechisiţiuniloră

=!
tăţiloră civile, cândii cere trebuința, scă autori
a con

stată uă crimă, s6ă ună delictă da compe
tința
Pribunalelotă ordinare, întrană stabilimen ,
ţă:

militarii, s6ă a aresta, acolo ună individă jişti»:
ţiabilă do aceste Tribunale. * - . Ia
- Autoritatea militară este dâtâre a se .con2
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forma aceatorii rechisiţiuni şi, în casii de con- | stiţiabilă de Tribunalele ordinare, generalul
fictă, a se asigura de persâna inculpatului. .

„Art, 80, Ofigerii poliţiei judiciare militare

nu se poti introduce într'uă casă particulară

de câtii sei asistați de judecătorulă do pace,
s6ă de suplinentulii sii, sâii de primară, oride
ajutorulă săi, sâii de comisaralii de poliţie.
Art, 82, Fie-care foie a procesului-verbali
făcutii de ună ofigerii ală poliţiei judiciare militare se subscrie de densulii şi de. persânele

cari ai asistatii, La casă de refusă s6ă de neputință de a fi subsorisii din partea acestoră
pers6ne, se va face menţiune despre acâsta, în
procesuli-verbală.

-

.

Art. 58. In lipsă de vre-uni ofigeră ali poiţiel judiciare militare present la faga lo-

cului, ofigeriă poliţiei judiciare ordinare urmă„Tescă şi constată crimele şi delictele supuse ju-

risdicţiunei Consiliilor de rebelă,
Art. 89, In casă de nesupunere,

plângerea

se face de către comandantulă depositului de

Tecrataţioal judeţulai din care este nesnpusul,
Plângerea enunciă :
Epoca la care nesupnsulii ară fi trebuit să

se înfăgişeze.

ie

„.— Se anex€ză la actulă de plângere :
1. Copiă după ordinulă notificat la locuinţa
lui despre punerea lui în activitate;

2, Copiă după actele cari arâtă că nesupusul n'a venită la destinaţia ce "i s'a fostii însemnată ;

“3. Expunerea împregiurăriloră cari aă însoţiti nesupunerea;
,
: Dâca se atinge de ună angagiată voluntară
s6ii de unii înlocuitori care nu s'a dus la corp;
uă copiă de pe actulă de îngagiare s6ă de înlocuire se anex6ză pe lîngă actulă plângeril.
Art. 90. La cast de desertare. plângerea se

face de şefulii corpului sâii alii detaşamentu-

lui din care face parte desertorulă. .
Se anezeză la acestă actă ; .
1. Uni extractă din registrulă matricală al
corpului;
2, Uă listă de armele şi objectele cari s'ară
fi luaţii de către inculpată;
3, Expunerea împregiurăriloră cari ai înso-

gitii desertarea.

Art, 91, Articolele

precedente nu schimbă

înstra nimică legile, decretele şi regulamentele privitâre la detoriile impuse gendarmeriei,

gefilorii de postă şi celori-alţi militari în exerciţiulă funcţiunii loră s6ii în timpul serviciului.

Art. 92, Actele şi procesele-verbale făcate
de oficerii poliţiei judiciare militare se tră-

miti de îndată, împreună cu docamentele şi
chârtiele, generalului comandant ală dișisiunii.
Actele şi procesele-verbale emanate de la ofigerii poliţiei ordinare se dai d'a dreptul

procurorului Tribunalului, care le adresâză în-

dată generalalui comandanții ală divisiunil,
_ ATţe 93. Deca a rorba de ună individă ju-

comandanti trămite actele procarurului de pe
lingă Tribunalulă reşedinţei divisiunii milita
re, şi dâcă inculpatulă este arestată, eli îl
pune la disposiţiunea acestui mapistrată şi însciinţeză despre acesta pe Ministerul de resbel.

Art. 94. Crimele şi delictele nu se potă ur-

mări, sub podâpsă de nulitate, de cât după unii
ordinii de a cerceta dată do generalală comandantii ali divisiuni!, s6ă din oficii, s6ă după
raporturile, actele scă procesele-verbale făcute
potrivită art. precedenti,

Ordinulă de a cerceta se dă de Ministerulă

este colonelă afă
,

de resbelă, dâca inculpatuli
.
generali.

Art, 95, Pentru fie-care pricină, ordinulii
de a cercata se adresâză comisarului Domnesc
de lîngă consiliulă de resbelii competinte, d'împreună cu raportarile, procesele-verbale, piesele,
objectele luate şi alte documente doveditâre,

Comisarulă Domnescii transmite îndaţă tâte

piesele raportorului.
Art. 96. Raportorulă procedâză la interogatoriuliă prevenitului.
Elă îl întrâbă despre numele, prenumele,
versta, locul nascerii, profesiunea, domicilialii
şi despre împregiurările infracţiunii, elii îi înfăşigeză tote piesele câte pâte servi spre dovedireşi îlă interpeleză ca să declare dâca le re-

cunâsce.
Cândă suntii mai mulți preveniţi pentra aceeași infracţiune, fie-care dinte ei este între-

bati în deosebi, afară numai cândi cere tre:
”
boinţa a fi confruntaţi.
Interogatorialii terminată se citesce prevenitulni pentru ca să declare dâca respunsarile
sâle s'a scrisă întocmai precum le-a, arătată,

dâca ele conţinii adevărulă şi dâca stăruesce în
ele; interogatoriuli sa

sub-scria de prevenită

şi so încheie prin sub-scrierea raportorulul şi
a grefierului pe fie-care pagină.
Dica prevenitulă refusă a sub-scria, se face
menţiune despre refusulă săă.
Asemenea se citesce prevenitului proceseleverbale alo cercetării.
Art, 97, Raportorali citâză martorii, prin

midlocirea agenţilorii puterii publice şi fi ascultă; otărasce comisiunl rogatorii şi face cele-

alte acte de instrucţiune cerute de pricină, conformându-se cu art. 70, 71.72, 13, 74, 75, 76,
79, 80 şi 82 a codicelul instrucţianii criminale.
Cândii martorii resid€ză afară din locală un- |
de se face cercetarea, raportorulă pote invita
prin comisiuni rogatoriis6ă pe raportoralii consilialul de resbeli, s6ă pa judecătorali de in-

strucţiune, s6ă pe judecătorulă de pace ală 10culai unde acesti martori resideză, spre a prii-

mi deposiţia lori.

|

Raportorulă însărcinată cn pricina pâte ase-

menea adresa comisiuni rogatorii fancţionariloră mat susi menţionaţi, când trebue să pro-

-

MILITARE
!
13
cedeze afară do locali unde se face cercetarea, | portorulă transmite
piesele împreună,cu raporsă spre a, se face cercetările prevădute în ar- tală şi părerea sea comisarului
Domnescii, care
ticolulă 81 ală acestui codice, sâă pentru ori- îndată le: adreseză
împreună cu conclusiunile
!
ce altă actă de instrucţiune.
s6le generalului comandanti al divisiunei, care
Art, 98. Ori-ce persână citată pentru a fi se pronunciă asupra
dării în judecată.
ascultată ca martorii este dâtâre să se înfăgi“Dâcă ordinul de cercetare a fostă dată de
geze şi să se supună coprinderii citaţiunii.:
Ministerul de resbelii, piesele se adresâză lut
» Dâca, nu se va înfăcişa, raportorulii pote, fă- de generalulă comandanti
ali divisiunet şi elă
ră alte formalităţi, nici amânări, numai în ar- otărasce d'adreptulă
despre darea-în judecată.
ma conclusiuniloră comisarului Domnesciă, să
Art. 104. Ozrdinuiă de dare în judecată se
pronuncie uă amendă,. care nu va trece peste adresză comisarulu
i Domnesc cu tâte piesele
una sută lei,şi pâte ordona ca pera6na citată procedurej,
să fiesilită prin constringere corporală să vină
" Cu tre dile înaintea întrunirii consiliului de
a'şi da mâărturire.
i
- resbelă, comisarulă Domnescii notifică acesţii
“ Martorolii osînditii astii-felă Ja amenăă penordină acusatului, făcândn'1 cunoscutii crima
tru cea d'ântâiii nevenire şi care la a duoa ci- stă delictul pentru
care este datiîn judecată,
taţie va aduce înaintea raportorului legitime teztulii legii aplicabilă
şi numele martoriloră
scuse va putea fi apărată de amendă, ascultân- care 'şi propune
a chiăma, - |
|
du-se conclusiunea comisarului Domnescă,.
"Elă îlii fasciinţeză âncă, sub pedâpsă de nu- Arte 99, Deea declaraţiunile s'aă adunată litate , că, de
nu'şi va alege unii apărătorii, i
de unii magistrati sâă de un ofișerii al poliţie!
judiciare înaintea ordinului de cercetare, rapor- se va numi unulă de oficii de către preşedinte.
Art. 105, Acusatulă "şi pâte lua do apărătorulă se pâte scuti de a asculta s6ă de a face să
se asculte martorii cari aii mărturisit nă-dată, toră pe ori-cine ra voi dintre militarii în serviciă activă scă în retragere, s6ă dintre advoArt. 100, Dâcă prevenitaliă nu esto arestat,
caţi. La casă cândă acusatuli ară voi să ia
raportorulii pâte da contra lui s6ă ună mandat de
apărătoră pe altii cine-va, trebue învoirea
de înfăcizare s6ă unii mandatii de aducere.
preşedintelu!.
i
Mandatulă se adres6ză de comisarul Dom106, Militarii numiţi de oficii apărănescă comandantnlui militară ală locului; care toriArt.
nu potii refusa scâstă sarcină, de cât penîli pune în lucrare,
i
- tra motire bine cuvântate ; în acestiă casti, disDapă interogatoriul prevenitalui, mandatul
de înfăgişare sâi de aducere pâte fi schimbati pensa se va acorda de preşedintele consiliului,
care va numi altulă.
:
Sa
în mandatii de depunere.
:
:
Dâcă refusulii de apărare nu este justiţiabili
Mandatuli de depunere se execută după ce şi numitul de
oficiă persistă a refusa, preşeso înfăcişâză directoruloi închisorii.
dintele consiliului pâte să'lii pedepsescă cu un
Comisarul Domnescii dă socotâlă generaluarestii de Ja trei dile până la vă lună,
lui comandanti ali divisiunii de mandatele da |. Art. 107, Generatuli
comaudantii ală diviînfăşişare, de aducere sâă do depunere cari g'aii siunii adresândii
ordinul de dare în judecată,
dată de către raportorii.
: ordonă convocarea consiliului de resbali şi fi"Art, 101, Cândă din cercetare se va, vedea xEză gina şi
ora întrunirii. Eli încunosciințeză
că prevenituli are complici jastiţiabili de con- pe preşedinte şi
pe comisarulă Domnesci, şi
siliilo de resbolii, raportoraliă, prin midlocirea acesti din
urmă face convocaţiunile necesari.
comisarului Domnescii, refereză generalului co- |. Art. 108,
Apărătorulă acusatulul pâte comandanță ali divisiunei şi se procede în privirea munica cu dânsulii
îndată ce se împlinescii forpreveniţilor de complicitate potrivit cn art, 94, malităţile prescrise
Dâcă complicii s6ă unii din ei nu suntă ju- să ja lămuriri, scii săde art. 104; pât6 asemenea scâță copiă, însă numai
stițiabili de consiliile de resbetii, comisarul în cancelarie
cu alo s6le cheltueli, după tâte
Domnescii dă îndată acâsta în cunoscinţa ge- s6ă parte din
piesele de procedură, fâră ca aneralalui comandantă ală divisiunei, care tră- câsta să pâtă
întârgia adunarea consiliului.
„mite pricina autorităţii competinte,

Art. 102. In cursulii instrucţiunei, comisarulă Domnescă pote să ia în cunoscinţă după
actele de procedură

şi să facă tâte recnisiţiu-

nile ce va găsi de cuviinţă. _

SECTIUNEA 11

SECŢIUNEA III
„Despre cercetare şi judecată
Art, 109, Consiliulii de resbelii se adună la
diua şi ora fixată prin ordivulă convocării.
Se depune pe masă exemiplăre de acest codi-

Despre darea în judecată şi despre con- ce, de codicele instrucţi
unii criminale şi de covocarea, consiliului de resbelii
dicele penale ordinarii.
a

Şedinţele suntă publice, sub pedâpsă de nu“Art, 103, După săvârşirea instrucţiunii, ra- litate; cu tâte acestea,
dâcă acâstă publicitate
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se paro a fi periculsă pentru ordinea publică, |. Art. 114, Dâcă acusatuli refusă ase înfăsâii pentru bunele moravuri, consiliuli ordonă giga, se someză a se supune justiţiei, îa nu„ "ca desbaterilesă se facă cu uşile închise. In tâte mele legii, priu ună agenti ali forţei pablica
'casurile sentința, se citeace în publică.
rânduită pentru acesta de preşedinte. Acesti
Consiliul pâte opri publicarea desbaterilor ; a- agenţii închee procesulii-verbală despre somacâstă oprire însă nu se pote aplica şi la sentinţă. ţiune şi despre respunsală acusatului. .

Art, 110, Preşedintele are poliția andienţef.

Dâcă acusatulii nu se supuno

Art, 111. 'Publiculii trebue: să fio fără ar-

preşedintele

pote ordoca

la somaţiune,

ca să fie adusă prin

năe, elii stă'descoperitiă în respecti şi tăcere. ; forță înaintea consiliulai; -elii pâte asemenea,
Cândii publiculă dă semne de aprobarea s6ă după ce ra, ceti în audiență procesnlă-rerbalii
“de desaprobara ; preşedintele ordonă
lori afară.
Ă
.
e

scâterea

ce constată împotrivirea sea, :să ordone a se
, judeca în lipsă.
E
ci:

Dâcă se împotrivesce la ordinile sâle, preşe:După fie-care audienţă, so citesco de grefiedintele ordonă arestarea loră şi îI închide pe rulă consiliului, acusatului co n'a fostii facă,

uiiii timpii care nu pote trece peste 15 ile. In-

procesulii-verbali ali desbaterilorii şi i se” dă

“preşedintelui, şi după arătarea acestui ordini
păziteruli închieorei priimesce pe tarburăteri,

dienţă şi ordona reintârcereala închicâre a oricărul acusatii care prin larmă să prin orf-ce
alti midlocă da turburări împedică liberul
cursii ali justiţiei, şi se procedeză la desbateri

dividii justiţiabili de censiliilo de resbelii se în- copiă după recaisiţiunile comisaralui Domnesc,
Chidă în închitâre militară și cei-alţi în case precumiă şi după sentinţelo date cari sunt rede arestă civile .
a
putate contradictorii.
ÎN
_" In procesuliă-verbalii se menţionâză ordinulii
Art, 115, Preşedintele pâto -scote din au"Decă turburarea sâi neliniscea ate da scopă
de a aduce împedicare cursului jastiţică, turburătorit, orY-care ari

fi, sunt

declaraţi chiar

şi la judecata pricinei ca cam acusatuli ară fi

în gedință de consilii culpabili de rebeliune şi fașă. Acusatul.potefi osindită în acea şedinţă
se pedepsesce cu închisre, care nu pâte trece chiar numai pentru acesti faptii la uă închipeste duo! anf.
|
soro care nu pâte trece peste duoi ant, : :-.
Cân'lii publiculă sâii martorii devină culpaDâcă acusatulă militară s6ă asimilat cu mibili către consilivlă de resbelă, ei către unalii litarii devine culpabilă prin fapte, insulte, adin membrii stii, prin loviri, insulte sâii ame- menințăry, vorbe scă gesturicătre consilii câ
ninţără cu cuvinte sii gesturi, eă se osîndescă unală dintre membrii stl, se osîndesce chiar în
chiar în seanţă :
Si
acea şedinţă la pedepsele pronucciate de acostă
1. Dscă
că ei suntii militari s6ă asimilați.cu codice, contra acestoră crime sâiă delicte, când
militarii. ori-care ari fi gradulă s6ă rangului acestea s'aii făcuţă către superiori în timpul
dorii, la pedepsele pronunciate de acest codice serviciului,
m.
E
Ta casulii prev&dctă prin.Ş precedentă, dscă.
contra crimelorii s6ă delictelorii cândii .s'ait săverşiti în contra supcrioriloră pe timpulii ser- acusațtală nu este nici inilitari, nici asimilată
“viciului ;
|
ea
cu 'militaril, elii.so osindesce Ja pedepsele otă2. Decă nu sunt nici militari, nici asimilați rîte de codice!e penalii ordinară.
Ie
cu militarii, Ja pedepsele arătate do codicile
Art, 116, La cazarilo previdute de artico“penale ordinare.
a,
lele 111, 112 şi 115 ale acestui codice, îndată
- Art, 112, Dâca alte crime s6ă delicte afară co s'a judecatii pricina, greferulă citesee aende cele prevăduts prin articolulă precedentă tinţa acusatulai şi'lii incunosciinţeză de dreps'aii săvârşită în localală şedinteloră, se proce- tulii ce are de a face recursii la consiliulă da
deză în chipoli următoră: .
n
revisiune în timpă de 24 ore. Inches procesuli1. Deca antorulii crimei e€ii delictului este verbală, totuli sab pedepse de nalitate..
justiţiabilă de tribunalele militare, elă se juArt, 117. Presedintele ordonă a se ceti da
decă po dată.
“
aa
grefieri ordinalii de convocare, raportuli pre
2. Decă autorali crimei scii delictului nu scrisă do art. 105 ală acestui codica şi piesele

este jastiţiabilii de tribunalele militare, preșe-

cei se pari că trebue suprso consilialui; dă în .

dintele, după încheerea procesului-verbalii de- cunoscinţa acusatulul crima scă delictulă penspre faptele şi arătările martorilori, trămite pe tru care esto urmărită ; îlii încnnosciinţăză că
incnipată şi piesele înaintea autorităţii com- legea "i dă dreptuli a spune totii ce i se pare
petinte,
.
folositoră spre apărarea Ini; face asemenea cuArt, 113. Preşedintele ordonă a se aduce a- noscută aptrătorului acusatalul că na pote
cusatalii, care se înfăşistză, sub pază sigură, dice nimicit în coatra consciinţel sâle, ta con-libeîi şi fără fere, asistată do apărătorul săii; tra respectului dctoritii legiloră, şi că trebue
"îl într6bă despre numele şi prenumele săi, să se exprime cu cuviință şi cu moderaţiane,
vâ:sta, profesinnea, locuinţa și Joculii nascere?;
arte! 118,-.Nici „tă excepţiune asupra com-d6că acusatulii: refusă de a respunde, se pro- punerii consiliului. nică vă recusaţiune nu pâte
cedo înainte,
A:
fi propusă în contra membriloră consiliului de.
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xesbeli. Insă acâsta nu rădică acusatulai drep- | - Consiliul pronunciă asupra suspensiunii destală de recurs la consiliul de revisiuns, în casu- bateriloră prin majoritate de voturi. Desbaterile poti fi âncă suspense, A6că ună
rile prevădute la art.71, No.lalacestui codice.
Art, 119. Dâcă acusatulă are cuvinte pen: martoră.a cărui deposiţiune este neapirată,
tra incompetinţă, na le pâte propune. consi- nu s'a înfăţişată, sei dâcă s'arii ordona areliului de resbeliă, de câtă înaintea ascultării starea unui martoră a cărui declaraţiune s'a
- martorilorii.

doreditii neadevărată, sei când ună faptă im-

Ac6ată excepţiune so jadecă îndată. Dâcă ea
este respinsă, consiliulă treco în cercetarea,

portanti remâne a se lămuri.

recursii în contra sentinţei asapra competinţei

Art. 195, Preşedintela procede la interogatoriulă acusatului şi priimesce deposiţiunile
inartorilori.
Comisaruliă Domneacă esto ascultată în recuiziţianilo sâle şi desvoltă miglocele cari sprijină acusaţia,
|. Acusatulă şi apărătorulă sentă ascaltaţi în
apărarea loră.'
Comisaruli Domnescă replică, d6că va găsi
de cuviinţă.
Acusatulă şi apărătorulă însă, aă totă-de-

pricinei, rămâuendă dreptă acusatulul a face

d'nă-dată cu recursul în contra, sentinţe! dată
asupra fondului pricinel.
“Tot asomenea se va urma şi pentru sentinţa
ori-căroi altei escepţinui sâii incidentă rădicati
în timpul desbateriloră.
Sentinţele asupra escepţiuniloră „ midloceloră de incompetinţă şi incidentelorii se pronunciă cu majoritate de voturi.

“Arte 120, Preşedintele este investită cu uă
putere discreţionară pentru direcţiunea desba-

Cândă suspendarea ţine mai multi de 48 de
ore, desbaterile începi din noi.

una curentului celă din urmă.
.;
teriloră şi descoperirea adevărului.
Elă pote în curauli desbaterilorii să chiăme | - Preşedintele întrâbă pe acusată aică nu mai
şi chiar prin mandatii de înfăgişaro sâi de a- are ceva de adăngată spre apărarea sea şi dedacere, ori-ce persOnă care "i va părea trcbui- clară apo! desbaterile închise. „Arte 126, Preşedintele ordonă a se retrage
tre a o asculta,
„Ei pote să facă a i se aduce ori-ce piese cară acusatulă.
Judecătorii se tragă în camera de consilii,
i s'ară părea utile spre descoperirea adevărului,
Persânele astă-felă chiămate na facă jură- s&ă dâcă locatulii nu esto îndestnlătorii, preşementă gi Geclaraţiunile loră suntă privite nu- dintele ordonă retragerea publicului.
Judecătorii nu mai potă comunica cu nimeni,
xoaj ca reinseranemente.
“ Art, 121, La casă cândă unalii din martoră nici se pot despărţi înainte de a se da otîb rca,
nu se înfăgiseză, consiliulii de resbelă pâte'să |, Ei deliboreză fără a fi fagă comisarul Domtrecă la desbaterea, pricinei si se citesev depo- nescii şi grefierulii.
Ti aă în vedere piesele de procedură,
siţiunea martorului absinte. .
Preşedintele adună votarile
începndă de
Arte 192, Dâcă din desbaterk deposiţinnea
unui martoră pare a fi neadevărată, preşedin- la gradulă celii mai micii, şi '8ă dă opiniunea
“tele pâte asupra recuisițiunei s6ă a comisaru- în urmă.
Art. 127, Intrebările se facii de preşedinte
lui Domnescă, s6i a acusatului, să chiar de
pentru fie-care din acusaţi în ordinea următâre .
oficiă, să aresteze îndată pe martori. .:
1. Acusatulă este culvabilii de fapta co i s
- Dăcă martoraiă este justițiabilă de consiliile
de resbeliă, preşedintele s6ă unulă din judecă- impută?
2, Acâstă faptă s'a comisii cu cutare scă cu“torii numiţi de dânsulii procedăză la instraciune, Cândii ea e terminată, se trămite gene- tare împregiurare agravantă?
3. Acâstă faptă s'a comisii în cutare să curalutui- comandantii alti divisiunei,
' Dâcă martorală na este jastiţiabilă de con- tare împregiurare care lă scusă după legi?
Dâcă acusatulă este mal mare de opti ani
siliile de resbelă, preşeâintele, după încheerea
procesului-verbală,. aresteză pe inculpatii, de împliniţi şi mai mică de cinci-spre-Qece ani
este trebuinţă, şi'l trămite;d'impreună ca pro- împliniţă, preşedintele pune astă întrebare:
"Acusatulă lucrat'a cu pricepere ?
cesul-verba] înaintea procurorului locului unde
“Art, 198, Intrebările arătate în articolul
se ține consiliulă de resbelă.
Art, 123, Disposiţiunile art. 340, 841, 342, precedenti nn poti fi resolvate în contra acu-

„843, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 330, 351,
352, 858, 354, 357, 858, 377 şi 378 a codice.

satului de câtă cu majoritate de cinci voturi

contra a duoă..
lui instrucţiunii criminale se observă înaintea, |. Art, 129. Dica acusatalii este declarată culpabilă, consiliulă de resbelii dejiberâză asupra
consiliiloră de resbeli.
- Art, 194, Cercetarea şi desbaterea se ur- aplicaţiuniă pedepsei.. :
zoiză totă-dâ-una, fără întrerupție , şi. preşe- |. La casi cândă legea autorisâză admisiunea
dintele nu le pâte' suspenda de câtă în inter- circumstanţeloră atenuante, dâcă consiliulă de
valele trebuinci6se repausului jndecătoriloră, resbelă recunâace. că este vre una în favoruiii
jacusatalaul, o declară.
marturiloră şi acusaţiloră.

|
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"-Pedepsa se pronnncie cn majoritatea de 5
contra a 2,
|
îi
" Dâcă nici uă pedâpsă nu unesce majoritatea,
se adoptă opiniunea cea mai favorabilă asupra

aplicaţiunii pedepsei.
a
Art. 130. La cas de dovedire de mal multe

crime sii delicte, se otărasce numai pedtpsa
cea mai grea.
.
E
:
Art, 131, Otărirea so pronuncie în şedinţă

publică, Preşedintele dă citire de motive şi de
dispositivă.

E

Decă acnsatulii nu se recunâsco culpabilă,

- Otărirea scrisă de grefierii so subscrie în-

dată de către preşedinte, de judecători şi: de
grefieri.
:
,
.
.
.
Art. 136, Comisarulă Domnesc ordonă a
se citi acusatului otărirea de către grefieră în
presenţa sea şi a guardei adunate sub arme, Indată după acestă citire, încunosciințăză

po condamnatiă că legea îl acordă 24 ore pen-:
tru ca să'şi exerseze recursul înaintea consi-

linlui de revisie.

,

-

Grefierală faca din tâto ună procesii-verbală

care se subscrie de dânsnlii. şi: de comisaralii

consilinlii pronuncie achitarea lui şi pregedinDomnesc.
a.
tele ordonă a'lii libera, dâcă nu este oprit penArt, 137, Dâcă din actele înfâgișate sâă din
tra vre-nă altă causă.
SE
deposiţiunile martoriloră ascultați în desbatert
Dscă consiliulă de resbelii declară că fapta
resultă că acusatuli pâte fi urmăriţi pentru
comisă de acusată nu trage după sie aplica„alte crime sâă delicte de câtă acelea cari ai
ţia vre-unei pedepse, elă pronuncie absolvirea
făcutii objectală acusaţiel, consiliul de resbelă, ,
lui şi preşedintele ordonă a se libera, după exdupă pronunciarea otărirei. trămite după repirarea termenului fixată pentru recuraă la concuisițiunile comisarului Domnescii s6ă chiar de ,
siliulă de revisie,
oficiii, pe osîndiţă Ja generalulă care a datorArt, 132, Ori-ce individă achitati s6ă ab- dinul
ds darea în judecată, pentru ca să se prosolvităinu maj pâte fi ormăritii s6ii acusată pencedeze, dâca va cere trebuinţa, la, instrucţiune.
tru aceeași faptă,
,
Dâca
Art, 133, Deca condamnaţulă este decorat judecăţei.a urmati osîndă, se amână executarea
cu r'unii ordină s6ă medalie militară a țărei,
Dâca a urmată achitare sfă absolvire, conjudecata declară, în casurile prevădate de lege,
siliulă de resbelă ordonă ca osinditulă să atea
că elă nu mai are dreptulă a purta, aceli ordin
arestatii până se va da otărîrea asupra faptes6ă medalie.
|
lori din noă descoperite.
.
:
Arte 184. Judecata care pronuncie uă peArt. 198, Termenulă de 24 ore acordati adepsă în contra acusatului, îl osîndesce la descusatului spre a face recurs la consiliulă de
păgubirea, de cheltueli către Stati,
revisie sa socotesce de Ja expirarea dilei cândă
Ordonă încă, in casurile prevăduto de legi, i s'a
cititi otărirea,
|
confiscarea objocteloriă luate şi înapoiarea loră,
Declaraţiunea recursului sa priimesce de gres6ă în folosulă Statuluy stă în folosulii profierii sâă de directornli stabilimentului ande
prictarilori, a tatorii objectelor luate să proeste închisă osinditulă. Declaraţiunea se pâte
duse în procesă ca piese de conțicțiune,
face da către apărătorulă osinditnlul.
:
Art. 135. In otăriri se vorbesce despre în- - Arte
139, La casă de achitare ssi de absoldeplinirea tutuloriă formalităţiloră prescrise
vice a acusatului, anularea otărirei nu va pude acâstă secţiune. Ea na reproduce nică r&tea fi urmărită de comisarul Domnescă de câtă
spunsurile acusatului nici deposiţiunilo mar- conform
i art. 407, 408 şi 409 dia codicelo intoriloră.
,
net criminale.
Coprinde încheerile date asupra midlâcelorii strucţin
Recarsuli comisarului Domnescii este ferde necompetință, escepţianilorii şi asupra înmată ia grefă în termenulii prescrisă de articidenteloriă,
.
precedentă,
:
Otăriroa va coprinde, sub pedepsă de nu- colul
„Arte 140, Dâcă nu va fi recurs la consiliul
litate :
do revisie sâi dâcă. după art 75 din acestă co1. Numele şi gradulă judecătoriloră:
dice, recursulă la, Cartea de casaţiune este o2, Namele , prenumele , vârsta, profesiunea,
prit, otărirea se pane în lucrare în 24 ore după
şi domiciliul acusatului;
.
expirarea termenului pentru recursă,
3. Crima sâii delictulă pentru care acusatulă
Dsca sa va face recursă la consilinlă de re=
Ba dati în judecata consilinlui de resbelă;
visie se amână executarea,
n.
4, Depunerea de jurămâută a martorilorii ;
Arte 141. Deca recursolă la consilială de re5. Recaisiţianile comisarului Domnescii;
visie so respingea, să dscii, după art, 75 ală a6, Intrebările puse, otăririle şi nomăralii yo- cestui
codice, recursulii la Curtea de casaţiuna
turiloră.
este opriti, otărirea de osindă este executo7, Textul legii aplicată;
rie în 24 ore după priimirea otărirei care a rea8. Publicitatea şedinţeloră

a ordonată şedinţele secrete;

scă otărirea care pinsă recursuli.
„7
.
art, 149, Cândă calea recursului în casa-

9. Pablicitatea citire! otăririi făcută de pre-

gedinte,

i

.

țiune este deschisă dapă art.76 ală acesti co-

- dice, osîndituli trebue să formeze recursulă în
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cele trei dile ce urmeză notificarea otărîrei con-

pieţele de resbelă în stare de asedii, sub mo-

siliului de revisie, şi dâca n'a fosti recurs inaintea acestul consilii, atunci sa face recursă
în cele trei dile ce urmeză de la expirarea termenului acordaţiă pentru acesta,
Recursulii în casaţinne se priimesce de greferi scă de directorul stabilimentulai unde
esto arestată condamnatuliă.
:
Art. 143. La casă cândă recursulj în casaţiune se autoriseză de art. 76 ală acestui co-

dificațianile cuprinse în articoli! următori,

dice. dâcă n'a urmati

recursă,

otărîrea

con-

Art, 148, Cândi uni ofiţeri al poliţiei ju-

diciare militare, în casurile prevădute de art. 84
şi 86 ale acestui codice, urmeză a intra într'un

stabilimentii civilă sei într'uă locuinţă particulară şi nu se va găsi în acele locuri veri-uă
autoritate civilă însărcinată a/'lă însoşi, el pâte

să mârgă înainte cn lucrarea şi menţioneză despre acâsta în procesuli-verbalii.

Art, 149. Ordinulă de cercetare se dă :

-

De generalulă comandanti. ali armatei. în
damnărei se execută în 24 ore după cxpirarea
termenului fixată pentru recurs; ră dâca a privirea inculpaţiloră justiţiabili consiliului de
urmată recursii, în 24 ore după priimirea otă- resbaliă la cuartierulă generali ali armatei;
- De generalulii comandanti ali corpnlui de
rirei care "l-a respinsă,
Art, 144. Comisarulii Domnesc dă smă armată, în privinţa inculpaţiloră justiţiabili
generalului comandantă al divisianei, după ca- consiliaiui de resbelă alii corpului de armată; |
De generalală comandanti ală divisiunii, în
stri, să de otărirea respingerii a consiliului
de revisie, s6ă de ctărirea respingerii a Carţii privirea inculpaţitoră justiţiabili consiliului de
de casațiune,
sâii de otărirea consiliului de res- resbelă ai divisiunii;
De comandantul dotașamentului trapeloră;
belii, deea nu s'a făcută în aceste termene recursă nici la consiliul de revisiune, nici în ca- în privirea inculpaţilori justiţiabill consilialui
de resbeli formati în detaşament;
saţiune. Elă cere execntarea otăriroj.
De gavernorulii sâii comandantală superioră
Art. 145, Generalulii comandanti ali divisiunii pote suspenda executarea otărirei, sub în locurile de resbeli în stare de asediă.
Art, 150. Ordinuli de darea în judecată şi
condiţiunile d'a informa îndată pe Ministerală
de convocarea consiliului de resbelii se dă de
de resbelă.
.
Art, 146. Otărirea consiliului de resbelă se ofişerulii care a ordonati cercetarea.
Art. 151, Acusatulă pâte fi tradus d'a drepexecută după ordinile generalului comandanți
al divisiunii şi prin îngrijirea comisarului Dom- tulă şi fără iastrucţiane pregătitâre în jude.
nesciă în presenţa grefierului care închee pro- cată, înaintea consiliului de rebelii, .
Art. 152. Generalulă Baperioru are în încesii-verbali.
Minuta acestui procesă-verbalit se auexiză tinderea comandei sâle tote atribuţirnile acorla textul otârirei pe marginea căreia se men- date ministrolul de resbel în divisiunile -teritoţionză despre executare,
riale deart.94, 101,103 şi 145 acestui codice,
In cele trei Que după execatare, comisaruli

Domnesciă este detoră a trâmite nă copiă după
otărirea şefalui corpului din care face parte
condamnatulă. *
Dscă condamnatali este decoratii cu ună or-

din s6i medalie militară naţională stii străină,

se va trămite copie dapă otărire la autoritatea
română competinte.
ră-ce copie de otărîre de osindă menţioneză
despre executare.
pp:

afară de casurile prevăduto de art. 203 şi 204.

Aceleaşi drepturi suntii acordate şi guvernorului şi comandantului superiorii în pieţele de
resbelă în stare de asedii.
Art. 153. Consiliul de resbeliăi în armate,”
în divisiunile teritoriale în timpă de resbeli,
în comune, în districte șiîn lozurile de resbelii

în stare de asedii, otărăscă în seanţă asupra
tuturoră crimeloră şi dolictelorii comise la au-

diență, chiar cândii calpabilulă nu arii fi justiţiabilală lori.
,

CAPITOLULU 11

MITLULU IL

Procedura înaintea consiiiilorii de res-

"Procedura înaintea Consiliilorii
„de rovisiune

belă în armată, în divisiunile teritoîriale aflute în stare de resbelii. şi în
comunele, judeţele şi pietele de resbel
în stare de usediii.
Art, 147 Procedura statornicită pentru consilile do resbelă în âivisiunile teritoriale în
timpă de pace se urmâză în consiliile de resbel
în armate, în dirisiunile teriloriale aflate în

Art, 154, Davă declaraţiunea recarsalul, comisaruli Domnescă care este pe lingă Consiliul
da resbelă adreseză fără întârdiere comisaralui domnescă pe lingă Consiliulă de revisiune
ră copie după otăriro şi după actul! de recurs.
Eli alătură tâte piesele atiogătore de procedură și cererea acusatului de a făcut vre-una.

Art. 155. Comisarulii domnesc pe lingă
stara de resbelii, în comunele, în judeţele şi în Consiliul de revisiune militară trămite îndată
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piesele procedurei Ja grefa Consilialui de
revi- ali divisiunii care n'a judecat'o,
siune unde stai depuse în timpii de
sâă: în lipsa.
24 de ore. unui ali duoilea Consiliă
de
- .Apărătorulă acusatului pâte să
in comuni- la acola a uneia din divisi resbel în divisiunt,
unile vecine,
caţiune de aceste
acte, fără-a le strămuta, şi

de a presenta, înainte dea 88 pronun
cia, otărî-

„Tea, cererile, memoriile şi piesele
cari va găsi
decuv

iință

.

„0.

a

Grefierală. ţine ună. registru în care
arată
cu data lori tâte câtes'aii produsă
de comisarală Domnescii şi de osîndită. ,
Pr
Art. 156. Dapă expirarea termenului
. de
24 ore, piesele pricinei se trămitde
preşedinte

la unulă din judecători ca să facă raport
uliă,

Arte 167, Consiliulii de revisiune se
pronnaciă în cele trei dile de la data depun
erii pieseloră.
:
!
|
,

- Art. 163, Comisarulii Domnesc de
lingă
Consiliul do rovisie trămite Comisaruluipo Domnesciăi

ală Consilialul de rebelii, a cărai
otărîre a fostii anulată, uă: copie după
otărirea
anulată.
.
Acâstă otărire se prescrie prin îngrijirea
comisarului Domnesci în registrulă Consi
liului
de resbelii; se menționză pa marginea
regi-.
strului despre otărîrea anulată.

Arte 164, Comisarulii Domnescă de
Consilialii de revisie trămite îndată piesele 12 procesului
împreună ca vă copie de pe otărirea da

anulare comisarului Domnesc
; Arta 188, La casulii vrâ-unei incap
la Consiliulii
acităţi de resbelă Ia care s'a trămisiăă de
prevădute de
pricina.

Yecursi, EI înfăgiştză observaţiuni)e
sele, fără
însă a'şi

Dăcă otărîrea s'a anulaţiă pentru causă
de
necompetinţă a jurisdicţiunii militare, pieselo
se trămită procuroralui Tribunalului
localui
unde residă Consilialii de revisiune,
- Pentru restă se procedăză după art, 93
ală

acestui codice,
da opiniunea,
A
IEI
Art, 165, Dâcă anularea s'a pronunciat penDupă raporti, apărătorulă osînditulu
i este
ascultată;
elă nu pote pleda asupra fondului tra neobservarea formeloră, procedura se incepe de Ja'celă d'ântâii actă anulată.
pricinei,
”
:
:
Sa procedeză la noni desbateri,
Comisarulii Domnescii discută cn
d'amă
Cu tâte acestea, dâcă anularea nu s'a protulii midiâcele presentato în -petițiune nuns6ă în nunciati de câtă pentru rtna
audienţă, precum gi acele ce czede
aplicare a pedecă trebue psei asupra faptelorii
de cari acusatulă s'a dea le propune de oficiii, gi dă conclasiun
ile
s6le,
clarată calpabilii, declaraţiuuea culpabilită ţii
asupra cărora apărătorulă este
priimit a face se menţine și pricina
nu se trămite înainte
"observaţiunile sâle,
noslui Cousiliii de resbelii, de câţ pentru apli-s
-.. Arte 160. Judecătorii so retragiă
în camera caţia pedepsei.
.
de deliberare; dâca locul nu permi
.
|
te, ordonă
arte 166, Dâcă a duoa otărire se anulâză
retragerea publicului, deliberâză în
,
lipsa comi- pricina trebue a se trămite
saralul Domnesci şi a grefierulu
înaintea unuf Con
i, a
siliă
de
resbelă care n'a judecate.
i Ei otărăscă fără întrerapere şi cu
.
.
majoritatea voturiloră asupra fic-căruia din midid
cele

Art, 167. Disposiţianile art.105. 106, 109,

110 şi 111 ate acestul codice privitâra la Consiliila de resbelă, suntă aplicabile şi la Consi„ Preşedintele adună voturile încep
ândă de la, Jiile de revisinne,
o
&radulă celă mai de 'josi; cu tâte
.
acestea ra
In casurile prevădute la art, 112, se proceportorulă opin6ză celă d'ântâii.
deză ca la celii din urmă paragrafă ală acelui
- „Otărtrea este motivată, La casii
de anulare, articolii.
RE
“textulă legii violate sâă r&ă aplic
ate so arâtă
In tote casurila, otăririle se daii ca majoriîn otărire.
,
.
a
tatea
prerădată Ja art. 160.
- Otărirea se citesco de preşedinte în
aadiență
public

“propuse.

N

Ra

ă,
a
Minuta se subsemneză de preşedinte
şi de
grefieră.PI
a
aaa
Art, 161. Dâca recursul se respinge, comisaruli Domnesc transmite atât otărîrea
Con-siliului

"TITLULU III

Procedura înaintea pretorilorii
- Art, 168, Pretorii judecă pricinile trămi
de revisiune câtii şi tote cele-a!to piese
so
de autoritatea militară sâă după plângetea
“comisarului DDoranescă ală Consiliulu
ide resbel părţii

vătămate.
.
-.
-care a datii otărirea, și însciinţeză despr
e
La casă de flagrantă delictă s6ă în casit
câsta pe generalulă comandanti ală divisi ade
anii. urgenţă. ei potii proceda de oficii.
- Art, 162. Dâcă Consilinl de revisie
.
anuleză „. Arte 109, Preveniții se aducă
înaintea preotărirea pentru necompetinţă, elă 'pron
nncie toriloră, cari judecă în publi
că
„trămiterea procesului Ja jarisdicţiunea
RE
compe- „ Partea reclamantă expune
cererea sea : tintă; şi decă o annleză pentru ori-ca
re alţă |. Martorii depună jurământul
ă;:
-motivă, trămite

pricina la Consiliulă de resbel | „ Preveniţii înfăşi
şeză apărarea loră; otărirea

ai

art. 31 ală acestai codice
țiunea trebue să fie propusă înain , esceptea deschi* derii desbaterilorii, şi se judecă
de Consiliul
de rovisiune a cărui otărire este
fără apelii,
„Arte 159, Raportoruliă expune mid!o
cele de

7

MILITARE
-s9 dă motivată, se subscrie
19
de pretor gi de gre- dividă ostad
itii
fieră, şi se execută fără a se
scâte copii de pe şi prinsi, aparţ de Consiliulă de resbelă, scăpat
dânsa, .
ine şi sefaco de către Consiliul
i
m
de resbelă ali divisianil -unde
se găsesce corpulă din care face parte osinditulă
, -

TITLULUI

Dea ostaditulă nu aparţine nici unui

corp,
recunâscerea se faco de Consi
“Despre contumaci şi jude
de resbelii
cați în lipsă
caro a pronnnciatii osinda, şiliulă
dâca,
a încetată funcțiunile sâle, de Consi Consiliul
art. 170, Cânaă după ordinulă
lial de resde
dare
în
belii
ali
divisiunii pe ală cărui teritorii
judecată, acusatulă de uă
faptă calificată ca prins
s'a,
ă osinditalii, ..
crimă nu s'a putotă prinde,
.
Consiliul statuâză asupra recun
Prinsă a scăpată, preşedintele ssii după ce s'a
âscerii
-resbelă dă ordonanţă arătânăă Consiliului de audienţă publică, în fiinţa, individului prins în
ă,
care acusatulă este urmăriţă şi crima pentru după ce a ascultati pe martorii chiămaţi atât
prescriindă că de comisarul Domn
-este detorii a sa înfăgişa în
asci
ă,
câtă şi de individul
term
Acestă ordonanță sa publică en de dece dile. prinsă. Tote acestea sub pedepsă da nulitate.
Comisarulă Domnoscă şi individuli
- Arte 171. După expirare în ordinul de qi.
i
a termenului de mă facul
ă
tatea de a face recursti la Consprins
10 gile, socotită de la trecereu
iliul
fă
ordi
nulă
de
de
revis
io
în
„di a ordonanţei preşedintelu
contra otăririi care statusză rei,
upă ordinulă generalului coma se procedâză cunâscerea identităţii,
E
ndan
ți
ali
diDispo
siţinnile paragrafului
risiunii Ja judecata prin cont
umac
50 aplică la otărirca vsindiţilo1răşi 2 de maj sus
Nici ună apărătorii nu se pOto ie,: .
în contumaîntăşiga pen- j cie cari se înfăț
-iru acusatală contumaciă..
işâză scii se prindă.
Art, 176. Dâa dnapă anularea
- . Raporturile şi procesele-ve .
unei otăriri,
rbale, deposiţiu- | nă a duca
otărira dată în contra acelu
nea martoriloră şi cale-alte
iagi apiese de instruc- cusată se
ţiune se citescă îatregă în
anulă
ză
toti pentru aceleaşi motiva
|
audienţă,
i ca şi cea d'ântâii, pricina. se
ii Otărirea se dă cu forma,
trămite Ja
ordinară, trecută ! Consiliă
-în ordinul do qi şi aptă la uşa
de resbelă ală unuia din. diviz ună
iunile
localului unde ! vecine.
-residă Consiliulă de resbelă,
:
şi la Primăria doAcesti Consilii trobua să se conf
-icilialat ostnditulai,
.
titi Consiliului da revisiune asup orme otă„Grefierulă şi primarul închea
ra punctului
procesală- | de drepti,
serbală, fie-care în ceea coli
priresce.
"Cu tote acestea, dâca sa atinge
Formalităţile acestea țină locă
de aplicarea
de executa. | padepset, el trobue
rea otărirei prin efigiă.
să adopte
.
cea mai favorabilă acusatalui, : interpretarea
Art, 172. Recursulă la Cons
.
|
siune în contra, otăririloră date iliniti de revi- | A treia. otărire nu mai pâtefi atacată
prin
în contamacie aceleaşi midlâce,
“este deschisi numaj comisara
de cât prin calea
de casaţiuna
lnaY
în interesulă legii, conformă
Art, 173. Articolele 476, 479,Domnescă,
arfi. 443 şi 444;
480,
481,
i
ale
codic
elat
482 şi 483 ala codicelui instrucţiuni
instrucţiunii criminale ordinară.
i criminale Art, 127,
ordinare so aplică ia otăr
irile în contumacie de revisiuna Cândă Consiliul do resbelii sâii
în armată, în diviziunile terit
-date da Consiliulă de resbelă.
oriale
: aflata în stare de resbel, în
„Arte 174, Cândii a vorba
comuna, în judeţe
de ună faptă cna- şi în locuri
d3 resbală puseîn stare de
-lificată de leg! ca delictă,
şi acusatali nu este încet6ză
ii
fancţianile lori, pricinile a cărorased
„ fagă se judecă în lipsă.
carceta
re
s'a
înce
puti
tărirea dată în forma ordi
i sa trămită la Consiliul
ordinuli de di ală pieţei, se nară se treca în resbelă ali divisiuniloră "teritoriale şi otăr de
afige la uşa, loca- de Minister
ițe
ulă de resbelă..
lului unde residă Consilinlă de
. .:
resbelă, şi aa
Art, 128, Ori-ce chiămări; cita pa
face cunoscuti acusatului,
țiun
i şi notisâii se lasă la do- fizaţiuni făcu
“Miciliă,
te martorilorii, inculpaţiloră
sâă
Se
acusaţilor, sa face fără cheltugl
In cinci gile de la încunosciinţ
ă de către genarea făcută darmerie sâii de către
-lui, şi âncă ducă dile pentru
ori.c
a alţi agenţi ai pufie-care cinct mi- terii publice,
riametre, acusatulă pote form
!
!
“
a
a oposiţiune.
Art,
179,
Disp
osiţ
Scă a trecutii acestă termeni
iunile cap. IV, titlul VI,
fără
a
form
a
cart
ea
II
a
codi
“Oposiţiune, otărirea 'se soco
tasce daţă contra- lativii la pres celui instrucţiunii criminale recripţiune suntii apl
„dictoriă,.
țimnea publică ca resultă dint icabilela acr'uă crimă s6ă
delictii de competința jurisdicţiun
ilorii milita“| Fo, precum şi la, pedepsele
tă din otă- ,
Tirile data de aceste Consilii.ce resul
a
Ca tâte acestea prescripțiunea
în contra acțiuniă publice care resaltă din
Art, 125, Recunâscerea identităţii
nesupunere sc
unui in-

o PERIULUI V

Disposiţiuni generale

| din desertare nu începe a curge de
câtă din

20

|

LEGIUIRI

" Qiua cânâii nesupusulă stii desertorulă a ajuns
vârsta de 47 de ani. .
„Ta ori şi ce epocă, nesupusulii sâii desertoralu s'ară aresta este pus la disposiţiunea Ministerului de resbelii. spre a complecta, dâca
cere trebuinţa timpuli de servicii cu care este
dâtorii StatulaY.

CARTEA
DESPRE

CRIME,

DELICIE

IV

însoţită de uă închisore, alii căria termen fixat
prin sentinţă nu pote trece peste duoi ani.
Art, 186. Destituirca trage după sine perderea gradului sâă a rangului şi a dreptului de
a purta semnele de distincţiune şi uniformă .
Ofigeruli destituit nu pote dobândi nici pensiuue, nici recompensă pentru serviciile sâle

anteridre.

i

Art, 187. Osînditulă la pedepsa muncei publice se conduce la paradă îmbrăcat cu hainele
otărîto de reglemente. Acolo elă ascultă sen
tinţa înaintea trupelorii.
:

SI PEDEPSE

TITLULUI

Eli este întrebainţatiă la lucrări de utilitate

Despre pedepse şi efectele lorii
Art, 180. Pedepsele cari potii fi aplicate de
Tribunalele militare, în materie de crimă sunt:
Mortea ;
,
Munca silnică pe viâţă ;
Munca silnică pe timpi mărginiti ;
Reclusiunea;
„ Detenţiunea;
Degradaţiunea militară.
,

Art, 181. Pedepsele în materii de delicte

suntă :
Destituirea;
Munca publică;
Inchisorea ;
Amenda.

Art, 185. Degradaţiunea militară pronunciată ca pedepză principală este totiă-de-una

|

|

publică.
r
|
Nici într'uni cas nu pote fi pusă toti în aceleaşi atelieuri cu osîndiţii la munca silnică.
'Pimpuli pedepsei este de 6 luni celi pugin
şi de G ani celă multi..
a

Art, 188. Timpaulii închisorii este de 6 dile

celi puţinii şi 2 ani cel multi.
E
Art. 189. Cândi legile penalepronunciă pedepsa de amendă, Tribunalele militare pot înlosui acâstă pedspsă prin închisâre de la 6 dile
până la 6 luni.
,
N

Art. 190. In casurile prevădute de art. 73
şi 74, Tribunalulă comyetinte aplică militari-

lorii şi persâneloră asimilate cu militarii pedepsele pronunciate de legile militare şi coloralși pedepsele aplicate de legile ordinare, afară
Art, 182, Ori-ce individii osindit la pedepsa, numai dâcă uă disposiţiune expresă a legii ară
|
de morte de unii Consiliii de resbel se împușcă. ordona altii-felă,
Pedepsele pronuntiate contra militarilorii se
Art, 192, Pedepsele la munca silnică, la reclusiune şi la detenţiune se aplică conformi execută conformă ca disposiţiunile presentului
disposiţiunilorii codicelui penali ordinară. Ele codice prin stăruința autorităţii militare.
Art, 191, In aceleaşi casuri, dâca individele
aii efectele otărite de acele codice şi trag âncă
cari na sunti militară, nici asimilați cu milidupă sine depradaţiunea militară.
Art. 181, Ori-ce militarii osînditii la degra- tarii, şi aceloră colpabili de nă crimă sâii de
daţiunea militară s6ă ca peitpsă principală un delict neprevădutde legile penale ordinare,
sci ca accesorie unei alte pedepse, afară de suntii condamnaţi Ja pedepsele dictate de presentulă codice contra acestei crima sâă delictii,
mârte, se conduce înaintea trupei sub arme.
Cu tâte acestea, pedepsele militare se înloDupă citirea otărîrei, comandantul pronun.
ciă aceste cuvinte cu glasii tare: N.A. (nu- cuescii în privinţa loră astă-felă :
1. Degradarea militară pronunciată ca pemele şi prenumela osinditului) esti nedemniă
de a purta armele; în numele Domnitoruluă dâpsă principală, prin degradaţianea cirică;:
2. Destitaţinnea şi manca publică prin uă
te degradămii.». |
.
Imdată după acâsta "Î se iai tâte semnele inchisâra da la 3 luni până la 3 ani.

militare şi decoraţiunile ce are osînditulii, şi

Art, 192. Dâca individii cari na suntă mi

deca este oficeră, sabia ni se sfăramă şi se a- litari s6ă nici asimilați ca militarii, sunt traşi
în judecata Consiliniui de resbală, acestă conruncă josii înaintea li,
siliti pote să le aplice art. 00 ală codicelui pa* Degradaţiunea militară trage după sine :

1. Luarea gradului şi a dreptului de a puita

insemnele şi uviforma.
,
2, Incapacitatea absolută a servi în armată

nalii ordinară.
„Act, 193, Disposiţiunile art. 62, 63 şi 64 ale
codicelai penală ordinarii, privitâra la minori,

„sub ori-ce titla şi cele-alte incapacităţi pro- se vorii observa şi de Consiliurile de resbelă.

In aceleaşi casuri pedtpsa de morte se va
nunciate de codicele penale ordinare prin art. 22.
3. Luarea dreptului de a purta ori-ce deco- înlocui cu reclusiunea, €ră pedepsele de degrarațiune, şi perderea dreptului de pensiune, şi daro militară, de destituire şi de muncă pude ori-ce altă răsplătire pentru serviciile de blică. se înlocuescă prin închis6ra de la un anii
pent la duoi într'uă casă de corecţiune..
mai înainte. .
E
-

art, 19. Pedepsele pronunciate de

MILITARE

'Tribu.
nalele militare încep a'curge prec
um urmâză,:
Aceea

2
a sili pe comandantulii unei cetăţi asediate,
a
se preda să a capitula

;
d
a muncei silnice, a detenţiunii şi a
4. Care provâcă la fagă să împedică Pa
reclusiunii din diua degradaţiunii milit
întraare.
“
|
Direa
oştire
i în presența inamicului, .
Aceea a muncei publice din

rirei înaintea trupelori.

diua citireă otă-

Cele-alte pedepse so socotescii din. Qiua
când
osînda a deve

nită irevocabile; cu tote acestea
dâca osindituli la închisâre nu este
închisă, pe-

depsa se socotesce din diua cândă

sc bagă în
închis6re,
,
Art. 195. Ori-ce osîndă pronunci
ată contra,
unul ofigeră de ori-ce Tribunală.
pentru unulă

din delictele prevădute la art. 943,

322 şi 323 ale codicelui penali ordin 344, 334,
ariă atrage
după sine şi perderea, gradului.

Arte 196, Articolele 33, 39, 47, 48,

Art. 200, Este considerată ca spion
ă şi pedepsită ca morte și cu degradaţiune
militară :
1. Ori-ce militară care se introduce
întruă
piaţă de resbel, într'ani portă s6ii
stabi
militară, în lucrăzt în tabere, bivua liment
curi. sâă
cantonamente ale armatei, pentru
ca să'gă procure documente si resignamente
în interesuliă
inamiculuy; .
NR
2. Orl-ce militară care procură
inamicului
documente sâă resignamente, cară
pot vătima
operațiunile armatei, scii compromite
siguranța
pieţelorii, a posturilorii sfii a altor
i stabilimente militare ;
3. Ori.ce militară care cn bună sciință tărnuesce sâii face să se tăinnâscă spion
ii s6ă inamicii trămişi spre a face descoperir
i.
!
Art, 201, Se pedepsesce cu mârte oră-c
e inamică care se introduce deghisati
în
din locurile arătate în articolulii prece unulă
denti
Art, 202, Se consideră ca emboşor şi .
depsesca cu mârte ori-ce indișidi doved se pea provocatii pe militari a trece la inamiită că
c, s6ă'
în

51, 52, 58, 57, 58, 59 şi 00 ale codic 49. 50,
elui penal
ordinară, privitâre la tentativa de
crimă s€ă
delictii la complicitate, la casurile
de
apărare şi scusă, şi la circumstanţele legitimă
te, sunti: aplicabile înaintea, Tribunalelatenuanlitare, afară de derogaţiunile vrevă oră midute de aceste codice.
.
Art. 192, Funcţionarii, agenţii. ampl
oiaţii
militari şi alţi asimilați cu militarii
sunt, pentru aplicarea pedepseloriă, consider
ați
partea rebelilorii armaţă, că le-aă înlesnit
geri, suboficeri, brigadieri sc solda ca ofiți, după cu bană cnnoscință midlâcele,
gradalii la care rangulii loră
sâă că a făcută
corespunde. . înrolări pentru uă putere care este
în resbelă
cu România. Dâcă culpabilulă este
militar se
mai pedepsesce şi cu degradaţiunea
militară,

TITLULUI

Despre erime, delicte şi pedâ
psa lorii

CAPITOLULU 11

CAPITOLULU 1

Crime stii delicte în contra detoriei
!
militare

N

Trădarea, spionarea şi emboşajul (proArt, 203, Se pedepsesce cu mârte
şi degravocațiune lu deserțiune în partea î- daţiuns militară ori-ce guvernorii sâă comandantii care fiindii dată în judezată
după avinamicului). .
sală unni Consilii de anchetă,
se recunâsce
culpabili

că a capitulată cn inamiculă,:şi a
Art. 198, So pedepsesce cu mârte
daţiunea militară ori-ce militară româşi degra- predat piaţa care "i era încredinţată, fără să fi
nă sâii întrebnințată mai ântâiă tâte
în servicială Lomân
midlocele

contra României.

iej, care rădică: armele în

de a-

părare de care dispunea şi fâră să

ce "i prescria dâtoria şi onârea, - fi făcut tot
Se pedepsesce cu mârte ori-ce prisonieră
de
Arte 204, Oci-ce generală stă comandan
rebeli, care călcându'şi parola
tă
ce a dată, se alii unei trape armate,
care capituleză pe câmprinde cu armele în mână.
,
.

Art, 199, Se pedepsesce cu mârte
şi degradaţiune militară totă militarulă:
1. Care tradă inamicului sâă în înter
esuliă inamicului trupa, care comaudâză
s6i locul care
"ieste încredinţată. sâă aprovision
ările armaiei, s6ă planurile vieţelori de resbe
li ori ale
arsenaleloră maritime, a porturilor
ă
lorii, parola s&ă secretul unei opera sâă radeţiuni, a unt expediţiuni sâă a unei negociația
ni;
2, Care întreţine înţelegeri cu inami .
cul, cu
scopi de a favorisa întreprinderile
sâle;' |
3. Caro. p articipă la comploturi cu
scopă de!

pulii de bătae, se pelepsesce:

-.

1. Ca osinda de morte și degradațiuna

militară. dâcă capitularea a avutii de
resultată

să facă trupa de a'şi “preda armele sâă
a făcută totă ce'i prescria dâtoria
a;
2. Cu destituţiunea în tâte cele-alteşi ondre
> Art, 205, Ori-ca mnilitariă care fiind încasuri.
funeţiuno sâă

dâca
înainte de atrata prin graiă s6ă prin
în scris,
nu

în vedetă părăsesce postulă săi fără
să'şi împlinită consemnulă se pedep
sence: .
Ca pedâpsa de mârțe dâcă era în
inamicului sâii a rebelilor armaţi;..: presenţa
.
. 2. Cu duoi până la cinci-ank de munc +
ă pu»
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blică, dâcu, afară de casulă prevădatii la paragrafulă precedentă, era pe ună teritoriii în staxo de resbeliă sâii în stare de asediă;
Sa
3. Ca închIsâre de la dacă luni până la unii

2, Militarii cart în numără de patra celă pugini, iaă armele fără autorisaţiune şi lucreză

: “Arte. 206, Ori-ce militară cara părăsesce
postuli săă so pedapsesce:
.
aa
1.: Ca pedâpsa de mârte dâcă părăsirea sta

în contra ordineloră şefiloră loră;
.
3. Militarii cară adanaţi în numărulă de opt,
celă pngini, faci violenţă, servindu-se cu armele lori, şi refusă la ordinele euperioriloră

anii în tote cele-altecasuri.

-:.

.

făcută în presenţa inamicului: sâă. rebeliloră

armaţi;. .
2. Cu unulă până la duoi ani de închisâre
Q&că, afară de casalii prevădută de paragratul
precedenti, părăsirea s'a, făcută poună teritorii în timpă de reebalii să în stare de asoaiii;
3,:Ca dao5 până la ş63e luni de închisdre în

fusă la cea d'ântâii somaţiune de a se supuna
ordiniloră şefiloriă loră ;.

.

i

lori a se împrăpştia sâă a selinişti,

Insă în tote casurile prerEdate deacestii articolă, pedâpsa de mârte sii munca silnică pe

visță nu se dă de câtă instigatorilorii s6ă şetilorii de revoltă şi militaralui celui ma! înaltă
în gradă. .:'
.
e
Uei-alţi culpabili se padepaescă: de la cinci
: până la dece ani la manca publică, sâă dâcă

tâto cele-alte casuri,
D&că culpabilulă este şefă de postă, i so va sunţii ofigeră cu destitaţinnea şi închisârca de
aplica totă-dâ-una maximum pedepsei. .: Art. 207. Ori-ce militară, care, fiindă în

funcţiune sâii în vedete, se găsesco adormiti,
ge pedepsesce: ..

1,
d6că
lorii
2.
dâcă
ful

:

RI

Ca unii an până la trei de muncă publică
era în presența inamicului s6ă a rebeliarmaţi;.
.
Ca şâse luni până la unii ani de închisâre
afară de casuli prerădută prin paragraprecedentă era pe unii teritoriă în timpi

de resbelă sâă în stare de asedii;
3. Cu duoă luni până la șâse luni de închiBra în tote cele-alte casuri.
Art, 209, In timpi de resbelă, în armată

precum şi în comune, în județe şi pieţele de
resbel puse în stare de asedii, ori-ce militar ca-

xe nu merge la poatulă să în casă de alarmă
B6ă cândă se bate generala, so pedepsesce en
ş6se luni până la duoi ani de închisore; dâcă
este ofișeră pedâpsa este destituţiunea.

Art. 209. Orl-ce militară care, fără cuvinte

"..

de 6cusă
resbelă,
-depsesca
luni. In

legitime, nu 83 duce la Consiliulă de
unde este chiămati a participa, se pecu închisâro de la duo până la şâse
casă de refasi, dâcă culpabilalii este

oficeriă, pote fi pedepsiti cu destituțiunea.

Art, 210. Disposiţiunile art. 195, 194, 196
şi 197 alo codului penali ordinară santă aplicabile la militarii cari lasă să scape prisonierii

la ună ană până la tre! ani.
N
Art, 212, Se pedepsesce cu mârte

a
şi cu de-

gradaţiune militară totă militarulă care refază

a se supune cândă este ordonatiide a merge în
contra inamicului s6ă pentru ori-ce altă servicii ordonati de șefală sti, în. presenţa ina-

micului ssă“a rebelilor armaţă,

|. -

Dscă afară.de casulă prevtdată prin paragrafală precedentă, nesepunerea s'a, întâmplat
pa ună teritorii în stare de resbelii sii de asediă, podepsa este do la cinci până Ja geceani
de muncă publică, scă dâcă culpabilul este ofigerii cu destituţiunea şi închisorea de la daci
până la cinci ani,
i
În tâte cele-alta casuri pedâpsa este închisorea de la ună ană până la duoi ani, s6ă dâca

colpabiluli este ofigerii destituţinnea.
arte 218, Ori-ce militară caro violeză sâă

care calcă unii consemnă se pedepsesce :
1. Ca padâpsa detenţiunei, dâcă consemnulii

a fostii violată sâă călcatii în presenţa inamiculni stii rebeliloră armați;

2. Cu duo! până la ece ani de mnucă publică, scă deea culpabilulă este ofişari, cu de-

stituirea şi închisârea, de la unatii pânăla cinci
ani, cândi afară de casali previdută de paragrafală precedentă, faptnlă s'a săvârşităpe un
teritoriii în stare de resbelă sâi do asedii;
3. Ca închisârea de la duoă luni penă la dnoi
ant, în tâte cele-alte casuri.

-de resbelă s6ă alţi individI arestaţi, deţinuţi
sâă încredinţaţi în a lori pază, s6ă cari favorisă
Art, 214, Se pedegsesce cu mârte în timpi
s6ă procură scăparea acestori indirigi. sei "i da resbelii şi cu manca silnică po viță în tiinp

"tăinuesce ori facă a se tăinui.

,

„CAPITOLULU
Revoltă, insubordinare şi rebelizine
Art, 211, Santi consideraţi ca în starea de

revoltă şi pedepsiţi cu mârte în timpi de re-

de pace, toti militarulii calpabilă de violenţa
cu armă în contra sentinelei sâă a vedetei.

Dăea violenţa n'a fostă cu armă şi s'a făcut

de ună militari insocitii de una ssă mai multe
persâne, pedepsa esta de la cinci până la deca
ani de muncă publică.
|
Deca între culpabili se găsesce vre-ună ofgeră, so pedapsesca cu destituire şi cu închi-

sbelă şi cu munca silnică pe viâţă în timpă de s0re de la, duci până la cinci ant.
pace:
|
E
Pedâpsa se reduce dela unulă până la cinci
1. Militarii sub arme cari adunaţi în număr ani de închisâre, deca violinţa s'a făcută deun
de patru, celă pușină, şi înţeleşi între ei, re-| singură militară şi fără arme. Se pedepsesce

MILITARE
23
de la ştse dile până la ună ani deînchisâre tot cu mâna armată contra trupelorii
s6ă supușilor
militarolă care insultă uă sentinelă prin cu- unei puteri aliate sâă neutre,
.
-.
LE
vinte, gesturi sei ameninţări.
Se pedepsesce cu distituirea, ori-ce şefă, miArte 215," Se pedepsesce cu morte în timpi litatii care fără provocare, ordini
sâă
de resbelii şi cu munca silnică po ricță în timp saţiune, comite unii nctă de ostilitate autoripe ună
de pace şi cu degradaţiunea militară :
teritoră aliati sc nentrp.
e
” _Ură-ce lovitură comisă cu precagetare stă
Arts 221, So pedepsese cu mârte orl-co şef
pândire a unoi militară către superioruli săi. militară care prelangesce
ostilitățile după ce.
Art. 216, Se pedepsesce cu mârte în timpii a priimită însciinţare oficială
de pace, de amâ„de resbelă şi cu munca silnică pe viţă în timp narea ostilităței s6i de armistiţie,
.
-,
de pace, ori-ce lovitură comisă sub arme den
Art, 222, Se pedepsesce cn morte în timpii
militarii în contra superioraini săi,
.
de resbelă' şi munca silnică pe viâță în timpii
Arte 217. Loviturile date în timpulii servi- de pacs totă militaruli care îa nă comandă fără
ciului s6ă cu ocasiuriea serviciului de ună mi- ordină s6ă motiviă leginită care o ţine în conlitarii în contra, superioralui săi, se pedepse- tra ordineloriă şefiloră săi,
Na
:
sce cu mârte în timpi de rcsbelăi și cu munca
Art, 223, Se pedepsesce en închisâre de la duoă
silnică în timpi de ț:ace,

|

Dsea loviturile nu rai urmată în timpi de
serviciii s€ă cu ocasiunea serviciului, culpabilală so pedepsesce cu destituire şi închisâre do
la unulii până la cinci ani deea esto ofigerii
şi de la cinci pânăla deca ani do muucă publică dâcă este subofigeri, caporal, brigadier
sâii soldatii. .-i
IN
a
Art, 218. Toti militaruli care în timpi de
servicii s6ă cu ccasiunea serviciului, insultă, pe
superiorulii săi prin cusinte, gesturi sâă amenioţări, so pedepsescs cu destitnire şi închisâre
de la unulă până la duoi ant, dâca acesti mi:
litarii este oficerii, şi de la cinci până la dece
ani de muncă publică, dâca este suboficeri, capozală, brigadieră s6ă soldatii, url
Dica insulta nu s'a, întemplatiă în timpalii
serviciului scii cu ocasiurea serviciului, ped€psa este de la uni anii până la duoi de în

chisâre.”!

.-

i

i

“Art, 219, Totii militarulii cnlpabilă do re:

luni până Ja duoi anl totii militarulii caro l0-

vesce pe inferiorulă stă afară de casarile de Jegitimă apărare a sea propriă, scii a altuia, că
în casii deraliere afuragilorii, sii de necesitate
”
u opri jafarilo să devastarea,

CAPITOLUL V.
" Nesupunerea şi dezertarea' | |

SECŢIUNEA 1.
Nesup un orea .
Art. 224, Se considerăca nesupusii şi se pe-

depsesce.cu închisâre de la, şâse dile până Ia;
ani ani ori-ce june soldatii chiămatiă de lege,
ori-ce îngagiatiide bună voa ssii înlocuitoră

care afară de casurile: de forţă 'majoră, nu s'a
dusi la destinaţiunea sea în tormenă de uă lună
după giua fixată prin ordinală săi de drumii.

In timpă de resbelii padâysa este de la uă
lună până la duoi ani de închisâre,
autorităţii, so pedepsesce 'de la ducă până la
Intre casurile de forţă majoră se consideră
ş6se lun; do închisâre, şi de la șăse luni până şi casulii unui tînără ce se află în învăţătură

beliuneîn contra puterei armate şi agenţilorii

la daoi ani do acceaşi pedâpsă, dâcă rebeliunea, regulate la ani colegii sâii universitate, atât
s'a urmatii cu arme, Dâca rebeliunea s'a făcut; în ț6ră câtă şi în străinătate,
..-.
i...
:
de mai multă do duot militari fără arme, cul,
pu
pabilalii sa pedepsesce cn închisâre de Ja unulă
„SECŢIUNEATI -:

pânăla duoi ani şi cu reclusiune, dâca rebeliunea s'a săvârşită cu arrue,
:

Ori-co rebeliune făcută 'do militari arniaţi,

în numără celă paginii do optii, se pedepsesce
potriviti paragrafeloră 3 şi 5 ale art. 211 ali

acestui codice.

-

ii

e

" Maximul pedepsei se aplică totiă-dâ-unn înstigatoriloră s6ii şefiloră de rebeliune şi militarulni celui mai înaltă în gradă,.

i
|
întruli ţărei:
1. ese dile dapă constatarea lipsei, orl-ce

subofigerii, capornli.. brigadierii sc soldatii,

care lipsesce de Ja corpulă sâii detaşamentală
a
n
o
stifâră voie -.

„Cu tâte acestea, dâca soldatul n'a împlinit

şese- lun! de servicii, nu pote fi consideratii ca.

CAPITOLUL IV,
dA busii de autoritate.

în întruli țărei - ,:
Dezertarea
" Arte 225, Estd consideratii ca dezertori în

dezertori, de câtă după lipsa deuă lună;

Să

Art. 220, Se pedepsesca cu morte ori-co şef

militară care fără a fi provocată şi fără ordine
seă autorisaţiune dirige să ordonă unii atacă

“

..2. Orl-ce subofigeră; caporală, brigadier s6ă
soldatii, care călătoresce singurii de la un'corp
la altulă, e6ă ală cărui congediii a expiratii; şi
care în timpi de 15 dile după expirarea congediului ce i s'a fixatii pentrua sea întârcere sâă
ajungerea la, corpi nu s'a înfăgigată,
i

”

4
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" Arte 226, Oră-ca suboficeră, caporală, bri- |

2, Dâca a dezertată fiindii în servicii, afară
gadieră scă soldată culpabili do dezertare în
de casurile prevăduto de art. 205 şi 206;
țEră, în timpi de pace, se pedepsesce cu ună
3. Deca a mai dezertatii nă-dată.
ană pânăla cinci de închisdre.
Art, 231, Ori-ce oficerii, culpabiiă de dei Deca dezertarea a urmată pe timpii de re- zertare în străinătate,
sbelă, s6ă de pe unii teritoriă în stara de re- tuire şicu închisrede sa pedepsesco cu destila unul până la duoi ani,
Sbelă sg de asedii, pedepsa va A de âuoi până dâca dezertarea s'a
întâmplată
în timpă de
- la cincă ani de muncă publică.
pace şi cu detenţiune, dâca dezertarea s'a în- Pedâpsa nu va fi mai mică de trei ani de în- tâmplată în
timpiă de resbeli, sâă pe unii techisâre s6ă de muncă publică, potriviti casu- ritori în stare
de resbelă sâi de asedii.
lui în împregiarările următore ::
+ 1, Deca culpabilală a luată cu dânsuli vreSECTIUNEA 1V
una din armele sâle, să vre-uni objectii de e-

chipamentii scă de îmbrăcăminte, sii calală ;
2. Deca a dezertată fiindă în servicii. afară | -

de casurile prevădate de art. 205 şi 206 ale

acestui codice;

.

..

Art, 232, Se pedepsesce cu morte şi degra-

-

- 8. Deca a mai dezertatii şi altă dată.

"Arte 227, Se pedepsesce cu şâse luni penă
la uni ani de închisâre ori-ce ofişerii care lipsesce de la corpuli sâă de la postală stă fără voie mai multi de şâse dile, si care nu
se înfăgis6ză cinci-spre-dece dile după expirarea cougediulul sâi permisiunei fâră prejudiţiulă disposiţinnilorii legei despre posiţiunea
.
ofigeriloră.
Orl-ce ofigerii părăsesce corpul sâăi postulă
stă pe unii teritoriă în stare do resbelă sâii de
asedii este declarată de dezertoră, după termenele otărite dv paragrafalii precedenti, şi
pedepsiti ca destituire şi închisâre de Ja, duoi
până la cinci ani.
Art, 228, In timpi de resbeliă, termenele de

Dezertarea la, inamicii s6i în faga
inamicului

|:

daţiune militară orl-ce militari: culpabilă de
dezertare la inamică.

Art. 233, So pedepsesce cu dotențiune ori-

ce dezertori în faca inamicului.

SECŢIUNEA V

|

Disposiţiuni comune secţiuniloră
precedente
Art, 234. Se consideră ca dezertori ca com

plotă ori-ce dezertare făcută în înţelegere între mai malţi de duoi militari.

Art, 235, Se pedepsesco cu mârte:

1. Culpabilulă de dezertare cu complotăi în
faşa inamicului;

2. Şefulii complotului dezertării în străinăabsenţă fizută de art. 225 şi 227 precedente so tate în timpă de resbelii.
Şefală complotului dezetărei în ţâră sâi
.
reducii la jumătate .

- * SEOȚIUNEA III
Dezertarea în străinătate
„ Arte 229, Este declarat dedezertor în străinătate trei dile după constatarea lipsei totă

militaruli care trece fără autorisaţiane otarul
pulă dia care face parte,

ţărei, acă ori-care afa
dinră
ţeră părăsesce corArt, 230, Or-ce subofigerii, caporal,
bri-

gadieră

sâi soldatii, colpabili de dezertare

în străinătate în timpi de pace, se pedepsesce
cu cinci până la dece ani da muncă publică,
dâca esto subofigerii, caporală, brigadieră, sâă

soldatii,şi cu detenţiune, dâcă este oflgerii.

In tâte cele-alte casuri, cuipabiluli de dezertare cu complotă se pedepsesce cu maximul
pedepsei arătateprin disposiţiunile secţiuniloră
precedente, potriviti cu natura şi împregiurările crimel s6ă delictului.
|
Art. 236, Ori-ce militari, care provcă sâii
înlesnesce dezertarea, se pedepsesce cu pedâpsa cuvenită dezertorilor după deosebirile statornicite în acestă capitolă.
Ori-ceindividă care nu este militari s6ă asimiliată cu militarii, care fără a fi emboser, în
[finteresulă inamiculai sâă alti robeliloră, provâcă însă s€ii înlesnesce dezertarea,' se pede-

în străinătate, se pedepsesce cu duoj penă
la
cinci ani, de muncă publică, dâca dezertarea,
s'a întemplată în timpi de pace.
,
"So pedepsesce cu cincY penă la dece ani aceeaşi ped&psă, dâca dezertarea s'a făcută
în
timpi de resbeli sfii pe unii teritoriii în
de Tribanalali
ce
competinte cu ducă luni
stare pses
de resbelă sâă de asedii,
până la duoi ani de închisore.
:

Ped€psa nu pâto fi miai mică de trei ani de

muncă publică în casuliă prevădut de paragr
afulii I, şi de g&pte antîn casulă paragrafului
[1,
în împregiurările următâre:
!

1. Dâca culpabilulă a luată cn densulă vreuna din armele sâle, ună objectă de imbrăcăminte seii echipamenti, s6ă dâca a luat calul;

CAPITOLULU YI
Vingtrea, deturnarea, punerea în gagiii

şi tăinuirea objectelorii militare

Art, 297, Sa pedepsesce de Ja unulă pânăla

MILITARE

duoi ani de închisâre tot militaralii care vinde
calală săi, objectele s6le do armare, de echipamentă s6i de îmbrăcăminte, muniţiunile scă
orl-ce altă objectă încredințată lui pentra ser-

viciă,

Se pedepsesce ca aceeaşi pedepsă totii militarul care cu sciință cumpără sâii tăinuesce
arătatele objecte,
Pedâpsa este șăse luni până la ună -ană de
închisâre dsca suntii objecte de mică echipa- mentă,
Art, 238, Se pedepsesccu şsse Inui până
la dooi ani de inchisâre toti militarali:
- 1. Care risipesce sâă detarnă atinele
, mani-

ţiunile sâii alte objecte încredinţaţe lui pentru

serviciă ;

- 2. Acela care achitatii de fapta de dezertare
nu infăşişeză calulă care ară fi luată cu dânsul
sc armele şi lucrurile,
"Art, 239, Se pedepaesce cu şese luni până
la uni ană de închisâre totimilitarulă care zălogesce totul scă parte din objectele s6le dear-

toare sâii mare echipamentiă și de îmbrăcăminte

a6ă ork-ce altă objectii încredințatii lui pentru
servicii,
„.

” Ped6psa este de la ducă până la ş6se luni

închisâre pentru objectele de mici echipament,de
Art, 940, Totii individulă care campără,-tăl
nuesce sct priimesceîn zălogă arme, muniți
uni,
objecte de îmbrăcăminte de mare ss micii
echipamentiă, sâii ori-ce altă objectă militar
ă,
afară din casari prin care regulamentele autorisă punerea loră în vindâre, se pedepsesce
de
Tribunalulă competinte cu închisâre de la
şese

luni până la ună ană,

CAPITOLULU VII
Furtulii
Art,241, Furtul de arme şi de muniţiuni cari

25

_Disposiţiunile codicelui penală ordinară 'se
aplică

şi la furturile prevădute de paragrafele:
precedente, oră-cândii după împregiurări, pe-'
depsele otărite în acelii codice vori A maimari
de câtii cele prescrise de acestă codice. - :
Arte 242. Se pedepsesce cu reclusiune totă:
militatulii care jefaesce pe anii rănitii, :
Culpabilul se osîndesce eu mârtea. dâcă pentza a jefui pe rănită, "lă-ară râni din nnoi,

CAPITOLULU VIII
Despre jafuri, destructiună şi devasta5,
țiuni de căificie

Art, 243, Se pedepsesce cu mârte în timpă
de resbelii şi cu munca silnică poriâţă în timp
de pace şicu degradaţiune militară, orl-ce jat
s6ă stricăciune de vbjecte de hrană.” mărfari
sc efecte comise de militari în bandă, sâă cu
arme, sâii cu putere vădită, s6ă cu spargere de
porţi şi locuri închise, să cu violinţă în contra persâneloriă,
Jefuirea comisă în bandă se pedepsesce cu
reclusiune în tote cele-alte casuri.
.-

Cu tâte acestea, dâcă în casurile prerădute

de paragrafulă 1, se găsesce între culpabili
unulă să maimalţă iustigatori, unuliă s6ii mai
mulţi militari gradaţi, mârtea, în timpi de

resbelă şi munca silnică pe viâță în timpi de
pace se aplică numai instigatoriloriăi şi militailor celorii mai înalți în gradă,

Cei-alţi culpabili se pedepsescii cu munca
silnică pe timpi mărginită,
i
Dâcă sunt circumstanţe atenuante, pedâpsa,
d mârte se reduce la aceea a munesi silnice pe
timpi mărginită, pedâpsa muncei silnica pe
timpi mărginită la accea a reclusiunel şi pedepsa, reclnsiunei la aceea a închisârei de la anaolii până la duoi ani,

suntă ale Statului, acela ală baniloră ordiuaLa casii de condemnaţiune la închisâre, ofi"raului, ali soldei şi alţi bani s6ăefecteloriă cari
gerală culpabili se pedepsesce pe lîngă acâsta
suntă ale militarului s6ă ale Statului, comisii
şi cu destitoirea,
de militarii cari sunt comptabil”de acestea
,
Art, 244, So pedepsescecu mârte în timpă
se pedebsesce cu munca silnică pe timpă mărde resbelă, şi cu munca silnică pe viţă în timp
|
.
ginită.
de pace, şi cu degradaţiune militară, totă mi- Dâcăculpabilulă nu este comptabili, pedâpsa
litarală care de bună-voe pune foci prin ori
este reclusiunea,
ce midlocii, să dărimă prin explosiunea unei
-Dâcă sunt circumstanţe atenuante, pedâpsa,
mine edificiuri, clădiri, lucrări militare, maeste reclusiunea sâii închisârea de la unul până
gazii navalii, corăbii mari şi mică, bărci şi ort«la duo! ani în casulă paragrafului 1, şi închice vase cu cară se servă armata. |
sârea do la unul până la duoi ani în casul pa: Dâcă sunt circumstanţe atenuante, ped$psa,
ragrafalui 2.
este a muncei silnice pe timpii mărginită,
In casă de osîndă la închisâre, ofigarală culArt. 245, Se pedepsesce cu munca silnică
pabilă se pedepsesce şi cu destituire,
pe timpi mărginită totă militarală care de bu: Se pedepsesce cu reclusiune şi, în cas de
nă-voe dărimă sii pradă prin alte midiâce de
circumstanţe atenuanţe, cu închisâre de la unul
câtă incendiii sâii explosie de vr'uă mină, edipână la daoi ani, totă militarulă care comite
ficinri,
clădiri, lucrări militare, magazii navaună furtă în paguba cetăţianului Ja care lo- Li, corăbil
mari s6ă imici, barce sâii ori-co vase
cuesce,
E
cu cari se servă armata.
Ia
.
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Decă snnţ circumstanțe atenuante, pedtpsa
„Art, 251. Se pedepsesce cu unul penă la:
esto reclusiunea s6ă chiară închisârea de la cinci ani de închisâre
totă militarultoti
ă, adunulă până la duoi ani, şi osebită âncă desti- ministratorulă sâă comptabilulă
militară, care:
tuirea, dâcă culpabilulă esto ofigerii.
întrebuințeză ca sciință
Arte 246, Se pedepsesce cu mârte şi degra- sari şi greutăţi mincinâss.în serviciul săă mă-i
daţiuno militară, totă militarnlă care, cu scop “Art, 252, Sa pedepsesce
cn reclusiune totă
culpabilă, strică scă poruncesce stricarea, în miiitarulă, totii administrato
rulă sâii compta-:
faga inamitului a migtâceloriăi de apărare, totă bilulă militar, care contraface
aci cercă a con=:
sei parte din materialul de resbeli, aprosi- traface sigiliile, timbrurile
sâii mărcile militare
sionările de armo, hrană, muziţiuni, efecte de destinate a fi puse s6ă pe
acte stii pe documente:
campamentii, de echipament scă imbrăcăminte. autentice privitâre la serviciul
militarii, s6ă pa:
Ped6psa este detenţiunea, deca crima nu s'a efecte seii ori-ce objecte
ce suntă alo ârmatei,
comisii în faca inamicalui,
sei pe cari ca bună 'sciinţă le întrebuinţeză. -:
Art, 249. Se: pedepsesce cu duvi până la
Art, 258, Se pedepsesce cu degradaţiune
5 ani de muncă publică totă militaralii, care militară totă militaruli,
totă administratorult
cu voinţă strică sâă dărîmă armele, efectele de sâi comptabiluiii militarii care procurându-ş
i:
campamentă, de încasarinarea, do echipament aderăratele sigilii, timbro'
scă.mărei cari ai
asi îmbrăcăminte cari suntii ale Statului fie destinațiunile arătate la
articolalii
ca uceste objacto "i-aii fostă încredințate pen- face sc cârcă a face vă aplicațiune precedent,;
traudulâsă:
tru serv:ciă, fia că ela serviaii altori militari, scă uă intrebainţare vătămătâre
drepturiloră
sei -ca:l estopiază scă ucide ună calii sii ună s6ii intereselorii Statului
sâă a militariloră,
:
dobitoci

do hamii ori de povâră întrebuințată

în sersicială armatei.

:

,

:

Decă culpabilnlă este oficerii, pedepsa esta
destituirea”
sâă închis6rea de la duo! până la
cincă ani.
E
E
a
"Dâcă sunt circumstanțe atenuante, pedepsa,
se. reduce de la duoă lnni până la duoi ani de
închisâre.
Art. 248. Se pedepsesce cu reclusiune, totă
militarulii cara, cu. voinţă, strică, rope stă
arde registre, minuta sâii acte originale ala autorităței militare.
RE
Dscă suntii circumstanţe atennante pedâpsa
„esto închis6rea de la unulă până la daci ani, şi

„7%

OAPIODULU

Li

Corumpţiune, prevaricațiunea , necre- dințăîn servicii şi în administra=:

"iunea militară.

:

Dai

- Art, 254, Se pedopsesce cu degradaţie mili-,
tară totii militarulă, toti administratorul set,
comptabilulă militari, culpabili în una din:
crimele do corumpţie prevădute de art, 142 şir
144 ale codicelui penală ordinară.
III a
În casii cândă corumpţia arii avea do object!
uă faptă criminală care trage uă pedâpsă mal

destitairea, dcă culpabilulii este oficerii, :
. Arte 249, Toti militarnlă culpabilă de o- mare de câtii degradaţinuea miiitară, pedâpsa,
morii asupra

cetăţianului Ja care se află locuiinâii, asupra. femeii sâii a copiiloră lui se pedepsesce cu morte
în timpi do resbelă şi munca
siinică po viţă în timpii de pace. |

OAPITOLULUIX

cea mat mare se aplică culpabilului,

Dâcă suntii circumstanţe atenuante, cal;a-

bilulii se pedepsesce cn trei luni până Ju daci
ani deînchistre, ...
a
„ Cu tâte acestea, dâca încercarea de corump-

ţie nu a avatii nici ună cfzetii. pedăpsa este de.
la trei până la şsse luni da închisâre.
Falsii în materie de adininistrațiune ” Art, 255, Se pedepsesce de la ştselani până,

militară:

e

Art, 250, So pedepsesce.cu munca silnică
pe timpii mărginitii totii militarali, toţi administratorulă sâii comptabilulii militară care
trece cu sciinţă în roluri, în stările de situaţiune săi do revistă ună numără de 6meni, de
cal s6i de ile de presenţă peste efectivul real;
caro arstă nui numără mal mare de consumaţiuni, sâii comite ori-co alti falsă în socote=

la duoi ani de închisâre totii medicul militar,

care în exerciţiulă fancțiuniloră sele şi pentra.
a favorisa pe cine-va dă ună certificati: falsi

seii ascunde existenţa bâlelori ssă infirmităţi-.

lori; elă pâte fi âncă pedepsit şi cu destitairta.
Deca la acesta a fostă indemnatii do daruri:
si de făgăduinţe,. se pedepsesce cu degrada-",
Ie:
a
ţiune militară.
Corumptorii în acest cas ai aceeaşi pedepsă...
. Arte 256, Se pedepsesce cu muncasilnică pe
lile scle.
|
o
timpi mărginită, totă militarală, totă admi- :
:Dscă 'suntă circumstanţe atenuante, pedspsa' nistratorulă
scă comptabilulă militară, carea
esta reclusiunea sc închisârea de la duoi până devenită culpabil de crimele sâă delictele pre-,
Ja cinci ani.
a
i
vădute prin articolele 140, 141 şi 142 ale co-:
La casă de osîndă, ofişerală culpabiliă se pe- dicelul peaalii ordinară privitâre Ia sustragert..

depsesce şi cu destituirea.

i

e

- [comise de depositaril publici.
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Deca sant circomstanţe atennante, pedâpsa şi în
pieţe
lo de resbelă în atare de asediii,
este aceea a reclusipnei sâă a închisârei de
orila ce justiţiabili Tribunalelor
ă milit
anniă până la duoi ani, şi în cel din urmă cas,
calpabilă
ai complice uncea din crimele are,
prevădute Ia
destituţiunea deca culpabilulă este oficeră.
capit
Toti militaralii, tetă administratorul s6i depseolulă I], titlulă II, al acestei cărţi, se pesco
cu
pedâpsa ce se arâtă acolo.
comptabilală militari, care, afară de casurile
Art. 261. Pedepsele pronunciate
de legea
prevedute prin articolulă precedentă, trafică privi
târe la recrutarea armatei sunt aplic
în folosnlă săi fonduri seă bani d'ai Statului
şi
la tentatisele de delicto prerădutu da abile
ss al militariloră, se pedepsesce cu închirâre
acea
lege, ori caro va fi jurisdicţiunea
chiămată a
de la unulii până la trei ani,
jadeca,.
Ă
So pedepsasce cu reclusiune totă militarală,
ÎN
In casolă prevădată de aceleaşi legi,
toti administratorul e6ă comptabilulă miliaceia
cari
aă
făcuţ
i
darur
i și făgădueli se pede
tară, care falsifică s6ii ordonă falsificarea subcu pedepsele arătata de disa lege în contrpsesc
stanţeloră, materiilor, obiecteloră de hrană dicil
a meori.
chiru
rgilor sâă ofigeriloră de sănăt
scă licuide încredințate în paza sa, s6ă puse
At. 262, Suntiă de atribuţiunea autor ate.
sub privegherea, s6ă care cr bună sciință îmităţii
militare şi se pedepsescca
e închisâre care nu
parte scă ordonă a se împărţi disele substanţe,
pâte
treco peste duoă luni : „materil, objecte de hrană sâi lievide falsificate.
1. Contravenţiunile de Poliţie comise
Pedepsa reclusiunei -se pronunciă asemenea
de militari;
.
în contra ori-cărul militară, care, cu scop
cul2,
Infra
cţian
ile
regl
emen
teloră disciplinare.
pabilă îrmparte, s6ă ordonă a se împărţi carnea,
Ca tâte acestea autoritatea militară pâte
dobitâcelori lovite de bâle contagi6se s6ă matotid6-un
a,
după
grav
itatea faptelor, să deteri), substanţe, objecte de hrană scă licaide
fero judecata contravenţiuniloră poliţ
corampte sâi stricate. .
ienesci
la
Consi
liulă
do resbelă, care aplică ped6psa o"
„Dăca sautii circumstanţe atenuante, pedeps
a tărită da acesti articolă,
.
»
reclusiunci se reduce la închisâre de li
unnlă
Art, 203. Dscă în casulii prevădutii da
până la trei anl, şi destituţianea, dâca culpaarticolulă precedenti este nă parte recl
bilnliă este ofigerii,
aman
-.
acțiunea despăgubirei se trămite la juris tă,
ăicțianea civilă,
.
CAPITOLULU XI
|
:
Art, 264, Nusunt supusa jurisdicțiunii
ConUsurparea

siliiloră de resbelii infracțiunile comise do mi-

de uniforme, costume, insem-

ne, decoraţiuni şi medalii

„Arte 257. So pedepsesee cu închisâre de la

ducă luni pânt la duoi anj, toţii miiitarul care
pOrtăîn publică decoraţiuni, medalii, insemne, uniforme stii costume române fără 2 avea
dreptulă.
.
Tot aceeași pedâpsă se pronnnciă contra fie-

cărul militarii caro pârtă decoraţiuni, medali
s6ă insemne străine, fără a avea mai ântâiăi
autorisațiune,

.

DD

TITLULU UI
Disposiţiuni generale
Art. 258, Tribonalele militare aplică pede-

psele prescrise de legilepenale ordinare, la tâte
crimele. sâă delictele neprevădute prin acestă
codice, şi în acesti casii dâca sunt circum-

stanţe atenuante so aplică militariloră art, 60

ală codicelui penalii ordinari, . :
Art, 259, ln casarile prevădute de art. 244,
245, 246, 247 şi 248, a acestui codice, complicii chiarii nemilitari sunţii pedepsiţi cu acceaşi

pedepsă ca autorii crimei s6ă delictalui, rămâncadă a se aplica la casii da trebainţe art. 191
ali acestui codice.
|
Art. 260, In armate, în diviziunile tsrițoriale n stare de reabelă, în comune, în
judeţe
.

litari legilorii asupra rămiloră, contribuţi
uniloră indirecte, tarelor comunale, pădurilori
ă
Şi a drumuriloră celorăi mari,

Art. 265, Rogimulă şi Poliţia companiiloră

de disciplină,
a atelierilorii
de detenţinne
Domnescă.
Art. 206,

a stabilinenteloră penitenciare,
lucrăriloră publice, a' locuriloră,
militară, sorogulâză prin decretă
.
.
.
Sactă abrogate, în coea ce prive-

sce armata, tâte disposiţiunile anteridro legi--

slative şi regulamentare, privitâro la organisațiune, la competința şi procedura Tribunaleloră
"| militare, precum şi Ja penalitatea în materi
i

de crime și delicte militare.

Art, 267, Pedâpsa, de mârte
cestii codice pentru starea do
aplicabilă în timpă de resbelă
timoi de asediă proclamaţii în

cuprinsă în a-!
resbelă nu este.
civilă, nică în
timpii de pace,

,

Disposiţiuni transitorik

„Arte 208, Cândi

pedepsele determinate de

acestă codice santă mai-pugin rigurâse do
cât *
colo prescriso de legile anteriore, ele so voră
aplica, la, crime şi delictele comise în timpul
ii
legilor anteriâre, d$ră âncă nejudecate în
momentulii promulgării acestui codice,
-

Arte 209, Acestă lege sa va pune în lucrare

ş6s luni după promulgarea ei,

23
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PENTRU MODIFICAREA UNORU ARTICOLE DIN LEGEA ORGANISARII PUTERII
ARMATA
DIN ANULU. 1968
-

(Dacretii No. 691 din 27 arti 1872)

art, 1. Paterea armată a României coprinde

patra elemente distinctive :
a. Armata permanentă cu reserva ei;
b. Armata teritorială cu rezerva ei;
c. Milițiile;
|

d. Guarda orăşenâscă pentra comunele nr-

baze, sâii gi6tele pentru comunele rurale.

Art. 2, Toţi locuitorii țărei, pământeni sâă

„ împămenteniţi, do la etatea de 21 ani împliniţi
la 46 ani suntii dâtori a parta armele în mo-

dală următori ;
e
a. Da la etatea de 21 abi împliniţi la 29 ani,

în armata permanentă şi cea teritorială;

„b. Do la etatea de 21 ani împliniţi la 37 ani,

câţi nu voră fi chemaţi a face parte din armata
permanentă şi cea toritorială, precum şi cei de
etateu de la 29 ani până la 37 ani cari aă trecutii prin armata permanentă şi prin cea teri-

torială facă parte din miliții;

c. În oraşe de la etatea de 36 până la 45 ani,
în guarda, orăenescă, potrivită legii specială ;
d, In comonele rurale, toţi aceia de la 37

până la 46 ani faci parte din glâte în condiţiile

arătate mai jos.
.
Art, 3. Recrutarea obligatorie prin consarip-

țiane în armata permanentă şi ces, teritorială

se va opera în tâtă întinderea ţărai,

Toţi tinerii ce aii etatea do 21 anfîmpliniţi

tragă la sorţi.
.
_“Aceia cari voră împlini etatea de 21 ani îmmpliniți dapă operaţiunea, recratării vorii trage

la sorţi în anul următoră,

”

Numerile cele d'ântâiă până Ja complectarea
gifrcă contiugentului anuală ali armatei permanente şi alii acelei teritoriale mergi : cele
d'ântâiă numere în armata permanentă și cele
ce urmâză în armata teritorială. Eră toți ceăalți tineri cari prisosese peste aceste dnoă contingente trecă în miliții.

". Art, 4, Toţi tinerii la însumarea loră întrunulă din diferitele elemente ale puterii armate depunii următorul jarământii, fis-care
în corpul din care farii parte:

«In numele lui Dumnedeiă, a toti puternicală, ei... 1... Jură credință Domui-

- torului Caroli ], supunere legilorii și în âtoririlor militare, în tote ocasianiie, în timp ds pace
ca şi în resboiii, aşa să'mi ajute Domnedeii.>
Acelaşi jurămânțtii se va depune şi de :

Toţi sub-locotenenţii şi snb-oficerii eşiţă din

scâlelo militare; -

Toţi ofigerii asimilați gradelor militare pre-

cam şi fancţionarii civili făcândii parte in ca-

drele armatei,
Arte. 5. Termenuiii obligatorii do serviciă
pentru armata permanentă este de 4 an! în activitate şi 4 ani în reservă, adică : după 4 ani
de servicii activi, vechii militari ajunși în vârata da 24 ani so liberâză pe la vetrele Joră remân€nâă înscrişi în contrâlele corprri'oră armatei încă 4 ani, până la vârsta de dv ani, după

care tracii în imiliţii. Eră pentru armata teri-

torială după 6 anl de activitate, socotiti serviciulă în patru schimburi, treci duoi ani în
reserră, după cari şi dânşii trecă în miliții până
la versta de 37 ani.
Ă
Szrviciulă în cavaleria armatei teritoriale
va fi de 5 ani activitate şi 3 ani în reserră,

Termenulă ds servicii activi prescrisă prin

legea de facă sa va aplica numai la tincrii ce se
vor înrola după promulgarea legii de fagă, 6ră
pentru cei vechi Îi se va aplica numui termenul
de reserră după prescripţiunile legil de faşă.
Art, 6. Se mauţine.
Arte 2, Tinorii de la cetatea de 18 ani în susti
până la etatea de 21 ani împliniţi cari se vorii
îngagia în armata permanentă pentru ună anii, sti în cea teritorială pentru duoi ani, cu a loră

compieetă întreţinore , (afară de armăture şi
mare echipamentă cari se dai de Statii) sprea

înstţa serviciulă militară şi a obține un certifi-

zaţii pentro acâsta, voră fi scutiți de tragerea
sorţilor la etaţea de 21 avi împliniţi şi vor trece d'a dreptul în reserva arme! în carea servită,
Pentru dizpensa celoră alţi 3 ani, ei vorii

plăti, spre alimentarea case! dotaţici Gatei, ui
primă care se va fixa po fie-care an de Cameră

cu ocasinnea votării budgetalui,

Art, 8 Se ciează uă medalie do argint pentru a so recompensa sergenţii cari roră fi ser-

șit în acost grad 12 auf în acţivitate fără pată.”

Acâstă medalie va da drepti la uă pensiune
viageră de 300 Ie pe anii, cati se vorii preleva
din fondurile Casei de dotaţiune a 6stei,
Articolul S se suprimă.
.

Art, 9. Cuvintele de «grăniceri şi dorobanţi»
se înlocuesce prin cuvintele de armată teri-

torială.
Arte 10, In timpă de rosbelii stii de exer-

ciţiari mari anuale, milițiile voră face parte

din corpurile armatei numa! pe câtă timyă va
dura acea stare, 6ră puarda orăgenâscă şi 5'6-

.
|
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tele voriă fi chiămate a face serviciulă de garni- |

"sobă şi pentru paza şi apărarea căminelor lori.

Afară de sorviciulă ordinară, trupelo din armata teritorială potă fi concentrate și mobili-

In totii acestă timpă diferitele elemente ale sate, în totuli e6i-în
parte; pentra exerciţiari
puterii armate voriă fi supusa la tâte îndâtori-. şi mancrre
mari anuale, precum şi pentru carile şi snb juridicţianea autorităților militare, suri de ordine publică,
|
Art, 11, Cuvintele de e dorobanţi şi grăniArt, 41. Comunele urbane şi raralo suntiă
ceri>-se înlocuesce prin cuvintele da <armată dâtâre a da
adăposti trapeloră în marşii şi în
teritorială.»
E
”
timpi de concentr
Uni regulamentii speArt, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20,21 cială va determina are.
amtranţimile cuartiruiriiîn
şi 22 suntii manţinute,
ceea co privesce prevestirea In timpi oportună
Art, 23. Caraleria se compune de :
a antorităţilorii comunale, cari în înțelegere cu
- Regimente do roşiori şi unii escadronă de in- comandanții trapelor
ă facă repartiţiunea 6mestrucţie.
nilorii pe la cuartioruri.
.
Art, 24, 25, 20, 27, 2$, 29, 30, 31, 32, 33,
Prin încuartirarea trupelor în casurile pre34, 85 şi 96 sunt manţinute.
”
vădute mai susi se înţelege numai adăpostirea,
„Art, 3. Instrucţiunea în armată so face prin cră nici ună felă de altă îndestulare.
scoli militare, împărţite în modală următoră :
Articolulii 42 înlocaindu-se cavântul de «do"1. cola de ducă grade înființată prin cor- robanți» prin carmata
teritorială».
pari şi,anume: scâla do ântâiuli grad pentru
Articolnlii 43 se suprimă,
|
“compicetarea instrucţiunii primară, şi scâla de
Art. 44 şi 45 so modifică şi dovine art..43,
ală deoilea grad pentru formarea sergenţilori,
Art, 43, Grănicerii intrândă în legea co„2, Sela fiilor de militari, destinată a prepara mună şi făcendii parte
regimentele do dope coi mai distinşi pentru scâla, militară, 6ră robanţi, fruhtariilo so din
voră păzi cu Gmeni din
cci-alți pentru a da armatei sergenţi capabili, regimentele de dorobanţi
, înându-se pentru a-.
- 3. Scola pentru formarea oficeriloră de în- cestii servicii, întru
care
fantorio şi cavalerie, precum şi pentru armele uă distanţă de Ja frontieră nu va putea corârşi
inaj mare de 30 chispeciale
lometri.
4. Scola de ofigeri de ori-co arme.
Articolul 46 devino art. 44, înlocuindu-se
„Personalulă învățătoriloră acestori se6le se cuvântulii de «dorobanţ
i şi grăniceri» prin carva dcterinina după necesitate,

mata teritorială»,

CAPITOLULU
Armata

Articoluli 47 devino art. 45, înlocuindu-sa
cuvântulă de «dorobanţi şi grăniceri» prin car=

III

mata teritorială» şi suprimându-se în totală a-

liniatală din urmă.

teritorială

Art, 38. Armata teritorială constitue armata activă a fie-căria dixisiuni teritoriale, Ea se compune de:
- Regimente do infanterie sub denumira

dorobanţi;

de

!

Art, 46, Armătura, imbrăcămintea şi muniţia do resbelă sa daii do către Stată din bagetnlă Ministerului do resbelă.
Judeţele suntă dâtâre a construi casarmela
trebaireiose armatei teritoriale cn cheltuâla

loră,'conformi planuriloră tipe determinate de

Ministerulii do resbel şi în măsura midi6celoră
Regiments de cavalerie sub denumire de că- de cari
voră putea dispune,
lăraşi ;
Articolulă 48 se modifică în ântciolă stă aBaterii de artilerie.
,
liniată şi devine art. 47,
In aceste trupe namai cadrele suntă permaArt, 47. Omenii din miliții se împartă în
pente şi conformii cu tabelele respective de la duot
claso : 1 clasă se conpane din toţi 6mearmata permanentă,
nii de la vârsta de 21 până la vârata da 29 ani,
Fie-care batalionă şi escaâronii pâta fi do di- cari n'ai făcat
parte din contingentele anuala
ferite mărimi în numărulă Gmenilorii de trupă, ale armatei
permanente s6ă teritoriale, a duoa
după necesităţile locale, însă cadrele lor auută clasă se compune
din toţi âmenii de la vârsta
totă aceleaşi pentru fie-care batalionă sâă es- do 29 până
la 37 ani şi cari aii făcut parte din
cadroni,
armata permanen

Antâia stare se compune de toți Gmenii nerândă câte uni schimbi pentru servici, astit.
însurați şi din cei riduri fără copii;
felii în câtă fia-care omă să fiară săptămână în
A duoa stare se compurio de toţi însuraţii şi
“servicii şi trei septămâni a casă.
”
fără copil;

II RI

armata teritorială, fiindă de gtse any, va fi îm-

Părţită în patru schimburi egale, alteruândă pe

menii miliției, făcend abstracţiune de deo-

sebirea cetăţii loră în intervală de la 21 până
la 37 ani, se împarte în fie-care clasă în trei
stări scă chemări şi anume :

II

vcatulă de dorobanţi prin <călăraşi>,
Art. 40, Termennlii de servicii activă în

tă, din armata terițorială şi
din clasa L-iă a milițiilor.

N

Art. 39, S2 abrogă.
Articolulă 40 devine 39, înlocuindu-s0 cu-

si
Aceştia "şi aă ierarchia loră deosebită şi înainteză conforină reguliloră stabilite pentra
armată.
,

MILITARE

A treia atare se compune de toți însaraţii şi

eu copil şi de cei viduvi şi cu copii.
In acelaşi corpă de miliții so află Gmeni do
câte trei stări, însă starea ântâii este basa

Corpulii
miliţiani se compune din
corpului, trebuindi a fi ea totii-d6-una nelipsită ofigerii cari ofișerilorii
aii dobândită în armată un gradă
de ori-ca chiămare sub arme.
ofiarescii şi cari ia eşirea, loră din serviciulii
Ar, 49 este menţinută şi devine art. 48,
armatei m'aă fostă reformaţi, sâă să fi perdatii
Asticolulii 50 eo modifică şi devino art, 49.
gradată în urma ancă senţinţe judecătorâacă,
art, 49, Milițiile din tâtă ţera so compună
Tinerii miliţiani poti dobândi gradele de cadin batali6na şi escadrâne, din cari câte anulă porală, sergenti
şi snb-lo:otenentii, dâca voră
se ancxeză ]a fie-care batalion da dorobanţi satisface la examinele
admise pentra aceste
şi escadron de călărazi; cadrele armatei te- grade la armata
permanent

ă, fără a putea trece
ritoriale sunti însărcinate cu instrucţia mili-. vre uă-dată
cu aceste grade în armata permațiailorii,
|
mentă; 6ră pentru celo-alte grada superiâre; de
„ Miliţianii se exereitâză în tâte Duminicila sub-locotenentă,
miliţianii 19 vorii prtea doprin comunels lorăi şi se potă consentra pentru bândi (numai

„instrucţie : cel din clasa I-iă de duoă ori pe an,
cinci-spre-dece gile primă vera şi cinci-spre-dece

în elementul miliţie!). afară de
casulă prevăduti în noua lege de înaintare.

Articolele 54 şi 55 se abrogă,
Articolală 56 ests manținută şi devine 52,
pedica lucrul câmpului, 6ră milițienii da clasa
Articoluli :57 sa abrogă,
a [l-a numai uă-dată pe ană, cinci-spre-dece
Art. 58 este manţinutiişi devine art, 53.
dile tâmna.
articolul 59 se abrogă.
Art. 51..Se abrogă.
Anrticolulii 60 devine art.54, suprimându:se
Articoluiii 52 so modifică şi devine art. 50,
curintele <afară din cadrele permanente şi staArt. 50, Cadrele armatei teritoriale suată tulii majorii citată
la articolală precedentii.>
însărcinate cu instrucţia batalidneloriă şi esArticolulă 61 este manținutii şi devine articadrânelorii de miliții corespuniătâre corpuri- colală
55,
Ne
loră lori şi ţină contrâlele miliţiiloră.
Articolul 62 se abrogă.
Articolulă 53 se modifică şi devine art.51,
Articoluli 63 este manţiuută şi devine artiArte 51, Se constitue cadrele bataliâneloră colali 56,
,
şi escadrâueloră de miliții spra a servi la casă
Articolulii 64 devine art.57, adăogându-se
de concentrăsi pentru instrucţinne şi pentru că «marele
echipamentii se va da de Stat. pre„casuiă do resbală,
Ă cura şi îmbrăcăruintea în timpulă de risboiii»,
Atâtă pentru constituirea acestor cadre preArticolele 65. 66, 67 şi 68 suntă manţinute
cum şi pentru acelca ale guarăelor orăşenesci, şi devize art,
58, 69, GO şi Gl,
câtii şi pentru complectarea cadrelor armatei
Arte 62. Tabelele litera s. t.. sont desfiinţate,
teritoriale şi glâteloră, se constitue uni corpă
Articolală 69 este manţinută şi devine artide ofigeră miliţiani pracum şi de grade inferiâre. colulă 63,

“tmna, şi acâsta pe câtă se pote fără a se im-
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PENTRU MODIFICAREA UNORU ARTICOLE DIN
LEGEA DE LA 11 1UNIU 1868 SI DIN LEGEA
DE LA 27 MARTIU 1872
(Decret Ao. 555 din 12Aartiă 1874)

arte 1, La art.2 aliniat. e, din
de la jectulul de budgetii,
"21 Martiă 1872, se înlocresca şifra legea
printr'ună dede 36 prin cretii Domnescă, asuprsea fizâză
unui raportiă ali Mi37. şi la alin, d, cifra de 46 prin 45.
Art,.2, Aliniatele 1 şi 2, axt.11 din legea nisteruluide resbeli, basată pe jurnalul Consiliulu
de la 11 Iuniii 1868, se redactâză după
cum
urmeză :
Reservele sonţii chiămate sub drapelă pe fiecare ani, pentru 15 dile, în timpauiii concen
trărilori mari anuale,
Ele nu pot fi menţinute mat mult de 15
dile
sub drapelă fără ună votii ală corpuriloriă
legiuitâre.
Art, 3. Articolulă 32 âin legea de la 11 Ju.
niă 1868 se suprimă, îolocuindu-se prin următoruli capitolă, care ia locă după art. 37.

lulii 38.
”
Gradatii cu intrarea pompieriloră şi la celealte

oraşe necuprinse la art. 38 sub autoritatea,
Ministerului de resbelă, Coasiliulă de minist
ri
le classză într'una din categoriile oraşel
or mai
sus însemnate,
Art, 40, Ministerul de resbelă înscrie în
budgetală Statalui qifra totală necesară
pen-

tra întreţinerea serviciului prevădută la arti-

CAPITOLULU II
Despre

i de ministri, suma ca fie-care comun
ă,
trebue să verse la Ministerală de finang
e,
.
Acestă sumă pentru fie-care oragă
pote fi mărită s6ii ccădută, "fără ca, acea diterinţă
să
pâtă covârşi!/ din sumele prevădute la
artico-

colulii 37, Gră acâstă sumă se va reparţi în
modul următoră : .
“Duoă treimi voră fi procurate din fondurile

pompieri:

consiliilor

comunale,

şi cea-altă

treime

privi budgetulă generală al Statului, fâră vaca,
a
Art, 37, Pompierii oraşeloră Bacuresci
pentru comune -să se corârgescă sumele co
şi
reIaşi, precum şi ai reşedinţelor

de judeţe, sunt
organisaţi şi formaţi ca trupe de artilerie,
constituindă artileria armatei teritoriale.
Ei depindă directă de Alinisterul do rebelii.
Organisarea pompierilorii tutalorii oraşelorii
este pe divisiâne, baterii , semi-bateri! Şi
sec-

țiani, după tabloulă litera M, şi conformă cu
importanţa oraşului,
Art, 38, Oraşele suntăi dstâre, pentra între"ținerea anuală a pompieriloră, să vorse po fiecare
sume,

ani Ministerului de finange următârele
şi anume,

Bacuresci lei 140,000 1 Bacăiă

Iaşi...

>

70,000 | Romană

Galaţi «. > 50,000 [ Berladă
raiova . >
Pitescj
+
Plossci „2
Severin | 80»000 lei
Focşani. > 040,000 | Buzăă
Brăila.
»
Giurgiu
Botogani >
Aceste sume sunt direct înscrise pe fie-care
ană de Ministerulii de interne în budgetulă
primăriilorii citateloră

oraşe;

Ministerul

de fi-

nange este responsabilii de încasarea lori.
Art, 39, Aceste some fiind date ca termene

de midlocă, în fie-care ani, Ja formarea pro-|

sultă din art.38 şi 89.
Art, 41. Indată după promulgarea acestei
legi, tâte primăriile cari ară arca construcți
ună
speciale pentru pompieri, le voriă preda Mivisteralui de resbelă, într'a cărni sarcină remâ-

ne întreținerea loră; acelea însă cari
nu Bară

afla în asemenea condiţinni, şi până când mid-

IScele le-ară permite de a face construcţiunile
necesare, vori continua ca şi în trecut a plăti
chiriile privitâre Ja serviciul pompieriloră,.
Art, 42, La trecerea pompierilorii mai sus
citateloră oraş» sab autoritatea militară, întregală loră materială de focă, harnaşamentii,
de îmbrăcăminte , echipamentă , armaatură şi

caii devină posesiunea Ministerulu! de resbelii,
Art, 43, Armătura tutulorii pompieriloră
este dată de Ministorul de resbelă; cheltuelile

privitâze la acâata nu suntă înscrise în budgetulă pompierilori, ci privesce capitoluli materialulu: de artilerie al Ministerului de resbel.

Art, 44, Pompieri! facă parte din armata

permanentă. Recrutarea tutulorii pompierilor
se face conformii legii da recrutare şi intră prin
urmare în sistemulă generală de recrutare ali

armatei.

Pompierii trecnți sub anitoritatea militară,

46
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se bucură de tâte drepturile şi rămână supuşi
la tâte îndâtoririle cuprinse în legile militare.
In timpi de pace, pentru exerciţiile mari anuale, concentrările pompieriloră nu voră putea trece peste jumătate a efectivului loră.

1868, modificate
27 Marti 1872,
Articolele 33,
Articolele 32,
Articolele 38,

dintre oficerțide artilerieşi geniii. Ofigeii ao:
taall
do pompieri se menţină până ce locurile
lori se rorii putea complecta prin oficeri
de artilerie şi genii, atunci ei se trecii în armele
lorii respective.
:
- Art, 46, Acâată organisare a pompieriloră
se face treptată pa fie-care ani , începându-se

59, 60. şi ȘI, deșină :

Art, 45, Ofigerii de pompieri voră fi luaţi

pontru anulă 1874, pentru oraşele Bacuresct,

Iaşi, Galaţi. Craiova , Ploesci, Brăila, Boto-

şani, Bârladii, Bacăi . Rom:ană, Pocşani, Pitesci, Severinii, Giurgiu şi Buzti,

,

Art, 4, La art.38 din legea de In, 27 Mar-

prin articolele din legea din.
şi anume:
:
34, 35, 36 şi 37 devină:
33, 34, 35 şi 36,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

Articolele 47, 49, 49, 50, 51, 52, 59, 54,
35; 36, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 63, 61, 65, 66,
62, 68, 69 şi “0.
" Capitolele 3 şi 4 devină :
Capitolele 4 şi 5,
“Art, 7, Articotulit 63 din legea de la 11 Iuuiti 1808 devine art, 71, suprimându-se articolul G2 din legrea de la 27 Martii 1872, pre-

cum şi tabelele S. şi T. din legea de la 11 Iuniă 1868,
:
Art, 8. Opi-ce lege şi disposiţiuni contrarii
legii de facă suntă şi remânii desființate.

tii 1872,
'se suprimă aliriatali V, în cuprinderea, armătâre :
i
”
Art, 9. Regulamente speciala do alminiBaterii de artilerie
: strațiune publică determină amănuntele serArts 5. Tabloul litera AM din legea de la viciului diferitelorelemente ale puterii armate,
27 Martiii 1372's6 înlocuesce prin alăturatulă îu conformitate cu modificărila întrodusa în letabloă purtândiă aceeaşi literă.
' gea de ln 11 Ianiă 1868, prin cea do la 27 Mar-

Art, 6. Articolele din legeade la 11 Iuniii | tii 1872 şi prin legea de facă.
1

DECISIUNE MINISTERIALĂ
PENTRU SCOALA FIILORU DE MILITARI SI SCOATA MILITARA DE INFANTERIE
SI CAVALERIE (1874)
1. Scbla fiilorii de militari .
Art, 1. Scala fiilorii de militari din Iaşi, s6ă
scâla pregătitore pentru scâla do infanterie şi

cavalerie, este înființată în scopală d'a da uă
crescere şi educaţiune complectă fiitorii de militari de ori-ce gradii, cari îi destinii carierei
militară. Acâsta drept resplată a unui servicii
îndelungată şi nepătată.
Art, 2, Fiil militarilor sontii admişi în scolă
de la vârsta de 13 până la 15 ani, după esamenulă do admisie ce se otărasce mal josiă.

g

”

:

Art, 7. Poti fi admişi în scola fiiloră do militari şi alţi copii. Pentru aceştia părinţii voră
avea a plăti vă taxă de 40 lei noul pa lană,
plătindi la începutul tie-cărui semestru în-

ainte, aceşti elevi ai arelaşi dreptă şi indeto-

riri ca şi fiii miiitariloră,

Art. S. Pentru elevii ce nu suntă fi; de militari suntii 19 burse şi 24 semi-burse, car! se

poti dobândi presintândi certificate de panpertate şi po măsură ce se ivescii vacanțe,
Art. 9. Examenulii de admisie în scâ!a fiiJorii de militari pentra annlă 1874 se va face
Art, 3, Fiii militarilor
vor întreţinaţi în sc6- în Bacucesci do la 1—5 Ivliii, la Ministarulă
lă de Stat, neavând părinţita plăti nici uă tară.
de resbelă, cră în Iaşi de la 9—14 Ialiă, în loArte £. Se6la este unii colegii militară şi calulii scâle! fiilorii de militari.
|
elevii vorii dobândi tâte cunoscințele de bacaArt. 10, Pentra ca ună elevii să fie admisă
laureatin raportii cu ceriuțele instrucţiuneimmi- în scola îiilorii de militari trebue să posede :
litară. Acei cari vor termiua cursurile cu suca. Unii certificată că esta români sâii natuces vorfi trecuţi în scola militară din Bacuresci, ralisati;
Arte 5. Cursurile coleginlui militar din laşi
b. Actulă de nascera în originală, constasautu de 4 ani.
tândii că are 13 ani la 1 Augastă şiitori, scă
art. 6, Elevii car! n'a satisfăcută Ja exa- 15 ani celă multă,
menulă de eşire condiţianile cerute pentru a
Petiţiile împreună cu aceste acte se voră
fi trecuţi în scola militară din Bucuresci, vorii priimi în Bacuresci la Mivisterulă de resbelă
fi trecuţi în armată cu gradulii de sergentiă, pântla 25 Lunii, cră în Iaşi la direcțiunea, sc6în cara contracteză obligatorii unii angagia- le fiilorii de militari, până la 1 Iuliă.
mentă de 4 ani de serviciă,
Fiii de militari voră presenta pe lingă psti-

MILITARE
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“ţii şi ună acţă care să constate cualitatea
de
Art,
15,
Exame
nală
de
admis
ie
militară a părintelnt săi,
pentru aspirauţii bacalaureați sii eleviice
ai trecuti
Elevii aspiranţi sa voră presinta în diua de şâpte
clase
gimna
siale
se
otăra
sce de la 20 până
1 Juli, la, 11 ore, la Ministeră, sp:e a fi
exa.- la 25 Septembre şi se va face
în Bacuresci la
minaţi asnpra constituţiei loră fisice de
către Ministerulii de

uă comisiune medicală militară, care otăras
ce
pe acei ce poti fi examinaţi.
e
In Iaşi acâstă craminare medicală se va face

resbelii.
Petiţiile se priimescă pâaă la 15 Septe
mbre;

suntăi acelea ale clasei 1 gimnasiale din
colegii. Limba română, gramatica, după pro-

rie vorii
avea vârsta de la 18 până la, 21 ani,
şi se voră
pres:nta în diua de 20 Septembre la
Minister,

ele voră fi însogite deosebiti da certi
ficate
prevădate la art.10, şi de uă declar
în localulă scâlei fiiloră de militari, în diua de delă
aţie moA, investită cu legalisarea, autoritățe
9 Iatiă.
i
Arte 11, Cunoscinţele ce se ceră ori-cărui | competinte,
„Art.
19,
Elevii
ce
concu
ră
pentr
u a intra în
clevă pentru a fi admisă în scâla fiiloră de mi- scâla
militară de infanterie şi cavale
litari

gramală sc6leloră publice din cele 4 clase pri- spre
a fi examinaţi de comisiunea medicală
mare şi una, gimnasială.
a.
,
supra constituției lori fisice.
Limba francesă, citire şi sericre corectii.
Art, 20, Elevii bacalaureaţi voriă depune

Fisica şi chimia.

ralii în numără egal cu vacanțele scâlei în moa. Mai ântâiă fiii de militari co ai obţinută

Trigonometria, dreptă liniată.
storia universală.

dulă următori :

nota de 10 şi 59 la tâte materiile;
d. Deca, golurile nu s'a complectatii cu fiii de
militari, se iai în ordinea clasificației elevii

ce ai obţiactă nota peutra a putea fi admişi,
II, Sedli

militară de infanterie

Geografia vechie şi nouă.

Istoria naturală, zoologia, geologia.]
A
Art, 21. Elevii admiși în scolă se voră
după clasificaţia generală până la compl lua
ecta-

rca numărului otărită, Pentru a fi priimiţi, trebue a avea uă notă mediă de celă puşină deco

şi jumătate puncturi la tâte materiele,
Ministru de resbelă, Generali de
divisie
Florescu.
.

şi cavalerie
- Art, 13, Sc6la militară din Bacuresci este
destinată a forma ofigeri de infanterie şi ca-

valeria,

upă programul ă
liceului

Limba germană, idem.
exame
Istoria Româniloră până la imperii cu geo- geomenii numai asupra aritmeticei, algebrei,
triei şi trigonometriei după progra
grafia ei după programul sc6leloră publice,
mauliă
liceului.
Geografia antică şi geografia României,
Elevii aspiranță cari aă trecută şâpte clase .
Aritmetica elementară completă după pro- gimna
siala voră depune examen asupra
urmăgramaulă scâleloră primare publice.
târelo
mater
ii
ră
Religinnea, istoria sacră şi testamentulăLimba francesă, gramatica, analisa
logică
vechii.
şi siotaxa,
i
Art. 12. Toţi elerir voră f clasificați în
arLimba
germ
ană , citire, scriere, gramatica
iua examenului după notele ce ai dobândită,
Nici ună elevii. nu va fi admisă de n'a do- şi traducere,
Aritm
etica raţionată.
bândită uă mediă generală de 10 şi jumătate
Algebra,
puoctură minimumi la tâte cursurile!
o
Geometria,
Elevii se iaă după tabloală clasificată gene-

No. 2.

1874, Janvariii 15,

.

Art. 14. Cursurile suntă de âuot ani, după

Modelă A.

care timpi elevii priimescii de dregtă gradul
ă
„de sob-locotenentiă în armata „permanentă , în
urma unui examenă de eşire.

Declaraţie
Subesrisuli, cc
elevii ală scâlei
militară de infanterie şi cavalerie, mă anga-

Art. 15. Elevir suntă întreținuţi în scâlă

de Statii; părinţii nu ai a plăti nici uă tază,

ez

mă supune tuţuloră îndâtoririloră ca reArt. 16, Scâla militară se alimenteză cu e- sultă a pentru
mine din art, 94 şi 98 ală regulamental
fiiloră de militari şi cu elevii aspiranți ce ai rată ui scâleloră militare div 19 Iuliă, înseîn Jfonitorul Gstei No. 31, din anul 1872.
obținutii bacalaureatul, scă car! ai terminată
Presentulă actă 'l-ami investită şi cu aus&pte clase gimnasiale.
torisaţia părinţilori s6ă tutoriloră mei,
Art, 17.
levii ce ai terminată cu succesii stadiile scolel

Ori-ce elevii admisă în seâla militară din Bucnresci contractâză obligatorii uuiă
angagiamentă de gese any de serviciă în armata
permanentă, care va compta din diaa admite-

rel s6le în sc6lă prin ordină de Qi.

(Sab-semnătura elevului). .
_:
Autorisarea părintelui si tutorelnj,

|

Autoris€ză angagiamentală de mai susii.
(Semnătara părintelui).
.
Legalisarea autorităţei.

Îi)
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DECRETU
"No. 695 pin 3 APniLau 1971 PENTRU INFIINTIAREA UNUI COMITET
U CONSULTATIYU
PERMANENTU PE LANGA MINISTERULU DE RESBELU
(1871)

Art.

1, Comitetală consultativă generală,

consiliulă superioră de instrucţie, comitetnlă

administrativă şi comitetulă permanentă ală
Ministerului de resbelii suni desființate,

sonalniui şi materialului instrucției şi serviciului în timpă de pace şi de resbelă.
De planurile, projectele de lucrări şi ork-ce

îmbunătățiri menite a face să progreseze în
Art. 2. Se înființăză ună comitetă consulta- diversele e! ramuri arma
artileriei şi geniului
tivi permanentă pelingă Ministerulă de resbel, precum
şi de studiele şi invențiile pentru cari
Acestă comitetii so va compune din Ş6se sec- va putea cu
autorisarea Ministeralui să facă
ţiuoI corespundătâre Ja deosebite arme şi serîncercările necesarii.
,
viciuri ale armatei.
Art. 6. Secţiunea de infanterie, grăniceri şi
1. Secţiune de statii-majori generală ;
miliţil va examina chestiunile co privescă or2. Secţiune de artilerie şi genii; ganisarca serviciului, disciplina, instrucţia. îm3. Secţiune do infanterie, grăniceri şi miliţie; brăcămintea, armătura,
reglementele și admi4. Secţiuno de cavaleria
3. Secţiunea flotilei;

şi dorobanţi;
,

6, Secţiunea serriciulol sanitari.

Arte 3. Comitetulă consultativii va fi presidatii de ană generală sii de ună colonelă mai
vechii în gradă de cât colonelii ca se găsescă

numiţi între membri! comitetului.
Fie-care secţiune se va compune de la ună

numârii de trei pântla cinci membrit dapă ima-

postanţa secţiunii, şi va fi presidată da mem-

nistraţia interiră aţâtă a armatei permanente

câtii şi a miliţiiloră,

”

Arte 7. Secţiunea do cavalerie şi dorobanţi,

asemenea ca Ja secţiunea precedinte. Studiulă

asupra modului celui mal nemerită de remontare a cailorii va intra de asemenea în atribuţiile acestei sectiuni,
!

Art, 8, Secţinnea flotilei sa va ocupa cu or-

ganisarea personalului şi alii materialului, cu

administraţia, reglementele

şi întrebuințarea
brulă celi mai înaintată şi cel ma! vechii în flotilei.
gradă,
.
Art. 9. Secţiunea servicialul sanitară se va
Membrii comitetului se vor alege de la gra- ocupa de organisar
ea şi administrarea szrvidulă de căpitană în susă, din tâte garnisonele cialut, precum şi de oti-ce
îmbunătăţire, a căRomânieişi se voră numi prin decretii Dom- rul introducere so va constata
de atile trigiunescii după propunerea Ministerului de resbel, nei trupeloră,
Uni căpitani de statii-majorii ra funcţiona
Art, 10, Comitetulă consultativii pâte luca secretară ali comitetului,
cra în secţiuni separate, ssă prin întranirea a
Comitetulă consnltativi, în urma ordiniloră duoă sâi ma! multe
secţiuni scii în fine în secce ta priimide Is Ministerulă de resbelii, sâi din ţiuni unite, după
natura cestiunii ce formâză
propria sa iniţiativă, va examina și discuta tâte
objectulii ocupaţiunei ssle.
cestiunile menite a face să progreseze diverÎn casuli cândii santă mai multe de ducă
sole ramuri ale serviciului armatei precum şi secțiuni unite, preşedint
ele comitetului va fixa
sciinţele ce'i suntă relative.
,
numărulă membrilo

ră cv trebue delegaţi din
Arte 4, Secţiunea de statii-majorii se va o- fie-care secţiune, spre
a forma secțiunea mixtă.
serviciului în timpi de
Da câte ori într'vă garnisonă se vorii afla,
pace şi de resbelă, disciplină , instrucţie şi u- duoi sâă mai mulţi membrii
dintr'aceeași secniforma de stati-ma
ecnpa do organisarea

joră.
, ţiune voră putea proceda la lucrări, s6ă dapă
Va determina lucrările de. studiă , precum : invitarea preşedint
elui comitetul
planuri şi memorie ce trebuo să fio executate tivă s6ă din propria lori iniţiativăui consulta-"
.
pe fic-caro an de căpitanii din corpuri de statDa asemenea fie-care membru ală unci secmajorii şi le

clas€ză după merită,

Toti asemenea va clasa şi lucrările presin-

tate de ofiţerii superiori din corpurile do stat-

majoră,
Arte 5. Secţiunea artileriei şi geniului se

Ta ocupa :

Da reglomentele relative la organisarea per-

țiuni individuale sâă chiar oră-co oferii din

armată se pâte adresa directă prin vă lucrare
la pregedintele comitetului consultatiră, care o îndrâptă spre examinarea secţiunii res- ,
pective.

Art. 11. Comitetalii consultativă studiază

şi'şi dă părerea asupra programeloră şi regula-

*
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mentelorii se6lelorii militare da prin corpuri
Aceste tablouri se voră forma, pe basa resulşi a armatei, precum şi de organisarea tutuloră tatelorii inspecţiilorii generale stă la lipsa acecelorii-alte scolla căroră introducere arii fi ne- stora dapă formularele luate de către Mivisteră
cesariă,
de'la diferitele corpuri si trămise înaintea coEste însărcinată cu examinarea tutalor gra- mitetului şi după examinările ca se voriă trece
deloră din armată care, conformă legilorii şi înaintea comitetului după programe anumesperegulamentelori de înaintare, trebue să depn- cificate pentru fie-care gradă,
nă examenă spre a înainta în gradii şi să stăArt. 12, Opinia comitetului consultativ se
ruiască clasarea loră.
dă prin majoritatea voturilorii, minoritatea ra,
Examinză şi aprobă cărţile ce s'ară găsi fi d&tore a tormula opinia sa.
folositore pentru scâlele din armată şi propune
Art, 18, Procesele-verbale ale comitetului
concursuri pentru elaborarea cărţiloră nece- vori fi înscrise întrun registru de deliberaţie.
sarii instrucției Gatej.
|
|
Arte 14. Pentru ort-ce informaţiani, preşeComitetalu consaltativii va întocmi de ase- dintele comitetului se pâte adresa directă la
menea tablouri de înaintătri a oficeriloră până t6te corpurile şi serviciile din armată, scă pote
la gradală do major inclusivii, pentru rândulă chiăma ori-ce pers6nă competinte spre a da lăalegerii numal.
muririle de cari arii avea neroie.

LE
ASUPRA

GE

POSITIUNII

OFIGERILORU

(Decretii No. 24 din 5 Ianuarii 4872)

TITILULU 1
Despre

grade

Atta 1+ Graduiă se onferă de Domni; elă
constitue posiţiunea, ofigerului; ofigerulă nu'lă
pâte perde de câtă printvunuli din casurile
a
următore :
a. Perderea cualităţii de românii;
b. Condamnarea la vă pedâpsă corecțională
pentra vinele prerădute prin codul pena! civilă

la art. 137, 128, 129, 140.144, 288, 289, 290,
291, 292, 803, 309, 316, 322, 823, 334 şi 335;

e. Condamoarea la nă pedepsă criminală;
d. Destituirea pronunciată prin sentinţă de
consiliulii de resbelii întocmită conformă codalut de juatiţe militară.
Art. 2, Afară de casurile prevădute prin celealte legiin vigore, destitnirea va fi pronunciată
şi pectru casurile mal josă arătate :
a Pentru ofigerală în activitate, după nă

absenţă ilegală de Ja corpulă săi de 15 dile;
b. Pentru ofişeratiă în ori-ce posiţiane, care

va pleca în străinătate fără voiă, precnm şi
pentru acei cu voiă dobândită carl ară sta în

străinătate mai multi de 15 gile fără a putea

TITLULUI
Despre posiţiunile oiicerului
permanentă

în armata

Art. 3, Posiţianile oficerului sunti :
Activitatea, neactiritatea, reforma, retragerea.

SECŢIUNEA 1
Despre activitate

Art, , Activitatea este posiţiunea ofigzrulul care face parte din cadrele constitutive
ale armatei avândii vă funcţiune, s6ă a ofice-

rului afară din cadre întrebuinţatii timpuralii
întra serriciă specială militară, scă cu vre-uă

misiune militară, s6ă diplomatică,
SECTIUNEA

II

PARTEA 1
Despre meactiritite
Art, 5, Neactiritatea este posiţirnea ofie-

rului afară din cadre şi fără nict vă funcţiun:,

justifica forţa majoră a întârdierii;
„PARTEA II
|
c. Pentru ofierulii care va refasa d'a depuDespre
trecerea
din activitate în neactiritate
ne jarământuli legiaită; |
.
d. Pentru ofişerul care se va însura fără voie;
Art, 6. Ofgerulii în activitate, de orl-ce
In aceste casură oficerulă nu'şi perde prin gradă şi din ori-ce armă sâă
corpă, na pote
destituire drepturile dobândite pentra pensiu- fi pusă în neactivitate de câtii
în urma ver-up
nea de retragere.
| naia din casarile următâre :
-
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a. Licenţiarea, de corpi;

d. Suprimarea de funcţio;

c. Intorcerea din captivitate de la inamicii,
cândă ofişerulă prisonierii de resbelii a fosti
îulocuită în arma sea;

funcţiune, care n'a îndeplinită condiţiunile ce-

rute de lege spre a dobândi pensiunea de retragere; elă nu mai pâte fi chiămată în activitate, nici în neactivitate,

SECȚIUNEA IV. |

d, Iufirmităţi tim purale;

f. Retragerea da fancţie;
g. Acordarea unul concedii mai lungă de
şese luni.
Art. 7. Ofigeralii nu pote fi pusiă în neactivitate pentru infirmităţi timpurale de cât după

ce a împlinită unii concedii de bâlă de 6 luni

şi în urma unui certificată a unei comisii medicale constatătoră de starea infirmității.
Ofişerulii na pâte Â pus în naactiritate prin

Art, 11, Reforma se pote pronuncia :
a Pentru infirmităţi incurabile; .

b. Pentru măsuri da disciplină şi pentru in-

capacitate.

$ I. Reforma pentru infirmități incurabile

art, 12, Reforma pentru infirmităţă incuretragerea funcţiei de câtii în urma .unui ra- rabile va fi pronunciată prin decret Domnescii

porti motivat, care se va trece în Jfonitorulă în urma constatării unei comisiuni medicala.
dstei ali Ministerulu! de resbel, basată pe ună
Oficerulii pusti în posiţie de neactivitate penprocesii-verbali ali unei comisiuni cercetătâra tru infirmităţi timpurale, după un ană de qile
compusă de trei membri, |
:
în asemenea posiţie, se pune sub constatarea
Oficerală din activitate priimindă uă fune- unui consiliii medicalii de este susceptibilii a
țiune civilă va fi pusă în neactivitate prin re- fi trecutii în activitate sâi reformă.
tragerea fancţiunii în urma unui raportii moOfigerulă reformații se bucură de drepturile
tivati ală Ministerului de resbelă.
acordate de legea pensivnilorii.

Ofşerulii încetândă din funcţia de ministru!

de resbelă va trece de drept în posiţie de neac| Ş II. Reforma pentru măsuri de disciplină
tivitate pentru licenţiarea de corpă.
şi pentru incapacitate
Art, 8. Ofigerulii aflati în neactivitate în
,
.
urma licenţierii corpului, desființării de fancArt, 13, Oâgzrolă nu pâte fi trecuti în poţie, întârcerea din captivitate şi infirmitații siţie da reformă pentru măsură disciplinară de
timparale (după ce acestă din urmă a consta câtă petru motivele următâre :
tati prin acte medicale restabilirea sănătății)
a. Purtarea rea, din obicinuinţă ;

are dreptă la tâte vacanţele ce se vor ivi în
armele din cari face parte.
Timpulă petrecută în ncactivitate pentru o-

ficerii susă citați, cu deosebire din cei pentra

b. Greşsle grave în Servicii sâii în contra

disgiplinei;
€. Greşeli contra onârei;
d. Incapacitate în servicii.

,

infirmităţi timpurale, la este socotită drepti
Art, 14, Reforma unui ofigeriă, atâtă a oservicii efectivă pentru drepturile de $nain- ficeriloriă în activitate câtă şi în neactivitate,
tare la comandă, la refurmă şi la retragere.
va fi pronunciată prin decretă Domnesc, după
Art, 9. Timpulă petrecută de ofişerul pusi raportulă ministrului de resbelă şi în urma
în neactivitate pentru infirmităţi timpurale şi părerii unui consilii de anchetă, compusi din
prin retragerea funcţiei este socotit numai pen- 5 membri numiţi de comandantul divisici teri”
tru reformă şi retragere.
toriale din care cfigerulă face parte şi după un .
Oficerulii pusă în neactivitate prin retrage- tablot ţinută într'adinsă şi publeată în 3orea funcţiei nu pote fi chiămatii may înainte de nitorul ostei, conform unul regulament special.
6 luni, după care timpă are drepti la jumătate
Părerile consilinlni de anchetă nu se potii
din funcțiunile vacante ale gradului ce are din modifica de câtă în favorulă oficerulaj.
armele din cari face parte,

Ofigerulă pusi în neactivitate prin retragereade funcţie, care va îndeplini unii anii de dile
în astă posiţie fără a fi fostii chiămati în activitate, se va supune unui consilii de refor-

SECȚIUNEA V
Despre retragere

mă, care so va pronuncia do este suscoptibilă
Art, 15, Retragerea este posiţia ofigerului
de a fi repriimită în activitate s6iă a se pune în definitivă reintrată în viaţă civilă cu dreatulă
reformă,
de a'şi priimi pensiunea otărită de legile în:

.
|
vigore,
Ofișerulă este pusă în retragere prin decretă
Domnescă, în urma unvi raportii ali ministruDesper reformă
lui de resbelă, basatiă pa uă cerere a ofigerului,
s6ă numai după uă propunere directă a miniArt. 10, Reforma este posiţia oficerului fără | strulul de resbelă, cândă oficerulă n'a ajunsi

—-

SECTIUNEA III
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la gradulă de majoră şi a împlinită etatea de duratei serviciil
oră
s6le
efective
,
egale
cu
ju50 ani, seii n'a ajunsi la gradul de generală şi mâtate din
retribaţia de midlocă ce va fi priia împlinită etatea de 60 an.
:
mită în cei din urmă cinci any. La casă cândă
Oficerulă demisionată şi celă trecută în po- oficerulă va
avea mai pugină Ge cinci ant da
siţie de retragere continuă a face partecu gra- serviciă
asemenea gradă, termenulii de middulii săi în miliţie, fără a mai putea reintra în loci se vaîn fixa
după numărulii aniloră do serarmată, |
viciă în gradă de oficerii,
”
Oâgerală reforinată, care a servită timpulă
ceruti de lege pentru a dobândi uă pensiane de
retragere, va, priimi solda de reformă până în

TITLULU III

,

Despre, posiţiunea oficeriloriă din milie
ţii nefăcânaii parte din armata permanentă,
Art, 16, Posiţia ofigarnlui de miliţie, care

diua regulării sâle Ia pensiune.

Art, 24, So'dale de reformă prevădute în articolulii precedentii rorii fi plătite din budge tulă Ministerului de rebeli. Ele na voriă fi su-”
puse secuestrului, afară de casuliă de detorii
către Stati.
.

nu face parte din armata permanentă, constiArt. 25, In nici ani casă solda de reformă
tue nă posiţio excepţională şi nui dă drepturile plătită
şi indtoririle celor din armata permanentă de versibil de Ministerulă de resbelă nu va fi reă, nici în totală nici în parte , asupra,
câtii pe timpulii cândă se află sub arma,
văduvel
sâii orfanilori.
Art. 17, Gradulii oficeralei numită în mi- Ă Art. or
26, Pensiunile oigeriloră trecuţiîn poliţie se conferă de Doranii, conformă legii de siţie
de retragere, după cererea loră scii de o-înaintare, şi se perde în casurile prevădute la ficiă,
conformă art. 15, se plătesce de Qasa, penart. 1 al aceatei leg].
siunilorii, în urma cererii Ministerului de res-

Pentru casurile disciplinare, da capacitate
constatării Carţii de compturi, verificării
Eli pentru infirmităţi incurabile legea de facă şibelă,
înscripțiunii lorii de Comitetulă de pensiane,
se aplică oficeralai miliţiană,
ă legii pensiunilori,
Art, 18, Drepturile dobândite la pensiune conform
Arte 27, Ofigarii miliţiani cândă sunt conînaintea trecerii sâle la miliţie nu so pot cresce centrați
aă dreptii la soldă şi accesoriile ofgeprin serviciulă făcută în acestă elementi
ală riloră iu actiritate din armată,

forţel armate.
Art, 19. Trocerea în armata permanentă a
oficeralui numită în miliţie nu se pâta face, afară de casurile prevădute la legea de înaintare,

Cei ce suntă totii uă-dată pensionari, numai
la diferința soldei îu mat mulţă şi accesoriile.

TITLUL V

TITLULĂ IV
Despre

Disposiţiuni

solade

Art. 20, Solda activităţii este otărită prin

tarifele legi: asupra soldei.
- Art, 21, Solda de neactivitate pentrn licen-

țiare de corpă, suprimare de funcţie, întârce-

rea din captivitate şi iafirmităţă timpurale este
- de jumătate solda de activitate fără accesorii,
Plata acestei solde nu se va putea prelungi
mai multi de uni ană, sub nici ună cuvânti,

urmândă ca în acestii interval posiţiunile neac-

generale

Art 2$, Disposiţiila acestei legi so aplică
şi tutuloră oficzriloră asimilați, |
Art. 29, Ori-ce oficeră osânditi prin sen-

tinţă 1a închisâre mai lungă de şâso luni este
rămasii de dreptă în neactivitate prin ratragerea fancţianii din diua promulgării sentinţei.
Timpulă petrecuti la închisâro nu va fi nici
uă-dată socotitii ca timpi de servicii efectivă,

nică pentru drept de retragere! nici do reformă.

tivității de tote categoriile să fie regulate de-

TITLULU VI

finitivă,
Art, 22, Oficerii puşi în posiţie de neacti-

vitate prin retragerea fancţiunii n'aii dreptă
la nici uă soldă,
,
.

Disposiţiuni transitorii

Art, 23, Numai ofigeri! reformaţi pentru înArt, 30, Toţi ofigerii co se afă astă-a! în
firmităţi incurabile, cari n'aă îndeplinită ună neactivi
tate sâă reformă se vorii regala, şi clatermenii de servici cerută de legea pensiuni- sifica după
legea de față.
.
lori, se potă bucura de nă soldă de reformă,
Art, 31, Toâte legile şi disposiţinnile antecare va dura pe unii timpă egală cu jumătatea,
riGre acestei legi santii şi rămână desființate.
e

a
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ASUPRA LEGII POSITIEI OFIGERILORU DIN 5 IANUARIU 1872
(Decreti A9, 692 din 27 Martii 1872)

SECȚIUNEA IL

TITLULU I
Despre

gradi

Arte e Gradulse conferă de Domnă, şi con-

Despre trecerea, ofigerilorii din attivitate în neactivitate, pentru infirmităţi
timpurale.

stitue posiţiunea ofigeralui. Perlerea graduluise
va pronuncia tot-dâ-ana prin decret Domnesc.
In casă cândii ofişerulii ari perde cralitatea
de Românii, constatarea faptului se va face de
'Tribunalele ordinare, conformă codului cizilii

Arte 6, Trecerea ofigzrului în neactiritate
pentru infirmităţi timpurale, se face prin decretii Domnescii, în urma unui raport ală ministrului nostra de resbelii, basată pe unii cer(art. 17—20) perderea gradului în casulii ace- tificati inedicaliă, dresat de uă comisiune comsta va fi cerută de ministru nostru de resbelă, pusă da trei medici.
Membrii comisiunii voră avea, cală prgină
prin unii raportă basată pe sentinţa, ''ribunagradulii ofigerolui objectii alii examinării melului ordinari.
Art, 2, Destitnirea oficeruln! pentru casu- dicale, şi în ori-ce casti nu pâte avea pradă inrile prevădute în art, 2 din legea posiţiel ofge- ferioră de medică de regimentit clasa Il; la
riloră se va face prin decretă Domneai asupra casă de neajungere, ei vorii fi de ună gradă iunul raporti ali ministrului nostru do resbeliă mediată inferiori,
Comisiunea sa va convoca din ordinulă mibasatii pe uă sentinţă pronunciată de Tribunistralui nostra de resbelii, din iviţiativa conalele militare.
mandantului divisici teritoriale, sâă după ceArt, 8. Ministru nostru, de resbelii pâte a|
corda ofigerilori, în casurile cândii va crede de rerea ofigerului,
În tâte casurilo membrii comisiunil roră fi
cuviinţă, permisiuni de trecere peste frontieră,
numiţi
de
comandantul divisiei teritoriale,
Aceste permisiuni nu poti fi mai lungi de
Pentru ofişerii din corpurile de mai josă,
10 dile.
membrii comisinnii medicale se voră numi de :
ministru nostra de resbelă :

TITLULU II

Despre posiţiunile oficerilorii în
armata permanentă

SECTIUNEA 1
Despre

activitate

Arte 4, Oâcerulii afară de cadre întrebuin-

1. Generali;

2. Ofigeril statalui-majoră Domnescă;
3. Ofigerii din administraţia centrală;
4. Parchetală consiliului de revisie.
Arte e În casă ca comisiunea să nu se pâtă
compune conformi articolului precedentă, ea
se va complecta, cu medie civilă.
In tâto casurile certificatulii comisiunii medicale va fi înaintată inspectorului general ală
serviciului sanitari, care,

contra-visânda'lă,

îl va presinta ministrului nostru de resbelă.

Arte 9, Disposiţiunile prerădate la art.6 şi
ţată îatr'unii serviciă speciali militară sciă ca
7 trebue îndeplinite şi în casă cândă.otigerală

vruă misiune militară ori diplomatică contiună
a compta în arma sa (afară din cadre) şi la încetarea serviciuluicu carea fost însărcinată ocnpă
ânteia văcanţă in arma din care face parte.

Art, 5. Ofigerulă făcândă servicinlii la, comendile de pompieri a comunelorii urbana se
vor considera, afară din cadre şi intrebuințați

timpuralii într'ană servicii specială militară,
So exceptăză din acâstă regulă ofigerii de
pompieri al oraşelorii Bucuresci şi Iaşi, cs, fă-

când parte din catrele constitntive ale armate.

aflată în neactiritate pentru infirmități timpurale va trebaiafi chiămat în activitate, conformă art. $ din legea pusiţiunil ofcerilori.

SECȚIUNEA III
Despre trecerea, ofigerilorii din activi„tate în neactivitate, prin retragerea
funcţiunii.
Art, 9, Ofigerulă nu pâte fi pusă în neacti-
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sitate prin retragerea funcţiunii de câtă pentru anuală din casurile armătâre :
a. Portare rea;
,
b, Greşeli în servicii scă în contra disciplinei;
€. Necunoscinţa regalamenteloră militare,
Arte 10, Comisiunea cercetătâre se vacompune:

Na
gerulă objectă ală cercetării
, La casii de lipsă,
se vor lua oficeri din divisia cea may apropiată.
Arte 15. Nică unii oficerii nu va putea fi trămisii înaintea nnei comisiani cercetătore, firă
ordinul specială al ministrnlui nostru de resbe].
Art, 16, Pentru oficerii 'penerali, oficerii
statului-majoră Domnescii, oficerii din admi-,

1. Pentru ună locotenent
sei sub-locotenent de : nistraţia centrală şi parchetului consiliului de
revisie, membrii comisiei cercetătâre voriă fi
Ună locotenentii-colonelă, preşedinte;
numiţi de ministrulii nostru de reshelă.
Unii majoră şi uni căpitană, inembri.
Ofigerii făcendii parte din statulă-majorii
Donnesci nu poetii fi trămişi inaintea unei co2. Pentru unii căpitanii de :
misiuni cercetătoze , de câtii în urma înaltei
râstre aprobări,
Uni colonelii preşedinte;
Art, 17, Inspectorulii generală numesce din
Va locotenent-colopel şi uu major, membri.
propria sa inițiativă pe membrii comisiei cercetătâre, în timpulă insperţiiloră generale. În
3, Pentru unii majoră de:,
&
casnlii acesta, comisiunile cercetătâre numite
pentru oficeril de ori-ce gradă santii presidate
Unii colonelă, preşedinte;
| de inspeetorulii generali.
Dao locbtenenţi-coloneli, membri.
Arte 18, Ministrală nostru de resbelă, trămiţEndii pe ună oFgeră înaivtea unei comisiuni
1, Pentru ună locotenentit-colonelii de :
cercetătâre, va înainta în acelaşi timipă geneUni generală de brigadă, preşedinte;
raului comandanti ală divisiei și actele proDuci colonelă, membri.
prii a lămari comisiunea,
|
.
Art, 19. Comandantulii divisiei, convocândă
5 Pentru unii colonel de :
comisiunea, va determina imediat diua în care
acesta să începă cercetarea.
Trei generali de brigadă, din cari celă mal
Elii va da ordini oficerulul objectă alii cervechiiă în gradă, ca, preşedinte.
cetării de a se presinta înaintea comisiuniă arătândiă şi motivulă pentru care esto supusii
| cercetării.
6. Pentru unii generalii de brigadă de :
Art, 20, Dâcă oficerulii objectă ali cercerel generali do divisii. din cazi cel mai tări nu so
va presintala diua arătată, şi dâcă
vechiă în gradiă, ca preşedinte.
afară de acsata na va expune nici ună motivă
Art, 1i, La casii de neajungere de ofigeri valabilă de împedica
în activitate, pentru compunerea comisiunilorii şi se va menţiona re, sa va proceda în lipsă
absența în procesul-verbală.
cercetătore, conformi articolalui precedentă,
Pentru casii de necunoscință a regulamense potii lua ofişerI do ună gradă imediată în- telori, ofigerală
va trebui ncapărată a so preferiorii, însă totii-dâ-una ma! vechiii în gradii sinta înaintea comisiej.
de câtii oficesulă objectii ală cercetării.
Art, 21, Comisia cercetătâre va încheia luComisiunea chiămată a sc pronuncia asupra crarea sa
printrunii procesă-verbalii în care va
unui colonel sâi generală de brigadă va pu- constata
faptulă
tea, fi compusă, în jipsă de ofigeri generali în supusi cercetări pentru care oficerală a fostii
y.
activitate, şi de generali în retragere sâă deLa casii de diverginţă de opiniuni în relatamisionaţi, precum asemenea şi de generali în rea faptului,
membrali de opiniune diferită o va
neactivitate, afară do acei trecuți în acâstă po- consemn
a în josală procesului-verbaliă.
siţiune prin retragerea funcţiunei.
Arte 12, Cândă ună ofiţeri va fi trămisă înaintea unei comisiani cercetătâre pentru necunoscința regulamenteloră militare, duo! membrii, celii puşinii, vorii fi din arma, din care ofi- Despre trecerea oficerilorii în neactivigerulă face parte.
tate pentru concedii mai lungi de
,
|
Art, 13. Na vori putea face parte din co6 luni.

SECȚIUNEA 1Y

misia cercetătâre :

|

1. Rudele ofişarului objectă ali cercetării
până la alii 4-lea gradii inclusivii;
2. Autorulă plângerii,

Art, 22, Trecerea în neactivitate pentru con-

cediii mai lungă do gâse luni se faca în urma,

unsi cereri

de asemenea natură, adresati, de
Arte 14. Preşedintele şi membrii comisiu- oficeră ministruln
niloră cercetătâre voră fi numiţi de comandan- lea erarchică, In i nostra de resbelă prin caacâată posiţiune se ror trece
tală divisiei teritoriale din care face parte ofi- | şi ofigerii cari,
fiindii deja în concediă, ar cere
7
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uă prelungire de concedii, carg adăogată
la | precum şi la uă misiane specială s6ă cu ocacel antericri va trece peste mai mult de G lun],
sianea concentrăriloră de trupe.
Asemenea, concedii se azordă numai atunci,
cândă nu sunti în detrimentulă serviciulu
i, şi
nică uă-dată pe ună timpi mai îndelungată
TITLULU LII
Qe

ună ană.
.
Arte 20, Trecerea în ncactivitate pentru li-

Despreretformă
cenţiare de corpă, suprimare de funcţie. acordarea anul conzediii mai Inugă de 6 luni și
pentru ofcarală încstândă ain fancţiunea
de
ministru de resbalii, se face prin decretă Dome Despre trecerea în posiţiune de reformă
pentru infirmităţi incurabile
nescă, asupra unul raportă ală ministrațu
j nostru de resbelă.
Art, 27, Comisiunea, medicală, însărcinată
Arte 24, Timoală petrecuti în neactivitate
pentru concediă mai lungă de 6 lună este so- a constata, dâcă oficeruli este de trecat în posiţians de reformă pentru înfirmități incurabile
cotită namai pentru reformă şi retragere.
Oâgerulă pusi în neactivitate pentru con- se va compune şi convoca, conformi disposiţiu-

cedii mat lungi do 6 luni nu pote fi chiămată

în astivitate mai înainte de împlinirea concedialui dobândită, după care clă are dreptă la
jomătata din funeţianile vacante ate geadolui
stii din arina în care face parte.

SECȚIUNEAI

niloră din art. 6 şi 7 din acestă regalamentă.

SECȚIUNEA 11
Despre trecerea, în posiţiâne de reformă
Art, 25, Ofgerit în neactivitate prin supripentru măsuri de disciplină şi incamare de funcţiune, licenţiare de corpii, întârpacitate.
cere din capti
vitatea, infirmităţi timporale, voră

fi chiămață în activitate, după rândală de ve-

chime ce aă în acâstă'posiţiune, şi, la egalitate
de vechime, pe cel mai vechiă în gradă.
Acâstă disposiţiune se aplică şi oficeriloră

aflaţi în neactivitate prin retragerea fancţiu-

nil, şi peutru concedii mai lung ds 6 luui,
bentru care coinisianea cercetătâre ară avisa

Compunerea

consiliilorii de anchetă

Art, 28, Santă dacă feluri de consiliuri de

.
anchetă :
1. Consiliulă de anchetă de divizie;
2, Consiliuliă'de anchetă specială pentru generali de divizie, generali de brigadă, asimila=

că suntii susceptibili d'a fi priimiţă în acti-

ţii acestoră grade, statali-majoră Domnescă,
ofişară din administraţia centrală, parchetul

visorio vacantă din causa absenței titularului,

conformii tabloului următoră :

vitate.
Art,
cențiare
târcere
cândă a

|
consilialui de revisie.
26, Ofgerii în neactivitate pentru liArt, 29, Fie-care cousiliă de anchetă se va
de corpă, suprimare de funcţie şi încompune ds 5 membri, cari afară din casurile
din captivitate, potă fi chiămaţi ori- prevădute la art. 32
de mat josă voră fi numiţi
îndeplini timporală uă fancţiune pro- după graduli ofigerului
objeatii ală anchetei,

]|

1

! NUMIREA GRADULUI 0-

|
i

FIGERULUI OBJECTU
ALU ANCHETEI

>

|Sab-locotenentă

|

|
i

Pneşrninre

__

|

!
|

MeEmsBnIi

i

Locotenentă-colonel

| 1
'Locotenentă-colonel, 2
Colonel,
]
„Generală de brigadă, 1
|Generală de brigadă. 2
|Coloneli.
“Generalii de dirizie.
2
(Generală de brigadă, Generali de divizie,
4
Generală de divizie. “Generală de divizie,
4

Locotenent.
Căpitană.
Majorii,
Locotenentii-colonelă

|

|
|

Art. 30, Trei membri celă pugină oră tre-

bui să fio din arma din care cfigeruliă objectii

ală anchetei face parto, 6ră pentra ună subJocotenentii, locotenent şi căpitani, consiliul
-50 va compune asti-feli, ca duoi membri celă

.

||

|

!

majoră, 2 căpitani, 1 sub-locotenentii;
majori, 1 căpitană, 1 locotenentă;
lecotenentii-colonelă, 2 majori, 1 căpitani;
colonelă, 2 locotenenţi-coloneli, 1 majori;
coloneli, 2 locotenenţi-coloneli;

|

|

generali de brigadă, 2 coloneli;
generali do brigadă;
generaii de divizie.

puţinii din cei trei mai susii citați să fie din
corpulă din care face parte,
Se esceptâză, din acâstă regulă companiile

şi escadrânele făcândiă corpi în parte,
Inspectoriile de grăniceri, de călăraşi şi mi-

.-
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liţiile se consideră pentru compunerea

»

consi-

chimii pentru fie-care gradă din care sa alcătnesce consiliulă de anchetă,

Art. 31. Preşedintele şi membrii consiliu-

plică şi la numirea, consiliiloră speciale întru
câtii privesce pe generali; pentru cel-alţi ofi-

liului de anchetă fie-care inspectorie drept ună

corpă în parte.

lul de anchetă do divizie suntă numiţi de comandantuli diviziei teritoriale. ră pentru consiliuiă de anchetă specială santă numiţi de ministrulii nostru de resbsli.

Membrii de graduală ofșerulul objectii al an-

chetei nu voră putea fi mai nou! de cât acesta,
Art. 92, In casă de lipsă scă de împedicare
constatată, membrii absenţi sâă împedicaţi

voră fi înlocuiţi prin ofigeri de acelaşi gradi şi

Art, 36. Disposiţiunile art. 94 şi 35 so a.

geri însă ministru nostra de resbrl se va rapotr-

ta la tabloarile ținute de comandanții divizii-

loră teritoriale.
art, 37, Ofigerii făcânâă parte din statulă- majorii Domnesc nu poti fi tră mişt înaintea
unui consiliii de anchetă de câtii în urma înaltei nstre aprobări.

în lipsă do gradă imediată inferioră, însă fără
ca ofigerii din noă numiţi să fie mai noni scă
SECTIUNEA II
de ună gradă inferiori de câtă acela ală ofigerolul objectii alii auchetel.
Despre formele anchetei
Dâcă din causa vechimii gradului nu se voră
putea înlocui cu ofigeri de acelaşii gradiă, airt, 25, Nici unii ofigerii nu va putea & trătunci se va numi oficeri cu unii gradă imediată misi înaintea unui consilii
de anchetă, fâră
suparioriă aceluiu ali oficsrului absent sc îm- ordinulă speciali 21
ministrului noatru e respedicati. Dâcă în divizie nu există ofigeri în- belii; cu tote acestea,
în timpă de resbeli irintr'una din condiţiunile cerute spre a face parte da-se trebuinţa a se
supune
din consiliulă de anchetă, sa va refera ministru- consilii de anchetă, generali unii ofigeră unui
! comandanţi-prilui nostru do resbelii, care va lua măsurile ne- mari roră exercita
aceleaşi drepturi ca minicesarii spre a complecta consilinli, numindă o- stru nostru de resbelă
, afară numai cândă of.
fgeră din divisia cea may apropiată.
geruli în cestiune ară fi generală de brigadă
In tote casurile ofigerii chiămaţi a face parte 36 de divizie si asimilat
i la acestă gradă,
din consiliulă de anchetă voră fi luați dintre
Art. 39, Când pentra una din carsurile precei în activitate. Cu tâte acestea cândii din vădute la art. 13 din
legea din 5 Ianuariă 1872,
causa gradului, numirală ofgeriloră în activi- unii ofigeri în activita
tato na ar fi suficientă pentru compunerea, con- în casă da so trămite te sei neactivitate va A
înaintea unui consilii
siliului, miniatralii nostra do resbeli îl pote de anchetă, unii raportă
specială G'impreună
complecta cu ofigeri aflaţi în neactivitato prin cu tenguirea, de va exista,
fi transmisă rin
suprimare de funcţie s€ă licenţiare de corpi. calea erarchică ministrului vanostru
deresbelă,
In casă de lipsă de membrii pentru compuTângairea sa va putea, face de ori-ce per:6nă
nerea consiliului de anchetă relativii la gene- care se va crede vătămat
ă, sâii «de oficii» da
rali, elă se va putea complecta sâii chiar com- uuulă din superiorii ofgorul
ui care îl privesce.
pune cu generali în retragere s6ă în dimisie.
Ori-care ariifi gradulă ofigervlui care o va, priiArt. 33. Na vorii putea face parte din con: mi, el este dâtoră a o înainta
prin calca esiliulă de anchetă :
”
i
rarchică ministrului nostra do resbelă,
1. Iiedela ofigeralut object ală anchetei până
In timpulii inspecţiilorii şi cândă inspectola ali 4-lea gradă inclusiră ;
rulă generală se va afla pe locurile de inspecţie,
2, Autorulă tenguirii sâii ală raportului spe- actele în locii dea fi transmi
se ministrului nociali care a motivati numirea consiliului:
stra de resbeli prin generalulă comandant ală
3. Roadele autorului tenguirii penă la 21 4-lea diviziei, voră fi transmi
se prin inspectorul gogradi inclusivă.

Art, 34. Comandanții diviziilorii teritoriale

vori forma pe ântâia di a fie-cărnY semestru,
pentru fie-cara armă şi după ordinca vechimii,

ună tabloii generală de toţi ofigerii făcândă

parte din divizie. Acesti tabloi se va publica
în Îloniterulii Ostei.
.
Ofigeri! mutaţi din divizie în cursulă semestrului se stergii de pe tabloii, ră cel mutaţi
în corpurile cari facă parte din divizie, nu

se

potii înscrie de câtii pa tabloulă semestrului
viitoră,
2

Art. 35, Comandanții diviziilor compunând

consiliile de anchetă, conformă art.29 şi 30,
voră laa pe ofigeri! snecesivi şi după ordinea ve-

nerală, căruia, voră fi încredințate de şefală

corpului s6ă serviciului inspectată; raportulii
specială va fi făcuti, adică :
Pentru ofigerulă dintiunii corpii de trupă,
de către comandantul corpului ssă de ofigerulă
superioră pe care acesta îl va numi.
Pentru ofigerii fără trapă, ofigerii de gendarmerie şi ofigeriă în neactivitate, de cătro

şeful de statii-majori ală diviziei sâi de un ofigerii superiot numit do comandantulă diviziei.
Pentru meumbriiintendenței militare, (afară
de intend.) ofşerii sanitar! şi de administrație, de către şefali servicialui,
Pentra ofigerii din administraţia

de către directorul Ministerului,

centrală Pi
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Pentru şeii! de corpi până la gradulii de co-

lonelă inclusiv, de ciitre generalii de brigadă.

Pentru ună generală şi pentru cet asimilați
cu acestă gradă, de către unii generală rumită
de ministru de resbelă.
Ofgerii prin intermediarală cărora tângairea şi raportul specială vori fi transmise ministruluă norstru de resbeliă, le voră viza fără

"aşi emite' opinia.

Ministruliă nostru de resbelii va putea. când

„va socoti de trebuință şi fără îndeplinirea formalităţitoră de mai susă, să trămiţă de oficii
pe ori-ce ofigerii din activitatescă neactivitate
d'inaintea unui Consilii deanchetă pentra unul
din casurile speeiticate la'art, 13 din legea din
5 lannurie 1872,
Conformi art. 9 din legea susă citată, când
uuă ofigeră va fi rămasă în neactițitate prin
retragerea funcţinnii în timpii do unii ani, elă
va trebui a fi trămisă înaintea unui Consiliă de
anchetă de către ministrulă nostru de resbolii.

Art. 44. Dâcă ofişerulă objectă ală anchetei nu so va presinta la locală, giua şi ora îndicată, şi decă nu va.fi presintată nici un motivii valabilii de împedicare, se va proceda în

lipsă şi se ra menţiona absenţa în procesalii-

verbală, care va cuprinde părerea Consiliului
de anchetă.
ă
Art. 45, Raportatorulă va citi ordinul de

conrocare şitote actele transmise de ministrul
nostru de resbelă.
pi
|

Art, 46, Ofgarulă trămisă înaintea unui
Consiliă de anchetă diu causa prelungire! neactivităţei ssle mat multă de ună ană, va putea

îi vizitată de oticarit sanitari otăriţi de pre-

şedinte.
:
Inacestă casii procesul verbal, care va conține părerea Consiliului de anchetă, va men-

ţiona şi declaraţia ofigariloră sanitari,

Art, 42, Ofigaril sanitari sâă alte persone
chiămate înaintea, unui Consilii de anchetă,

va trămite pe ună oficeriă înaintea unui Con:

spre a da lămuriri 'şi voriă face declaraţia
pe
rândii şi în deosebi.
Ofigerulii objectăală anchetei şi membrii Con=

dantă ali divizie tâte actele proprit a lămuri
Consiliul.

siliului le voră putea, adresa întrebările ce le
voră găsi de cuviinţă, însă prin organulă pregedintelui.
|

Arte 40. Când ministrulă nostru de resbel

sili de anchetă, va trămite generalului coman-

Aceste acte cândi vori fi privitâre pentru
unii ofiarii în neactivitate în timpă do un an,
urmeză, a conţineşi causele puneriis6leîn neactivitate, precumşi tote sciinţele date de autorităţile civile şi militare asupra purtărei şi să-

nătăţei sâle.

Art, 41, La priimirea acteloră trămise de
ministruli nostru de resbelă, generalulă comandanti ală diviziei va numi membrii cari
voră trebui să compună Consiliulii de anchetă
şi va numi dintre et ună raportatoră care va fi
toti-d-una în gradii superiori ofgerului object
ală anchetei.
Eli va convoca apoi Consiliulă ar&tânaă fiecăruia, din membrii epoca, luculii şi objectuli
convocării.

Art, 48. Persânele chiămate d'inaintea Con-

silialui fiindă ascultate,

ofigeruli objectă ali

anchetei 'şi va presenta obserraţiile sâle.
Preşedintele va consulta

apoi pe membrii

Consiliului spre a sci dâcă ei sunti destulă de
lămuriţi ; în casii de afirmaţie, elă va depărta,
ps oficerulii ohjectii alti anchetei din Camera
Consiliului, Sră la casi contrarii, ancheta va,
continua,

Art. 49, Terminându-se ancheta, preşedin-

tele, conformă casuriloriă pentru cari oficerali
e trămisă înaintea Consiliului de anchetă,va
pune separatişi în termenii de ma! josiă cestiunile urmetore, adică.
Pentru causă de indisciplină

Generalulă va da totă-d6-una ordinii oficara„1, D.... este în casulă de a fi reformată
lui objectii alii ancheteide
a se presintala Consiliă la loculii, giua şi ora fixată, şi "i va face
cunoscutii numele raportatorului,
Dâcă ofigerulă objectă ală anchetei esto unulii din cei prevăduţi la art, 28, alin. 2 din acestii regulamentă, ministrulă nostru de resbal
va îndeplini elă însuşi formalităţile prescrise

prin presentulă articolă.
.
Art, 42. Tote actele, cari vori fi nevoiti

convocarea, consiliului de anchetă, voră fi trămiso mai ântâii preşedintelui, caro lo ra da

raportatorului şi acesta va încunosciința pe oficerul sopusii anchetei.
> Art, 43, La deschiderea şedinţei, preşedin-

tele, după co va ordona a se introdece ofigerul
objecti ală achetef, va citi Consiliului art. 10,
11, 13, 14, 23 şi 29 din legea din 5 Ianua-

rie 1872.

pentru purtarea rea din obicinuință?
2, D.... este în casuliidoa
îi reformatii
pentru greştle grave în serriciă, s6ii în contra

disciplinei >
3. D.... este în casul d'a fi reformat pentru greşeli în contra onârei?

Pentru casulă de încapacitate
D.... este în casul d'a fi reformat pentru
incapacitate în servicii?
Pentru casă de ncactivitate
D..... ce se află în neactiritate de mai
mulță de unii ană este în casolii de a fi reformatii ca nesusceptibile de a fi rechiămată în
activitate?
Art. 50, Nici uă altă chestiune de cât cele

MILITARE

arttate în articolulă precedinta nu va putea
fi pusă Consiliului de anchetă,
Asupra fie-cărei chesticni, pentru caro Consilială va avea a decide spre a'şi forma părerea, membrii vorii merga la scrutinulă secretă
devunendă întruă urnă pentru afirmativ ună
biletii pe care va fi scrisă cuvântulă da şi pentru negativii ună bilet pe cara va fi scris cuventală nu.

Art, 51, Procesali-verbalii, cuprindând pă-

rerea Consiliului, va î subscris de toţi membrii şi trămisă ministrului Nostru de resbelă
cu tâte actele sprijinitâre prin intermediulii
generalului comandantii alii diviziei, și direct
de preşedinte, în casulii convocării unui Consiliă de anchetă specială.

Arte 52. Şedinţele Consiliului de anchetă

5?

art. 15 din legea asupra posiţiei ofigerilor, pentru a mă bucura de drepturile ce *mi acordă
legea ponsivniloriă, şi declară că mă retrag în
judeţul... comuna.
,.> ..

Art. 56. Cererea de trecere în posițiune de

retragere a unui militarii, făcândă parte din-

trună

corpă de trupă,

este vădută

şi certiti-

cată de Consiliulă de administraţie ali corpu-

lui. Acesta le comunică sub-intendentului militară care viz&ză cererea, şi cele alte acte dâcă
le găsesco regulate, şi lo inapoâză după aceea
Consiliului de administraţiune, spre a le supura comandantului diviziei teritoriale,
Comandantulii diviziei teritoriale, după ce

a Juată cunoscirţă de motivele cererii oficeru-

lui, şi s'a încredinţată de împlinirea tutulori

formalităţilor, le adres€ză ministru

lui Nostra
voriă fi secrete,
3 resbalii.
Consiliul de anchetă se va disolva fără nici
Arte 67. OBgerii cari nu facă parte dintr'an
unii altă ordini, îndată ce "şi va fi dată păre- corpi de trupă sfă dintr'uni
ă stabilimontă, area asupra lucrării pentru care a, fostă con- vând Consiliă de adminis
traţiune, adresâză cevocati.
rerea loriă pria calea erarchică comandantului
Arte, 53. Când mai mulţi ofigari de acelaşi diviziei teritoriale în care
suntă întrebuinţaţi.
grad şi din aceeaşi divisie vor fi trămişă îoain- Acâstă cerera
e trămisă înaintea sub intendentea unui Consiliii de anchetă pentra aceeaşi tului diviziol, care
procedză. întocmai ca Concausă, Consiliul va statu prin acelaşi proces- siliulă de adminis
traţiune în privința, cererii
verbală pentru toţi.
făcută de ofgerii do trupă.
|
Arte 54. Cândă sre-una din formalităţile

privitâre la comisia cercetătâre sâii Consilii de

„ Arte 65, Cândă ministru Nostru de resbelă

va recun6sce că ofigerii cari aii ajunsă la etaîntru cea ce privesce tea de 50 ani, fără a 6 dobândi
tă gradulii de
numirea lor, sâă în modă dea proceda, ofişeril majoră, s6ii la etatea
de 60 ani, fără a fi docari se voriă crede vătămaţi pot recurgo înain- bânditii gradulă
de generală, suntă susceptitea Consiliului de rivisie ali armatei.
bill d'a so trece în posiţiunea da retragere, va
Recursulii va fi îndreptată prin calea erar- lua disposiţiune pentru
întocmirea actelor mai
chică ministrului Nostru de resbelă, care "lă susă citate,
informâadiă în acelaşi timpi pe
va supune desbaterii Consiliului de revisie,
ofigară,
.
In acestă casti, Consiliulii va stataa numai
Trecerea în posiţiune de retragere se face
intra câtii privesco păzirea formelori,
prin decretă Domnescă; ofigerulă so va consi-

„anchstă roriă fi călcate,

SECŢIUNEA IV
Despre

retrageri

Art, 5, Orl-ce ofișeră, care ra fi împlinită
ună termeni de sorviciă prevădutii prin legea
pensiuniloră, va putea cere trecerea sa, în posițiune de retragere,
Cererea, de trecere în posiţiune de retragere
va conține :
1. Uă expunere a, serviciilorii şi companiilor
ce oficerulă "şi propune a valida pentru dobândirea pensiunii;
2. Actulă de nascero sâă certificatul ofigerelui stării civile, constatând vârsta, ofișerului;
3, Unii acţii arătătorii că ofigerulă voesce a
trece în posiţiune de retragare, pentru a se bucura de pensiune, şi concepută în termenii următori :
Sa

<Sub-semnatulă (numele şi prenumelt) ceri

a fi trecutii în posiţiune de retragere, conform

dera în acâstă posiţiune din diua în care se va
putea bucura de pensiunea acordată de lege.

Art, 59. Ofigarulă care arii voi să demisio-

reze din armată va înainta, prin calea erarchică
ministrului Nostru de resbelii demisiunea sa
concepută în termenii nrmătoră :

«Sub-semnatuli N. N. demisionezii de bună

voiă din armată, reservându'mi drepturile ce
"mi acordă legea pensiunilor, și declar că mă
retragă în judeţulă . .. , comuna. ,. .>
„ Demisiunea ofigerului va fiaprobată prin decretii Domnescă,

TITLULU IV
Despre

posiţiunea oficerilor de miliții

Art, G0. Casurile do dastituire prevădute

prin art, 2, din legea posiţioi ofigerilorii, sunții
aplicabile ofigeriloră miliţiany, cândă aceştia
se află sub arme,
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TITLULU V
Despre

TITLULU VI

soldă

Despre suspendare

-

Art. 61, Ofigerii puşi în neactivitate pentru

Art, 63, Ministrul Nostru de resbel va pu-

voră priimi pe timpuli întrebuințării
lor la serviciu uă diurnă care însumată la solda do neactivitate se formâză uă retribuțiuue
egală cu solda şi accesoriile cuvenite gradului
ofigerului şi îusărcinăriă co "i s'a dati.

gulamentuliă de facă sâăi do nă urmărire judiciară.
Pe timpulă suspendării, ofişerulă nu va înceta a so bucura de soldă şi accesorii, conform
gradului şi funcţiunii ce ocupă,

concedii mai lungă de 6 luni nu ati dreptă la tea ordona,
suspendarea din funcţiune a unui
nică vă soldă.
'
oficeră,
Arte 62, Ofigerii în neactivitate chiămaţi
Suspendarea va fi urmată cel multin 15 dile
timporalii a exercita uă fancţiune; conform de uă anchet
ă disciplinară, prevădută de reart. 26,

REGULAMENTU
PENTRU ADMISIBILITATPEA SI EXAMINAREA SUBOF
ICERILORU CU DREPTU DE INAIN=
TARE LA FUNCTIUNILE DE GUARDI DE ARTILERIA

(Decretii din 27 Iulit 1871)
Condiţiunile de admisibilitate
Arte 1. Furcţiunile de guardi de artilerie

se dai numai sergenţilori din activitate din
arma artileriei după ună examenă co va de-

pune înaintea Comitetului consultativă,
Arte 2, Guargii de artilerie sunt; responsa-

bili de conservarea şi distribuirea materialelor,
conformii regnlamentelorii magaziilorii.

Arte 10, Acel dintre suboficeri cari aă satisfăcutii examenului de admisibilitatea dâră
n'aă putută îi înaintați diu lipsă de vacanțe
soficiente, aă dreptă reservatiă de înaintare,
însă vor fi clasați după notele obţinute cu
can-

didaţii din anulii următorii. Potă însă a recti-

fica clasificaţia lori prin notexameni uă-dată
cu aceşti din urmă,
-

Arte 11. Programa caro va servi ComitetuArt, 3, Guardil de artilerie sunt supuşi în lui pentru examin
area candidaţiloră va fi cea
tâto Iugilor şi regulamentelor militare.
unnătore :
|
Arte 4. Guardii da artilerie nu potii trece
în corpurile do linie ca ofigeră.
Aribuetica
Acte B+ Guargil de artilerie potă concura la
funcțiunile de oficeri de administraţiune şi de
1. Definiţia aritmeticej, numcraţia vorbită,

intendenţă, în urma unui cxameniă şi la rândurile de înaintare, după alegere, precum şi a-

cestia la cele de guardi totii la rândulă de a-

legere.
Art, 6, Subofigerii propuşi pentru înaintare

numeraţia scrisă, adunarea, scăderea,
2. Imulţirea,
- 3. Impârţirea,
4. Numerile întăitore; aflarea celui mai mare
comuni împărţitorii.
5. Imparţibilitatea numeriloră prin 2, 3,4,

voră fi examinaţi în Bucurescide către Comitetulă cossultatică de Ja 10—15 Decembro în 5,6, 9 şi 10;
fracțiile ordinare; cole patra ofie-care ană,
peraţiani ale fracţiilorii,
Arte de Notele şi clasificarea se va face con6, Fracţiile decimali; adunarea, scăderea,
formă regulamentului scslei militare,
înmulţi
rea şi împărţirea.
Arte S. Coritetulă consultativă va întocmi
1. Sistemulă metric

după fie-care examenii unii tabloii generală a-

în suprafaţă,

ă, măsura în lungime,

nume, în care subofigerii voriă Â înscris! în or- netă, în timpă.în grosime, în greutate, în modina clasificării.
8, Regala de tovărăşie, interesulă simpla,
Acestii tabloă va fi publicatii în Monitorul regula de
scomtii simplu,
Oslei. 9, Pateri şi rădăcini pătrate cu extragerea
Art. 9. Snboficerii voră fi înaintați dopă lori,

acest tabloii pe rândă, conform legi! de înain-

tare şi trebuinţeloră armatej.

10. Rădăcina cubică cu extragerea ei.—Pro-

porții şi regula de trei simplă şi compusă.

+

MILITARE

Gramatica română

1. Introducerea gramaticei, părţile cuvântu-

lui : substantivulă, adicctivalii, articolulii.
2. Pronumele, verbul, preposiţia, adverbul,
conjucţie, înterjecție.
3. Snbiectală, complinirile, verbele predicative.

4. Variaţiunile în numără, genii şi casă ală

adiectireloră şi pronumeloră,
5. Variaţiunile în namării și genă ale substantiveloriă şi adjectivelorii cualificative.
6. Variația, verbelor, regulate şi neregulate,
7. Analisii gramaticală,
8, Proposiţiune şi părţile ei; analisă logică,

9. Ortografia, punctaaţia.
10. Stil, stilă simpla, stili militară, stilă

temperatii,

Geografia
1. Definiţia geografiei, punctele cardinale,
globulii, atmosfera, apa. escatulii, omenire
a,

regiunile principali ale Europer, mările, golfarile, strîmtorile, insulele, peninsule, capuri,
lacari, munţi, vulcani, fluriuri, rîuri ale Earopei,
.
ia
"2. Insalele Britanice cu părţilo Danimarcei;
India şi Rusia,
3. Francia, Elveţia, Belgia, Austria, Germa-

|
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„3. Alexandra I-ii, domnulă Moldaviei, şi fii

tăi; I6n Corvin de Uniade,

6. Tepeşii şi Ştefan I-iă, domna! Moldaviei. :
1. Bogdan, domnulă Moldavioi, Radu cel :

mare şi Negu ali României, . :
" 8. Petru Rareş, domnulă Moldaviei; I6n Za="
polia, domnulii Pransilvaniei,
E

9. Mircea ală III-lea şi fit luY; Mihai Bravali, domni ali Româniej.
N
10. Mihai Bravul, domnă pestetâtă Dacia.

1. Adversităţile lui Michaii Bravulă, res-

cumpărarea Transilvanie! şi mârtea lui,
:
12. Şerban Basarab, Vasile Lapa, domnul
Moldaviei şi Matheiii Basarab, domni al Ro-:
mâniloră.
:
13. Constantin

Brâncovâna,

domnnulă

Ro-.

mâniei,
:
“14. Constantin Basarab, domnul României;
Şerbani Cantacuzino, domnulă României,
15. Nicolae Mavrocordat şi Constantin Mavrocordată.
ÎN
16, Alexandru Ipsilante.
-

17. Grigorie Ghica, domnul Româniloră şi

I6n Sturza, domnul

Moldaviei.

ge Bibescu, Grigore
Alexandru Î6n L-iă.

Ghica, Barba
|

”

18, Michaiă Sturza, Alexandru Ghica, Geor-

Programa de gcometiie

Ştirboiă,

:

nia de
nordii cu ţările anexate Germaniei de la
*

+

Objectulii geometrică, linie, punctă,.supraSadă.
faga, volume, despre linie, linia drâptă, linie .
4. România,— Limitele ci, clima, rîurţ, Ja-: frântă, linie curbă, Traseul i măsnrarea
unei
cură, munţi, porturi, ozigina, limba, religiu
nea, linii drepte pe chârtie şi pe pămâatii.
marca, culSrea națională, împărţirea României.
Circumscripţia, cercului, centru, raza, dia5, Districtele Mehedinţi, Gorjiii,- Vâlcea, metru, împărţirea, circumacripţia în grade;miDoljiă, Romanați, Teleormaniă, Oită, Argeşu, nute şi secunde,
aa
.
.
Muscelă, Dâmboviţa, Iiforă,
Conturulii une! circonferinţe eate de nă po-

6. Districtele Vâlcea, Ialomiţa, Prahova,

trivă cu lungimea diamotruini s6i îmulţită

Buzei, Brăila, Râmnicu-Săratii, Patna, Te- prin 3,14..,.
|
IN
cuciii, Covarluiă, Tatora,
!
7, Districtele Vasluii, Făleiă, Cahalii, IsDespre unghiuri .
Inaili, Bolgrad, Iaşi, Romană, Bacăă, Nemţu,
Definiţinnea unghiului, vârfari şi laturi! Ar:
Sucâva, Botogani, Dorohoiă.
8, Basarabia cu ținutele ei: Bucovina, Tran- culii de cere variăză îu proporţiune ca unghiul;
silvania, Temigana, Crişana, Marmorosal, I)o- că mărimea anni anghiă esto exprimată prin
numărul de grade ce are arcul cuprinsă între
brogea.
9. Portugalia, Ispania, Italia, Turcia, Ser- laturile sâle şi Qescrisă din vârfulă săi ca centru; să sa construv unii uaghii ecuală unui alt
Via, Grecia.
:
.
.
unghii dată :
2, cu compasulă; 2 cu raportorală, Istoria Românilorii
Duos unghiuri formate prin întâlnirea unek
1. Starea Daciei înainte de venirea Roma- drepte co cade pe uz aita valorsză totă-ds-una
180 grade. Unghiuri suplimentari ; difiniţiunilorii,
.
2. Starea Daciei sub Traian şi următorii luj. nca unghiului drepti, unghinli ascuţitşi ob3. Iestiuian şi următorii lui în imperiul Bi- tusă; anghiarila opuse la vârfă suntu ecuale.
zantin; venirea Balgarilor, Unguriloră, Tăta- Unghiolă formată do linia de Mira cu axul unel arme,
î:|
riloră.
4, Radu-Negru şi Mihaiii Basarab; Stefan I-iă

şi fii lui, domnii Moldaviei; venirea Pureiloră

în Europa; Mircea I-iă, domnuli Româniloră,

„Perpendiculare şi oblice

Definiţiunea perpendiculare! şi a oblicai. Pe
5

,

60

.

LEGIUIRI

ună panctă luată pe uă dr&ptă nu putemă ră- ! Duoă triunghiuri drept-ungh
ii suntă ecuale
dica de cât uă perpendiculară pe acâstă dr€p-! cândă ai ipotenusele
ecuale şi uă lature a untă, -— Perpendiculara este drumulă cel mai ghiulu! dreptă ecuală.
scurti de Ja uni punct la uă drâptă. Tote
In triunghiulă isoscelă, unghiarile opuse la
puucturile perpendiculare suntii egală depăr- laturi ecuale sunti
ecuale; unghiurile unui
tate de extremităţile drepte pe cari acea per- trianghiă ecuilateralii
valorâză fie-care 60 de
pendiculară este rădicată. Metodă de a rădica grade. A se construi ună
triunghii ecuală us6ii de a cobori uă perpendiculară pe uă linie, nui altă triunghiă dati.
seconstrui uni nnşi a împărţi linia dreptă în 2, 4,8, 16 părţie- ghiă de 45 grade şi de 60A grade..
gale : 1, pe chârtie; ală 2, pe pământă,
Duoă drepte perpendiculare pe uă aceeaşi
Despre poligone .
drâptă sunti paralele între ela. Dnoă paralele
suntii pretutindeni de uă potriv depărtate,
Suma unghiuriloră anui patrulater este eDuoă paralele, neformânăă unghiclii între ele,
trebn» să o fie-care de'uă potrivă încheiate cuală cu patru unghiuri drepte,
Variaţiunile patralaterului : trapeză, parape uă aceeaşi parte a secantei, de unde urmeză
egalitatea unghiurilor corespondente, egali- lelogramă, losangiii, dreptă-unghiă, patrată.
Intr'unii paralelogramiă, laturile opuse sunt
tatea unghiuriloră alterne-interne, alterne-exccnale. Ce se numesca poligonii regalati? Să
terne etc.

- Să ducemii mai multe paralele la uă drâptă
prin ajutorulii liniei şi ali echerului.
Să ducemi uă paralelă pe pământă,

„Să împărţimii uă drâptă în părţi egale.

Construirea une! scale de proporţiune şi metoda de întrebuințată pentru a găsi lungimea
redusă şi vice-versa,
Tangenta unei circonferinţe este perpendiculară razei dusă în punctul de contactii şi
vice-versa, Cândii duoă cercuri se taie, c6da de
intersecţiune este perpendiculară Jiniet care unesce centrele loră.
Centrulii unul cerci, midloculă unei cârde
şi ală unui arcii se găsesco toti-dâ-una pe ră
aceeaşi linie drâptă perpendiculară cârdei,
” Ecualitatea arcurilor cuprinse între ducă paralele, măsura unghiului înscris într'ană segmentă de cercă; unghiulă înscris într'uă semi-

circonferinţă este drepti. Prin ună punctă dată
să ducemă uă tangentă Ja vă circonferinţă.

Prin trei puncte, unulă în linia drâptă, să
facem să trecă uă circonferinţă. Să se împartă
ună unghii, seiună arcă în 2, 4, 8ete,, părți
egale. Ce trebue să facemii pentru a descri uă
circonferință tangentă la uă drâptă întruni
punct dată şi care să trâcă/prin altă punct?

se înseriă întruni cercă : |, ună triunghi e-

coilateral; 2, un patrat, 3, un exagon regulat.
Deosebirea, între ecualitate; ecualitatea, şi

simplitudinca a ducă poligâne; ducă poligâne

asemenea, ai acecaşi formă și nu diferi de cât
în dimensiuni cari suntă întruni raportiă constantă. A se artta că pentru a dobândi acestă

condiţiune trebuesce ca unghiurile unuia să fie
ecuale cu ale celat-altă (luate în acceaşi ordi-

ne), că raportulii constant întro laturile cele
mari şi cele mici se numesce scala de proporţiă.

Despre măsurarea suprafegelorii
Unitatea de măsură pentru suprafege este
pătratulă, €ră pentru latari este unitatea de
lungime. Să se arâte, prin descompunera în pă-

trate, că ună drepti-unghiă are drept măsură
produsulă bazei prin înălţime.
Să sa arâte âiferinţa care există între părţile decimale ale metrului pătrată şi submu!-

tiplii metrului pătrată şi trecerea de la unele
laaltele, schimbarea metrului pătrat şi hectare.
Paralelogramulii este ecuivalentă drept unghiului de aceeaşi bază şi de aceeaşi înălţime
şi că ara prin urmare pentru măsură produsul

Nnpărţirea, circonferinţei în părţi egali.

basci prin înălţime. Să se arâte că triunghiul

cu circonterinţa cercului, și despre circonferinţele cercului considerate unele în raportii

basă şi aceeaşi înălțime şi că are dreptă m&-

Despre liniile drepte considerate în raportă

de cele-alte.

Despre triunghiuri
Verfurile, latarile, basa şi înălțimea, triunghiariloră; sama unghiuriloră unui triunghi
este ecuală cu ducă unghiuri drepte.
Dacă triunghiuri suntă ecoali: 1, când ati

ună unghii scuală cuprinsă între ducă laturi
ecuale; 2, când aină latureecualăşi adiacenta
la ducă unghiariecuali unalii altuia, 3, cândă
ati câte trele laturile loră ecuale una alteia,

NEI

esto jumătatea unui paralelogramiă de aceeaşi

sură jumătatea produsului bazei scle prin înăl-

ţime. Trapezulă are dreptă măsură produsul
înălţimii prin semi-suma, bazelorii paralele,
măsura profilului din fortificarea pasageră.

Că raportul între circonferință și diametrul
săi esto constantă.
Că cerculii are dreptă măsură produsalii pe-

rimetrului săi îmulţită cu jumătate raza. Metodală celă ma! simplu dea măsura suprafața

ucui poligonă.
Reducândiă cu ajutoraulii patratelorii de stenuri pe scale de 1/2 “fs 1/« ete, să sa arâte că
reducţiunea va fi de 4, 9, 16 ori mai mică, de-

i
!
)!

&

MILITARE

ducândă că duoă figuri asemenea suntă între portative, de focă şi albe. Nomenelatura. loră.
ele precum pătratul latariloră corespondente. intreţinerea lori la corpuri. Magazie şi săli
"Despre planuri, intersecţiunea a duoă plane de arme, Răsteluri. Introţinerea armelorii în
dă uă liniă dreptă; despre perpendiculare în magazii. Incheiarea armeloră portative ; car„generali planurilor; despre unghiurile formate tuze pentru arme, aşedarea loră în chesâno,
de plane şi măsurarea Joră; unghii dicăru; in- transportuli lori; diferitele guri de focă întersecţiunea a duoă plane paralele de ună ală trebuinţate în artilerie, întreţinerea lorii în
treilea perpendiculară prin dacă drepte, cari magazii.
|
.
se strătao paralele la alte ducă drepte, care se
Diferitele trăsuri întrebuințate de artilerie,
strătae, de vom duce câte un plan, ce resnltă? înjerbarea loră în magazie.
Nomenelatura diferitelorii feluri de projec="

Despre solidi

tile. Intreţinerea loră, aşedarea loră în maga-

Poliedre, prisme şi cilindre, piramide şi copunk, sfera, cercuri mari şi cercuri mici, poJuri, zone, etc.
“A se arăta prin descompunerea în cuburi că
unii paralelipiped drept-unghiă are pentru măsură produsulii bazei scle prin înălţimea sa, şi
că prin urmare produsulă celoră trei dimen-

zie, aşedarea loră în
Magazii de prafii,
trebuesc luate pentru
transportuli prafului

Desemnii, liniarii
Legislaţie şi administrare

siuni ale stle.

Explicarea, diferinţeloră ce există între păr-

ţile decimale ale metrului cubă şi submaltipli
metrului cubi (fără a se da demonstraţinni);

măsura unei prisme drepte şi a unzi cilindru
este ecualii produsului baze! scle prin înălțime;
pentru piramidă şi conă este produsulii bazei
prin 1/s din înălţime.
. Calcululă greatăţiloră cu ajutorală volume-

loră şi ală densităţiloriă.

Legea organisărel armatel.
Legea, posiţiei ofigeriloră.
Legea de înaintări.
Serticiulă în campaniă.
Regulamentalii de administraţie şi comptabilitatea corpariloră de trupă.
Regulamentulii depositelorii centrale şi mas
gazil.
-

Re gulamentalii transporturiloră.

Artilerie
„Canoscinţa, diferiteloră

chesâne, calcula! pilelor.
măsurile de siguranţă ce
paza magaziilor de praf;
pa apă şi ps uscati.

sisteme de arme

Regulamentulă serviciului interiori al sta-'
bilimenteloră de artileriă.
Regulamentul de casermarea.
Ministru, generală Florescu.

DECRETU
„NO. 755 DIN 8 APRILE 1871 PENTRU COMPLETAREA ART. 48 ALU REGULAMENTULUI
|
LEGEI DE INAINTARE IN OSTIRE
Sa
(1871)
Art, 1. Articolulii 48ală regulamentului legei deînaintara modificat prin decretul No. 649
din 20 Ianuarie 1871, secomplectăză în modul
următori : coficerii din arma geniului, până la |
gradul de căpitanii inclusivă, potă fi trecuţi

în infanterie în aceleaşi conâiţiuni şi cu restriciunile ce santii impuse oficeriloră din infanterie prin decretulă No. 649, spre a trece.
în armele speciale.»

DECRETU
PENTRU

MODIFICAREA

MAI

MULTORU

ARTICOLI

DIN

LEGEA

DE

INAINTARE

DIN 22 SEPTEMBRIE 1862

(1877
Art, 1. Suntă şi rămână modificata articolele 21, 48, 149, 158 şi 186 din regulamentală
legei

de înaintare,

promulgatii la 22

Sep-

tembre 1862, şi cuprinderea lori va fi cea următâre:
Arte 21. Caporalii gi subofigorii ce stai li-
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berată, imipliniliăă termenulă serviciului, nu tare pentru gradul
ă do soblocotenentii şi în
perdă” gradulă te aveaă în momentalii liberă- arma infant

ră. EX potăi fi readmişi în servicii cu gradul

loră dâpă chibzuinţă şefuluide corp şi numără
vechimea în noua fancțiunea din giua ântâel

loi ntimiri, scădându-se numui timpulii tn care
a întrerupă serviciulă. .

eriei, la rîndulă sergențiloriă pe
armă, d6ca ai satisfăcutii examenulă
prescris.
în regulamentul asupra modului ecami
nărei
subofigeriloră propuşă pentru înaintare,
pen=?
tru acestă armă,

Arte 15. Uă treime din funcțiunile vacan=
La ori-ce concentrare de miliții, caporalil şi te de sublocotenen
t este destinată, pentru subparte din acesti elemcztii oficerii armei.
Ă
ală forgei armate, vină sub arme pentru a înCele-alte ducă treimi se destin elevilor dia
deplini faiicţiunile acestor grade. Pentru ori-co sc6la milita
ră, sublocotenențiloră afară din caconcentrare extraordinară, mai mara de 15 dile, dre,
aii serviti în artilerie, şi în fine subserviciulă făcută se va nuntâra, ca servieiulă ofioricari
loră luaţi din tâtă arma,
A
efectivă:
„a
|
Snbofg
din artilerie mai poti asemenea
“Art; 48, Sehiinbările din armă se facă nu- concura erii
pentra gradulă de
suboficerii făcendă

mai prin permutare şi numai între sublocotenenţi, locoteneniI să căpitani de infanterie şi
cavalerie. Aceste schimbări se autoriză numai

după cererea, ofişoriloră şi consimțimântul ambiloră şefi de corpuri, conformându-se regali-

loră prescrise pentru acâsta în tabloală preco-

denti.Ofigerii autorisaţi a schimba arma ronanță
printr'acâstă singură faptă la vechimea lori,
E inii rindă în armă cu aă di mai târdiă de
câtă 'celă din urmă ofişerii do gradală loră în

sublocotenentă în
infanterie s6ă cavalerie, Ia rînduli sergenţi- '
loră pe armă, dâcă a satisfăcută examenulă
prescrisă în cregulamentulă asopra modul
ui
examinăroi suboticeriloră propuşi pentru înain=
tare» pentru aceste arme,
|

Art, 125, Uă treime din fancţiilede sublo-"
cotonenți este destinată snboficerilori armei,

Cele-alţe ducă treimi so daă elevilorii
in scâla

militară, sublocotenenţilor de genii afară din

arma în care iniră.

cadrele armatei şi în fine subofişeriloră lnaţi
din ttă arma.
Subofigerii din genii ma! potă concura pen-

cotenenţii şi locotenenţii foşti elevi ai scâlei
militare, în casulă următori, d6ca sunti din
ântâia jumătate a clasificaţiunei promoţiunii
lorii, aceştia potă fi trecuţi în artilerie, geniă

«la riadulii sergenţilori po armă,> dâcă a satisfărutii examenulă preserisă în regulamentulă asupra modului examinărei suboficeriloră
propuşi pentru înaintare, pentru acâstă armă,

otărite a se da înaintării la vechime în fie-care
gradă şi după ce se voră fi rândaitiă toţi ofigeTii aflaţi în neactiritate prin suprimarea fune-

cam-dută afară din cadrele armatei, e6ă subofigeriloră de cavalerie sti da artilerie propuşi

Suntă exceptaţi din acâstă măsură : sablo-

tru gradulă de sublocotenent în infanterie,

şi flotilă, fără prejudiţiulu vechimer loză. i
Arte 156, lu trenă nă treime din funcţiunu potă fi însă trevaţi întruna din aceste ar- nile de subloc
otenenții este destinaţă suboficeme prin înaintare şi nu pote să dispunăîn fav6- rilorii
din companii ; cete-alte duoă treimI se
Tea lori de câtă de a patra parte a vacauțelor dai
sublocotenenţilorii trennlnr aflaţi de uă-

țiunei, licenţiare de corpă stă fatârcerea din

captivitate do la inamică.
.
.
Cererile de schimbare din armă, din corpă

ssă din

funcţiune

în acelaşi

corpi,

se înain-

teză do către colonelă inspectorilorii generali

i, în casă de urgență, generaliloră comandanți
e diviziuni. Oligerii generali transmită aceste
cereri Ministeriului de resbelii după ce s'a
asigarată că suntă făcute în intorosulă servieinluă şi că oferii cari facă objectală acostoră
cereri împlinescă condiţiunile cerute spre
a o.
cupa

noua lori fancţinne.
!
|
Art, 149. Uâ treime din funcțiunile de sublocotenentii fiind destinate subufigsrilorii
armă, cele-alte ducă treimi so daă elevilordini

din scâla militară, sublocotenenţilor
afară din

cadre şi cari facii parte din cavalerie şi
în fine
subofigeriloră din tâtă arma,
:
Subofige

rii din cavalerie pot concura la înain-

pentra acâstă destinaţie la ultima inspecţie
generală și cuprinși în tabloulii de presentara

făcută de comitetaliă superiorii de instrucțiune

ală Ostei.
Saboficerii din trenii mat poti concura pentru gradulă de sablocotenentii în infanterie

«la sîudulii sergenţiloră pe armă,» dâcă aă sa-.

tisfăcut examenul prescris prin «regulamentul
asupra modulul examinării subofigeriloră propuşi pentra înaintare», pentru acestă armă,
Art, XI, "Tablourile încheiate de inapectoral generală asupra propunerilor sergenţiloră pentra înaintare la gradulă de sublocotensnti se. voră trămite Comitetului superiorii
ală instrucţiunii 6stei, care va face uă nonă
clasificare pe arme în urma, examenului co fiecare aspirant va depune înaintea sea.

Arte 111. T6te disposiţiunile regulamentare
contrarii ordonanţei de facă suntii și rămână
”
desfiinţate,
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TITLULUI
Despre
A

Arte 8, Nimoni nu pâte fi numită majoră

erarchia militară

Art, 1. Erarchia

precum urmâză :
Soldată.

efootivii în arma din care face parte în gradul
de locotenenti,
.
|

militară în armată este

”

Caporalii sâii brigadieri,
Suboticerii.
Sublocotenentii.
Locotenentii.
Căpitanii.
Majoră.

dițianile de aptitudine pentru serviciulii cerut

de acestă gradii,
Art. 9. Nimeni

|
nu pâte f numită

locote-

nentă colonelă de n'a avut celă pușin duci

ani
îu gradulii de majorii, din care cel pugin duoi.

Locotenenti colonel.
Coloneliă.
Generalii de brigadă,
Generalii de divizie.

de n'a avută celă Pogină tref ani în: gradulii
de căpitanii din care cel puşinii dui ani de
presenţă de servicii Ja trupă în arma sea în
gradulă anteriori, de nu va fi satisfăcută unii
examen în teorie și practică, conformă unui
regnlamentiă speciali şi de nu va îndeplini son-

Despre înaintare

de serriciă efectivă în arma sea,
Art. 10. Nimeni na pâte fi numită colonel
de n'a avută celă puţină duo! an) de servici
efectivii în graduli de locotenenti-colonelă.
Art, 11, Nimeni din corpaulii de stat-majoră,
stati majoră de genii sâă stată majori de artilerie nu pâte fi numiti căpitanii, deea degsebitii de condiţiile mai susă expuse, n'a avut
duoi an! de presenţă de serriciă la trupă, cel
d'ântâiă în infanterie să cavalerie,
6ră cetalţi în armele lorii respective,
.
Art. 12, Nimeni nu pâte fi numiti colonelii

Art, 3, Nimeni nu pâte fi numită cavorală
s6ă brigadierii de n'a servită în activitate
ca

de geniă sâii do artilerie, dâca, deosebiti
de
condițiile cerute pentru tâte cele-alta arme, W'a

Art, 2.

,

Gradele din corpul intendenţei,

corpulă sanitari, ofigerilorii de administraţie
şi guardi de artilorio și de geniă, suntă asimi-

laţi cu gradele din armată fiind supuşi la tâte
legile şi regulamestele militare,

TITLUL IL

soldată minimum şâse luni întruni corpi ală

armatei şi de n'a trecută cu succesă scâla
de
gradulă |.

Art. 4, Nimeni nu pâte fi numită suboficerii

da n'a servită celă pucină şâse luni în activitate ca caporal sâă brigadier.
A

Art, 5, Nimeni nu pâte A namiti sabloco-

tenentă :
,
a. De nu este Români s6ă de nu este naturalisată Românii;

b. De nu are 22 ani împliniţi sâă 19 pentra

acei cari esii din scâlela speciaie;
c. Da n'a serviti duoi ani minimum ca, suboficerii întruni corpi ali armatei sâă de n'a
fostă -elevă ală se6let militare, şi de n'a îm-

în corpulii de statii majori, în statuli majoră

avută cei d'ântâiă duoi ani de presenţă la 'ser-

viciă în cualitate de ofieră superiorii în infan=

terie sci cavalerie, 6ră coi-alţi în armele lori

respective.
.
Art. 13. Nimeni nu pâte f numită general
do brigadă den'a servită celii puţinii patraani

în gradulii de colonelă şi n'a avutii daoi ani
de servicii efectivi Ja trupă, în cualitatede

ofigerii superiori.
II
”
Pe lîngă condiţiunile de mai şusii, unii coloneli, spre a deveni generală de brigadă, tre
bua să posede conducerea celorii trei arme în
teorie şi practică, Aceste enalități se pată constata cu ocasiunea mariloră concentrări anuale,
Art. 14, Nimeny nu pâte fi numită: general
de divizie de n'a servită celă pucini 6 an! în

- Blinită condiţiile examenului eşirei din scolă,
Art. 6, Nimeni nu pte fi numită locote- gradul
ă de generali de brigadăşi dâca n'a conentă, de n'a avată celă pugin duoi ani de ser- mandat
ii armele combinate cu disţincţinne cel
vicii efectivi în arma din care face parte în
puşină în ducă tabere, -.
ti
gradulii de sublocotenentii,
15; Toţi:miliţarii din armată, asimiAFte7, Nimeni nu pâte fi numită căpitani laţiArte
cu
gradel
e
erarchi
oi militare, suntă sude n'a avută celă pugină dnoi ant de servicii puşi la condiţi
ile de'stagiii 'din articolele de
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mai susă semnate precum și la examenile-pze- | pulii ce a lipsită din cadre se va scădea din
vescrise de regalamenttle de aplicaţie a, legii de chime.
,
aţă.
Se va scădea asemenea din vechime timpulă
At 16. Inaintareala gradul de sublocote- petrecuti într'unii serviciă ce nu depinde de
nenti se va, face totii-d€-ana după ună exa- Ministerulă de resbeli ; so exceptăză dintr'amenă trecutii d'inaintea unei Comisiuni asu- ceste disposiţiuni, timpul petrecută în misiuni
pra materiiloră din sc6!a militară.
admise de legea pusiţiei ofişerilorii pentru ofiToţi subofigerii de armată ai dreptuli a se gerii activi; se va deduce în tâte casurile timpresinta la acestă exameni, dâca îndeplinescă pulă trecută în serviciulă unei puteristrăine.
stagiul prevădutiă la art. 5, de li s'aă recuOfigeriă cari înceteză de a face parte din canoscutii aptitudinea necesarie la inspecţiunile drele armatei, conformă legei posiţioi oficerigenerale şi de îndeplinescă condiţiunile de uă lori, se vorii împărţi pentru înainţare printre
bună şi onestă conduită,
diferitele corpuri ale armei din care facă parArt. 17, Uă a treiaparte din gradele de sub- te şi cară vorii fi conservate sâii create.
locotenentii vacante în armată se vorii da subArt, 23, Ofigerii prisonieri de resbelă "gi
ofigerilorii din arma din care facii purte. Cele- voră păstra dreptarile de vechime pentra înain"alte duoă treimi se voră păstra, eleviloră ce esă tare. Nu voră putea dobândi cu tâte acestea de
din scâla militară. Dacă treimi din gradele âo câtă gradulă do îndată superiorii cela! ce
avea
locotenentii se vorii da după vechime, cea-altă în momentuli cândi a fostă prisonieriă.
treime dapă alegere. Jumătate din gradele vaArt, 24, Timpoli de servicii cerută spre a
canto de căpitani se va da după vechime, cea- putea treca dintruni gradiă întraltulă
se va
altă după alegere.
reduce la jumătate în timpi de resbelă.
Ari. 18; Tâte gradelo de majori se dai la
Art. 25, Na se va putea abate din tâte conalegere, constatată prin examene şi, la note e- dițiunile impuse prinarticolele precedente, spre
gale celui mal rechiă, TOte pradele de Jocota- a trece dintr'uniă gradă într'alţulii, de câtă în
nentă colonelii în susă se dati la alegeri.
casurile următâre:
Asemenea se va arma şi pentru toți ofigerii
1. Pentru ună faptă strălucit d'ivaintea inaasimilați cu gradele din erarchia militară.
Iicuiai bine justificatii şi pusă în ordine de di
Art, 19. Doctorii în medicină pot fi primiţi pe armată,
în armată directă cn graduli de medici de
2, Cândiă va fi cu neputinţă a se înlocni înbatalionă clasa 1, acei car! aă funcţionat duci traltă chipă lipsazile din corpuri aflate
în pre-

ani ca medici auxiliară potă fi primiţi ca modică de regimenti clasa II.

Art. 20, 'Tote gradele da ofigeri suntii date

de Domnă asupra unui raportă ală Ministerului de resbelă,
Vechimea pentru înaintare se ra determina
prin data decretului Domnesci şi Ja dată asemenea prin aceea a decretului gradului infe-

rioră.

”

-

Vechimea pentru gradele de carorală să
brigadieră şi subofigerii dateză din diua datei
ordinului de înaintare.
i

sența inamicului,

.

.

Art. 26, In timpă de resbelii şi în corpurile
aflate în presența inamicului, se voră da după

vechime jumătate din gradele da locotenentă.

Art. 27, Nici întruni casă nu se va putea
da uni grad fără funcţiune sâ pesto complectulă cadrelori, nici nu so vorii acorda grade
onorifice.
i
Nu se va putea asemenea da, în nici un cas;
ună gradă superioră celui corespondinte fune-

țiauei.

.

-

Na sa va putea da în nici ună casă uă fanc-

Vechimea soldaţilozii datâză in dina sosi- ție unni gradă inferioră acelei fancţii, de câtit

rai loră sub drapelă.
Art. 21. Pentru trupele din armata teritorială (cn schimburi) timpulă petrecută în gradelo iafaricre, spre a putea fi numiti caporali
s6ă brigadieri şi subofişeră, este de uni anii,

în modă provisorii.
,
Art. 23, Tâte numirile de cficeră voră fi îndată publicate în Afonitorulă oficială, arătan-

da-se rândulii de inaintare, numele ofigarilorii
care ocupă

fancţia devenită vacantă şi causa

socotindu-se şi timpulă petrecută la locuin- vacanței.
.
a sea,
Art, 29, Nic! en oficerii demisionati sc:
i Sabofigerii din armata teritorială (cu schim- în retragere nu se pâte priimi în cadrele armaburi) spre a puteai numiţi sublocotenenţi, deo- tel permanente şi teritoriale s6ă în neactirisebităi de tâto cele-alte condițiuni de capaci- tate afară din casulii prevădută la art. 41.
tata prevădute în acestă lege, trebuo să aibă
Art, 30. Oficerii cari ai fostomişila înain-

trei ani de vechime în acestă gradă, socotindu-se şi timpulă petrecută la locninţa sea.

tare la rindulă loră de vechime lise acordă ve-

chimea gradului din dina ce avea drepti vilă
art, 22, Cândă ună ofișeră va înceta d'a dobândi, dâcă aă reclainat în termenă deun an.
faco parte din cadrele armatei, afară de casulă
Arte 31. Fancţiunea este diferită de gradă,

de mmisie pentru uni serviciă militară, pentru

Nici unui ofişar nuise pâtelua gradal

cât
licenţiare de corpi şi suprimarede funcţie, tim. în casurile şi după formele previdute prin delege,”

-
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Arte.82, Românii ce servescii în armatele
| tenenţi miliţiani necerându-li-se timpulă de
regulate ale unei puteri străine, ce aă armate duo! ani în graduală de suboficeră, dâca înderegulate, cu permisiunea gnavernului românii, plinesce tote cele-alte condițiuni de aptitudine
întru câti voră dovedi prin acte autentice a- cerute gradului de sublocotenentă.
tâtii gradulii dobândită câtă şi uă bună conduiArt, 37, Eleviloră co a eşită şi voriă eşi
tă, poti fi priimiţi în armata română cu gra- din scâla militară ca gradulă de snblocotonent,
dulă dobândită în armatele străine ci cu ve- li se consideră duoi ani de servicii pentru re"chimea gradului lorii din urmă.
|
tragerea (pensiune) şi reformă.
" Acestă facultate nu este acordată de câţii
până la gradul de locotenentii cotonelă in"clusizăă
TITLULU IV
Art, 23, Românii cari justifică că aă trecut |.
Despre oiicerii miliţiani
cu succesii cursurile unei sc6le speciale militare din străinătate poti fi priimiţi în armata
Art. 33, Subofigerii de tâte armele, la eşiromână cu gradulii ce va fi dobânditii eleruli
rea lori din armată, poti fi numiţi sublocoteindigenă din acelă stată.

nenţi :niliţiani de corespundă condiţiuniloră

cerute pentru dobândirea acestul gradiă. :

TITLULU III
Disposiţiaui

generale

Art, 34, Inaintarea la tote gradele se face
pe armă:
Infanteria de linie, bataliânele de vânători,
dorobanţi, gendarmii pedestri concură între
dânsele.
.
”
Regimentele de cavalerie, de linie, călăra.-

şii, trenul şi gendarmil călări, concură între
dânsele.
'
”
Ofigerii din stati majorii de artilerie concură

cu toţi cet-alţi ofișeri din artilerie,

Oficerii din statul majoride genii concură

cu ofigerii din batalionele de geniii,
" Ofigerii de genii potă concura
ca ofigarii de infanterie,

la înaintare
:

Art. 39, Toţi miliţianii înaintâză în miliții,
conformiă erarchiei şi condiţianiloră stabilite

pentru armata permanentă şi cu stagiuli prevăduti pentru urmata teritorială.

Art, 40, Ofigerii. domisionaţi din armată,

precum şi cei în retragere până la vârsta prescrisă de lege, facii parte din miliții cu gradul
dobânait; în armată, numindu-se din nucă prin

decretă domnescii în condiţiunile art. 47 şi 51
din legea de la 27 Martie 1872..,

Art. 41. În timpii de resbelă şi în presența

inamicului, miliţianii cari ai dobândită ună
gradă pentru ună faptă strălucită pusă“in ordinuli de gi ali armatei poti trece d'a dreptul
în cadrele permanente alo armatei ca gradulă
cel mai mare dobânditii pe câmpnliă de bătae.

Art. 42, Afară numa! de casulă prevădutii
toncara la în art, 41, oficerii miliţiani a potă fi trecuţi
foaințare cu ofigerii armei în care aii făcută în cadrele armatei permanente şi teritoriale.
Art, 49. Personalulă ofgerescii, trebuincios
stagiă de duoi ani.
Ofigeri! din fiotilă concură numai între dânşii. cadreloră gardeloră orăşenesci sc iai dintre oOfişerii de statii-majoră poti

Ofigerii din pompieri concură cu oficerii din
armele din cari ei facă parte.
Art. 35, Ofigerii de tâte armele din administraţia centrală a Ministerului de resbeli

concură pentru înaintare d'împreună cu ofigerii din arma din care facă parte în condiţiile
prevădute de acestă lege.

Art. 36, Voluntari] de anii ană din armata

permanentă şi cari, deosebiti de cele-alte con-

diţiuni do aptitudine, aii fostă priimiţi în urma

unui exameni satisfăcătoră, conform unui programiă specialii, sâă după presentarea titluri-

loră de studii corespundătâre, potă fi numiţi

caporali sâii brigadicri după patru lun! de ser-

viciă efectivă şi sob-ofişerii după patra luni de
servicii efectivii, în graduli de caporală sti
brigadier?, dsca îndeplinescă tte cele-alte condiţinni de aptitudine cerute pentra aceste graură,
o
:

Aceşti roluntari, la expirarea termenulni de
ună anii de servicii activi, și cariati dobândit
gradaulii de suboficerii, poti fi numiţi subloco-

figerii miliţiani după cum se prescrie la art, 5]
din legea da la 27 Martie 1872,
Subofgeri din gardele orăşenesc potifi nu-

miţi sublocotenenţi miliţiani,. dâcă împlinescă

conâiţiunile cerute pentru dobândirea acestui
gsadu. Ei facă atanci parte din corpulă oficerilorii miliţiani şi sant obligaţi a servi cu gradulă loră în guardă până la vârsta prerădută..
pentru guardele orăşenesci.

TITLULU V
Despre asimilarea oicerilorii de intendenţă, corpul sanitar, corpulă oflqerilorii de administraţie şi guardii de
artilerie şi genii,
Art, 44, Ofigezil din aceste corpuri suntă asimiliaţi după cum urmeză :: i
Intendentă generală
gradul de geMedicii inspectoră generală
-neral de brig.
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Medici principalii clasa 1-iă | colonelă
„Sub intendent

Administratori clasa 2-a,
Guardi de artilerie clasa 2-a
Guardi de genii c!asa l-iă
Medicii de bat. (s&ii dișizion) el. 2-a
Farmacist idem
idem
cl. 2-a,

i
Medică principală clasa, 2-a
locotenenţi
Farmacisti principală
coloneli,.
Veterinară principală .
Adjanetă clasa 1-iă
|

Veterinari de divizionii clasa 2-a

Administratorii clasa 3-a
Guardă de artilerie clasa 3-a
Guardă de goniă clasa 2-a

Medic de regimentă cl. 1-iă

Farmacisti do regim. cl. 1-iă
Veterinară de regim. cl. l-iă

Administratoră principală

majori

Art, 45. Uni regulament specială şi în ra-

)

Ajuncti clasa 2-a
"
|
Medici de regiment clasa 2-a

Parmacistii de reg. clasa 2-a|

" Veterinară de reg, clasa 2-a,

:

: - Administrator clasa 1-iă

publocotenent locot.

LEGIUIRI

Intendentiă

portii cu legea posiţiei ofigerilorii, cu organisarea, trupelor şi necesităţile serviciului şi prinCcipiile erarchiei militare, va determica modulă
de a concura la diferite graduri şi faneţiani în
armată.
i
.

, itană

Căpitaniă.
4

Art, 46. Tâte legile şi disposiţiunile ante|riâre, contraril legii de facă suntă şi rămână

Gnard de artileria clasa 1-iă
a
:*: Medică de bat, (s6ă division) cl, 1-iă
3
'“ Farmacist idem
idem
cl. l-iă
Ş

"Veterinară de divisionăi clasa L-iă

desființate.
Art, 47, Acâstă lege se va aplica şâse luni
dapă promulgarea ei,

=

DECRETU
NO. 213 DIN 6 IANUARIE 1871 PENTRU MODIF
ICAREA ART. 14 DIN
REGULAMENTULU

MILITIANILORU

(1872)
-

“Arte Le Art, 14 cu alineatulă săi din Tegucontra vizite făcută în timpul concentrărilorit
-lamentulă miliţianilori se modifică în
sensul anuali ale miliţianiloră unde se voră trămite
“co'urmeză::
:. . .:
a.
medici militară într'adinsii de comisiunea de a
'1--"<Orl-care arii fi graduli de inficmitate
ali
nui” miliţiană nu se pâte pronuuţa stergereau- inspecta statea sănătății a tutulor miliţianilori concentrați.»
ecâtă în urma unei

De

.

vizite medicala şi aunei

Ni

..

i
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i. "ASUPRA ADMINISTRATIUNEI SI COMPTABILITATEI
CORPURILORU DE TRUPA

m

„(Decretii Vo. 1466 din 27 Tuliă 1671)

TITLULU 1
Piti

Disposiţiuni preliminarii
„e Arte le Administraţianea corpurilor
de
pă se exercită! în fio-care din ele de către truună

„" Consiliii, care so numesc:

Sa

Consiliulii de administraţiune, -.. .:
Uă asemenea administrațiune aă tâte
-purile organisate sub titlulă de regimenti, corbatalionă s6ă divizitnă, ...
!
:
.: Art. 2, Se exceptă însă: E
i
=. Acele corpuri care, de şi având vă compo-

! siţiune ce ară necesita regulamentarii un Consiliii, d6ră care nearânăii de ajunsi numărulă
oficeriloră presenţi, n'ară putea forma un Con-

silă în numărulă membriloră

art. 6.
Asemenea,

prevădută la

i
corpi la astii-felăi de casari se

administreză de a dreptală de şefii loră rospectivi,
Ă
II. Batalionele de gardă frontieră ss divi-

siânele de dorobanţi, în casulă cândă ministrul

ară crede mai nemorită a lăsa administrarea

asupra șefilor de companit s6ă escadronă spre

a fi exercitată mat do aprope.

MILITARE

Circumstanţele ce'motivez aceste excepțiani]
voriă vorfi totă-A6-una constatate : în l-iul cas,
simplu printrunii procesii verbală ali subintendentului militarii; după care procesă sub-intendentulă trămite câte uă copie diviziei texitorială şi Ministerului.
In casulă ali 2-lea, după unii ordină special
ali miniatralui.

Asemenea administraţiani înceteză ;

1. Totă-As-una de câte ori corpulă este în
"posiţiune a forma Consiliulă prevădutii la articolele 1 şi 4.
“
2. Cândii ministrulă va crede de necesitate,

6

Unii căpitanii (locotenent s6i sublocotenent,
în corpurile unde asemenea ofişeri sunțiă ca co-

mandanţ de companie) membra,
Casierulii secretarii.
Oficeralii cu îmbrăcămintea.

,

Art, d. Şefală do batalionii să divizionii şi

comandanții de companii ce intră în composiţiunea consiliuriloră sunt luaţi pe rîndă după
vechimea gradului, şi se reînonescă la 1 Januarie a fio-cărnia ani, afară de ofigerulă comandantii care pentru acestă calitate, armâză a
yresida.

În corpurile unde locotenenţii şi sublocoteArt. 8. Corpurile organisate'sub titlul de nenţii.suntă comandanţi de companii,
prefecompanii sâă escadrâne vor fi administrate re- rinţa se dă locotenenţilorii
la 1-a formaţiune

galamentară de a dreptală de ofişerii comani
anți,

[ră 4. Fie-care Consilii do administraţia-

ne are agenţi pa:

:

Ajatorală şefalui de corpi şi ofişerii comptabili,
:

a consiliurilorii ră
pe rîndă între unii
Art, 3, Membri!
ționa de câtii cândă

reînouirea annală se face
şi alţii,
Consiliurilorii nu pot fanesuntii presenţi sâă în reşe-

dinţa Consiliului sâă în vre-unii loci de unde

să pOtă vani a'şi face serviciul în acea reşeSub numire de ofigeri comptabil!.so înțelege dinţă, în ori-care altă cază
santii supliniți.
-casieralii şi ofigerală ca îmbrăcămintea cum şi
Art, 9. Membrii Consiliurilorii care după
ofigerii ce le ţină locali în părţile do corpuri art, precedentii nu potă
funcţiona şi aceia cari
detaşate de la partea centrală, şi care aă nu- înceteză de a face
parte din corp, să dintr'uă:
mire de ofişerii plătitoră, acelă ce înlocoesce parte a corpalui,
suntă supliniţi, să înlocuiţă pe casieră şi pe ofiger, delegatii pentru îmbră- după ordinea
vechimel prin oficeri de acelaşi
căminte, aceliă ce înlocuescs pe ală 2-lea.
gradă, scă în lipsa acestora, prin cei mai vechi
-- Arte 6, Ofigerii comptabili auntii Tresponaa- în grudii inferiori.
bili de tâte lacrările administrațiunsice li sunt
Agenţii Consiliuril
nu poti fisupliniţă de
încredințate. Ajutorulă casierului şi ală ofige- câtă prin ofigerii ce "iorăînlocuescii
în serviciulă
rului ca îmbrăcămintea nu este comptabilă de fancţiunel lori.
câtă numai în timpulă cândă îl ţine ioculă aci
Arte 10, Misiunea supleantului inceteză
cândă celă l-iii esto numită ca ofigarii plă- din Qiua în care
titularulii 'şi pote rulna fanctitoriă, şi celă ali 2-lea ca delegati pentru îm- țiunea.
brăcăminte.
Art. 11, Membrii Consiliuriloră titulari
s6ă supleanţi, nu potă refusa mandatulă ce li
>
se dă.
TITLULU II

Despre Consiliurile de administraţiune

CAPITOLUL 11

CAPITOLUL 1

Despre instalaţiunea Consiliurilorii

Composiţiunea Consiliurilorii
Art, 6. Consiliurile de administrațiuno

companii, după cum urmeză:

se

Art, 12, Consiliurile suntă instalate de către ofigarii generali, delogaţi îndată după formaţiunea corpurilorii.

Art. 13, Subintendenţii

militari constată
1. Pentru fie-care corpi organisaţii sub ti- instalaţiunea, Consiliur
iloră printrană procesă
tlulă da-regimentă, ş&pte membrii, adică : - verbală, în care
suntii arătate numele şi graColonelali preşedinte,
dele membriloră titalari să supleanţi, acesti

Locoţenenti colonelii, raportoră.
Unii şefă de batalioni
Daoi căpitani do companie,

escadronii s6ii baterie.
Casierulă secretară,

actii esta aubscrisă de toţi membrii presenţi

Membrii

i

Oficerulă cu îmbrăcămintea,
2. Pentra fie-care corpi organisată sub ţitiulă de batalion s6ă divizionă, cinci membri!:

Comandantulii pregedinte.
Ajutorală raportorii,

şi transcrisă în registrală de deliberaţii.
Art, 1. Intrarea în serviciă a ofigerilor care

suntă chiămaţă pe fie-care anii, s6ă în osebite

casuri, a face parte din Consiliă,

este consta-

tată prin nă simplă trecereîn registralii de de-

liberaţiani a numeloră. şi gradeloră loră, cum

şi a motivului încetărei fancţianiloră membri-

loră ce înlocnescă, sâii ca titulari, sii ca su-

pleanţi.

|

:
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CAPITOLULU III

pulă pentru care are trebainţă şi cantităţile

Despre atribuţiunile Consiliuriloră
Art. 15. Consiliurile dirigez administraţiunea în tâto amănuntele ei, şi veghez pe coman-

uecesare după tarifele reglementare.

2. Faraginl cailorii, dând relaţii prin proces

verbală (Mod. No. 2) de număralii loră, timpul
pentru care ai trebuinţă şi cantităţile nece-

sara dapă tarifele reglementare.
:
danţii de companii, escadrâne sâii baterii, în
La corpurile ai cărori cai suntă reglemenexerciţiulă funcţiunilorii ce le suntă atribuite taţi a se da şi la păşiane,. tabonulă se va cu-

prin acesti regalamenti. .
Tai tâto măsurile necesarii pentru buna exe-

cuţie a regulamentelori, ordinelorii sâii instrucţiunilorii atingătâre de administraţiune.

Art. 16, Administraţiuneala ori-carecorpă

se întinde asupra următâreloră ramuri:
“Hrana

1. Subsistenţele;

Incălditală şi luminată,

Furagii.
2. Echipamentulă în genorală,
3. Solda şi accesorii.
4. Masa individuală.

:

5. Masa generală de întreţinere.

n6sce ca, făcândă parte la art. furagiului.

3. Anrovisionarea materiilorii, eîncteloră

şi

objecteloră de echipament necesari, dând sitaaţie (Mod. No. 3) de starea echipamantulai
corpului.
4. Pentru reformarea unui efect a căruia
înlocuire trebue efectuată din fondurile administraţiunei centrale şi pentru reparația ce este
de natară a se efectua tot din asemenea fonduri.
Arte 19. Procesele verbale de care se vorbesce mai sasi vorii fi presentate de corpurile

ce aii reşedinţa la unii loci cu intendenţa divizionară, prin canaluli acestia, 6ră de către cor-

Art, 19. Iaă tâte măsurile pantra îngrijirea parile ce reşedă în alte părţi, prin comisiile de
aprovisionamenteloră pentra toti ce este ne- aprorizionare prevădute la reglementuli subcesară corpului sâă prin cereri la locurile com- sistențelorii. .
.
„.
petinte scă prin încheere de contracte d'a drepSituaţiile pentru echipamentă numai prin
tulă de către dânszle, după natura objocteloră canalulă intendenţiloră divizionare.
necesare de înfiinţatii. Ele aă dreptul do a conArte 20, Epoca presentărei va fi: .
|
stata directi diferitele stări ale orl-cărora ePentru lemne, furagiă şi echipamentă . cu
fecte de orl-ce categorie şi a autorisa nemidlo- 6 luni înaintea riitora!ui anii, 6ră pentru taciti, pentru efectele de masă individuală, ex+- bonii totă-d6-ana la 1 Martie ală anului pencutarea disposiţinzilori co ai credută să, ia în tra vera, căruia este necesară păşiunea,
.
consecință. Asti-felii Consiliarile decidă: asaArt, 21, Ju casă de preschimbare de garnipra punerii în servicii ori-căruia efecti, a re- zonă în cursuli unui ană, îndată dnpă priimiformei stii ştergerel din registre pentru ceasuri rea ordinului de marziă, Consiliulă de adminibine şi consciinciosti constatate ; asupra degra- straţiune va dresw procesele verbale pentru

dărei de esto prozenită din forţă majoră s6ă din

negligenţă; asupra fondului din care trebuo a
so efectua acâstă cheltudlă şi în fine are tâtă
latitndinea şi dreptulă de iniţiativă întru totă
ce privasce binele serviciului, interesul soldatalui şi arantagiulă Statulai dispuindă pentrn
acesta, în limitele Jegel, de fondurile prevădute
şi dotorminate specială prin bugetii pentru fiecare corpă, fără a se mai cere uă altă autori-

sare prealabilă, afară de cazulă câadă reforma

s6ă prevederea unui efectiicere reinlocuirea s2a,

din fondurile administraţiunei centrală, sâă costulă reparaţie! ce, de şi după natora categoriei efecteloră, arii trebui să se facă din fon-

urile corpului, însă ea ară coverşi suna de una

mie le! care, astă-felă,
fondurile Ministeruluy de
niatului 3 de la art. 184,
în conformitatea acestai

trobue efectuată din
resbeli conformă aliprocedendu se atunci
aliniatii.

Art, 18. Consiliurile de administraţinne sore-

feră cu cereri la locurile competinte, pentru
următârele articole:

aprovizionările de lemno şi furagiii ce le-ară

trebai şi la va expedia d'a dreptuliă intendentnlui durizil fu cuprinsală căria aro a se aştda.
"Se exceptâză locurile pe unde corpulă are
numai a trece s6ii a cantona prea puțini timp,
inţelegendu-se art. de mai sasi numai pentru

casuli când corpul

schimbândă garvizona .

veche, ennâsce că în cea nuoă area sta mal
maltă de ună trimestra.
.
Art, 22. Consiliurile de adininistraţiune îngrijesciă a contracta singure pentru următorele
articole:
:

1. Hrana trapsloră, conformă ccloră prerădute la capitolul subsistenţelori.

2. Lemnele, faragzele, materiele, efectele şi
objectele da echipamentă în casală de urgenţă

câudă Ministeralii credâadă că ară fi posibili,
şi s'arii face mai bine şi mat curâadă prin corpuri, le arii da aatorizaţiune:
3. Tâte objectele necesare corpulni şi care
aparţină fondalu! masei generale de întreţinere,

conformii celorii stipulate la capitolulă masei
1. Lemnele de încălditalii sobelorii şi fiortală individuale.
hrănel, dândi relaţii prin procesii-verbal (ALod.
4. Tâte efectele de îmbrăcăminte şi mică e-

No. 1) de numărulii Gmeniloriă ce ai în efectivi

chipamentă conformii celoră stipulate la capi-

şi ală sobelorii ce trebue să funcţioneze, tim- tolală îmbrăcăminte!.

MILITARE

|

6

5. Lemnele şi furagele necesare în timpi de | în gedință şi cândă toţi membrii santiăi premarșuri stă de scurte staționări, cunformă ce- senţi, căcă cei cari lipsesc legalmente trebuesc
loră stipalate la, capitolulă încălditalui.
să fie supliniţi prin cci imediată mai vechi duArt. 23. Achiteză la termenile de plată or- pă dânşii.
|
donanţele şi mandatelo liborate corpului de la
"Arte 35. Consiliulii se adună după convoagentuli specială ali tesaurului.
carea preşedintelui în localulii ce va fi destiArt, 24, Verifică şi constată priimirilo fă- nată.
”
.

cute directii de casieră după chitanțele sâle de

la cea din urmă gedință.

“Art. 30, Oficerii intendenţei militare potii

asista la Consiliii şi a'icere convocarea de câte

Art. 25, Dă casierului fondurile necesare:
]. Pentru plăţile ce se ceri după documentele doveditâre ce presintă acesti comptabilă,
2. Pentru solda trupe! şi cfişerilorii,
Asemenea dări se efectuezii după justi carea
întrebuinţăril fondarilor priimite mai din “naince şi deducţia sumei rămasă asupră'i,
|

ori va fi tcebainţă.
i
Art, 37. Membrii Consiliului iai loc la dr$pta şi la stânga preşedintelui după, ordinea erarchiei
Raportoruli în faga preşedintelui, celă may
vechii ofigeră comptabilă la, drâpta, şi cel mak
noii la stânga sea.
a

loră peste acelea, ce casierulii este autorisatii
a plăti fără decisinnea mal ântâiiia Consiliului.
Art. 27, Procedii sâă face a proceda prin

militară asistă la Consiliă, raportorulă ia locă
la Gr&pta şi ofişerulii comptabil cel mai cechiă
la stânga sea; celii alţii ofigeră comptabilă stă
la drepta raportoraului.
:

Art. 26. Ordonanţăză achitarea, cheltueli-

membrii ce delăgă la ptiimirea materiiloră, efecteloră şi armeloră ; autoriseză scâterea lori
din magazia de îmbrăcăminte, pentru confecționarea şi vărsarea la alta corpari să stabilimente publice, precum şi a celorii ce trebuese
a se da companiilorii.
Art, 28. Ingrijescii a se pune în presența
lori sigiliulă Consiliului pe probeleși modelele
de efecte cu data trămiterii loră da către Ministeră scii pe cele priimite de dânşii.
Art. 29. Constată fâră preschimbare registrelo de comptabilitate, dnpă ce aă recunoscut că priimirile, chettoelile şi consumaţiile ai
fostii legală autorisate şi că sunti justificate
prin docnmente temeinice. Certifică stările,
borderourile şi alte acte, la epocile determipate şi în casurilo prevădute prin acastii reglementă.

Art. 80,

Dai detaşamenteloră ce se des-

partă de partea principală a corpului, fonda-

rile necesare pentru întempinarez trebninţelor

în cursulii drumoloi şi pentru primulă
de instalere la loculii destinată.

timpi

Art, 31, Preşedintele singură deschide seri-

sorile si depeşilo adresate Consiliului şi dă ajatorului săi celo ce snută relativa la a4ministraie.
Art, 82, Aă prevederea a se vărsa îndată in
casa Consiliului sutaa ordonanţeloră şi a mandatelorii ce s'a priimită de casier. . -

Arte 35. Vizeză stările de servicii şi ori-ce

alte estracte sâă copii expediats după ragistre
şi documente autentice, îndată co aă fust cer-

tificate de casierii sâă ofigerală cu îmbrăcă mintea şi verificate de raportorii.

CAPITOLULU 1V.
Despre şedinţele Consiliurilorii

:

Art. 38. Cândii unii ofigerii de intendenţă

Dâca ună intendenţă militară se află la Con-.

siliă
ţine
ruli
mai

cu unii subintendentă să unii ajatorii ce'i
loculă, acesta ia locii la drepta şi raportola stânga sea, ofigeruli comptabili cel
vechi lingă subintendent şi cel mai nuoii

lingă rapoitori.

"Arte 49, Cândă inspectorul general da arme adană Consiliul, comandantolă corpului
s6ă părţii de corpă, ia locii în faca lui, comau-

danţii de brigadă şi ofigorii de intendenţă ce
însogescii pe inspectorii, cum şi raportorulii cu
oferii comptabill în loc la drepta şi la stânga după ordinea de precădere sât a erarchiei.

Arte 40, Toţi membrii Consiliului ai votă

deliberativiă.
i
Arte 41, Consiliulii otărasce prin majoritata de votă.
!
Membrii cei mal mică la grad şi la grad egal
cel mai nuci opinză ântâii.
Art. 42, Preşedintele singurii pune afacerile în deliberaţie.
!
Comrnică si face a sa comunica Consilialui
prin raporioră, ssrisorile, depeşile, ordonanţele

da plată şi ori-co alte chârtii relative la admi=

nistraţia şi comntabilitatea corpului care a prii:

mitii de la cea din urmă şedinţă, cum şi instrucţiuaile sâă decisiunile cuprinse în Blonitorulă
Gstei, po care Consilinlii trebue să le cunâacă,

“Arte 43,

Raportorulă expune afacerile în

scrisă numat cândă acâsta se va cere de Consiliă s6ă de preşedinte.
.
i

Art. 44, Propunerea făcută de vr'ună mem-.
bra ali Consiliului se pune în deliberaţia dâca

majoritatea decide că, trebue să fie discutată,

art, 45, Fie-care şedinţă a Consiliului este

constatată prin unii procesă verbală, în capul
căraia suntii arătate numele şi. gradele mem-.
briloră presenţi, acesti procesă-verbală (modelulă No, 4) este' anbscrisă în registrală de

Art, 34, Consiliurile nu potă delibera de cât deliberaţii, în chiar acea şedinţă,

'

:
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Cândii ună ofişerii din intendenţa militară, | care a arătată
motivele opunerii lori în regiasistă la Consilii, presenţa sea este menţiona- strali
deliberaţinniloră (art. 46), nu suntă sn"tă în procesul verbală, dâră
na subscrie registruli de deliberaţie, de câtă dâcă, proces
ul

„ verbală constată vă operaţio ssă uă comani
caţie făcută de dânsulă.
Art, 46. Membrii care nu suntă de părerea

majorităţei ai dreptată a arăta în şedinţă în
urma procesului verbal motivele oposiţiunelor,
i
Art. 47, Ofigerii comptabili asistă la,
beraţiunile ce a de objectă verificaţiunea deliadministraţiunei loră cu votă consultativă numai, şi subscriă procesele verbale ce lo con:
stată,
Acâstă

aa

puşi la responsabilitatea acestei măsuri,

7. Ele suntă răspundătâre împreună cu a-

genţii loră respectivi, către Stat,de tâte cuan-

tităţile de materialuri sâii efecte priimite şi de

Conservarea şi întreţinerea muniţiunei de orice categorie în corpi, precum şi de ori-ce neorândaială, perderi s6ă abusuri în administra-

țiunea corpului, cândi nu a făcută verificarea
la tim pit şi nesemnalâudă răulă n'a luaţă dis-

posiţiuni pentru remediarea lui, în care din ur-

mă cază suntă scutiţi de orl-ce responsabili-

tate. — În fine, ele concură,

cu tâtă puterea

disposiţiune esta! aplicabilă pentru acţiunei loră la
cea mai bună şi avantagi6să
toţi membri! Consiliului ce potii avea unii in- administrare
a corpului, în folosulă Statalul
teresii directii

în decisiune,
.
„In aceste cirenmstanţe decisiunile Consili
uiui so iaă după majoritatea membriloră ce vo-

şi în binele serriciului,
Art, 52, Membrii ce participi prin votulă
loră la execuţia une! măsuri luate în contra
reglementelori, înaintea intrărei lori în fancţiune, sunt de uă potrivă responsabili ca cel
ce ai concurată la adoptarea acestei măsuri,

se referă, după casă, intendeniului ori Mini-

tive,
Pentru inspecţianiie trimestriale ale inten-

teză,
|
Art. 48. Preşedintela dă, ordinela necesare
pentru execuţiunea deliberaţiiloră.
„Art. 49. Preşedintele pote suspenda execuArte 53. TOtă administraţiunea Consiliuriţia unei deliberaţiuni făcută în contra oposi- lori de adminis
traţiune este sapusă controlățiunei sâlo, deră este dâtori a trămite îndată rei inspecţi
unilorii trimestriale ale intendenţei,
uă copie testuală însogită de observaţiunile scle, precum
subintendentului militară, care pronunţă sâă ministra şi inspecţiunilor anuale generale şi ad-

” steralui,

“

„Art. 50, Corespondenţa Consiliulu
este
i subscrisă în numele Consiliului, de preşedinte.

CAPITOLULU YV
Despre responsabilitatea Consiliuriloră

denţei, intendenței divisionare, suntă dâtori a
verifica şi controla la începutuli fie-căruia tri-

mestra, tte operaţiunile și actele Consilinluy,
pentru exerciţiul trimestrului trecută.

Indată după verificarea acteloră şi operațiu-

nilorii Consiliului de către intendentuli respectivii, acesta singuri rămâne responsabilă
pentru ori-ce iregularitate s'ară dovedi în ur-

mă şi pe carea ratificat'o sâii a trecut'o cu

Art. 51. Consiliurile deadministraţiunosunt vederea.
pecuniară responsabile :
.
Arte 5£, Intendenţii militari determină la
1. De legalitatea plăţilorii ce aă autorisată, verifica
rea lori, s6ă după raportulă subintende legalitatea contractărilorii ce ai acordati, dentului
, sumele ce consiliile dâtorâză în urma
de legalitatea consumaţianilorii şi distribuţiaresponsabilităţei ce 'şi aii atrasă.
niloră ce aii ordonată sti autorisată.
Impărțirea acestoră sumo este făcută între
2. De existența fondurilori, materiiloră şi
membrii
ce a autorisată, a săvârşită s6ăa conobjectelorii ce constată că se află la încheerea
firmată ilegalitatea, infracția s6ă negligenţa,
registreloră ţinute de ofigarii comptabili,
în proporţie cu solda gradului ce a avută a3. De neregulatităţile s&ă erorile arătate de tunci.
_
râportoră şi ps care arii nita să le îndrepteza
cuprinşi în acâată împărțire poti a1a timpalii cuviinciosă, precumă şi pentru ace- pelaOfigerii
ministrului
scii iaspectorului genera], conlea scăpate din vedere, din negligența, verifitra decisiunei intendentului militară în tercărei loră.
menă de trel luni de la gina notificăret
ei, deră
4. De sumele plătite de ducă ori, s6ă pentru reclamaţinnea
lori nu pâte anspenda poprirea
popririle ce ară neglipia să execute,
sumei prescrisă,
9. Pentru preacripţia ilegală.
|
Poprirea
6. Pentru perderi sâă deficite de fonduri, în membrii ai sumelorii puse în sarcina vechiloră
Consiliulul ce nn mai facă parte
casulă neexecutărei art. 257şi de suma ce Condin corpii, nu se face de câtă în virtutea unui
siliulă arii lăsa casieralui pesto trebuinţele serviciulai şi aceea ce ară neglige aface să sover- ordină ali ministralay,
Art. 55. Preşedintele este responsabilii de
se la tesaură.
consecinţele navărsărei în casă a sumelor după
Cu tâte acestea, membrii Consilialut, care
ordonanţele şi mandatele date casieralui, dâca
wa primiti măsura adoptată de majoritate şi nu
face cunoscuţi prin scrisă subintendentalay

MILITARE

militară,

acestă

71

circumstanță extraordinară,

| contestaţiiloră relative la suma preţului repaîn diua cândă fondurile ai fosti priimite, d&ca
raţiiloră de efecte și arme.
agentul specială alii tesanrulul se afă în aArt. 64, Dă pe fie-care di, casierului stările
ceeaşi reşedinţă cu corpulă şi în diva întârcemntaţiiloră ce "i ai venită în Qiua trecută, şi
rel casierului

dâca a primită fondurile din
altă locă.
Consiliulii trebue a fi îndată convocată spre

caro "i aii fostii trămise conformă regulamen- -

tulvi'soldel şi a rovisteloră,

a primi declaraţiunea acestui faptă şi-ună e- bilăArt. 65. Subscrie şi dă ofigerilorii comptaşi comandanţilorii de companii, escadrâne |
s6ă bateri), extractele deliberațiunilorii ce Con= siliulă decide a li se notifica înacrisă, |

xemplar după deliberaţiunea subscrisă de toţi
membrii, este adresatii snbintendeutulai militară.

TITLULU

111 *

Ind6toririle ageuţilorii

Consiliului

CAPITOLUL 1
Despre raportor
Art, 56, Raportorulii veghiază sub autori:
tatea preşedintelui Consiliuluj, Ja cxecuţiunea
deliberaţiuniloră,
Art. bî. Veghiaza permanentă asupra tutu-

lorii amănuntelorii nâministrațiuneişi compta-

bilităţei cn caro ofişerii comptabili şi comandanţii de companii, escadrâne sâă baterii, sunt
Tespectivă însărcinaţi, gi face cunoscută Con-

siliului abusurile

seă irogularităţilo co recu-

nâsce. Pâto cere pentru verificațiunilo sâle cu
autorisarea Consilinlui, trămiterea registreloră

Art. 66, Verifică şi constată exactitâtea registreloră şi a tutuloră actelori întocmite de
ofigerii comptabili spre a se supune subscrierii

Consiliulni s6i preşedintelui.

!

Art, 62, Eli este personală rcapousabilă, şi
oficerii comptabili către dânsul :
1. De pagobile ce arii resulta pentru Stati,
din erori de calculii în actele de priimiri, chel-

tueli sâă consumaţiuni, şi în registrele ţinute

de casierii şi oficerulă cu îmbrăcămintea, de nu
le va îndrepta s6ă arăta Consiliului 7a timpulă
cuviinciosă.
|
|
„2. Da consecinţele netndeplinirei dâtoriiloriă
impuse prin disposiţiuniie art. 56, 57 şi 58.

8. De distribuţiunile neregulate făcute după
bonurile ce ai aprobată,
E

- CAPITOLULUY 1:
Despre casigrii *
„Art, 68, Casierulă este însărcinată ca tâte

actele ce privesce comptabilitatea în bani.
„Art, 69. Redigeză corespondenţa Consiliu- .
Arte 58, Veghiază ca casierulă să priimescă
lui afură
exactă, la termenila de plată sâă la epocile fîi- brăcămi de aceca ce privesce serviciulii de îm=
nte,
:
xato prin acestă rsgolamentă, sumele co treArt. 70. Eato archivistulă corpului. şi prin
buesă fie priimite după chitanţele acestui comp- urmare deposit
aru! tutulorii registreloră şi ac- .
tabili (art. 55) pe care le înscrie pe livretulă telor
trebuinciose pentrainformaţiuni, precum
de soldă,
|
şi ală Blonitorului 6steă.
Art. 59. Se asigură prin verificarea chitanArt,
Intocmesce şi certifică stările de |
țeloră sci recepiseloră date casierulni de la cca serviciii 71,
şi
"de
ori-ca
alte
extracte după regidin urmă şedinţă, că cheltuelile, pentru desfa- strele ce
ţine, cum şi copiile după documentele
cerea cărora, acestă comptabilă a primită fon- autentice
co
există în archivele corpului.
durile necesare, s'a plătită fără amânare, şi
Art.
dă compti președintelui Consiliului de ort-ce dă, cumă22,şi Este depositarulă livretalui de solală timbrulai Consilinlui pe care
întârdicre nejustificată,
îlă pune pe tâte actelece subserie Consiliul să
Vizeză aceste chitanţe sâă recepise. ,
preşedintele singură.
n
!
Art, 60. Verifită situaţia fondurilor casieruArt. 73. Priimesce tâte sumele şi
lui, de câto ori Consiliulă este convocată în şeVersă îndată în casa Consiliului pe cela ce
dinţă, spre a dolibera, darea altori fonduri a- protină : IE
"
:
cestui comptabilă.
1. Din achitarea ordonanţeloră şi mandate“Art, 61, Este depositarală sigilialui ca se lori liberate
corpului de ministru sâii ofigerii pune pe probele şi modelurile de efecte.
intendenţei militare.
”
Art. 62, Sarveghiază execuţiunea ordinilor
2. Vărsările efectuate de părţile de corpuri
date de comandantulii corpalui pentru distri- ce ai uă

şi actelori eprijinitâre.

NU

buţiunile şi reintrările în magazie a armelori

şi efectelorii, şi dă comptii sumarii, Consiliului

:
de aceste operaţiuni.
Art, 63, Decide osebitii de revista Conailiu-

lui, dâca ti reclamă partea interesantă, asupra

administraţiune deosebită sâii altele,
Art, 74, Dă chitanţe de sumele priimite când

Consiliulii nu subscrie achitarea (art. 24),

Ari, 15. Priimesce de la casa Consiliului în

marginea art. 25 sumele necesarii pentru pla-

ta cheltueleloră.

”

+2
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„At, 70, Plătesce, după, verificarea actelorii
şi achitarta lori regulati, tote cheltuelilo ce
Consiliul "1 a dați în disposiţiune.

Pote achita fără autorisaţiunea Consiliului,

„ Bolda, şi accesoriile ei, precum

şi indemnităţi

deja fizate şi la termenile prascrise de lege;

predările, lucrările şi reparaţiunile regulate
prin abonamente stii contrectări, cumi şi cre-

ditulă masei individuale a Omeniloră presenţi
ce părăsescii serviciulii,

s6ă care trece la alte

corpuri.
Art, 77. Na plătesce de câtă celoră ce ai
drepti sâii representanţii loră ca ţină chitanţele lori, sprijinite cu împoteroiciri formale,
şi în fina agenţiloră tesaurulai după recepisela
loră legale:
|
Impaternicirile sant toti-d€-nna anexate la
chitanţele mandateloră.
Arte 78, Intocmeaca şi subscrie, după situa:țiile comandanților da companii, escadrâne s6ă
baterii, bonurile pentru distribuţiunile subsis-

tenţeloriă.

”

„Arte 19, Casierulă este personală responsabilii :
1. De fondurile ce a primitii şi pe care trcDue a le vărsa în casa Consilialui (art. 73).
2, De cele ce a primită directă după chitan-

ţele sele, sâă de cele co '1"daii Consiliulă pen-

tru serviciulii curentă, până la justificarea în-

trebuinţărel ; precumiă şi de sumele reţinute

din solda ofigerilorii pentru dâtorii.
3. De tâte plăţile ilegale, acompturi ncautorisate de Consilii, uitări de priimiri, erori de
calculi, înduoite întrebuinţări, încărcări scă

Ds armătură şi muniţie de resbelă, şi de oră
ce alte objecte materiale ala corpuluf.

art, 82, Este ajutat de unul s6ă mai mulţi

vfigeri, puşi d'a dreptulii sub autoritatea sa.
Aceşti oficeră sunti numiţi de preşedintele
Consiliului de administraţie, după presentaţia
ofigerului cu îmbrăcămintea şi opinia raporto-

rulni.

Cânăii budgetu! anual nu prevede mai mult
da cât; unii singură ofişer ajutori, preşedintele
în casdo trebuință eminamente simțită, pote adănga pe cei-alţi, luândo'i din companiile bata-

lionelor şi socotindu'i în ataşarela acelserviciăi,
Arte S9.Are directii sub ordinile şi contro-

lulă săii pe şefulă atelierului corpului, pe matsterii lucrători, şi vegheză pe fic-cara di execuţiunea lucrăriloră cu care sunt însărcinaţi.
Art. S4, Ia cuviincisele măsuri spre a asigura buna întreţinere a tutuloră objecteloră
închise s6ii depuse în magazie ce este în disposiţiunea, sa.
Art. 35, Pedigză corespondențaconsiliului,
relativă la serviciul de îmbrăcăminte şi proec-

tele de contractăii şi abonamente.
Art. 86. Este dopositarulălivreteloriă de armătura,

muniții

de resbzlă,

materiilorii şi e-

fecteloră de ori-ce categorie, proba şi modeluri
de efecte. Aceste livrete i se dă de Consilii,

Art, 87. Verifică bonurile de distribuții şi

stările sâă
confecțiuni
sti, arată
Art, 88,

facturile do ori-ce felă de predări,
şi reparaţii, relative la scrviciali
pe facturi suma de plătitii.
Intocmesce stările ce constată tro-

buinţele corpului, în toti ce privesce îmbrăcăfalsificări de registre. In fine este directă şi mintea şi cele-alta categorii.
personali responsabili către Consiliii şi către
Art. 89, Inchee comptarile anuale ale adStati de ori-ce neregalaritate, negligență sâă
abusuri s'arii constata în exerciţiali fancţiunei sele,

Art. 80. Casierală este alesii dintre ofișerii
corpului, cei mai apți pentru acâstă funcţiune,
după propunerea Cousiliuluişi părerea intendentului relativă la aptitudinea sea.

ministraţii prescrise prin instrucţiile ce regu16ză serviciulii de îmbrăcăminte şi armătură.
Art, 90, Este responsabilă de materiile şi
efectele aflate în magazie, de degradaţiile stă
stricăciunile lorii, de cele recunoscato materiiloră şi efectelorii expediate părţiloră de corpuri, să altori corpuri, cândă este constatate

că ele provin din lipsă de îngrijire din partei.

CAPITOLULU III
Despre ofigerulă cu îmbrăcămintea

Art, 91, Esto asemenea responsabil de consomaţiile sâii distribuțiile neregulate, de nătări
de priimiri, erori de calculii, îndaoite întrebuinţări, încărcări şi falsificaţii de registre
s6ă scripturi.
Art, 92, Este personală responsabilă către

Art, 81. Ofigorali cu îmbrăcămintea este Consilii, cră şefulă ateliernlni către dânsulă,

însărcinată cu tote amănuntele serviciului de
„ îmbrăcăminte şi registrele s6ă scripturile ce se
raporteză la dânsulă,
Acestii serriciii cuprinde :
Înmagazinarea, conservaţiunea, confecţiunea

reparația, distribuţia şi expediţia,
Imbrăcăm. şi micechipament
Materiilorii şi) Coifura şi mare echipamentă
efecteloră de . |Casarmament şi campament
Harvaşamentii și atelagii.

de tâte neregalarităţile neîndreptate s6ă nedeclarate la timpii în chestiunea atelierului de
tote stricăciunile şi pierderile adaso materiilori din negligenţă în croeli, despre rena confocţia şi despre ori-ce pierderi constatate. In
fine este directă şi personală responsabilă că-

tre Consiliii şi către Stati de orl-ce neregu-

laritate, negligenţă, lipsuri, abusuri şi rea
conservare a muniţiunci din magazie ce s'ară
constata în serviciulă să.

TITLULU V
Art. 93. Ofigerul cu îmbrăcămintea este luat |
din ofigerii corpului cei mai apți pentru ocuparea aceste! funcțiuni după propunerea Con- Despre comandauţii de companii,
silinlui de udiinistraţie şi părerea intendendrâne sâii baterii
tului relativă la aptitudinca sa.
CAPITOLULU IV
Despre ojutorulii casierului şi ofigeruluY cu îmbrăcănuintea
Pentru ajutorulii casierului
Art. 94, Acesti ofcerii ajută pe casierii
în tâte lucrările şi atribuţiile acestuia, cl esto
numită da preşedintele Consiliuini după recomandaţia casierului, deră nu este recunoscută
responsabili de câtii către casierulii de totă

ce acesta "f-aii încredințată.
acestă

ritatea şi vegherca Consiliului şi a raportorului, cu tâte amănunturile, scripturile s6ă re-

gistrela ce aă de obiectă administrațiunea tra-

peă, pusă sub ordinile lori; ei însărcinâză cu
ținerea registrelor po sergenţil-majori şi furieri.
Art, 98, Veghezii eiucetată interesele soldatalui, şi trebao a ss sili să preîntâmpine tot
ce ară avea de obicctă îndâtorirea masclorii
individaale.
Art, 99. Judecă drepti, după sciinţa ce ai

luati de ]a ofșesii aflaţi sub ordinile lori, a-

funcţiune sub numire

de oficeri plătitorii.

.

Pentru ajutorulii ofigerului cu îmbrăcămintea
Acestă ofişer (s6ă ofigerii numiţi ca ajatori)
ajută po ofşeruli cu îmbrăcămintea în tâte
Imcrările şi atribaţiile acestaia, unul din ei
dirigăâză şi administreză atelierulă corpului.
EI suntă responsabili către ofigerulii cu îmbrăcămiute pentra totii ce li s'a încrodinţaţii,
La casuri de detaşări a unei părţi de corpi
unde ară necesita presenţa ofigerului ca îmbrăcămintea, ajutorulă acestui ofișerii s6i unulii din ajatorii să "1 împlinesce fancţia acolo, sub numire de ofişerii delegată pentru

îmbrăcăminte.

_.

osea-

Art, 97. Comandanții de companii, escadrâns s6i baterii, sontii însărcinaţi sub auto-

- La casari de detaşări a unei părţi diu corp,
unde ară necesita, prezenţă de casierii, ajutorulă împlinesce
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Art. 95. Cândi ajutorulă casierului fanc_ționâză ca ofierii plătitorii şi ali ofigerului de
“îmbrăcăminte ca oficerii delegatii pentru îmbrăcăminte, suntii supuşi la, aceeaşi responsa-

fară do ar&tarea ce părţile interesante poti

faca raportorului şi osebitii Consiliulai, dâcă

preţulii reparaţiiloră necesare pentru stricăciunile fâcuta etecteloră s6ă armelorii dintr'aă
causă cunoscută sâă închipuită, trebue a fipus
în sarcina Omeniloră ce le poscăii.
Santi antorisaţi a suspenda, cu aprobaţia,
raportorului, reparaţiunea, efectelor de a 2-a catezorie şi armelorii lăsate de Omezi ce întră în

vre-uă posiţiune do absenţă, dâca recunoscăă

că aceste efecte şi arme pentra micele stricăciuni, mai potii servi acestori 6meni la întorcerea lori.
Art, 100. Reclamii Consilialui cândii plata
soldei sâii distribuţiunile, nu se facii regulată
la epocile reglementare; când predările sunt
role şi necomplecte, şi în fine cândă vre-vă încărcare săi poprire ilegală, s'a făcut trupei,

Dâca reclamaţiile lori, rămânii fără resul-

tati, le potă îndrepta ofigeriloră de intendență
militară.
Art, 101. Sunti responsabili de fondurile,

efectele şi totă feluli de predări sâă furnituri

pentru care aă datii chitanțe scă recepise, şi

bilitate ca şi casieralii şi ofişerali de îmbră-

de distribuțiile de orl-ce natară cari aă dată
mai multă de câtii so cuvenea după situaţiile

căminte.

ce aii certificată.

Arte 102, Tâte disposiţiile cuprinse în a-

TITLULU 1V
Despre comandanții de corpuri

|

stă păr-

ţilorii de corpuri ce nu ai consiliii
“Ast, 96, Atribuţiile, obligaţiile şi responsa- |
bilitatea consiliuriloră, a preşedintelui, în particulariă, a raportorului şi oficerilorii compta-

cestă regulamentă ce privesc pe comandanții
de companii , escadrâne sâii baterii, arătaţi

s6ă prin acâstă calificaţie, sei numai sub titlală de căpitani, sută aplicabile comandan-

iloră de companie cu gradulă de locotenentă
s6ă sub-locotenentii.

bili suntă comune comandanţilorii de corpuri
organisate sab titlu de companii, şi acelora ce

PITLULU VI

aă administraţie deosebită a unei părţi de corp.
Aceşti ofişeri, poti sub respunderea, loră a
so ajuta în amănuntele şi scripturile admini-

CAPITOLULU 1

straţii cu care santă însărcinaţi, de unii locotenentă s6iă sub-locotenenti şi de sub-ofigari.

Despre valorile aflate în casă
Art, 103. Tâte fondurile unui corpi sei u-

|
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nei părţi de corpii ce ai unii Consilii, suntii | nistraţiune, ori dia necxecutarea înstrucţiilor

depuse :
ate de antoritatea competintă , sâiă pentru
1. In casa Consiliului.
cause de plăţi stă distribuţiuni mai mari de
'Tâte sumele cari casicrulii conformă art. 78 câti alocaţiunile reglementare, se rambarsez
trebue să lo verse în acâstă casă îndată după prin midloeniii popririloră din solda proprie
priimirea loră.
disă, penă la a 3-a parte pe fie-care lună, afară
2. În a casierulai,
numai dâcă ministrul nu ordonă altă-felă.
a. Tâte sumele ce Consiliali a autorisatiă
scOterea, lorii din casa sa spre a so da casierului pentru achitarea plăţilori.
d. Snmele priimite de a diferite corpuri sâă
Despre pierderi scă deficite de fonduri
părţi de corșii până Ja regalarea depunerii lor
în casa casierului.
|
Art, 111. Sumele pizrderiloriă sâii deficitelor
Art. 104, Casa Consiliulni are ducă chei, u- de fonduri provenite din evenimente de forţă
na o ţine preşedintele şi alta raportorală.
majoră sâii aite circemstanţe extraordinare,
Art. 105, Casa, Consiliului este depusă în formală constatate,
suntă, după antorisaţiunea
sala şedinţelorii Consiliului; preşedintele trebue să ia tâto măsurilo nccesarii pentru paza mai âutâiă a subintendentului militară, trecute în cheltuire la masa generală de întreți=
şi conservarea el, fiind personali responsabilă uero.
Pentru acestă efirşiti d&ca sara ce lide ori-co s'arii întâmpla din lipsa, de prevedere pscscoestea
casei Consiliului, se înscris po carîn acâstă privinţă,
netă ca dată casicrului.
Depositarii cheiloră sunt responsabili de
Art, 412, Preşedintele Consiliului ssă cafondurile şi valorile aflate în casă, de unde ni- sierulă
nu poti fi supnşi Ja răspundere sci anică nu trebue să se scoţă, fără deliberaţiupăraţi de câtă în virtutea unel decisiuni a minea Consiliului,
nistrului,
|
Art. 106. Casierulă este responsabilii sinArt, 113. Dâca ministrul pune perâerea
guri de fondurile şi valorile aflate în casa sa,
sâii deficitulă în sarcina ofigeralui depositară al
pentru care însă Consiliulă este, dâtoră a'i da casoi,
deterimivă modulă desfacerii acestuia.
midl6ce de pază şi conservare.
In casulă contrarii, aprobeză definitivi, chel-.
Art, 107, Tâte sumele co suntii vărsate în tuiala ce subintondentulii militară
a autoricasa Consiliului şi acelea ce elă autoriză a se satii, sGă libereză în profitul
corpului uă orda casieraluă, sunt înscrise do acestă compta- donanţă pentru uă sumă echivalentă.
Opereză
bilă în presenţa membrilor depositari ai chei- asemenea sub rezerva drepturilor tezaurului,
lori, ps ună carnetii, (Modelă No. 5),
dscă aâministrațiunea rasbelului nare midloc " Carnetulă este închisă în casa Consiliului, de desfacere de la ofigerulă debitori,
după dede unde nu se scâte de câtii pentru înscrierile cisiunca ce a midlocită.
ce trebue a ss face într'ânsuli.
Art, 114, Suma ce urmeză a pune la locă
Art, 108. Consiliulă verifică şi determină ori prin întrcera de la ofgeri, ori dia achitasituaţia casei sclo la 1 a fic-căreia luni, şi de rea ordonanţei trămisă de ministru,
esto vărcâte ori valorile co cuprindi trebuezcă a îi re- sată în casa, Consiliului, şi trecută în priimiră
presentata oficerilorii intendenţei militare.
Se asigură cândi pgisesca cu cale şi special cu titlulii, de la masa, generală de întreţinere.
cândii închee conipturile trimestriale,
dâca fondurile ce trebue să aibă casierulă în casa sa,

CAPITOLULU NI

suntăi în fiinţă.

Art. 109, In corpurile

TITILULU VIL

|

sâă părţile do cor-

puri ce n'a Consilii, fondurile lori se închidă

în uă singură casă, pentru care ofigerulii comandantă este personală responsabili. Aici nu
există carnetă,

CAPITOLULI 1

Despre

rezistrele de comptabilitate şi
docuimenteic ce le privescii

CAPITOLULU 1
Despre natura registrelor tinute de ficcare corziă stii parte de corpii

Despre acoperirea sumelorii prescrise a
115, Inregitsrările şi operaţiurile la caâse întorce în urma verificării comp- ro Art.
daă locii administraţia şi comptabilitatea
turilorii.
corpurilor sii | ărțiloră de corpuri sant trecate

arătate mai josă şi annme :
Art. 110, Sumele ce membrii consiliariloră în 1.registrele
Pentru fie-care regimentsti
ă corpă or(art. 54) raportorulă şi oficerii comptabili, scă
ganisată sub titlu de batalionă în armaţa peralţii, voră
urma
.

să întârcă prmtru rea admi-

manentă.

MILITARE

Un rogistru de delibarații.

Ţinniii de casier
sab direcţia nemiglocită” a Taportaruluă.

Uni registru matriculii al A
oficeriloră. e.
.|
Unii registru matriculi al
trapii
cc...
Unii registru matriculă al
azilorii ofic. (cândă vor fi daţi
Ținate de easier
îo Stată) .
.
Uni registre matriclă al |
- enilorăttrapei. ..
Ună registru de cfoe iza
Un registru juziial do priimiri şi cheltucii. . .

Uni registru matricală al
trăseriloră în corprrila cază,

Uni registru de centralisa=
rca, priimirilorşi cheitacito:.
Uni regisrțra de distribu-

ţinea objectelorii Qe hrană,

Țirațăi da oâco:
Tu a imbrăcăE
|
inuto

de casier

16

pe partea, inversă a efectoloră şi armeloră în
servicii,
Unii n:atriculi ali cailoră, cu arătare pe
partea inversă a efectelorăi de harnaşamentă
în corpurile de trupă 4 ce ai caj.
„Unt livret tii de detailură,
Accstă disposijiane esto comună detaşamentelori

In guarda frontierei şi dorobanţii
Uni registru matriculă alti oficeriloză,
Unii registru matriculi ală trunei.
Uni registru de centralizarea priimirilor și
chettuzliloră.
Unii registrujjurnali.
Unii ri gistru ai echipamentului,
lu ciinpanii scii tubere însă, cânâii trupa faca ordinar, atunci se ya trece şi un regiatra
de subsistențe,

iacăldită şi furagii, . .
Unii regiatiu de detoriiie ofigerilorii.
Unit registru de priimirile

In miliții
Pentru cadrele unui batalionă

şi consomaţiile serviciului de

îmbrăcăminte,

ta.

Unii registru de comptari„deschise cu companiile, csca“diânela s6ă bateriile . ..,
Ună registru gilnic al magazici
Uni

administrate ca companie, escadron

stii baterie, orl-eazo ară fi gtadulă şefului lor,

.
:

”

“inute de ofișaol cu îmbrăcă? minta,

regi stra de sezituzilo

masice. .
i
.
2. Pentra fic-care corșă orpanisat sub titin
do companie,
Uni registru matriceli a A
ofgeriloră,
..
E
Ună registru matriculă al
trupei .
.
" Un registru jurnal deriimiră şi cheltui,
Uni registru de centralizaTinato de oficerulii comundaut,
ze priiniriloră şi cheltuolilor,
Un registru de subsistențe,
Uni Togis tra de piiimiri şi
consumaţii serviciului de îmbriăcăninte .
Uni registru dilnie al magaz.
.
„.)
Arte 116, Pentru fiz4“care corții organisatii
sub titlută de escadronă, acetezii
În 'r egistra metiieulăi ali ca lori trupei,
€ră 15 ună escadroni de trenă şi
Uat registru ali trăsuriloră,
Afară de registrele p:ecedento se ține în fi:care companie, escadron s6ă baterii, prin îngrijitea căpitaniloră, pentru administratiunca
companii, eccadronului sâu baterie:

Uni raatriculă ală personalului, cu arătare

Ună vegistru matricală ali oficeriloră. .
Ună registre matriculi ală trape,
Uri registru jurnal. |

Unii registru de centralisarea cheitneliloriă.
Uni registru ds detailuri.
Art, 11î,. Hezistrele de deliberaţiă, şi acelea

ce suată destivate pentru inscrierea priimirilori şi cheltuețilorii în bani şi imaterial, sunt

numerotate şi parafata de sub-intendentulă

rrilitarii.
|
At, 118, Tote registrele de care mai susii
ga vorbită rorii fi după modelele anexata la,
accatii reglementă,
”

Despre objectulii registrelorii, înregistrăriloră şi suita documentelor ce
le privescăi.
Art,

119, Registruli de deliberațiuni (mo-

dela No. 6), este destinaţii pentru furegistra-

rea actelor compunerii Consiliului adrainistra=
țiunci şi tutuloiă operaţiuuiloriă sâle.
art, 120, Tegistra matriculii ali ofigerilor
şi acelea ale trupei (inodel No. 7 şi 7. Dia) sunt

destinate pentra înscricraae ietaliată a sciinţelună ce cousiati etarea civilă a militariloră de
oii-ce radă: co fact pârte din corpă, semnaiiraent to lori, titivl sab care stntii încorpo=

raţi, actaţia succesivăa serrisiilorii loră, cau-

sele ailârzi sab arapoiă peste termenul leginit,

rotivulă şi data ştergerii din control cum şi
locuiii rstragerii "celură trămişi
la cămizurile lori,»

în rpeervă gi

Inrogistratca -cficarioră. şi Gmeniloră tru-

poi, se face la, priizairea sei vederea titlurilor,
6
a.
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notificaţiuniloră sâii actelorii autentice ce con-stată că auntii ai corpului, zu tote astea, toţi
ofigerii; sub-ofigerii, caporalii sâă brigadierii

casieră, verificate de raportoră, şi vizate de
preşedintele Consiliuluj.
2. Stările mutaţiloră (model No. 9), arătă

şi soldaţii arătaţi ca presenţi sâă absenţi în târe de numele şi numerila matricule ale militariloră de tote gradele, veniţi din alte corînmatriculați după ordinulă gradelori. Acelaşi pară, înălțasi, reangagiaţi s6ă şterşi din conprocesulii-verbaţii ală formării corpului, sunt

ordină de înscriere este urmat, pentru cei cari tr6le în timpul lunci precedente; relatândă
după acâstă formare, suntă încorporaţi sub a- asemenea ranele sâii faptele strălucite, casa-

ceeaşi dată.
e
ţiile ssi condamuaţiile şi schimbările de comData încorporaţii Omenilorii trupsi se soco- paniă, escadrâue s6ă baterii, ce poti avea locă
tesce :
în același timpi,
|
1. Pentru junii soldaţi (recrutaţi), de Ia diua
Starea care privesce po oficer, va arăta âncă
pornirii loră la corpi,
!
Şi poziția fie-căruia, la epocă întocmirei oi.
"2. Pentru angagiaţii voluntari, din diua anStările mutaţiiloră suntă certificate da Congagiării.
|
3, Pentra G6menii veniţi din alte corpuri, de
la diua încetării de a compta în vechiul corpii.

siliul de administraţie şi verificato de sub-intondentulă militară,
Cândi starea relativă Gmeniloră trupei va
Serviciile antori6re încorporaţii trebucscă a cuprinde mai mult de 20, se va adăuga pe ltnfi justiâcate, ori prin fâia matriculă acelui din gă dânsa uă tablă alfabetică,
armă corpă din care militarulă a făcată parte,
* Arte 121. Registru matriculă ali cailoră o-

ori prin uă atestaţiune a Consiliului de admi- ficeriloriă (cândă voră fi daţi de Stati), şi acela
nistraţie a acelui corpi; sâă prin veri-ună act; ală cailori trupei, (modelul No. 10 şi 10 bis),

priimitii de la Ministerul de resbelă.
Seria numeriloră pentru registrulii oficerilor

este deosebită de a:trapei. Ea so urmeză necon-

suntă destinate pentra înscrierea numeriloră

şi numele ce li sa voră da şi a semnelori după

ordinea datei sosirei lori la corpi, sâii în cas
tonit până când ministrul ordonă reînoirea ei. de remontii afară de reşedinţa Consiliului după
Numărul sub care militarulă a fostii tucor- cum se torii însemna în listele sâi stările ce
poratii, îi se păstrâză până cândi încetâză de so voriă adresa Consiliului, Sa va arăta asemo-a face parte din corpi ori-care ară fi promoţia- nea epoca priimirii şi litera distinctivă s6ă nunile s6le, afară numai cândă trece de la gra- mărulii companiiloră, escadrânelorii s6ă bata- .
dulă de sub-oficeră la, celii de ofiger. Dâca după riiloră la care aii fostă, cum şi cansa şi data,
cea părăsită corpuli, reintră, "i so dă ună nu- perderii pentru corpi.
mără noi, 6ră celă vechii se înscrie de desubt.
Se va trace între altele, în registrul maLitera distinctivă sâi numărulă companii, triculi, numale ofișerilorii posesori ai cailoriă,
escadronului stă baterii, la caro Gmenii aii fost data priimirei loră, şi la casă întâmplătorii esuccesiv, esto exact arătată în registrul trupei. poca în care ei s'aă întorsii Statului.
Acestii registru este divizată în volume deArt, 122, In corpurile care după legea orstinato fie-care pentru înscrierea a una mie 6- ganică ai trăsură, sa va ţine unii registra mameni, şi formâză atâtea volume cât cere com- triculii ală trăsuriloră (inodel No. 11),.în cara
plectuli de organisaţianea corpului.
80 va înscrie după ordinală priimiroi, numărul

La sfirşitulă registrului ofieriloră, la fie- co li ee dă în momsntulii predării, şi mataţiile

care volumi ali registrului trupei, este întoc-

mită uă tablă alfabetică, pe care se înscrie numele, prenumele şi numerilo matricale a celor
încorporaţi.
”
Consiliurile de administraţie trămitii Ministeruluiîn celo dântâiă 15 dile ale fie-căria

luni:
1. Foi individuale (model No. 8), arătătâre
de sub-ofigerii făcuţi ofigeri, juni soldaţi angagiaţi volantară etc., încorporaţi în cca din armă lună.
e

intrării ori egirei loră de la corpii, sâă troca-:
rea de la uă compacie la alta.

Art, 123. Pegistrulă de efectivă (modelă

No 12), este destinat pantra inscrierea pa fiecare gi, a situaţii corpului pe batalion şi com-

panie, escadroni sii baterie, atâtă în Gmeni

câtii şi în ca.
Art. 124, Registrulă dilnic (model No. 13),
cu anexele lu! este întocmitit pentru înscrierea
duvă dată a tutuloră priimiriloră ce ge facă
pe sâma corpalui, a sumeloră ce so scotă din
Fie-care foe va presinta, întocmai după re- casa, Consiliului spre a se da casierului, şi a
gistre, namărulă înscrisă militaralui, numele, plăţilor ce acesta faca pentru desfacerea che!prenumele şi supranumele; tâte sciiuțele rela- tueleloră.
,
”
tive la starea, lui civilă, titiulit sub care s'a
Formele sub care sa face înscrierea, modsîncorporată, numărulii companii, escadronului lele de scripturi şi de facturi necesare a seri
sfii baterii din care face parte, şi epoca în care ca, acte justificative, suntă anexate lîngă mova fi a se libera. Foile oficerilori vorii relata, delatii No..13, susi numiti; se consideră ca
între altele, serviciile anteridro numirii loră ilegale tote actele justificative preaintata sub
în acestă gradii. Aceste foi sunt certificate de | altă formă.

MILITARE
EL A

"Vie-cărui articolă înregistrată, "i se dă unii
numără de ordine, care sa pune asemenea pe

actuli juatificatirii,

Seria numerilorii este anuală, şi deosebită a
„priimirilorii de a cheltueliloră.
La fie-care verificaţie, ce precede autorisaţia,
dărei de fonduri casierului, raportorul "şi pune
viza pe registrulă jurnală.
:
Balanța priimiriloră şi cheltueliloră este făcută în cea d'âutâiii di, a fie-căruia trimestru,
cum şi la epocile cândă centralisaţia compta-

bilităţii în ban! este constatată de oficerii intendenţei militare.

”

Rămasulă în casă ce represintă balanţa cu-

„prinda samele aflate în casa Consiliului și în
a casierului.
.,
.

_ Situaţia casei este dată sub-intendentulut

“militară, caro o verifică, recunâsce existenţa
valoriloră ce represintă şi o transmite Ministerului,
Art. 125. Registrulă de centralisarea (în0delulii No. 14), cu anexele lai este destinati,
pentru înscrierea tutulori priimirilor şi cheltuelilorii fâcute în numele corpului, clasificate
după natara fondariloră şi pe trimestru de cxerciţiii cu resumatuliă oparațiunilorii care privesce comptabiliiatea în bani.
- Îndată ce sub-intendentulii militarii a verificat comptabilitatea unul trimestru, Consiliulă trămite Ministerului unii extractă după
acestii registra.
.
La, acest registruso va anexa în tot-d6-una

TI

Art, 122, In registrulă de priimiri şi con- “
somaţiuni, (modelul No. 16), înregistrările se
facă, după ordinulă dată şi treptatii cu prii-

mirilo sții consomațiunile, Distribuţiunile fă-

cate companiilorii, escadrânelorii, sâii baterii- ,
lorii, şi reintrările în magazie, se înscrie prin.

trecerea totalurilori din registrul compturilor

deschise, recapitulate într'aă

(Modelă No. 17).

stare sumară.

Fie-cărui articol înregistratii, i se dă ună
numării de ordine, care so pune asemenea pe
actulii justificatirii.
Pentru fie-care capitolii suntii duot orii de
numere anuale, una pentru priimirişi alta pen-

tru consomaţiuni.
|
|
Balanța priimiriloră şi consomaţiuniloră,la
ântâia di a fie-cărui trimestra, se face pa ca

pitole în cuisulă urmâtârelori 5-dile şi este
certificată de ofigeruliă cu îmbrăcămintea,

ve-

rificată de raportorii şi constatată de Cozsiliă:
în cuantităţile rămase în magazie.
In cele ântâii 20 de dile alo lunei Ianuariă
se întocmesco în arma balanței trimestralui
ală 4-lea a fio-cărni capitolă uă stare somarie
a priimiriloră şi consomaţiuniloră, cari trebue
a servi pentru formarea comptnriloranuale; a-

câstă stare esta certificată do Consilii,

Registrulă compturiloră deschise cu companiile, escadrnole s6ă bateriile (mode! No. 18),
este destinatii pontrau înscrierea după ordinulă

dată efecteloră coli s'a dati din magazie şi
acolorii întârso do densele, după bonurile scă

nă situaţio care va presinta cuantitatea, ofec- buletinele d» vărsărinominative (model No, 19,
teloră aflate în magazie şi care aparține masei
individuale, totalul costului cărora va concorda ca rămasulă în casă după balanţa regi-

bate ce locot.-colonelii; aceste acte arâtă mu-.

ps fonduri, cara voră arăta în detailii sumele

sunti totalisate în cea din urmă i a fi--cărul

celea ce sautii în deficiţii.

talurile pe companii, escadrâna

„Btralni do centralisaţie,
Asemenea voră fi ansxate situaţii separate

19 bis şi 19 ter.), subscrise de căpitanişi apro-

taţiunile sii causele ce daă loci distribuţiuni= .
loră şi reintrăriloră.
Distribaţiunile

şi întârcerile

în

magazie

de ban! priimiţi mai multii de corpuri, sii a- trimestra în tâte secţiunele registrului, şi too

.sâii baterii,

Tâte piesele anexate sunt ataşate Ia finitul suntiă trecute într'aă stare somară recapituregistrului printr'uni şnurii care se prinde sub lativă (model No. 17) a căruia sumă se în-

sigiliu Consiliului de administraţie, formând
unii volumiă numerotat şi parafat de Consilii.

Art, 126, Begistra de priimirile şi distri-

buţiile articolelor de subsistenţă, încăldită

scrie în registrulă priimiriloră şi consomaţiuniloră.
:
Inscrierile făcute în fie-care sccțiane a registrului compturilorii deschise, sunţă certificate
do ofişerul cuimbrăcămintea în cea din prima, di

şi faragiă (modelii No, 15 gi 15 bis), este destinati pentru înscrierea după ordinulii dati, & trimestrului următorii şi verificat de lvcot.-

porţiilorii libsrate corpurilorii din magaziile
Statului, cu distincţia bataliâneloră, companiiloriă, escadrnelorii sţii bateriiloră.
Pentru fic-care trimestru se întocmesce pa

acestii registru,uă balanță comparativă de
distribuțiile cu alocaţiile constatate prin foile
de dile verificate de subintendentulii militară.
In casti de divizia corpului, distribuțiile ce
Sai fâcutii fie-căruia din părţile sâle, sunt în-

scrise întw'uă singură linie pentru toti trime-

stralii pe registrală casieralui, care întocmesce pe dânsulii vă balanţă generală.
?

colonelii,
Registrul efecteloră rointrate în magazie
spre a se repune în servicii, servă numai pentru înscrierea într'ânsele a numirulni de serie
ce pârtă efestulă reintrată pentru memorie.
art, 128, Matriculală personalului, efectelori şi armoloră în servicii (mnodelii No. 20),
este destinată pentru trecerea tutuloră sciin-

ţelori privitâre la subofigerii şi soldaţii fie-:ărel companii, escadron sâă baterie, după rzgistrală matriculii al corpului, com şi înscrierea efectelor de coifură, maro cchipament 09
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„co li s'aii dati cu arătarea epocelorii întrărei
în magazie scă a pierderii lori.
Foile acestui matriculă suntii individuale şi

mobile.
o
„Tote foile militarilorii ce încetezii a compta
în compacrie, escadronă s6ii baterie, se detașez
şi so trămitii :
.
1. Acele ale Gmenilori care în acelaşi corpă
schimbă

compania,

oră treci în altă

escadronulii

corpă,

noului

sâă bateria,
căpitaaii „stă

după mutaţiunile întemplato în diua precedentă,

-

Mutaţiile vori fi scrise anume, .
Cap. 4. Controluli anuată ală ofșeriloră..

Ofgerii se înscrii după ordinulă gradului,
Pentru fie-care grad este destinat un număr
de case înduoită de complectuli acestni grad.

Mutaţiile so înscriă pe fie-care di, redacţia

lori va relata ca îngrijirea dateloră, cum şi
caueele deabsenţă scă morte; locali destinati
în casă de misie, congcdiii s6ă intrare în spitalii, precum și acela unde a muritii,
-

nonlui corpă îndată după ştergerea lori din
controlii.
2. Acelea ale Gmenilor ce încetâză a compta
Ofgerulii ce încetză da a compta în efectiv
în armată, la archirele corpului,
'
este şters din caza co ocupa. Ştergerea, so face
Foile dctaşate din matriculii spre a fi tră- prin nă linie.
i
mise corporilorii, suntă certificate de casierii,
Acela carese înninteză în grad fără a schimverificato de raportorii, şi vizate do preşedin- ba compania, escadronulă sâii bateria, esto atele Corsiliulni şi sub-intendentulă militară.
scmerea, ştersii dâră este trecută în casa înFoilo ce consiliurile de administraţie prii- semnată noului gradă.
RE
mesci în urma încorporaţiilorii, se claseză în
Cap. 5. Controlulă anualal 6menilorii trupei
archive duvăce s'aii scrisă exactă în registru şi compturile corente, a masei lor individuale.
matricalii, câtă şi în matricululă personalului - Omenii trupei suntă înscrişi duță grad, şi
şi efictelorii în serriciă.
în fie-care gradă, după rândulii vechimel srb
Arte 129, Matricoluli cailorii şi efectelori aceleaşi numere ca şi în controlul generală ţide harnaşa:aentă (model No. 21) este destinat nutii de raportoră, în compania scă plutonulii
pentru înserieri pe do uă parte a sciințelorii afară din rânduri, suntă aşedați în acelaşi
extraco din matricululă corpului, ce arâtii da- ordini ca şi în tablourile de organisaţiune,
tele priimirei și ale sosirci calului, origina şi
Paragrafele 2, 3, 4 şi 5, alo capitolului 4,
semsaiimentele sâle, efectele de hatnaşament untii comune 6meniloră trupei, eclădin urmă
scii atelagiii ce i s'a destinată treptată şi nu- este între altele aplicabilă sabeficerilorii, camele cavaierului alo căruia suntii, 6ră pe de poralilori sei brigadicrilor, ce'şiperd gradul,
alta a stării sele fizice şi sanitare, clasarea sa,
Juscrierileîn compturile carcnre &priimirilor,
ln inspecţiile generale
şi duratele sedarc) ln în- şi cheluetlorii masci individuale so facii după
firmeris ce arătareîn scurtii 2 felului bâley; în principiile desvoltate Ia capitoluiii privitor la
fine data şi causele ştergeriă s6le din contro- îmbrăcâminte şi la epocile însemnate aci :_
lulit corpului.
Pririri,
Poils acestui matriculii sunţă îndișiduale și
Prima migă
Ia momentul înmobile.
corporărei OmeAcele ale cailorii morţi, vinduţi sfi împuşnilori.
cați, după ordinii pentru bâle contagiâse, sunt
!
In cos din urmă
dia fe-cărel tridepuse la acchivele corpului.
|
mestra
pentru
- Prescricrile art,12S, pentru transmiterea
tâte dilele ca a
foilorii. verificarea şi conservarea loră, suntiă
zemenea drepti
alo trimustrului,
aplictbile :natriculei cailoră pe câtă o priUră în aceea ca

vesciă,

“Productulii primcă dilaiec.

.

Ast, 150, Livretuli de detail (model No. 22
şi 22 bis), este destinată a presentaîn ordinul
urinăto:, și cațitolelo ecrute de fie-care arină,
Cap..1.

Sciinţe

asupra posiţii

e s-au

sțiinţe?a arctato prin chiari titiulă fic-căruia
din ucele capitole, adică:

companii, q-

>

scadiorulvă ecii baterii,
Mincările sa înscrii treptatii cu facerea lor.

Versărilo făcute de 6meni.

Cnw. 2, Sciinţe relative la alotațiile subsi-

Crcâitul s&ă averea macel y

stințeă îu tabere, indemnitiiți și dări extraOriinâi

.

Iiserierilo sc face după darea acestors, în

privesce Gmenik
şterşi din control, în momentul gtergerel lor
(oscbită când se
va face vre-uă

|
|
|

Omenilor veniţi din alte corpuză ori din alte companii, escadrene stii baterii , . .
Vechiul ereditii alii inasei

ordine de di s6ă comunicaţia decisiunilori: autoritățiloră competinte,
Omenilorii reintegrați după
Cap. 3, Situaţiile şi mutaţiile dilnice,
ștergerea loră din contrâlele
>
Situcţia se întocmesce în fie-care diminsţ u corpului .

rectificaţie

în-

scriere lor din
controlul masei)
In momentul cină
se facă căpitanului.

La epeca iînscziarel om:niloriă în
centroiul anaal,

MILITARE
Îndată ce comptulă intocmit de
căpitani spre a
servi la platu0fecteloră s'a șizat do raportor.

Valsrea efecteloriă din mic
cchipament caro vad dasfiin-

țată fiindi că ai servită la
cai atinşi ao bolocontagidse,
Cheltueli
„Creâituli masei Omenilorii
presenţă co părăsesc serviciul
Dobitali masei Gineniloră |
veniţi din alte corprri, din
alto companii, escadrâne sfii
baterii, ,
î.
. ..
Vechinli debită ali masei

În momentul cao se plătesce 6„meniloră.

|
La epoca înscrieroi Omenilvră în
controlul anual.

Omenilor reinţraţi după şter-

19

Caluli co înceteză de a compta în cfestiviă,
este ştersii din casa ce ocupă?
Caii ofişerilorii ce se îuaintâză în grad fără
a schimba compania, escadronulii si bateria,
sunt trecuţi în casele însemnate nouilor grade
ale acestori ofişari.
|
N
Capit. 7, Controlali anuală al cailor trupei.
Caii ce formâză efectivală, la epoca întocmir»i sâii reînoirii controlului anuatii, sunt
înscrişi dapă ordinea numerilor din registrulă
matriculi, cei-alţi la data sosire! lori şi toți
cu numerile din controlulii ţinut
de saporioriă.
Caii da gca sunt trecuţi înaintea celoră de
hamii, so lasă

amândurora,

deosebiti

uni nu-

mării de case înduviti do aceleace forratzi complectulă da organisaţiuno,
A

garea din contrâlele corpului

Preţulă efectelor din IDiC ) In momentul când
Paragrafulă'4 şi 5 alo cavitolulti 6 suati
echipamentă dato meniloră | efectele so dati comuno cailoră trupei,
:

din inagazia corpului.

.

| -Gneniloră.

Capitotuliă 8. Solda trupei şi diferitele porții

Preţul pierderilor şi repa- ) În momentul când priimite,
raţiilor
efectelor
ssDe
armelor | căritzunlă
stbspa
a
scrie buletinul
Dările în bani şi în natură
, suntii înscrise
puse

în comptuiă
-

Omenilorii.

reparaţiiloră,
In dată ce starea

Suma pierderilor şi stricăciuniloriă efactelori do cas2rmă, tabără s6ă spitaiii şi a
stricăciunilori zidirilor statalui scii locuitorilor puse în
sarcina Omeniloră
,
e
|

ua

reparaţii

întoc-

mită de oficernl
casarinei s'a co-

mucicat

căpita-

nului stă în cas
de plecare a dubitoruluy,în r10meatalit mutatii
şi după nota de
preţuire aprobată de raportor,

treptată cu priimirile şi totalisate pe trimestru.
Indată ce sub-intendentulii militiră a veri-

ficată f6ia de ile a Gmrnilorşi acea a eailură.

totaluli alocaţiiloră este balansată cu al prii-

mirilorii spre a sa cunâsca ce s'aii priimită mai

mulţi s6ă mai puginii.
Cavitoluli 9. Lista lacrătoriloră,
Sumele provesiite de ln lucrători și acclea
atribuite Omeniloriă ce'i înlocuescă în s:rviciii,
şi care trebuescii a fi date căpitanului, se înserie treptat cu uriimirea lor de acest oiig'ră,
Capitolul 10. Comptii deschisă cu magazia
do îmbrăcăminte puiiiru efeeteio de îmbrăcăminta şi micii echipamentii,
Ă
„Cazitolalii 11, Comptiă deschisi cu magazia,
pentru efectele do coifură şi mnaro echipament.

Compturile corente
a maselindividuale 2 tutuloră Oraenilorii co. figurâză în controlul apualii, suntii regnlate şi subscrise de căpitan,
cu data celci 1 dile o fe-cărni trimestru, afară
de casală cândii nu va fi nici priimire nici chaltuire în timpulii trimestrclui prtcedentă, sâii
când Gmenii încetâză de n compta în compaCapitolul 12, Comptii deschisti'cu magazia .
nie, escadronă s6ă baterie,
pentru efectele de campament şi easarmament,
Omenii presanţi subserit regularea corptu„Casitolulă 18, Comptă deschisă eu magazia
]ui loră.
PR
.
pentru efectela do haransamentă şi atelagiă,
Oâgerulii de sceţie subscrie pentru cei ce nu
Cașitolală 14. Comptă deschisi cu magazia

pot îudeplini acestă formalitate şi cei absenţi. pentru arme şi muniții de resbală,
Decă după regoularea comptului so va face
Distribuţiile efectelorii din magazia de îrayre-uă rectificare, acest comptă este constatat brăcăminte şi reintrările, suntii înscriaa în or. din noii, şi subseriă după cum s'ă prescrisă în dinulă datei şi în cuantităţilo cuprins: în boparagrafele precadente.
.
Capitolulă 6. Controlulă annală alt cnilorii
ofigerilorii (cândii se vorii da de Statii),

nari, buletine

do vărsări stii proceso-verbsla.

Tâto santii totalisate pe trimestru,

-

Capitolul 15. Commptă doschisii pentru efoc-

Caii suntă înscrişi după ordinea gradului o- tele de casarmă,

figeriloră şi sub acelaşi numără ca în controjulii generalii ce se ţine da raportoriă,
Este destinatii cailoră fie-cărul ofiger nn numării do case înduoiţii de acelea cs formeză
complectuli gradului serii.
E

.
|
Capitoluli 16. Comptii deschisă pentru efec-

tele ds tabără.

Priimirile şi reintrăriJa se înstriă în ordinul

datei şi suntă balansate la sfirşituli fie-căruia trimestru şi cândii tote objectale de ca-

sumerile, numele şi semnalimentele cailor sară să tabără în servicii se reda
daţi de Statii sunt exactă trecute în registrul ziiloră Statului,
|
matriculii,
e
:
Capitolulă 17. Inregistrarea sumară
Mataţiile so înscrie pe fie-care di, redacţia derourilorii şi atăriloră pentru sumele
trebae să rolateze cu îngrijire datele şi causele pierderiloră.

maga.
|

a bor-

raparaţiilorii, stricăciunilor şi alte plăţi puse în comnp-

tulă Emeniloră,

|

E

:
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” Inscrierea sumei totală a reparațiilor fă- | triculă, sunti transcrise în Jivretii; coprinde
cată efecteloră şi armelori, se operez la epoca însă asemenea clasarea regulamentară a efectotalisări! borderoalai de înregistrare sâii a ex- teloră de îmbrăcăminte etc., înscrierea priimitractului buletinelorii, date în cursulă trime- riloră şi cheltuelilori masei inditidrale; şi în
strului; 6ră acelorii privitâre la masa indivi- fine disposiţiile legilor sâă regolamenteloră
duală, cândă stările acestori sume sunti co- po cară soldatulii urmeză a le avea neîncetată
în vedere,
municate căpitanului.
,

“ In corpurile de trupe călări între cele-alto

Capitolalii 18. Situaţia generală a maselorii

individuale după constatarea compturilori fie- se înscria în livretă, prin estractă din canitocărui trimestru.
.
lulă 7 ali livretului de detailă, numele, număSitnaţia. maselorii esto extrasă pe foile comp- rulii şi semnele calului destinatii cavalerului,
tului trimestrială, şi represintă complectulă cum şi numerile cu date imprimate pe efectele
mai puginii de câtă complectulă şi debitulii de harnașamentii ce posedă.
Art, 132, Omulii ce trece dintr'anii corpi
cum şi totalul torii do midlocii.
Capitolulă 19. Tabloulii de numerile de se- întraltulă priimesce la sosirea sa acolo, unii
rii im;rimate pe efecte şi arme cuarătarea nu- noi livretii,
meriloră matricule ale Omenilorii ce le posedi
Art, 139, Livretulă este proprietatea milisâii ale cailoră cărora sunţii destinate. Nume- tarului, cărvia s'a dati, nai se pâte lua sub
sile efccteloră și armelorii în servicii, la diua, nică nnii pretextă chiar când i se.dă nnă alîntocmirii s6ii reînoirii tablelorii sunţă înscrise tulă noii să părăsesce serviciulă,
Art, 194, Efectele și armele cari s'aii distriîn ordinulă progresivă , 6ră cele-alte treptată

buită Gmenilorii şi articolela priimirii şi chel-

cu reintocairea s6i distribuţia. In corpurile la cară nu se întrebuiaţeză tâte

toirii masei fe-cârvia, se înscrie în Jivrctii în
capitolele livretului de detailuri, cele ce suntii presenţa lori.
,
netrebriuci6se conservii cu tote acestea număArte 135, Căpitanulă constată şi subscrie
rulii prin acestii articolii.
în livrete compturile corente alo masei lorii inCapitolulă 10, 11, 12, 15 şi 18 vu facă parte dividuale, la epoceloşi în casurile prescrise pendin livrotulă de detailii ală corpaurilorii organi- tra regularea acestor compturi în livretulii da
sato sub titlulii do companie făcândii corpi dotaliari.
în parte.

.

Livretuli de detailă ec preînoesce la 1 Ia-

TITLULU IX

nuariii a fie-căruia ană. Acela ali anului pre-

cedenti este depusii în arhive după verificarea

foci de dile şi acea a comptului
masei individuale

Despre echipamentalii trupelorii

a trimestrului ali 4-lea.
Registrul echipamentului (modelul No. 23)
compus din ducă părţi, servă în partea L-a pen-

CAPITOLULU 1

tru situațiile trimestriale ale efectelorii com- |.
paniilorii de grănicerişi escadrâneloră de dorobanți, în partea 2-a pentru efectele date pe
&meni. Aceste corpuri avândă registre matricule după modelulă celorii ţinute de corpurile

de linie, nu aă necesitate a ţine toti-d'uă-dată

şi foi volante mobile, în lipsa cărora însă trebuo să; se serve cu partea 2-a a repistrului de
echipamentiă pentru înscriere, asupra fie-cărui

omii a efectelorii co i s'a dată.

TITLULU VIII
Despre livretulii Gmeniborii trupei
Art, 191. Fe-care omii ală trupei priimesce
la sosirea în corpă, ună livretă (modelă No. 27

gi 27 bi3) care este subscrisă de raportoră şi

“în cara sunţii exactă înscrise sciințele ca con-

atată starea civilă semnele şi titluli sub care
2 fostii încorporată, după matricululii compa-

niei, escadronulul sâă baterii.

Tote cele-alte sciinţe ce presintă acestă ma-

Composiţiunea echipamentului
Art, 136, Echipamentulă trupeloră se îm-

parte în 5 categorii :

I. Imbrăcămintea şi miculii echipamentii
1. Chepiă,
2,
3.
4.
5.
6.
7,

Capelă s6ii bonetă.
Manta cu capişonă.
Tunica.
Vesta sâii bluza de postarii,
Bluza de pânză.
Pantaloni de ordonanţă.

8. Deto de lucru şi de pânză.
9. Mănuşi de €rnă şi de vâră,

"10, Deto de pele.
”
11. Cămăşi de pânză şi de flanelă.
12. Cravata.

13. Deto de lână şi do bumbaci.

14, lsmene.

15. Obiela.

16. Cisme.
17. Pingele,

MILITARE

18. Căpatături.
19. Pinteni,
20. Stergară.

|:

.
'

22. Sacii do pesmeţi.

23. Tesală cu perie.

11. Galoşi deto,

24. Traistă de orză.

12. Perră cu dosulătei.

25. Chiugă.

26,
„21.
„28.
29.
30.
31,
32.

Fringhie de fâni.
G&mantanii de haine,
Paţă de pernă.
Perie de haioe,
Perie de cisme,
Pieptine.
,
Linie de nasturi.
ă

31.
35.
„36.
37.

Cojocelă. Epolete.
Eghilete.
Botfori.

IV. Harnaşamentă şi atelagiă
1, Şcoa cu tâte accesoriile ci complecte.
2. Seabracă,
|
. 9. Gâmantană do haine (la trupele călări).

4. Căpăstra.
5, Căpeţelă de adăpată sii de manejă.
6. Pătura calului,
7, Hamuri cu tâte accesoriile lori.

.

V. Armătura

39. Cingătore de incendiit.
„40, Brâă,

], Puşca,

„42,
43,
44.
45.

2.
3.
4.
5.
6.

41, Ţine-coifura.

Curea de siguranţă.
Nuşamaoa căciulei.
Batiste.
”
Plapomă,

-16. Pernă.

47.
48.
"49.
„50.

Saltele.
Cearşafari.
Ciorapi. .
e
Deto de lână albastri,

51. Spenţerii de ordonanţă.
52.
53.
54.
55.
56.

Flanelă de bumbacă.
Cabană.
Pantofi.
Pălărie de laci,
Deto de pae.
.

-37. Curea do înălțătorii.

II. Alarele echipamentă

pr

Cască sâi coită,
„ Raniţă,
Centuzonă.

ns

. Cartoşieră,.
+ Toculă carabinei.

pa

Curcoa puscel s6ă a carabinel.
Corni sâii troinpetă.

„"Loba,
9. Şiorţură de tobă,

10. Instrumente de musică,

Carabina. .
Muschetonuli,
Sabia,
Tesacu. :
„
Tunuri.
,

Brande sâă hamaciă.
Bidoni mică,
Gamelă mică.
Deto mare.
Bidoniă deto -

„

-..7. Muniția de resbelii.
r

NB. Imbrăcămintea dorobanţilorii şi grănice-,
riloră, urmândi a se efectua ca şi în trecuti, categoria şi clasarea efectelorii remâne, prin urmare, pentru dânşii ca cea

din trecuti fără nici uă dvosebire.

CAPITOLULĂ LL
Cum compteză echipamentulii trupelor în
budgetulii anualii ali Jinisteruluă de
resbelii, 'cine este de drepti ali

în-

ființa şi modulde echipare.
Art. 139, Efectele ce facă parte din catigoria l-a se socotescă în masa individuală a 0mului, cap. solăet; ele suntă cu tâte acestea de
duoă numiri, îmbrăcăminte şi mic echipament.

Efectele din 2-a, 3-a şi 4-a categoria 80 s80c0tescăi în capitolulă respectivă alii budgetului
sub numire de echipamentul armatei, cele de categoria 5-a în capitolulă intitulată materialulii artilerii.

III. Campannentă şi casarmamentii
1.
2,
3.
4.
5.

.

18, Saltea sâii pătură de aşternutii.
14. Cerşafi,

33, Urichelniţă.

- 88. Căcială,

6, Marmită,
7. Cornişorii,
8. Pătură de învelită,
9. Topore, unelte ete,
10. Cojocii de santinelă.

21. Sacii de mică echipament complectă.

e

-

ti

,

„o:

Art, 140. Efectele ce faci parte din masa
individuală so înfiinţeziă prin îngrijirea consi” țliurilorii de administraţie ale corpariloră la epocile oportune, potrivită legi! de comptabilitate generală a Statului, Cu tâte acestea în
casuri de neputinţă din partele, fie pentru lipsă
de concurență, fie pentru lipsa de industrie în
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țsră, Ministerali va reni în ajutoralii corpuri4. Despre cualitate şi forma, confecţii.
loră contractândi- singurii tote matariile sâit
5. Epoca predării, loculă unde trebue a se
efectele de care corpurile avândi necesitate, efectua și moduli de priimire prin verificare.
n'ară putea ză le înființeze conformi mndela06. Cauţiunea ce trebua a devune furnizorul.
lori tipe şi după preroiie tarifei regotamenta7. Preţul de plătitii sii modul de plată.
ră publicată în fe-cara anii. Tote contractările
$, Penalitatea în casii.de călcare a condiţiufăcute de Ministerii pentru asemenca cfrete se nilorii din contractă,
.
va face ps compta corpurilor care sunt a£9. Despra dreptolii vamală.
tore a plăti din fondurile mazei individuală far10. Despre dreptulă de transmiterea contracniturile ce vorii priimi.
E
tului asupra unei alte persâne şi despre legile
Art. 141. Când corpurile contracicză siugu- la care să pâtă avea recuraii în casă ds con.
Aa
re, santă d6târa a urma după regulile rrmătâ- testaţie.
reloră articole :
o
11. Benţiune despre modelele după care s'aii
Arte 142, Consiliarile de. administraţie ale contractati.
Da
corpuriloră, vor îngriji din propria lor iniţiativă
Art, 147, In corpurile organizate sub tita furnisa corpurile, la timpi, în conformitatea lulă de companii, esczdrâne sâă baterii, conlegel comptabilităţei generale a Statului, ca tracțările sa facii de gefii lorii respectivi cari
tote efectele de categoria masei individuale îşi administreză directă corpurile lorii.
cate lc-ară fi necesarii, fără nici mă prealabilă “Art, 143, Materialele să efectele contracautorisare şi fără a mai încunosciința inten- tate de corpi, suntii, mai înainte de a fi priidenţa respectivă de urmare. Esta însă supusi mite, enpuse la verificarea consiliului da admi-

a fi imputată consiliului de către intendenţă nistraţie şi priimirea lor nu sc va face do câtă
îndată ce se va, dovedi din actele proecdărei în- atunci câudă majoritatea ofigerilor ca formeză
fiinţăriloră. că legea n'a fosti executată ca cousiliulii la va declara de primite.

punctualitate,

Art, 143, Pentru ca administraţiunea cen-

trată Ministeruluido resbală să fie în care ntulă
preţurilorii ce sa plătescii do corpari pentra

diferite înființări, intendenţele divizionare, cu
ocazia inspecţiuniloră trimestriale administra»

„ tive, voră lua canoscință, da ln corpuri, din actele ce va controla, de aceste prețuri, şi lo va,

înainta Ministerului întrută tabloi generală
după fie-care inspecţie.
a
Art, 144, In casă însă ca resultatulii unei
licitaţii ară da preţuri maj susit do tarifă, ce
„8e va pablica, pentru fis-care ani de Ministerulă do resbeli, Consilinlă, corformi legii, va
încerca uă a dnoa licitaţie, şi cândăi şi după aceea preţurile vorii corerşi tarife:e, atanci consiliulă nă-dată cu trămiterza actzloriă provădute la art. 145 va, cero totă nă-dată prin intendenţă de In Ministerii decisiunca sa.
Art, 145, Actele despra caza so vorbesco la
articolulii precedanti, suntă :

» Copiă, după procesalii-verbală. încheiată de

consiliă asupra felului şi cuantităţilori de ras
teriale sii efacte necesare n se contracta,
După publicaţia făcută cu arătate do orga
nele prin care s'a datii.
După procesulii-verbalii ali resaitatalui li-

citaţii cu anexă ală copiiloră de'oferte,.
Art. 146. Contractele încheiate de consilii
suntii subscrise de toţi membrii. Acesta. contracte trebue

să fe redactate în rodi a pre-

vedea condiţiunile următâre şi care trebuescă

BOR

a fi reproducere exactă a ccprinderii publieaţii"lorii scă caeteloriă de însărcinări, astă-felu :
. Composiţiunaa farniturei.
„ Cualitatea materiiloră sâă efecteloră.

. Forma eroeliloră şi dimensiile,

Art, 149. Consiliulă refază materiile sâi efectele ca nu sunti întocmai asemănate modeleloră tipe după caro ai fostii contractate, fis
pentru cnalitate, fie pentru dimensii, confecţiuni seii formă.
Art, 150, Priimirea efecteloră cste constatată prin declararea consiliului făcută prin procesi-verbalii.
”
Arte 151, Piata se face după facturile data
de furnisoră în dublă expediţie, din care una se
dă cesierului pantru achitarea contractului, €ră
caa-Valtă ofigerului cuîmbrăcămintta după cara
acestii comptabilă le înregistreză în priimire.
“Art, 152, Acostefaoturi (modeluli No. 28)
ircbae să conţio întocmai nezniruli do efacte
menționați în precesulă-verbalii de admitere,
clo trebue să fie certificate do farnisori pentru
declaraţia creaitării sâle, mai ântâiii, pe urmă
caitificata do ofişerală cu îmbrăcăminte pentru priimiro şi inmagazinarea cfecteloră, vizato deravortoră pentru achitare, şi cortificato
apoi de furnisoră peutru achită,
:
Art, 153. Modolele după care ai 2, 83 face
contractările vozii fi în totă-de-una, acela stabilito de Ministeră şi trămiso corpuritorii sub
sigiliulă stă.
|
Avt, 15%. Contractările efectuate de corsiliă suntă în răspunderea lori, atâtă în ceea
c2 privesca redacția, contractului câtă şi executarea, lori. Densele sunți supuse la controlală intendenţilorii, la închecrila trimestriale
şi la inzpecţiile administrative, precum şi la acolea ale inspectorulat generali.

Art, 155. Echipamentulă trupslozii eatego-

pia 2-a, 3-a. d-a şi 5-a ee faco prin îngrijirea
administrații centrale a resbelalui. In ceasuri
excepţionale însă, Ministerulii va patea auto-

MILITARE
£3
riza pe corpari a înfiinţa po compta capitole- jeste lăsată în sarcina consiliurilo
ră
do
adminiloră respective din budgetii , Gre-cara părţi de strațic; intendența militară
aro însă eontrolulii,
echipamentii sâii cunntităţi de efecte, mai cu manipulaţia fondului masei
sa face contând în ;
s6mă cândii este argență și se va cunâsco că
prin consilimile ce administrație e'arii putea
Venituri
îndeplini asemenea, înființări mat răpede şi cu
may multi succost,
:
Si
]. Samele prinite de la Slati pentru prima
In astii-felă de casnri autorisația trebue să miză şi prima dilnică,
,
conţie în detailii regala după care consiliul uir-2, Văreăvila cfoctuate de Smeni prin căpitani .
meză a se conitea asupra înființării, preţul spre a mări fondulii mase) lorii.
ca care se iimitâză înființarea, moiulii şi tim3. Versările creditului Omenitosii veniţi din
pulii cândii are e,nce fi despăgubitii sâă prin câre alte corpari şi întârcerea debitului
celoră tratrebucseă a fi plătite farniturilo,.
, cuţi dintr'ânsele,.
Art, 158, Int:egii e:hipamentulă se dă cor4. Vărsările făcute do masa do întreţinere,

puriloră do administrație centrată în efecte sc
objceta confecționate,

CAPITOLULU IV
„Despre masa îndiziduală, desvoltări

Cheltueli

.

1. Cumpirătârea efectelorii de îmbrăcăminte
şi micul echipament,

2. Piăţile efectuate Gmenilorii co părăsescă

Art, 157; Seb acestă titin so Qă de Statii corpulii prin reformare, liberare din gerviciă
ă
unii fondii destinată pentu cnmpărătârea, e- s$ii trămiteriă în rezervă,
3. Vărsăzile creditului 6menilor ce s'si mufecteloră de îmbrăcăminte și mie echipamentă
necesara Gmeniloră. Acestă fondă se compune taţi în alte corpuri şi întârcerea debitului ai
din costuii. tutrlorii efectelor do îmbrăcă= clora, ce s'aă însumată din alto corpuri.
4, Văzsările sâii plăţile efectuate la tesaură,
minto şi mică echipamentii ce trebnescii date
unui ozaă îi cursulă celorii trei ani da servicii a6ii Ja casa consiliului stii unsi alte persâne a
activ şi caro costi este cel stabilit prin taritelo suneloră potitru pierderi, stricăciuni, -reparațiuni și altele puso după drepti în sarcina 6ministeriale. Il este plătită în ducă moturi,
maniară,
:
1. Sub numire de primă miză,
.
5. Versările efectuate la rasa de întreținere
2. Sub numire de priza dilnică,
6. Plata creditulai masei Gmeniloră co pără“Art, 155. Prima, miză so dă omului la încorporarea sa, cu recrut sli anpagiat volontarii sezcii sorsiciali, fiindi absenţă de la corpă...
Ari, 1G2. Cânădi Gmenii obţină voo de a
pentru plata, tututor efectelor da îmbrăcăminte
şi inic echipament ce trebue să priimâscă. Primaa luera, jumttata din venitul ce acâsta lo aduce,
dilnică se plătesce tutalor Omeniloriă vochisi noi 55 vâisă prin căpitanii lorila masa individua„pentra tote gilelo de presenţă şi absenţă legală. 1%. Sumele priimito de căpitani pentru adăoArt, 159, Primele se fermeză din totala girea masai Omeniloră , se ecă casieruiti la fi.
sumă a baniloră ce costă ântcia catogorie după nitulă fia-căraia trim astra,
Casierală, întocmindă unii borderoii (maodeart. 157 de maY usii, în moânli următoră :
| Iulă No. 29), care va menţine sumele priimita
1/s Pormeză prima miză,
! de Ia tâte comnaniila, îlă va certifica şi după
*/s Formăză prima dilnică,
Acestă sumă a primei dilnica so îmoarte la coli va supu ne la viza raportoruini îusocitiă da
cele 1095 qilo n troi ani do servicii activă și stările cu caro căpitanii ai fâcutii vărsările, va
resaltatală cstp tarifa acestel prime, lu casii ofcctaa încasarea.
de a remânra fracţie, acâsta ss adnoggă în to- Azte 163, Valorea cfecteloră co se țorii deatală la prima miză, tarifa căraia se stabileză ființa ca fntrobuintato Ja pansagiulii cailoră atinşi de infirmităţi contragiose, so întâreo maapoi după acestă rosaltatiăi.
> “Art, 160. Prima miză este plătibilă corpr- scă individeate do la masa de întreţinere după
rilorii ge fie-care lună po numărul Gmeniloră preţali cumpărătârci dâcă ofeetele aii fostii dipriiraiţi din noii; prima dilnică, po fiz-care lună striboite în carsulii trimestrului, scii ducă din

pe numiruli gileloră pentru toţi 6menii aflaţi trzi părţi a preţului, dâcă distribuţia csto mai
veche. Spre executarea acestui articol, căpiîn efectivă,
|
Plăţile se facă pe stările de soiaă ate ofi- tanelă întocmesce da câte ori se presintă ună
geriloră.

!

„ CAPITOLULU V
„Administrarea masei individuală
art. 161, Administrarea masel individuală

asemenca casii , unii comptă (rnodelă No: 30),
care, după ce a fostii certificati de dânsulii şi
ofigeralii cu îmbrăcămintea şi vizată de raportorii, se dă casierulai spre a'i servi de bază la

vărsarea ce trebue să opereze de la ăi masă.
la alta,

:

Arte 164. Indată ce ună omi present sâă

34
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absentii, trece la ună altii corpi sei părăsesce
serviciul, căpitanul dă casicralui un extracti
(modelulă No. 31) din livretuli de detailă, constatândă situaţia masei, caro după verificaţie
so vizeză de raportorii.
!
Au
Acâstă disposiţie este aplicabilă sergenţilorii
înălţaţi Ja gradulă de sub-locotenenţi.
Toţi.Omenii şterși de uă-dată din controli,
-suntă trecuţi în asemenea extracte.
Art, 165, Averea, Omeniloră presenţi ce părăsescii serviciulii s6ă care suntii înălțaţi la
-gradulă de sub-locotenenţi esto plătită caloră
ânteiă, la epoca stergerii lori din contrâlele
corpului, şi celoră-alzi îndată după promoţiunea lori.
N
a
Suma ce [i so cuvins se dă spre acesti sfirşită căpitanului caro adererâză din josul ex-

tractului menţionată ja art.164,
Art, 106, Averea 6menilor libaraţi din se:viciă care încetez din vi6ță, înainte d'a li seplăti,

se dă moştenitoriloră ioră s6ă celorii în drept.

Acesto sume ss daii sii se trămitii acelor
în dreptii prin primăriile unde reşadi individii.

Art, 167, Averea 6menilorii ca trecă la alt

corpi, se trămite noulul corpi uă-data cu tră-

miterea omului.

.

| cutarea, articolului de susă, santă trecute în
cheltueli cu titlulă trimestrului în timpulii căraia sumele plătite s'aii efectuată,

Art, 171, În colo întâi dece dile ale fs--

cărui trimestra, totalulii unorii asemenca sume privitâre la trimestrulă precedenti, so dă
de casierii agentului specială ali tesaurului
pentru efectele reparate în stabilimentele Statului, sâii cele-alte pentru fulocairea din depourile sâle, după uă stare recapitalativă (modelii No. 53) întocmită de oficerulă cn îmbrăcămintea în dnot exemplare prin midlocul buletinelorii de care dispune, şi care se constată .
de consilii după presentarea, loră de raportoră
sâii se plătesce celoriă în dreptă cândă repara-

ţia s'ai făcutii în stabilimente private, însă

prin aceleaşi fosme.
E
Recepisa, ce priimitorulă libersză cândi vărsarea s'a făcutii la tesaură, se trămite snbintendentului militară spre a fi înaintată Ministerului..Uă declaraţiune de vărsare este înscrisă de priimitorii din josută stării recapitulative, care împreană cu buletinele rămâne la,
casieră, spre justificețiunea, cheltuelei trecută
în registrul jurnalii. Cândi însă plata s'a efectuată Ja uă altă persână prirată, recepisa
rămâns la corpă.

Debitulii unorii asemenea 6meni se dă 6răşi
vechiului corpă do către celă noii din fonduli
Art, 122. Creditulii Gmenilorii desertaţi s6ă
maseiindividuale, îndată după primirea omului. prisonieri de resbelă şi a celorii morţi în posiPontru executarea acestui articol, casieral ţiune de presență stă absenţă, esto vărsată Ja
„ întocmesce în duoă exemplare snb titiulii cor- masa generală de întreţinere,
pului în care Omenii ai trecută, uni boictinii
Arte 113, Debitalii 6menilosă desertaţi, disde situaţia masei lori, la epoca stergerei din păruţi ecă prisonieri de resbelii, reformaţi, licontrâle (modelii No. 32), care so certifică de beraţi sâii morţi, va fi în sarcina masei gene- .
raportoră şi se legalisâză do intendentulii di- rale de întreţinere, careva vărsa suma la masa
Ylsonaru prin Vize sa.
Ă
i
individuală.
!
Acesti. buletini dublu împreună ca valdrea,
Art, 174, In cas dercîntârcere şi reînscriere
ce conţine, se trămiti noalui corpi, care certi- în contrâlele corpului a 6menilori ali căroră
ficândă priimirea, înapoiază un exemplarii cor- credită sâă acbitii la epoca stergere! lori, a
pului vechiii spre a'i serri do act justificativă. fostă văraatii, de la uă masă la alta, masa co
Art, 168. Preţulă reparaţiiloră efecteloră a priimită vărsarea o înapoiază celei cea ea căroră degradare sâii stricăciuno provine din fectuat'o,
neingrijirea $meniloră, este trecută în cheltueArte 125, Pentru Gmenii din reservă, rechelile mască Gmenilorii şi plătitii celor în drepti. maţi în activitate, dreptală asupra masei înArt, 109, Preţalii picrderiloră sâii degrada- dividuale încetăză, Averea ssi debitul săă prițiilorii efecteloră puse în sarcina Gmenilor, este vasce pe masa de întreţinere a corpului, şi dânsa
plătită celoriă în dreptă s6ă vărsetii la masace priimesca alocările ce sc facă de Statii pentru
întreţinere, sâă Ia tesaură, după casă, din fon- aceşti 6meni.
dulă mase! lorit individuale,
Dânşii neavândi drepti la prima miză, efecDeca pierderilo s6ă degradările privescii pe tele de mică echipamentă le sunt date de conmai malţi G6meni de nă-dată, se întocmesce siliii cu modă de împrumutare,
Art, 170. Vărsările ce masa individuală treprin celii în drepti uă stare generală în care
se cuprinde plăţile cu care are a contribui fie- bua să priimâscă de ]a cea do întreţinere, şi acaro dintr'ânşii, Comptuli curentă resultândi celea ce acâsta este dâtore a face celei-alte, se
din acâata se comunică căpitaniloră după ce opereză în registrală de centralisaţie la capitolulă priimirilorii şi cheltueliloră relatie.
s'a vizati de raportoră.
.
Art, 124. Indată ce casierală a încheiatii
Cândă unulii din acești 6meni arii afla în

posiţiune de absenţă, comptulii săă curentă va

foia de dile, tâte priimirile şi cheltuelile în-

î înscris în sarcina celui ce privesce, după cele
prescrise prin articolele precedente.

scriseîn compturile curente în timpultrimestrului ja care se raportâză, snntii resomate do căpitani într'uă foie de decompti (modelolă na-

Art, 110, Plăţile făcute de casieră în exe-
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sâi debitulă
152, Toti omul venitii dia noi la corp
fe-cărui on la prima di a trimestralul următor se Art,
echipză de îndată cu tâte efectele necesare,
s6ă la diua ştergerii s6le din controlă, Priimise excepteză acei recruți care se voră judeca
rile pentru primele miza sâă primele dilnice ce
de consilii ea susceptibili de raformă, cărora
sunții trecuto în fâo după alocaţiilo constatate
până la regularea posiţii lor nu li se dă de câtă
prin fOea de dile, pe care casierulă spre acestă
sfirgitii o dă căpitanului înaintea verificăril strictulă necesari şi care va fi pa câtii so pâte
din efecte vechi.
_
seb-intendentului militară,
Art, 183. Omenii care de bună roa se anArte 118, Căpitanalii certifică foea, de decomptii şi o dă casieralui. Acestă comptabilă, gagozi a servi unii anii în conformitatea artidupă ce a priimitii tâte foilo de la companii, colului 7 din legea de organisare a armatei,
escadrâne sâii baterii, le veriâcă mai ântâiă priimesc din magazie tâta efectele, Ei ati drept
după cum se arată, pe urmă prin comparaţiu- la prima miză şi la prima dilnică, cu care ca şi
ne între dânsele a articolelor corespundătore cei-alți plătescii costul efecteloră do îmbrăşi în fine după înscrierile făcute în registrul căminte şi micii echipamentă. In casă cândit
Jurnal. Recapituleză întruni extractiă gene- primele po unii ană mari ajunge s% acopere
nerală (totii după modelulă No. 34), tâta ace- suma costului efectelorii date, diferinţa se va
plăti de Statii din banii co omulă a vărsatii la
ste acte, şi le supune raportorului care se
asi- tesnură la intrarea lui în servicii,
gură do exactitatea loră dapă compturile
cu:
Art, 184. Punerea efectelorîn servici după
tente şi i le înapoiază vizate,
Omenii absenţi la liberarea lori şi a cărorii punctul 1, prescrisăi mai susii pentru, orl-ce'
avere la masă w'a fostii desfăcută în cea din catigorie, se face după cererea căpitaniloră prin
presentarea unui bonii nominală (modelală nu- urmă di a trimestrului, sunţă trecuţi pe
ună mtrulă 36). Toti prin acelaşi midlociăi se urf6e (modclulă No. 35).
Arte 179. Nici uă sumă afară-do cele spe= mEză şi în casulii punctului 2 pentru efectele
cificate în acostii rogulamentă, nu se va putea de l-a categorie; pentru cele de alto categorii
trece asnpra Gmeniloră din masa loră indiși- însă se urmeză în chipali următoră :
In casii de retalocuiro, pentru tormenii îmduală, do câtă în virtutea unei decisiuni a Miplinitii,
după cererea căpitaniloră, prin prenisterului,
.
:
Art. 1S0, Masa individuală este institaită sentarea bonulni modelulă No. 36, însă după
„ în corpurile armatei permanente şi în cadrele constatarea consiliului de" administraţie care
miliţiiloră ș dorobanţii Și grănicorii priimescă trebue să verifice şi să se incredinţezo că oseefectele de categoria 1 ca şi po cele do alte ca- bituliă stat ce căpitanul trebue să presenteze şi
prin care urmâză săarâto numărul do serie ali
tegorii.
fie-cărni objecti cu argtaro do anul în care aă
fost pus în servicii pentru prima Oră, estejust,

mărulă 34), presentândi

averea

CAPITOLULU VI

Epoca şi modulii punerilorii în servicii
„a efectelorii de diferite categorii

şi că acel object nu mal pâto fi de întrebainţat,

În înlocairea pentru diferite casuri pentru
ofoctels sâiă objectele de ori-ce categorie afară |
do acelea ale masoiindividuale, so urmeză nu
mai în urma unei constatări făcute de consilii
împreusă cu sub-intendentulă militară, la care .

Art, 181, Fie-care efectă sâi objectii este”
trebue autorisațiunea Ainisteralai, Asemenea
îalocuiri se faci pe compta Statalui şi pentru
efectele de ântâia categorie, cândi ela trecii a-

dati în serviciă pe unii termenii Gre-care. Termenile efecteloră suntă acelea de la nomencla=
tura anexată la acestii reglementiă, Epoca punerei în serviciiă se socotesce
totii-de-una
Pentru efectele de ântţia categorio

"1. Cândii suntii înscrieri din noii veniţi sub

” drapele.

2. Când trebuesc înlocuite după necesitate.
Pentru efectelo celoriă alto categorii

nualii peste suma, de lei una-mie, până la ac6stă sumă putându-se acoperi de masa de în“| treţinere:

Art, 1S5. Pontrn decomptulii masei indișidual6, în cală ântâiii cinci ile alo fie-cărni tri-

mestru, ofişerul cu îmbrăcămintea întocmesce
în duoă exemplare ună borderoii recâpitulativă

(modeluli No. 37) coprindândi costulii efecteloră liborate fie-căreea companii,

escadronii

56 baterie în timpnlă trimestrului precedentă.
Acestii borderoi se supune verificați! raporto- .
rului şi aprobaţii consiliului; ună exemplară
39 dă casierulul pentru sprijiniroa comptului

1. Cândă sunt 6meni'din noă veniţi la corp. mase) individuale pentru preţulii efectelorii de

2, Cândă efectele vechi trebuescă înlocuite îmbrăcăminte şi mică echipament co s'aă dată
din causa de împlinire do termenă sâă alte e- Gmeniloră. venimente,
a.
art. 150, Fio-care efectă s6ă object aflată

|
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în magazia corpului din cele de la categoria 2,
3 şi 4 trebue să aită timbrati ună numără âe
seric, La prima dare în servicii, ge aplică lingă acelii timbiu și insemnarea anului în care
s'a pusi în eorvicii, numai după acestă dată,
efectul sc, objectulii compteză azii ce zii servită şi caro mai ara a servi, Efectele de la aceste categorii rcintrate în magazie sub categorie că w'aii împlinită durata reglementară,
Sunti ca.trebuinţă repuse cele l-iă în serviciu
până la împlinirea termenului lori. Efectele
noi nn se distribuescii-de câtă în casuli cândă
magazia nu poscdă de cele de folulă preserisă,

-

OAPITOLULĂ VUIL

Alimenlarea magaziilor corpurilori
a efectele necesare

; Art. 191, Tote cfectota âg la 1-a categorie,
necesare corpurilorii se priimescă de la furnisoșil ssi, s6ă de la cei angâgiaţă de Alinisteri,
d'a dreptul în magaziile loră, cele do categotia 2-a, S-a, şi 4-a so priimnescă de dâaselo da la
depositele armatei. Priimirile de la fornisorii
corpniui se facă după regulile stabilite la espiArt, 187. Efectele de întâia, categozio sent toleli III articolele de Ja 148 până la 154. Priitimbrato 1a data dării loră în posesia Gmeni- mirile de la augagiaţiă do ministru după conloră cu numerile lorii matricule, De şi acoste diţiile stabilite prin contracte, cele de la depoefecte ca şi cele-alte aii termene de dorată fi- sitele armate! după regulile stabilite în reguxate, nu întră însă toti în asemenea regală, lamentală magaziiloră,
.

ci aii destinaţia următâre :

Mă

Art, 192, lipoca ln caro magaziile corpu-

Omulii la trămiterea lui în rezarvă, lo ice pe rilorii trebuoscă a se aprovisiona v2 fi :
toto cu dânsulii ca proprietate a sa; dâca nu
Pentru efectels de îmbrăcăminte şi inicii e"are deficitiila masă, cânaii atunci pâte să aco- chipamenţă la timpuli opoitună, €ră pentru
pere mai ântâii acel deficitii, clii cate Câtoră cele ds 2, 3, 4 şi 5-a cutegorie, la 1 Hannariă
încă a le îngriji în cursulă coloră 4 ani ai eer- şi la 1 Iuliă, ali fis-căruia ani,
|
,
viciului îu resersă şi a veni en dânzele Ja tâte
Art, 195. Magazia unul corpă nu trebue să
chiămările legale pentru instrucţie zumat, In conție uă roservă mai mare de efecte, de câtă: casă do chiămări sub drapel însă, în casă de
Din cole de îmbricăminte şi ie echipament
resbalii sâii diferite evenimente, Statulă este cuantitățila co ară fi necesare pentru restulă
detorii a'i ua osebită 16tă îmbrăcămintea, și Gmenilori ce linsesci din efactivelii budgetară,
micul echipamentă pe toti timprlă câtă va şi pentru câtă s'arii crede necisară ccloră preşedea, dâră po care.este âctoriă a o întârce ma- seuți sub drapelii,
a
guziiloră Statulri îndată ce se'va trămite la,
Din cele-alte catagorii numai niecosarulii penvatra, ln, în casslit cândi efectele wati făcutii tru iipsa Gmenilorii pent la ofectirali budgetar,
serviciul pentru împlinirea termeniloră ce
aii fisate,
.

CAPITOLULU IX

.

CAPITOLULU VII

„Bfectele de a 2-a, 3-uşi 4-a categorie
după îinplinirea termenul
Art. 135. Efectele ce faci pante din aceste
tre) categorii şi care ai împlinită termenul
"de darată regicmentară, la epoca împlinirii acelui termeră suntii constatate de sub-intendentulă respectivi, finpreună cu consiliulă de

zaIministraţie ală corpului, şi câte'din cle potă

a mal sei, li se destină ună ternenii și se
lasă în servicii, câte nu mai suutii în stare do
întrebuințatii reintră în rnagazia corpului şi de
acolo se versă în depositele Statului.
Art, 159, Toto ciccetele cu termenul împlinitii ce suntă a se vărsa la depoi so aducă
"acolo în cea, mai perfectă carățerie,
Art. 190. Efectele do îmbrăcăminte şi mic
echipamentă rămase do Ja niorţi şi desertori
devină proprietatea corpului, densele întră în
magazie şi se rcvindă în profitali masei generale de întreţinere.
Î

Despre reparația cfectelorii stricate îaainte de împlinirea termenuluide duratii și despre efeclele ce se picrdă.
“Arte 194, Efecte so potă strica şi perde înaintea, îaplinirii tarmenului reglemertariă, în
duo; casuri; |

1. Din forţa najoră la pu servicii comandat,

2. Din negligerţă,

|

Art, 195, Ca casuri de forță majoră se so-

cotescăă : arderi, rupturi ci pierderi în resbală
sâii la focuri unde omerii ai fosti comandaţi,

a opera și alte de asemenea, natură.

Ca casuri de negligență se socotescă tâta
depradărila ce se putea preîntâmpina,

Ari. 196, Efectele devenite în staze de re-

paraţic, de reformă să perdute din causă de
forță majoră se reparezii în compta masti de
întreţinere a corpului si se retormză şi se

înlocueseii în compta Statului, In întâiul casă
prin consiliulii de administraţie, ră în a 2-a şi
3-2, de către administraţia centrată.
Art. 197, Efectele devenite în stare de re-
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s7

paraţie, do reformă sâii perdate din casuri da tului, socotind valârea efeetelo
ri după scăgănegligenţă, s6 repareză s6ă se înlocuescă în mentulii ce trebue să
se facă din totalul preţă
.
compta vinovatului.
Art,

195,

duoă caseri

Sere a se constata în care din
trebua

să so

reforma ssă înlocuirea,

socotâscă reparația,

îndată după termina-

a suni co revine timpulni cât sorsiso deja fectulă.
Ma
pr

Arf, 204, Meparaţiite scă înființărilo arti-

colului 200, santi făcate după balctine nomirea serviciulnă comandată, câpitarii suntii d6- native (modelul No. 38), liberate
de comantori a trece trupa în revistă și a observa de e- danţii de compari, cacsdrâna scă baterii,
înxistă stricăciuni sci perderi,în caro casă va dată ce stricăriunilo suntii cunosca
te şi apreînsciinţa consiliul de aministraţie, cră acesta ciate d» denşii şi consilii,
pe intendentuli respectişii dâca să găscsco că
Art, 205, Papoztoralii după rerifearea bacheltuiala ocasterată de vep-uă perdere sâă letinelori le dă casisrul
ui caro desface pe cei
stricăciuno este do natură a se cfectas, din fon- în drepti dapă-chitanţel
e
durilo administraţiunii centrale, atenci îni- tuiala în registruli jurnală.loză şi insczie chel!
|
prcucă torii constata adsărulă şi se voră proArt, 200. Cândă 6manii sanții prezenți sub
nuucia asupra reparațiilor, retormelorii stii drapele, tâte stricăci
unile şi perderile suutii lesînlocuiriloră co trebaescă efectuate şi pentru ne de constatată, 'pentru
care conzilinrile de
care la momentă chiar ee voră lua disposiţii administraţie aă a observa
bino şi a căuta, cae
do împlinit, asti-feli ca Gmenii să fio cu efac- plata să so facă după
cum se prescrie în acest;
tele în totă-ds-una în cea mal bună stareşi să re gulamerti,
„.
nu lipsâscă de nimici. — Totii asemenea. se va,
Art, 207, Pentru efcetelo însă stricate, per=
urma şi în casulă cândit perderile şi degradă- tute s6ă Icate do desortor
i stii morţi la caza
rile voră [i de natasă i, se reinlocui sacii epara lori, furate, arse cin
întâmplare . căpitanii
din foaduriio corpului, însă atunci nu si ra vorii însciința cornsilia
lă de administraţie în
mai ayea recursii la întervenirea intendenţei.
cele 24 ore, în care urmeză întemularea,
2rYArt. 199. Spre ase constata ceasurile de ne- tândi câţi va fi prin putinţă
numele Omenilor
Biigență şi a scevita mari dagradără sâă perăori cars poti să le certifice
.
,
de efecte, în asemenea casuri, căpitanii sunt
Art. 208,
ul de aâministraţie nsedtori ca la apelă, la dilele îzo să trecă în re- merea va face Consili
ună procesă-verbalii îndată, fă
viste totii echipamentulii 6menilorii şi să ub- ceadiă enioscată intempl
ările pagnbei s6ă disservo starea în.care sc află. Orl-ce raică pată, pariții cfectel ,

ori-ca nică ruptură

eâii doscusătură voră ob-

serva, să nu trâcă cu v:derea, ci să vtdone îndată intrarea omului în cazarmă îndstorânda'l
a pune efectele în bună stare.
|

Art. 200. Efectele aduse în stare do degra-

daro scii perdeto din negligenţă suntii puse în
reparaţie sâă înlocuite în corapta vinosatului;
pentru acâsta consiiiulă do uâministraţie va
judeca justă în corapta, cării persâne trebue

“pusă costul reparații sâă înființării,
Art. 201, Reparaţiile sâă înlocuirilo efoctelozii de ozi-ce natură care se aplică asupra
Omenilori, to facii în compta masei lori indi-

viduala, cz după tarifa seii după contractele
încheiate ds consilii prin care se determină fe-

lală şi preţulii reparaţii sâii înlocairci.

oră

nuniele Gmenilorii caro la

purta, numărali matricul, detaitelii cătățimei
cfectelorii, numele loră, data la, caro ai fosti

puse in servicii şi însomnarea, înceredhilorii
făcuto'yentru găsirea celorii perdute.
Uă copiă după procesali-verbali este trii=
misă întendenţii caro” constată și reguleză ca
coxisiliulii scăderea, efectelorii perdute în total

din compturile corpului,

În casă -d'a,. na indeplini acâstă îndoită 06-

tori», căpitanii şi consiliurile do administraţie”

vor fi în pers6ilă, în ceea ce privesce banii, respoasabilii do costul efactelorii perdute, .
Aceste disposiţii privirii rumai stergerea,
Ssii scăderea acelor cfectede natură a se reînlocui din fondurile administraţiunii centrala a
Ministerelui da resbolă, 6ră nu din masa, îndi-

Arf, 202, Cândii unii efectă are trebuință vidvală a omului sâi masa de întreţin
ere ş
numai de zoparaţie sci înființarea la loci a'u- corpului, căci întruni asemene
consinei din părțile eslo perduto, atunci reparația liurila decidă de la sire şi faci a zăcasă,
so executo.
sti reînfiinţarea, so face îndată de consilii, ast- decisiunile scie fără interme dial intendcu
ţii,
felii ca cfociută să nu rămână nici uă-dată mult
Art. 209, Sumele impatate pentru ropa-

timpă stricati sâi -inenmplectă. Vinoratală.
este supusi la plata întrâgă a preţului ce a'co-

stată în adorszii reparația s6ă înființarea,
Art, 200. Cândi uni efectă este stricaţii
cil desăvârşire să perdnţă în totalii, se aplică

raţii so
perderi
Art,
cursulă

daă celerii în drepti, scclea pentru
tesaurului.
„
.
210. Efectele de ori-ce categosio în
timpului de durată ce aă a servi, poti

prin multuli usii să priitadscă, dcscusăt

uri, roscăderea lui din registre caro s2 aprobă de în- sături şi alto mici degradăsi mal ca s6mă
pastendentulă militari îndată cei sa presentată pOlele, contra-epotetele, căptuselile ete,

recepisa agentulni tcsaurulni pentru priimirea
prețului ln, care se va aplica asupra Tinora-

Asemenea degradări conctatate so roparezii
din timpi în timpii celă mai curândă la ju-.
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mătatea tormenului de durată în compta ma- în restituirea loră, sâă
ele voră fi trămise in86l generale de întreţinere.
complecte ori degradate prin negligență în pă|
Art, 211, Tâte reparaţiile so face prin ate- strare e6ă în pachetare,
consiliarile de admi-

lierul corpului. Asemenea atelierari suntii me- nistraţie vori
informa pe intendentalii respecnite a servi pentru ajustări şi reparaţii de e- tivă spre a se
lua măsuri de restituirea sc desfecto din 1, 2, 3 şi 4-a categorie

şi chiar pentru confecţionarea de va, fi mat nemerită,

CAPITOLULU X

păgubirea,

Art, 217, Toti asemenea so urmeză şi cu
efectele 6menilorii cari fiinâi în concedii pe
la casele lorii s'ară întâmpla să faceteze din
ricţă s6ă să desertezo. Ele trebuesciăi a fi ce-

Ce se face cu efectele âmenilorii intrați ruto prin prefecţi de la Primăriile locale.
Art, 218, Cândă semută un omiă dintr'ană
în posiții de absenţă tiniporale şi la
corpii

“care altele suutii visitate în presență”i în ma-

într'altulii, vechiulă corpi îlă pornesce
numai cu efectele cari santii proprietatea sa,
6ră insignele distinctive ale corpului precum
nasturi, cte., în casti de permntarea omului,
corpul din care plâcă este dâtoriă a lo cumpăra
pe val6rea minimă.

tato şi sigilate.
Se întocmesco uă listă de omulii care se ab-

CAPITOLULU XI

mutări.

Arte 212. Cândă ună omă intră în spitală,

efectele sâle de armătară, îmbrăcăminte şi Orl-

gazia regimentuloi unde so şi dopună împache-

senteză şi de sergentulii-majorii care se depu-

ne în raniţă. Deca omali ce intră în spital nu Despre efectele din magazie şi cele din

pâte asista la acâstă visită, este înlocuită de
camere în casuri de plecare din garcaporaliă şi de unii omă do căprăria lui. Sernisonă,
gentulă-majorii înscrio pe biletul âe spitală
efectela ce le ica omulă cu dânsulă. Elă îi înArt, 219. In casii de plecare pentra schimchee livretulii, îY presintă pentra subscrierea bare de garnisonă
corpurile iati cu dânsele tote
căpitanului şi îlă dă omului caro trebuo să/lă efectele
aflate pe Gmeni şi în magazie de cateaibă în totă-dâ-una cu dânsulii; trece în ra- goria 1, 2,
4
6ră din cele da categoria 3-a
portală d'a duca qi în mutație şi starea masei, numai bidâneleşi 5,mari,
gamelele mari, marmiToţii asemenea urmeză şi în privinţa 6me- tele, celo-alte
atâtă acele aflate în magazie,
niloră ce mergi în concedii şi la spitalele ci- câtă şi pe
Gmeni şi paturi, sc vorii preaa servile sâii care se absentâză pentru orl-co altă viciului de
genii. În casă de plecare spre a
motivă.
|
Şi
”
se rcîntârco, magazia rămâne, luându-se nuArt, 213, Cândii

omulii se întârce la corpi
după uă lipsă, efectele lui sa iaii din magazie
gi Be verifică în presenţa, sa,
Art, 214, Indată ce sergentulii-majoră, bă.

nuesce că unii omii a desertatii, întoemesce în-

dată în ducă exemplare uni inventari de efectela lui în presenţa caporalului şi a unui soldată din cameră care îlă adevereză; acelă inventar se vizeză de căpitani. Raniţa dimpeună
cu tâte efectele se depună îndată prorisoriă în
magazie cu uă copiă de inventar; cea-altă

mai Gre-care mici cuantităţi ce s'ară crede de

necesitato pentru casuri de înlocuiri s6ă dări

la Gmeni noi veniţi. efectele dise a ss da ser-

viciului de genii, rămâne la locurile loră, în
starea, care crai sub îngrijirea oficerulat rămas
cu magazia.
A

TIPLULU X
Despre sabsistenţă

copiă so dă ajutorului şefului de corpi spre
îndeplinirea art. 207, do mat susii. Depunerea
220. Subsistenţele suntă hrana, lem„definitivă în magazie se face în dina cândă o- neleArt,şi furagiulă.
!
mulă este declarată de desertorii.
Art. 215, In ceea ce privesce efectele 6menilorii morţi prin spitalele militare, comptabilii
acestoră stabilimente le oră înapoia îndată
corparilorii aflate în garnisonă s&ă le va trămite acolo unde se află corpurile, dâca ele sant
în alte garnisâne.

CAPITOLULU 1 Hrana

Arte 221, Hrana trupelorii se socotesce în
duoă posiţii, posiţia în timpi de pace şi posiArt, 216. Efoctele Gmenilori morţi în spi- ţia pe picioriă de resbelă,
Ă
*
talelo civile trebuo să fie cerate fără întârdiero
Art, 222, Pe timpii de paca hrana trape-,
de la intendenţa aceloră 'spitale, îndată ce a lori este lăsată ca totuli în îngrijirea căpita-'
priimită încunosciințarea pentru încetarea $- niloră (locetenenţi şi sab-locotene
i
nţii) şefi de
monilorii din vi€ţă; dâca seîntemplă întârdiere companii, escadrone
s6ă baterii:snb priveghe-
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rea consiliurilorii de administraţie, Pentru care

cumpărăturile alimentelorii necesara se voră
face jarnalieră din piaţă, căutândii concurența,
„vindătoriloră. şi alegându-ss productele pr6spete şi de bună cualitate,
Art. 223, Porţianile hrănei ce so dai anui

"omiă pe Qi suntă cele fixate în anexuliă litera B,
de la acesti reglementi, 6ră tarifa alocaţiunci
dilnică, preţulă fixatii în fe-caro anii prin bud.
getii şi care trebue a fi resultalulii ce trebue
să iasă din preţurile producteloră Ja epoca formărei budgetului anuală, vis-ă-vis de cuantitățile gi felul productelorii co sunt de dati.
Ca tâto acestea Ministerulii pâte mări sâă
scădea alocaţiunea la corpurile în garnisârele

cărora preţurile s'ară doredi mai urcate sâă
scădute de câtii alocaţiunoa budgetară făcân-

du-so acâsta sâă în profitulă tosaurului sâăi în
dreptală corpului.
art. 224. Numai în casală cândă productele ară

fi cu dezăvErşire scumpe, consiliurile

de administraţie poti încheea contracte cn fernisoră pentra nai timpă Gre-care, dâcă acestă

măsură ară putea da unii scădimântii meritabilă, şi totă de uă-dată uă hrană bună şi să
nătâsă.

,

-

Art, 225, Omenil companiiloră escaârâne-

loră scă bateriiloră după art, 222 fac ordinară
împreună comptabilitatea, dâră se ţine în ar-

mătorulii modă : |

o

" Sumele necozare pentru hrana trupei suntă

„

plătite de tesaurla 1 şi la 16 ale Ge-căria luni,

consiliurile de administraţie le priimescă do
la

tesaurii pentru întrepulă corpi pe uă ţâie de
soldă (modeli No. 39) conformă alinintului de

89

Atunci dâră hrana se dă în natură 6ră nu în

numerară şi se priimesce prin bonuri (modelă
No. 42) ră nu pe foi de soldă sii pretă,
|. Art. 229, Darea de sâmă pentru proâuctele
priimite pentru hrană se va, face prin stările

relativela comptabilitatea so)dei şi despre care
sc vorbesce la titlulă XI capitolul1 şi 2.

CAPITOLULU 1
Lemmnele şi furagiuli
Art. 230. Amânduoă aceste articole se dai

corpurilori prin îngrijirea administraţiei centra
a. resbelulu
le i, după regulile stabilite în re.
golamentulă specială ali serviciului soldoi şi
după acelea ala reglementalui speciali îucăl-

Qitulri şi faragiului.
ă
Tarifele alocaţiunilorii însă suntii acelea specificate la anexulă No. 3 do la reglemanţulă
do facă,
.
-

Art, 231, În timpii de marşuri şi de scurte

staţionări lemnele şi faragele necesare trupeloră se cumpără prin consiliurile de administrațio după preţulă corentă ali locului, campărătorile so efectuieză cu fondarile corpurilorii, avendă dreptii de rambursare în urmă
de ia Stată în compta capitoleloră respective
din badgetii, după actele co va presenta,

Art, 232, Acesta acte sunt:

.

.

--

1. Ordinulii de marşiă vizati de sub-intendentulii militară la plecare și în care viză se
va notifica No. Gmeniloră sâii ali cailoră aflaţi

presaați în efectiși la data plecării. Visita ala sosire,
la art. 95 şi art.134 serviciului soldei după ce semenea,
2. Situaţia mutaţiiloră întemplate în carsal

s'aii mandată de ordonatoră, cră căpitanii le
priimescă dela casierulii corpului pe uă fâie de
pretă (modelii No, 40) cheltnolile jurnalicre

marșului,

3, Pacturile vingătoriloră vizate pentru legalitate
sant arătate pe uni livreti de ordinarii (mo- data Îa de primarii locali, şi care voră arăta
care s'a efectuati, darea farniturei, nadel No. 41)
tura ci, numărul de 6meni sâii cai pentru care .
Arte 226, Livretalii de ordinară singură este s'a luată,
cuantitatea farniturei dată, proţulii
"actutii juatificativ ală cheltuelilor pentru hrape unitate, şi sama în totali. Uni model de
-nă, pentru acesta urmeză a se avea în vedere asemene
totu ce s'a prescrisii în privința lai în Tegle- tulă da afacă,factură este anezxatii la reglomen.
mentulă servișiulni interiorii art. 18 „65, 84,

.

Art. 253. Cândă corpul plâcă s6ă sosesca
165, 166, 167, 168, 327 şi 352, .
din locuri
Arte 927, Administraţia superiără nu în- literă, mizaunde nu se. afă sub-intendenti mi-.
ordinului so va considera acea fătervine în aprovisionări, de câtă numai în ca- cută de
prefocţi, snbprefecţi ori primari. .
sulă cândă corpurile nu voră rouşi a se hrăni
Art, 294, Consiliarile de administraţie pot
prin

ele singure nici chiar dapă modulă stabilitii prin art.924, şi atunci contractele ce va

să fie însărcinate de Minister a face aprovi-

armată este po picioră do resbelăi, în acţiuno
sii gata a intra, hrana so va da ptin îngrijirea administrații contrale, fie prin aprovisio-

ordin despre modulă sâii conduita ce trobuo să
ţie în contractare, precum şi acola prin care
.
.
urmezi a plăti farniturile,

sionări în lemne şi faragiă pentru anii timpă
încheea lo va redacta de manieră a se înţelege Ore-care, numai
în'asemenea casuri dâră, ele
că priimirilo şi plăţilo urmeză a so face d'a
ocupă cu îngrijirea aprovisionărei.
drcptulii de corpuri sub responsabilitatea lor. se Cândi
„Arte 228, Cândă armata sâi uă parte din rile trebueuă asemenea autorisare este, consiliusă aibă notate tâte detaliurile prin

nără de corpnlii ofigerilorii de administrație sub
conâurerea intendenţei, fis prin farnisori.

Arte 285, Priimirile lemnelorii şi fura geloră

se face de corpuri prin bonuri do la magaziile.

.

tp

,
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.

armitei ssă de la farnisorii ci. Pentru compta- | aceste foi şi &c
plăţile ce li s'a ficută; cei ce
bilitatea cuantităţilorii priimito servă regi- aă primită
mai multii să mai pucinii de cât
strulă do subsistență maolelii 15 și 15 bis, le- se cuvenea, sinsă
arătaţi acolo anume cu suvistole trimestriale, constată definitivi la care racla cuvenite
fic-ciruia; croditoriy priimescă
cuantități ai avutii drepti corpală.
"
aceca ce mai ai drepti să iea, 6ră debitorii în-,
Art, 250, Articolelu 71, 72, 73, 74, 70 peză torcă a casă ceca
ce aă priimitii mc multă,
la S9 inclrsivă dia vegiementuli serviciului şi unii
şi alți sobsczii starea, comparativă,
soldei vosii fi obserrato de rigdre în drepturila
Art, 243, La cea ântâiă plată lunară a trastabilite trupeloră pentra subsistențe. |
an
omeutalvi oficerilorii, unnătâraa verificați
va u-

cei foilor de dile de subinterdental militar,

PITLULU

XI

Despre s9idă şi accesoriile ci
Art, 237, Afară do disposi tiunile provădute
în reglementală serială serviciului soide i, s
voră mai considera și acelea ce urmeză :

„ CAPITOLULU 1
„Despre tralaimeutii şi solda oficerilorii
Art, 208, Soida şi nceesoriile ei, suntă pli

tite ofigorilorii po lună,la termenii cuviineiosii,
în cele trei diie de la data, priimirei de casier.

Art, 299, Oligarii prezenţi în cca din ur-

mă di a luncă, suntii trecuţi avumo cu sura
cuvenită Be-căraia, po uă foie cu zoargins cor
tificată, do casier, verificată de zapoztorii, și
în caro subserie fie-care în momnentaiă văţii,
chitanţele celorii care, nea flânzu-se în reşedin
ţa
consiliului nu poţi indeplini acâstă formalitate,

se popseste fiz-cărnia căvitană prețul porțiiloră do subsistență, îpcălgitiişi faragii ce aiă
priimită mal multă în timpul trimestrului
precedentă pentra compania, escadronulii ei
bat STia ce comandă, aupă bonurile întocmite

după situaţiile cs aace ceitificatii,

Dică dea eomparaţiunea foiloră de dile cu
borterozrile de fernitusi să dări, atâtii ca
priimite nză pagina obicote de acelasi felii de
alto companii i, cacadrone sâi batarii valorea
coloră m:ă nnginii priiinite, sa rcânce în proporţie din debitală lic-cărni căpitanii,
|
“ Bumele de popritii fucii objectuli unui extractii (modelelă No, 44) din rogistrulă de di-

stribuţie co este certificată de cusicră şi în care

căpitanii figurez anume, Ji subariii în momen
tală cârdii se opertză popzirca acestorii sume

din tratamentulă

lori,

€ră totair]i:

este tra-

cută în priimiro cu titială din solsă, Totă asa |
menea și vărsarea ln, tosaură,. -

art, 214. Articolele 298, 289, 24), 941 și
242 suntii apiicubila Ssși madicilori şi reterina-

ritori, sub-hirargrilo ră, sub-fazmaciştileră şi
a
Art, 240. Ofigerulă ce intră în poziţie de bub-veterivariloră,
absență, esta plătită Ia, epoca plecării, âo totă
co i 53 cuvire.
CAPITOLULU II
Priimesce unit certilicaţii de îccetare de plaDespre solda lvipră
tă, subscrisă de casieră, vârifeată da reporto
rii
şi vizati de preşedintele concitiului de admini
Art.
219.
Sola Gmenilorii trupei, este rilăstraie şi subintendentulii militarii,
.
tită do casierii căpitaniloră la 1 şi 16 alo fso
Acesti actii va artta vouririioce suntă
a căria iuni, pentru numerali dileloză copriuse
se mai faco ofigerulai, oră în proâtuiă
Statului e6ă ali corpului, ori p:utru dâtorii parti- în intesvalulă fo-cărie din aceste d-to pânăfa
data următâre eselusivă,
,
cularo câcdă s'aii autoris ati destucerea
direct | * Ti, 240, Solda esta priimită îuatata, pa
3 creditorulaj,
Picioră do paza, si la termeni ceriinetosăi când
Arte 24, Tratamentală s6ă solda 0fgoralui încotată din vicță cate plătită moztenito- so dă subiistența de companie stă câud trapa,
riloră loră legitimi după, prcdacerea uiti cer pu face ordinari, peră foiode pretă cu coinptăi
ceitificată, şi chitanțată de căpitani, și po
tificatii do la natoritatez, competentă,
care casicrali o sariticăă înainte da a plăti puo
Sa va opera încă mai ântâiă
tâte xeţinerile
.
:
În care ară î fostii supusă ofic:ruiă co:nptândă 122, co copiinda,
art, 210, Suma totală a
actorii către Stată scă corpă, către particn
ă
lură
după sertințe!e jadscătoresel, excedentul chtl- plătită căpitaielui după pre
tarca ci.
,
taclitorii ce înmurmâstare în cast când ss
roni
Art, 215, Omaai
îi făcutii de corpă,
Sai,
Arte 219, Sa va întocmi da casieră, peatra piată după grade £
fie-caro trinostru înâată davă priimireo, foilor Comatulă s5 înte
tentă
chizr
în
diua pri
îi solda sa
de ile, verificate'ce subintendeatuiă milita
ri, plătesce înainte şi după celă presenţă
n
în cca
vă staro comparativă (mndali o, 43) de
tra din armă cântă esto plătită la termarulă cu .
tamentele cnvenito ofigeriluri cons
tatata prin | viinciosă,

so anexiză la pregiza foie,

o
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număralii dileloră ce precedaii data operărei
aceste

i transiţii pi se face nn specială pentrn
dilele din urmă.
:
a
Art, 251, Cândiă în intervalulă epocalor
semnate prin art, 244 so încorporeză unui înnumăr de-Smeni d'nt-dată, şi comandantul
combanii, eseadronulci sâii baterii, caro'i priime
-sce, reclamă suma necesară pentru plata
loră
venă la finitulă periodulri începută,
acâstă
-sumă"3 se plătesce după nă foe specială.
„Art, 252, Distribuţia solăci sât plăței
Omezilorii,sa face ta modulă, proporţiile
şi la
„cele determinate în regulamentniii servic epoiului
interiori,
Art, 253, Casierulii recapitulcză întrună
„borderoi (modeluiii No, (15) po caro]
certifică,
foile de soldă, cea plătită în aceaşi
Qi, totalul

lorii după acelii borderoă 'lii trece în cheltuire
Ari» 254, Indată: ce foile do dile s'aă verificatii
într'ună singură articulă,

de subintendentuliă militară, căpitanul
întocmosco nă, stare comparativă (modelul
No. 46) de sumale cs a prinnitii pentru
în cursnlă trimestrului și de cele alocate soldă
com
paniei, escedronalui sâi baterisi toti
sub a„ sestă titlu, constatate prin acele for.
Acestă stare se dă căpitanului, care,
e, după
ce s'a încredinţată do exactitatea,
ei, o certifică împreună cu căpitanul. Suma priimită
mai mulţi ze dă de cătra căpitani casieralei,
şi priimesca de la densulă pe cea priimită
mai
puțină.
.
Art, 255, Tâte stările comparatiro se
raca.

a'şă priimi tratamentul sâă solda de
la
acestii comptabilă dă fondu rile necesare casier,
figeriloriă sc subofigerilorii co comandan ort oții detaşamenteloră trămită a! e priimi,
oră celor
orânduițide presedinte a le adnce,
s6i
di€ză prin postă. In cele ântâiii ducă le expedepositarii acestori fonduri adevezeacii castri,
solă titlului co constată, misiunea lorij; din joacestă
titin

Ji se dă în schimbulă chitanţeloră părţi
colii din urmă casă căpitanii trimit prin

lorii priimităre.

postă, f6ia de pretă care va, stipula
jos
adeverirea de exactit atea formărei ei, numay
Casieru]:
priimind'o face expeăiția prin postă,
anexâră

>

Arte 249, Autaţiile întâmplate de la
“plată la alta suntăi înscrise pe f6ia de pretă uă
avamo ps câtă se va putea şi cu adăugizile
sei
scăderile do cari dai loci,
:
Art. 250,:F5ia întocmită în 1-a Qi a fic-cătuia trimestru, nu trebao să cuprindă mutațiile întemplato de la data catei din uimă plăți,
“Ele se vor faco pe uă f6e cu compt suplimentar.
Dscă compania, cseadronul vc bateria, treco de po piciorriii da pace, la celă de resbali
ă
„Şi vice-versa, f0 de pretă nu cuprinda
de cât

ca actă justificativă ali cheltairii pe lîngă

to
recepisa binroulni postalii care apoi se
înlocuesco cu recepisa ce căpitanulii trebu
o să țrimiţă ceztificândă priimirea banilorăi.
,
„Art, 25$, Detaşamentele din corpuri ce sunt

trămise a staționa în coprinsuli unei
alte divizii teritoriale, începă din momentui
ă intrării loră în acca divizie n se administra
ca, cor
puri în parte, şi atunci comandantu
l s5ă intră

în dreptulii titlului 4 art. 96,
Art, 259. In asemanta casă intendentu
lă
divizici din care a, plecati detașame
ntul lă
trece îndată în rezistă po tăremiă în
prese
Consiliului aa administrația ală corpul nţa
ui, se
încredinţeză de starea în care se află,
şi de esto
echip

ată şi îndestulată cu toti ce "1 este

nocesariii, fa îmbrăcă minte, coifară şi
mara
pamentă, campamentă şi atelagii (după echidreptulă armei), armătură şi muniţie de
resbelă,
De esto plătită de toti co "i se cuvine
până la
epoca sosirei “la noua, sa staţiune. Da
"i sa
dătii de

Consilii tâte instrucțiunile
strele necesare pentru comptabilitateaşi regişi ad
ministraţia,

sa. După caro închee
procesverbală arătândi în detalii starea ună
detaşamantalu';

şi îndreptările ce ară crede do caviin
ță a
se mai faco de Consiliă înainte,de
plecarea detaşamentului. Uă copie de pe aces
verbală so trămite ministrului, u tă procesă- _
ă-alta se qă
corpul
ui, şi uă a treia se trămitoi ntendentulni
pituleză do casierie întianii borderoă (modsdivizi
si unde este a se sta ționa detașamentul.
lut No. 47), pe cars'lă certifică şi a carui
suArt, 260, Dieposiţiile art. 258 şi
mă totală se trece întrună singurii
259 nu
arţicolă voră putea fi aplicabile
de câtii nuraaj în caîn priimiri s6ă cheltuire după casă,
sală
cândii
va
fi
bino
cunosc
utii că detaşamen- :
Art, 256, Foile de soldă se depun !a architul ce plâcă va sta în nona sa cantonare
șelo corpului după, vorificaţia trimestrială
mai
a maltă de unii trimestru.In
casă contrariă celt
comptabilităţii de subintendentali militară.
șa
sta
sub
admin
istrare totă a Consiliului de
La armată se trămită la celă mei de
aprope administraţie a corpului
din care faca parte
depositii ală artileriei,
care va arma să'lă întesnâscă la timpă
oportra
ca tâte necesariile..
-

CAPITOLULU III
Disposiţiună particulare detaşamentelor

Art, 957, Când detașamentele se află prea
departe de loculă
unde-so âflă Consilinlă,

cal
părţile priimitâre să pâtă veni tn persână spre]

TITLULU XII
Despre raasa generală de într oţinere
Art. 201, Sub acestă titlu 80 al6că fie-cărai
7

9
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- corpi: anvalmenta

ună fondă care trebue săi

serve pentru întreţinerea tutuloră efecteloră

CAPITOLULU 11

s6ă objecteloră ce se ta vedea în articolii următori, și care se determină” pentru fie-care
armă în parte,
.
E

Lpocele la care se fac priimirile fondu-

getele anuale și anume :
1. Prima miză stabilită după tarife speciale
:
fie-cărai corpii după armă.

Prima miză pe fOia celei 1-iii luni ce succedă
epocti înființării corpului, - .

rilorii masei genorale de întreținere

*

Arte 202. Masa de întreţinera cuprinde înArte 207. Prima miză, alocaţia anuală de
tr'Ensa trei feluri ce producte osebite și care întreţinerea şi indemnitățile se ceră şi so priiformeză fondulă ei alocatii do Statii prin bud- mesci pa foia de soldă a, ofigeriloră, însă :
"2. Îndemnităţila de dramii pentru gradele

- de josii,

3. Alocaţii anuale pentru întreținerea efec-

Alocaţia anuală pe fie-care luuă, conţinând
1h= din totala alocaţiune anuală,
Indemnităţilo de drumii pe fie-care lună în

care s'a, urmati asemenea casuri. Spre acesti
sfirşitii casiorulă în casii de plecare a, vre-unuă
omă; face asemerea plăţi, avansând banii necesari de plată (modelul No. 48) co se voră
corpii la crearea sa din noii pentru înfiinţarea reuni de casieră întruni borderoii recapitrlavatuloriă objectelorii ec'i sunt necesare și care tis (modelnlă No. 49),
se voră vedea mai josii,
Sub resvunderea leră personală, comandanArt, 264, Ca intemnităţi do drumă pentru ţii da companii, suntă ordonaţi a redigia forte
gradele de josii sa consideră midloceie de ast- exactă numărulii poştiilorii ce este a face migurarea chaltuelilori inilitarilor ce se întârce Jitaruli congediati până Ja vatra lui. la vâtra loră, pentru îmylinira de termenă ală
Nici unulă nu va îi plătit pentru altă parte,
serviciului, reformare pentru infirmităţă do- de cată pontra locali domiciliului săi din ur- bândite sub drapela şi pentru congedii de com- mă constatată Ja încorporaţie,
valescenţă,
Ja fie-care lună, consiliurile de administra-

toloră şi objecteloriă,
”
Arte 269. Prima miză a masti de întreţiere, constitue fondulii ce trebue a se da unni

Taxa acestori indemnitiiţi se ra fiza după

ţio xoră priimi sumele aransate prin stările de

1. Pentru cei liberaţi în zesezvă câto 4 bani

soldă ale ofigerilorii la sfirşitală alocaţiiloră
masei do întreţinere.
Dreptulii la acâstă indemnitate va.fi justificată în compturile trimestriale prin produc-

tarifele soldei.

.

de chiloinetra pentru numnăralii de chilometri
ce are a faco pâni ln vstra să,

2. Pentru cei reformaţi în casă de iufirmi-

ţia înduoită a stărilor de plată ce sa voriă a-

barca budgetară, socotindă câte 20 chilometri
pe di.
.
Arte 265, Caalocaţiuni annale se socotescii

nexa ia comptulă trimestrială ali fic-căria
companii.
!
,
Resultă, din acesta că priimirile, cheltuelile
şi justificaţiile, voră figura sub acesti titlu la
col6nelo registrului do centralisaţinno destinate cu acâstă sumă.
.
ârt, 209, Semele ce ca suplimentă măresci

tăță şi pentru cei congediaţi. în casii de corvalescenţă ascmenea plus hrana după, aloca-

sumele ce după tă caleulațiune justă sa crede
saliciente pentru întreţinere anuală în bună
stare a tutulorii objectelor ce se înființeză din
prima miză:
!

Arte 266. Afară de alocaţianile date de Stat

prin bndgote anuale, masa de întreţinere ara
dreptulă a'şi mări fondurile cu ermătârele suplimente :

1, Creditnlii masei Gmenilorit

morţi

mat

"nainte de a avea dreptulă In, liberare şi caro
va resulta după foia de decomptii a trimestrului.

fondulii masei de intreţinere so priimescii.

1. Cele co privesca masa individuală prin
vărsare de la uă masă ln alta, la epoca consta= .
tării compturilor trimestriale,
după cum se ar6tă în registrulă de centralisaţie,

2, Cele din vinderea prin licitaţie a objecteloză înfiinţate din fondul masel şi acelea, pro-

venito din vindsrea peiloră îndată dapă priimirea.banilor de In cumpărători prin vărsarea

directi ce trebuo să facă casierulii,
2. Creditul masei Gmeniloră desertozi sâă
3. Cele provenita din produsulii musiciloriă
şterşi din controle din causă de lurgă absenţă. la fic-care 15 dile după uă stare presentată de
3, Productulă vindărilor prin licitaţie a ob- şefulii musiccă şi care ai destinăția următâre :
jacteloră înființate cu findulii masei şi cară nu * Jumetate se lnsă musicanțilori şi gefului
mal pot rersi; precum şi acelea provenite prin

vinderea peiloră cziloră morţi.
4. Produstulă sumelori plătite musicarţi-

loră itolaţi ssă musiceă regimentului

autori-

sată că cânte la teatre, baluri publice scii case

particuiare,

musicei, împărţindu-sa la fie-care după cum se

va vedea mai înainte.

4. Celo provenite din economiile ordinarului, la fie-care finiții de lună prin darea lor de
căpitani în mâna casierulul după-uă situație
ce represintă acâstă chestiune şi vărsarea de

5. Economiile provenite dela ordinaral trupei, | către acâsta în casa Consiliulri ca unii bordo-

*
4
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Toi recapitulativă ali tutuloră situaţi
ilorii
care vori fi şi anexate la acel borderoă.

şeloră,

1. Cheltueli pentru musică,

de ori-ca natură.

Obiectele privitâre la aceste chelueli snat :

19. Cumptrătâre şi întreţinerea felinariloră

..

portativo câte 16 de fie-care compabie.

29. Luminatulă coridâreloră, latrineloră şi
intrăzilorii de priu casarme,

a. Infanterie de linie
Coltupli pentru masică

21. Inființarea şi întreţinerea măsurătorilor

în sistemii deciniali.

1. Canipărătârea şi întreţinerea instramentelorii ce musică în generală,
.

2, Cumpărătârea cartânelor, chârtiilori, dia-

23, Indemnitățiie de drum.

24. Reparaţia efectelorşi obiectelor (art, 223).

4. Prima, de reangagiare a musicanţilor
ă,

8. Spilatulă şi curăţitulă efactelor ce intră

- în magazie

provenindă de la morţi, desertori

şi liberaţi, precum şi accloră de aşternută,

9, Diferite mică cheltueli ale magaziilor corpurilorii.

„10. Cumptrătârea şi întzeținerea toporelor,

ferăstraclori, lopeţă, târnăcâpe,
:
11. Cumpărătârea necezariiloră atelieriloră
„de erojtorie şi cismăiie,

12. Cumpărătârea, necesariiloriă pentru dul-

gherie.
”
:
13. Gamptrăt6rea biusclorii, scufelori, pan-

tatoni și alte uneltede bucătărie (mai puţină
bârdaele şi cinânele ce trebuescă a se da de

.

22, Suma răspunderiloră în profituli masoi
individuale,
-:

pas6neloră, tocuritoriăi şi breteliloră de
instrumenta şi clte trebuinci6se,
|
3. Obiectele trebuiaciose se6let musicei,

tul de îmbrăcăminte.
7. Cheltuslile seâlei regimentului, acelei de
scrimă şi tragere în ţintă.

*

18. Stricăciunile prin casarme ce nu se pot
pune în sarcina Gmeniloră şi care anuală
nu
ară trece da suma de lei 200,
ÎN

3. Cheltueli de harnaşamentă Şi potcovitii,

torilorii câte nu sunt prevădute în regulamen-

a

-16. Zabranicul în cas de doliă peutru stâgur
i,
17, Cheitueli pentra marcatală obiectelorii

2. Cheltueli de întreţinere proprii dise;

4. Cumpărătâroa şi înticţinerea iădilor
Consiliuluişi ofieriloriă'comptabili.
5. Uniforma şi bastorulii tambur-majoruloi,
6. Obicotele şi accesoriile la uniforma sapă-

|

.

bine în ţintă.

Art. 209. Masa generală de întreţinere cu-

3, CamptrătOrea peceţilor Consiliului de administraţie şi înființarea registreloră anuale
ale Consiliului şi ofierilură comptabilr.

pentru cu-

15. Prima de încuragiare color co tragă
may

prinde trei feluri de cheltueli, anume:

Cheltueli propri; iso
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prin

răţituli camerilor, căruciâre Şi tărgi
de trans| portă obiectele de hrană şi lemnele,
14. Obiectele necesare la prefacerea cartu-

Despre cheliuelile ce. se poti face din
fondulii masei de întreținere

1. Cumpărătârea dopurilor de puşcă, şi
dregerea armelorii pentru stricăciuni caro
nu se
potă puna în sarcina Gmaniloră şi cara
nu vor
trece. anuală pesta uă semă până la, 300 lei,
2. Bandicota port-drapelului, drapelulă,
fanionulii şi stegulețe.
,
.

-

companie, mături, târnuri, nisipul

CAPITOLULU UI .

Pentru infanterie

.

serviciele de goniii), saci de distribnţie

d. Venători pedestri

L

Cheltuci de întreţinere proprii dis2
Î. Compirăt6rea dopurilorde puşcăşi dregerea, armelosii pentr stricăciuni care nu so pot;
pune Gmeniloră, dcră care nu vorii trece veste
suma de 150 lzi anuelmente,
2. Bandicola portă-drapelului, drapelulii şi
steguleţile,
o
_-

3. Cumpărătârea, pecaţiilori Consiliului de

administraţia şi înfiinţarea registrelor anuale

-

ale Consiliului şi ale oficeriloră comptabill,
4. Cumpărătârea şi întreţinerea lăgilor Con-

silinlni şi ofigeriloră comptabili,
5. Cheltnelils scâlei batalionului,
scrimă și tragerca în ţintă,

acala de

6. Spălatută şi curățitală efectelor ce intră

în magazie provenindi de la morţi, desortori

şi liboraţi, precum şi a celoră de aşternuti.

7. Diferite mici chaltueli ale magaziei corputilorii.
.

3

„8. Cumpărătârea și întreţinerea toporaloză, |

ferăstraelorii, Jopeţă
psți si€ târnăcâpe. 9. Campărătârea, necesarelorii ntalieroloră |
de croitorie şi cismărie.

10. Cumptrătârea uneltelorii de dulgherie,

11. dem a bluselor, scufe, pantaloni şi alte
unelte da bucătărie (mai pugină Nârdaele şi
ciadnele ce trebuescă a, sa da da serviciuliido
genii), saci de distribuţie prin companii, mătari, ternuri, nisipul pentru curățitul camariloră, căracidre şi tărgi de transportat obiec-

tele de hrană şi lemne.

.

-

12. Obiectele necesare la prefacerea cartuşelori. .
.
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13. Prima de încurajare celor ce trag maj]
2, Campărătârea cartnelorit, diapasâneloră,
bine în ţintă.
,
.
,
tocuriloriă şi bretelelorii de instrumente şi alte
„+. Zăbranic

doliă.

ală pentru drapelă în casă de
!
.

15, Cheltaeli pentru mareatală objectelorii

de ori-ce natură.

.

Sa

16. Stricăciunile prin casarmă care nu se pot
pune în sateina Gmeniloriă şi care ânnală
nu

arii trece de suma de lei 110.
.
17. Cumpărătârea şi întreţinerea felinarilor

portative câte 16 de companie,
18. Luminatuliă coridâreloră, latrineloră şi

„intrăriloră de prin casarme..

-.

.

19. Infiinţarea şi întreţinerea măsurătorilor

trebnincidse.

3. Objectele trebninciâso mrzicoi.

4, Prima de reangagiatea musicanţiloră.
Cheltueli proprii dis
1. Cumpărătârea dopariloră de carabină şi

dregerea armeloră, pentru stricăciuni care nu
se potă pune în sarcina Gmenilori, dâră care
nu torii trece anualmente peste suma, de lei 300.
9, Banâicota pozt-drapeluluii, arapelulă şi
.

stegaleţele,
"de ori-ce felii în sistemă decimal.
Cumpărătârea sigiliurilorii Consiliurilozi
20. Suma răspunderiloră în profitulă masei de 3.adminis
traţie şi înfiintarea, registr
aindividuale,
7
| nuale ale Consiliului şi ale ofigeriloră eloră
compta„21. Indemnităţi de drumiă,
bili.
„22. Reparaţiile echipamentului (art. 293), 4. CampăratOrea şi întreținerea lăgiloră ConCompaniele gendarii. pedestri, disciplină, u-

vrieri de arblerie, administraţie şi sanitară

siliului şi oficeritoră comptabili,
- 5. Cheltueli sc6le! regimentului, acelei d
scrimă, şi tragerea în ţintă,
CE
6.. Spălatulă şi curăţitulă efecteloză ce intră în magazie provenindă do la morţi, doser-

1. Cumptrătărea dopurilor de puşcă, şi dregerea armelorii pentru stricăciuni cari nu
se
potii pune în sarcina Gmeniloră, dâră care nu tori, şi liberaţi precum şia celor de așternu
t.
voră trece peste suma de 50 lei anualmente,
7. Diferite mici chelţueii ale mageziei cor2, Campărătârea peceţilor şi caselor do banj, puriloră,
i
.
3. Cheltueli de scolă. „3. Camnărătârea şi întraţinerea toporelorii,
,
4. Spălatulă şi curăţitulă efectelor co în- ferăstraeloră, lopeţi şi târnăcope.
|
tră în magazie, proreninaii de Ja morţi, deser9. Cumpărătârea necssarelor pentru atelier
utori şi liberaţi precum şi a celoră de aşternută, rile do croitorie și cismătrie,
:
„5. Diferite mici cheltueli de magazie.
10. Cumpărătărea ane)telorit de dulgherie şi
6. 'Topâre, ferăstrao, lopeţi și târnăcâpe,
potcovărie, :
”
”
:
7. Cumpărătârea şi întreţinerea bivzeloră,
11. Campărătârea blezelori, scafe, pantascufe, pantaloni şi vaselorii de bucătărie (mai loni și vaselorii necesare la bucătărie (mai pu» Puginii hârdaele, paturele şi ceaânele ce
tre- ţină putinele, hârdaclo şi ciaânele co trobuascil
buescii date de serviciul de genii), sacă de
di- date de serriciulă de perii), sacii de distribu- stribuţie, mături, ternuri, nisipăi, cărueidra
şi ţie la escadrâne, mături pentru czmere, târnuri
tărgi pentru transportulă obiecteloră de
hrană pentru curţi, nisiniă pent: spălatulă camoriloră, cărucidre şi tărgi pentru transportată
gi lemne.
8. Objectelo necesare Ja prefacerea cartu- objectele ds hrană şi lemvele.
12. Objoctele necesare la pzefacerea carta|
gelori.
9. Cheltneli pentra marcatuliă objectelor de şeloriă.
.
ori-ce națură,
13, Prima de încuragiare celoră ce tragi
|
10. Stricăciunele prin easarme ce nu se potii mai bine în ţintă,
.
”
pune în sarcina, Gmenilorii şi care anualii nu
14.. Zăbraniculă pentru drapelă în casă de
îutrece suma de 40 lej.
doliă,
:
11. Luminatuliă cordisrelori, latrineloră şi
15. Chieltuciă pentru mareatulii objecteloriă
intrăriloră casărmiloră,
de ort-co natură şi ali cailoră.
.
.
12. Infiinţarea şi întreţinerea, măsurătorilor
16. Stricăcianele prin casarme, cara nu sa

de orl-ce felii în sistem decimalii.
13. Suma răspunderiloră în profitul maseţ
individuale,
a
14. ldemnităţi de drumă,
15. Reparaţia echipamentului (art. 223).
Cavaleria
Cheltueli pentru muzică

-

1. Cumpărătârea şi întreţinerea iustrumentelorii de muzică, în generală.

potii puno în sarcina Gmenilorii şi caro anuală
nu arii trece de suma do lei 200.
17, Cumpirătârea şi întreținerea felinarelor

portative câte optii de escadronă.
18. Luminatuli coridâreloră, grajduriloră,
latrinalori şi intrăriloră de prin casarme.

19, Infiinţarea şi întreţinerea măsurătorilor
de ori-ce felă în sistemiă decimală.
20. Suma răspunderilorii în profitulă mască
individuale.
21 Iudemnităţi de drumi,

MILITARE

22.
23.
24.
25.

Medicamentele cailoră.
Intreţinerea conoveţilorăe
Reparaţia echipamentului (art. 223.)
Potcovitulă cailoră,

Harnaşamentiă și atelagiă
1. Plata maisterului şelară şi curelară,

Ş
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„ buţie prin baterii, mătur, târnur
: rucidre şi tărgi pentru transportai, nisipă, cătă articolele
: de hrană şilemne.
.
12. Objectele necesare la prefacerea
, cartugelorii,
13, Prima de încuragiare celor ce
trag mai
bine în ţintă,
d
|

2. Întreţinerea zăbalaloră, 'stranelorii şi scă- de 14. Cheltuolă pentru marcatulă objectelori
ori-ce natură şi cailoră,
!
”
15. Zăbraniculii în casă de dolii pentr
3. Campărătârea obiceteloră de ţesălat des- drapel
u
iă.
:
”
fiinţate din

riloră,

causă că a, serviti la cai cu morburi coatagiâse,
.
4, Cumpirătărea şi întreţinerea, objectelorii

de manegii,

:

16. Stricăciunele prin casarme ce nu
pune în sarcina Gmeniloriă și care annaț ss pot
ă nu ar
trece de lei 200,
-

17. Cumptrătârea şi întreţinerea, felinarelo
5. Campărătârea cârâelorii de manegiă,
r
portativa câte 16 de baterie.
"0. Cumptrătârea unelteloră trebuincidse
1£
18.
Lumin
atuli
i
coridârelorii, grajduriloră,
grajdari.
.
. latrineloră şi intrăriloră de prin casar
me,
Artileria
Cheltaoti pontru muzică

1. Compărătârea şi întreținerea instrumentelorii de muzică în generatii,
2. Compsrătârea cartânolorii, chârtiilor, diapasâneloră, tocurilorii şi breteletoriă da înstrumente şi alte trâbuinciose, : .
|

3. Objectele scâlei musiezi,
4, Prima do reagagiaro a, musicanţilorii,
Cheltusli propriă disa

19. Infiinţarea şi întreţinerea măsur
lori do ori-ce felă în sistemă decimală. ători20. Suma răspunderilori în profituli
masei

individuale,

_.

. Indemnităţi de drumă.
22, Medicamentele cailor,

DD
=

|

23. Tinerea conoveţeloră.

.

24. Reparatalii echipamentului (art.
25. Potcovitulii cailorii,
26. Înfiinţarea şi îutreţinerea sacilor
"27. Infiinţarea muniției false, precum
ordinare da lemnii, opritâre. cartica de

223),
do Oz,
: obuse
lemnă,

cartuşe false, tigăiţe false şi opturătâro false,
28. Intreţinerea, cârligelorii de cordițe,
29. lufiinţarea, şi întreţinerea semnelor poOr-

1. Comptrătârea dopuriloră de puşcă, dre.
gerea armalori “pentru stricăciuni care nu sa tative pentru exerciţii.
30, Intreţinerea diferiteloră objecte în 1ăpotă pune în sarcina Gmenilorii, dâră cars nu
dița
lafetu
lni
din rotiţa tunulul şi chesonulni,
voră trece anuală peste suma de lei 500,
31. Iatreţinerea, felinareloră portative din
2. Banduola post-drapelului, drapelul gi
rotițe,
steguleţele.
|
„
32. Reparaţiile şiurupuriloră fixate do
3. Cumpărătorea pecețiloră Consilialui
pro„
administraţie şi înființarea registreloră annalode jectile prin rotiţe,
.
38.
Intreţ
inerea
sabrori
elorii
de cartuşe,
ale Consiliului şi alo ofcarilorii comptabili,
34.
Brunar
ea
girelor
i.
4. Campărătorea şi întreţinorea lădilor Con
a
35. Unsorea da glicereiă sâă de
siliuriloră de administrațiunași ofigezilor
comp- boii, s6ă untură de porcă nesăra nngheră de
tă şi uută-detabilă.
Aaa
5. Cheltuelila sc6lzi regimentare, de scrimă lemni de Belmensil pentru uusali: țevolorii şi
optură
toriloră,.
şi tragerea în ţintă.
îi
4
,
36. Compărătârea stpunului pentra spăla6. Spălatuli și curățatulii efectolori ca întulă şireloră.
,
tră în magazie, provenindă Ge la morţi,
deser31. Cumpărătârea anturei pontru ungere
tori şi libaraţi, precum şi a celorii de aşternut,
a,
osiilur
ă,
|
7. Diferite nici cheltnali ale magaziei
"
cor38.
inere
a
tiniche
lilorii necesare pentra păpuriloră,:
Da
"
ștrarea
unsâre
i
şi a uotului:de-lemaă,
- E
8. Cumpărătârea, şi întveţiaerea topâreloriă,
„39. 'Ţinerea şi cumpărătOrea vaselor neceforăstraeloră, lopeţi şi târnăcâpe.
|
sare
peutru sptlatulă țeveloriă şi penelor (duoă
9. Cumpărătârea, necesareloră objectelor
de hârdae),
Su
croitorie şi cismărie,
i
40. Ţinerea tocurilorii de pânză ordinară pen10. Cumpărătârea uneltelorii de dulgheria,
.
1). Cumvărătârea bluzelorii, 'seufe. panta- tru acoperirea, cartuşeloră mari,
„41. Idetn cânipă trebuineiâsă pentru aşezaloni şi vaselorii necesare la bucătărie (mai
pu. rea cartaşeloră mici în raniță,
gin, putinele, hârdaele şi ciaGnele ca trebue
se
42, ldem rădicătârelorii de țeră.
A
a sa da de servicială de geniii), saci do
distri-| - 43. Idom înrâlitoriloră de vârtege.
i

4

.
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Ă

44. Idem a, periilorii după scaunile osiilor
ă, 116. Stricăciunelo prin” casarme care nu
se
45. Idem a învălitoriloriă chialatei ca curepotii puno în sarcina Gmenilorii şi care anuală
Ă
1cle sâlo.
46. Tnfiinţarea şi întrețirerea cârpeloră pen-

tra unsulă şi ştersulă opturătâreloră tunnrilof,
Cheltueli de harnaşamentiă şi atela gi
.

1. Plata maisterului şelară,

N

nu ară trece de suma, de lej 150.
17. Cumpărătârea şi întreţinerea felinarelor
portatire câte 16 do fie-care companie,

18. Luminatnulă coridoreloră, latrinelorii şi

intrărilorii de prin camere, ,
19. Infiinţarea, şi întreţincrea măsurătorilor

ori-ce felii în sistenă decimală.
2. Intreţinorea, zăbalelorii, strunelori şi scă- de 20.
Suma răspunderilorii în profituli masei
xiloră.
individuale.
3. Cumpărătârea objectelorii de ţesălat des21. Indemnităţi do drumă.
fiinţate din

causă că ai serviti la casă do morburi contagiâse.
:
|

4 Cumptrătrea și întrerinerea objecteloră

de manegiii,
.
:
5. Cumpărătorea uneltelor trebuinciose Srajduriloriă.
i
"

22, Plata maisteralui croitori şi cismară şi
reparația echipamentului (art. 223).
Trenulii echipageloră, de administraţie
1. Dregerea armelor pentru stricăciuni care

nu se poti pune în sarcina &meniloriă şi care
„6. Intreţinerea muşamalei cu accesoriile gea- anuală
nu ară trece do suma de lei 50 pentru
mantanului Jăturaşului.
uni escadroniă.
7. Uns6rs pentru hamuri,
2. Cumpărătorea, sigiliur

iloră şi lădilor pen- .
tru conservarea actelori și banilorii, și înfiin.

Geniiă

.

*»

.

.

..

țarea registrelorii anuale ale Consiliului şi alo

Cheltueli proprii diso

oficeziloră comptabili.

3
1. Cumpirătârea dopurilorii de puşcă, dre- -“3.4. Cheituelelo scâleloriă,
Spălatulă şi curățitulă efectelorii co intră
gerea armeloră pentra stricăcidni carina
poti pune în sarcina Gmenilorii, cari nu vorăsa şiîn magazie provenindă do la morţi, desertori
liberaţi, precum şi a celoră de aşternută.
trece

peste suma de lei 150, anualmente,
2. Banderola port-drapelului, drapelulii
şi

stegnleţele.

2. Cumpărătărea sigiliurilorii Consiliului
de
administraţieşi înființarea regiatrelorii anuale
ale Consiliului,
.
i

„4. Cumptrătorea şi întreţinerealăgilor Consiliului şi ofgerilorii comptabili,
|
5.. Cheltuelile scâlei batalionulni, do scrimă,

şi tragerea în țintă,
|
„6. Spălatulii şi curăţitulit efeetelorii
tră în magazia provenindiă de la morţi,

.

5, Diferite mici chaltaeli
ale magaziei cor
puriloră, |
NE

6, Cumptrătârea şi înttcţinera toporeloră,

ferăstraelorii, lopeţi şi târnă câpe,
1. Cumptrătârea. aneltelorii do dolgherie.
“8. Cumpărătârea bluzeloră, scule, pantaloni
şi vasele necesare bucătăriiloră (mai prginii
hârdacle şi cea6nela ce trebuesciă a se da de
serviciulă de genii), sacide distribuţie, mături,.
târnuri, nisipă, cărucidre şi tărgi penttu trans-

ca in- portat alimentele şi lemnele.
deser9. Cheltueli pentrn marcatuli objecteloriă
tori şi libezaţi precum și a celorii de aşternută.
de ori-care natură şi cailoră,
7. Diferite mici cheltrelt

alo magaziei corpului.
|
S. Cumpărătârea şi întreținerea topâreloră,

feristraelorii, lopeţi şi târnăcope:

10. Stricăciunele prin casarme care na se pot
pune în sarcina Gmeniloră şi care anuală nu ar

trece de suma de lei 50. -

-

11. Cumpărătârea şi întreţinerea felinaretor
.9. Cumpără târea necesarialoră atelieruriloră
portative câte 40 de escadroniă.
_
de ctoitorio şi cismăria,
.
12. Luminatalii coridârelorit, “grajdariloră,
10. Cumpărătârea uneltelorăi de dulgherie.
latrinelozii şi intrăsiloră de prin casarme şi
11. Idem ablvzeloră, senfe, pantaloni şi va|
sele de bucătărie (mat pugin putinele, hârdaele grajduri:
13. Infiinţarea şi întreţinerea măsorătorilor
şi ceanele cari trebnescă datede serviciulă
de de ori-ea felă, în sistemă decimali,
geuib), saci do distribaţie prin companii,
mă»
14, Sama răspunderiloră în profitalii masei
turi, târnuri, nisipă, căruciâre şi tărgi
transportală alimentelorii şi lânneloriă, pentru indiridrale,
15. Indemnităţă de drumi,
12. Objectela necesare la prefacerea,
cartu- * 16. Medicamentele cailoră.
geloriă.
17. Vinerea conovețilorii.
13. Prima de încuragiare celorii co tragi
mai
18. Poteoritnlă cailoră,

bine în ţintă.
14. Zăbranicul pentru drapel în cas de dolii.
.
15. Cheltacli pentru marcatuliă efecte
lor de
ori-co natură,

19. Reparaţia efecteloză (art, 223),
Harnaşamenti şi atelagiii

1. Plata maisterului şelarăşi . carelară.

MILITARE

2. Intreţinerea zăbaleloriă, strunalorii şi'scărilor.
3. Pentru

o
a
objectele do ţesălată

desființate

din casuri că aă servită la cai cu morbură con=

tagiose. |
3
4.. Cumpărătorea
" cordeloriă.

objectelorii de maneji

5. Cumpărarea biceloră,

|

şi

|

6, idem uneltelor trebuinciâse grajdurilor,
Fscdronele de gendarnă călări DBucuresct,
Iaşi şi Basarabia
1. Cumpărătârea dopuriloră de carabină;
dregerea armelorii pentra stricăciuni cară nu
se potă pune în sarcina Om:niloră, dâră care nu
voră trece anualmente peste suma de lei 50 de
escadronii.
a

2. Cumpărătârea şi întreţinerea sigiliuriloră

şi casolorii necesare pentra conservarea actelor
şi banilorii, şi înființarea registreloră anuale
ale Consiliulul și ale ofigeriloră comptabiij.
3. Cheltueli de scâlă. Da

4. Spălatulii şi curăţitulă efecteloră ce intră

în magazie, „provenindi de la morţi, desertori
şi liberaţi precum şi a celorii de aşternută,

5, Diterite mici cheltueli ale ma gaziei cor-

s?

2. Intreţinezea zăbalelotii, struncloriişi scăriloră.

3, Cumpărătârea objectaloră de ţesălatii des-

fiinţate din causă că aii serviti la cat cu mor”
buri coutagidse.
4. Comperătârea, şi întreţinerea objocteloră
de mancjă şi cârdele,
,
5, Cumptrătârea uneltelor trebuinci6se graj:
duriloră.

Pompieri
Cheltaeli pentru muzică
1. Cumpărtârea, şi întreţinerea, instiumenteloră de muzică în generală,
:
2. Cumpărătârea -cartânelorii, chârtielorii,
diapasâneloră şi bretelelorii de instramento și
alte trebuinciâse,
3. Objectele scâlei musicei,

4. Prima do rcangajare a musisanţilorii.

Cheltueii propriii dise
1. Cumptrătârea dopurilorii de puşcă; dregerea armelorii pentru stricăciuni care nu se
potă puna în sarcina Gmenilorii, dâră care nu
voră trece anualmente peste suma do lei 150.
"2. Banderola port-drapelului, drapelaliă şi
stognleţele,
3. Cumpirătârea pecețilorii Consiliului de

puzilorii.
6. Campirătârea şi întraţinerea topâreloră,
ferăstracloră „lopeţă şi târnăcâpe, *
- administraţia şi comandanților do companie
7. dem a bluzeloră, scufe, pantalonişi vasa şi înfiinţarea registrelorii anuale aie Consilin"de bucătărie (mai pușinii putinele, hârdaele și lui şi ale ofişerilori comptabili.
ceadnele care trebnescii a se da de serviciul de
4. Cumpărătârea şi întscţinerea caselor Cougenii), saci de distribuţie, mătuzi, ternuri, ni- siliului şi ofișerilorii comptabili,
!
-sipă, cărucidre şi tărgi de transportată objec5. Uniforma şi bastonalii tambur-majoralui,
telo de hrană şi lemne. *
6. Cheltaelele scâlei batalionului, acelei de
8. Objectele necesare la prefacerea cartu- sciiiză şi tragerea în țintă,
!

şelorii,

:

:

9. Prima de încuragiure Ia cei ce tragii mal
"bine în ţintă.
_

10. Cheltueli pentru marcatulă objectelorii
do ori-ce natură.
|
11. Stricăciunele prin casarmo ce nu se pot
pune în sarcina, 6menilori şicareanualii nu arii

rece de snma de lei 50,

“

12. Cumpărătârea şi întreţinerea felinarelorii portatire câto 16 de escadronă.
13, Liumiratulă coridoreloră, grajdurilorii şi
întrăriloriă de prin casarme şi grajduri. :
„14. Infințarea şi întreţinerea măsurătorilor

do ori-ce folă în s;stemii decimală.

15. Suma răspunderilură în profitulă masei
individuale. 16. Indemnităţi de drumii,
17. Medicamentele cailoriă:
18. 'finerea conoveţelori,

19, Potcovitulii cai:oră.

DE

20. Reparaţia echipamentului (art. 223),
Harnaşamentă

1. Plata maisterului şelarii,

7. Spelatulii şi curăţitulii efectelorii ca in-

tră în magazie, provenindă de la morţi, deser-

tori şi libcraţi precum şi a celoriă de aşternat,

8. Diferite mici cheltucii ale magaziei cor:
.
,
puriloră.
"9. Cuompărătârea şi întreţinerea topâreloră,
forăstraelorii, lopeţi şi târnăcâpe.
10. Cumptrătârea nacesariilorii pentra ate-

lierela do.croitorie şi cismărie.

11. Cumpărătârea uneltelorii do daigherie,
"12. Idem a bluzelorii, sufeloră, pantaloni

şi vaselorii da bucătărie (mal pugint hârdaele,
putinele şi ceanele care trebuesc date da ser| viciulă de geniă), saci, de distribuţie, mături,
târnuri, nisip, cărucidre şi tărgi pentru transportalii articoleloră de hrană şi lemne.
„18. Objectela necasare la, prefacerea cartuseloră.
i
.

14. - Primo de încuragiare la cei co trag mai

bine în ţintă,
:
!
Iu
15. Zăbraniculii pentru drapclă în casă de

doliă.
a
16. Cheituelă pentru mareatulii objectoloră
de ori-ce natură şi cailor,
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17. Stricăciunile prin casarme ce nu 29 potă

pane în sarcina 6meniloră şi care anual nu vor tră11. Spzlatulă şi curăţitelă efecteloră cs în-.
în magazie provenind de la morți
trece de suma do lei 200.
şi de-.sertori,
18.. Cumpă

rătâzea peziilorii , chingiloră şi
fiinghiiloră de fâni.
„
19. CumpărătGrea şi întreținerea felinâralor
portative câte 16 de companie,
20. Luminatulă coridâseloră, grajluzilori,
Jatrinclori şi intrărilorii de prin casarine.
21, Infiinţarea şi întreţinerea, măsurătorilor

de oră-ce felă în sistemii decimală.

22, Reparaţia pompoloră, sacaleloră, trăsureloră pentru stricăciuni de forţa majoră
care

12. Cumpărătârea zăbranicalui în
casii de
doliii pentru stindarde.
A

13. Cumptrătârca vinului dilnicii peritru în-.

călgitorii machineloră.

-

:

14. Cumptrătârea necesareloriă pentru
întreţinerea bastimenţelorii,. de ori-es catigo
ric,
precum: văpsea, ulciă, bureţi, mătari, săpun,
: blacu, catrană, ipsosii, calafată, emâiă, frîn-

ghii și ori-co alto necesare la micele reparaţiuni numai,
- anuați nu voră trece de suna do lei 500..
15. Plata maisterului croitori şi cizmar,
23. Suma răspundoriloră în profituli masei
16. Idem dalgherii şi ferarăi.
individuala,
17. Înfiinţarea şi întreţinerea atâtă co
„24. Indemnităţi de drumă,
sa
pâte atribui serviciulni gureloră
"de foci,
25. Medicamentele cailoră,
18. Prima de încaragiare Ja, cei ce trag mai
"20, Tinerea conovețiloră.
|
bine în ţinţă.
27. Reparaţia echipamentului (art. 223).
19. Indemnităţi da drumă.
28. Potcovitulă cailoră.
"20. Reparaţia echipamentului (art, 222) .
29, Plata maisterului ferară şi armurierii.
30. Plata instractorului de scrimă şi gim|
“Pontonieră
nastică
.

_

ă

”

Cheltueli proprii diso

Harnaşamentii şi atelagiă

1. Cumpăr ătârea dopariloră de pnşcă,
gerea armelorii pentru stricăciunt 'care drono co
potiă
2. Intreţinerea zăbalelorii, struneloră şi scă- treca pune în sarcina, moniloră, d6că nu vorii
annal
ă
peste
suma
da 50 lei,
reloră.
,
|
|
2. Cumpărătârea sigiluriloră şi a lăgilo
r de
3. Cumpărătârea, objectelori-de maneji şi bani
şi
înfiin
țarea registreloră anuale ale Con»
cârdeloră.
|
e
siliaiui şi ofigerilorii comptabili.
4. Cumpărătârea uneltelor trebuineiâse graj3. Cheltueli pentra scoli,
duriloră,
.
4. Splatulă şi curăţitalii efectelrră co întră în magazie, prorenindiă de la morți, dessz-

1; Plata maisterului şelară şi curelară,

„Flotila

Chettueli proprii dise

tori şi liberaţi, precum și a celor de aşternată,
5. Diferite mici cheltuelr de xaa gazic,

6, Pontra topsra, forăstrac, lopeţi şi târnă-

cOpa. 1. Reparaţia armelor la micistricăcișiunt
care
7. Cumpărătârea unelâulorii de dulgherie,
3.
Pentru bluze, scufe, pantaloni Şi tota va=
orea dopurilorii de puşcă.
sela necesara la,

enuală nu oră trece ds suma de 150 lei,
cumpsrăt

-2. Tinorea bandiereloră vaselor.
3. Cumpărătârea şi întreţinerea caselorii
de
feră pentru Consiliă şi ofigerii comptabili
, şi
înființarea, registreloră anuale ale Consil
iului
şi ofigeriloră comptabili,
,
4, Cheltnelila scâlalor regimentare, da serimă, notație şi tragere în ţintă,
5. Suma r&spunderiloră în profituli masei
individuale.
E

6. Mici reparaţii priu casarme ale atricăein-

bucătărie.
9. Pentru saci de distribuţie, mături, ter.
nuti, nisipă, cărucidre şi tărgi pentru iransportuiă alimenteloră și leraneloră.
10. Objectele necesaro la prefacerca, cartuşeloră,
11. Prima de încuragiare celoră ce „tragă
mai bine în ţintă, şi acelori co se distineii la
arta armei
12. Cheltueli pentru mareaţulii efectelor de
ori-co natură,
18. Stricăciani prin casarme, care nu potă
fi puse în sarcina 6meniloră şi care anaalii nu
voră treca de suma de lei 50.

niloră de forţa majoră și care anuală
nu voră
treca de suma, de 130 lei.
”
7. Diferite. cheltueli ale magaziiloră corpalai,
,
- 14. Compărătârea şi întreţinerea felinarelor
8. Pentra bluze, scufe, pantaloni şi vasele
do vortatire.
”
bucătărie. .
i
15. Luminatulă coridărelorii, latrinelorii şi.
9. Saci de distribuţie.
intrăriloră de prin casarme,

10.- Pentru mareatulă efactelorii do ori-ce
natusă.
i

16. Infiinţarea şi întreținerea măsnrilorii de
ori-ce felii.

-
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17. Suma răspunderiloră în profitul masei | în magazie, provenindă
, de la morţi, dezertori
individuale,
”
.
,
: şi liberaţi.
18. Indemnităţi da dramă.
|
5 Campărătârea
a po Ia pichets
19. Piata maisternlui dalgheră, rotară sâă a topbrelori, lopeţi,şi întreținere
târnăcâpe, doniţi, vase
7
lăcătuşi,
pentru apă, ceane pentru

-_20

piecte.

Înfiinţarea şi întreţinerea ramelor come

21, Întreţinere cârgaloră şi gafelori.
22.
23.
24.
25.

Intreţinerea ţăruzelori.
Idem vaseloră cu calafată ete.
Mici reparaţii la pontâna.şi trăsuri.
Reparaţia echipamentului (art 223). ,

fertulă hrănci și

sfesnice.

6. Objectele necosare la prefacerea cartugelorii." .1. Prima do încuragiare la cei co tragii mai

bine în ţintă,
„8. CheltuelY pentru marcatalii efecteloră de
ori-ce felă,

!

9. Infiinţarea şi întreţinerea cojocelorii şi

galoşiloriă de santinelă, pe numărulii picheteDorobanţi
loră fie-căru! puneti, socotind câte unulă de
1. Cumpără târea dopuriloră de carabină, dre|
!
gerea armeloră pentru mici stricăciuni care nu pichstă,
se potă atribai negligenţei Omeniloră şi care:
Scdla militară
avuală nu ară trece do sumu do lei 50, .
“

Asemenea reparaţii roriă fi făcute totă-de-

una prin maisteră experţi, nici de cum prin lăcătuşi fără bune cunoscințe,
».2 Bandiola port-drapeluini şi drapelulii,
-3. Cumpirătârea sipilinriloră gi caselorii de

; baui şi înfiinţarea registrelor anuale de comptabilitate.
|
4. Cheltueli do scâle regimentare,de scrimă

a. Cheltneli propriă dise
1, Reparaţia armeloră.

a

2. Infiinţarea stegulețelorii necesare.

3. Înfiinţarea sigiliurilor Consiliului şi stampele objectelorii de studii precum şi înfiinţa-

rea registrelorii anuale ale Consiliului și ofigeriloră comptabili.
|

şi tragerea în ţintă,
.
„4. Cumptrătârea
întreţinerea lădilor Con
5. Spălatuliă şi curăţitulă efecteloră ce in- siliulul şi ofigeriloră şicoraptabili,
-

tză în magazie provenindii da la, morţi, deser-

tori şi liberaţi,

„6. Diferite mică cheltuali do magazie, .
7. Cumpirătârea da topdre la, casarme,
8. Objcete necesare Ja prefacerea curtuşelor,
9. Prima, da încuragiare la cel co tragă mai
bine în ţintă, la, cei ce se distingă la învățătură
şi Ja scrimă.
10. Cheltneli pentru mareatulă obiectelor
de eri-ce natură.
i

11. Infinţarea şi întreţinerea măsurătorilor

5. Diferite miei chelţuali ale magaziei corprlui.
o
6. Intreţinerea vaselori de bucătărie,
1. Pentru topâre, ferăstrae, albii, lopeţi ote.
_ 8. Pentru mături, târnuri, nisipiă şi alte na-

cesare la curățitulă localului.

.

9. Pentru bluze, scufe, pantaloni de bucăţă-

rie şi sufragerie.
:
10. Cheltueli pentru marcarea objecteloră
de ori-ce natură.
11. Mici reparaţii „prin local care nu se pot
pune în sarcina Gmenilori.

de ori-co felă în sistemă decimalii,
.
za
pee
e &
sn
12. Infiinţarea şi întreținerea cojâcelorii şi
12, Luminatulă
stabilimentului,
Cumpărăgaloşilori de santinclă câte 8 de fiu-caro es- târea şi întreținerea lampelori, |,

-. cadronă. -

Grăniceri
Cheltueli propriă dise

1. Cumpărătârea dopurilorăde puşcă. Dre-

gerea armatorii pentru mici stricăciuni nepro„venite din uegligenţa Omenilorii cari însă nu
vori trece peste suma da lei '50 anuală.
Reparaţiile fio câtă da mici se voră face totd&-tna prin meşteri cu bune cunoscinţe.
2. Cumbărătârea sigiliuriloră şi caselorii de

eră şi înființarea, registrelor anuale. de camp-

tabilitate.
,
3. Cheltueli pentruscâle de I-iul gradii, scri-

ină şi tragerea în ţintă.
4. Spălatală şi curăţitulă efectelorii ceintră

13. Pentru

diferite

objecto de măsurătâre

15. Pentru

cheltueli de

şi câatărire,
“14. Spâlatulă lengerii elevilor.
luă (bi),

a

carăţenia corpn-

16. Pentru tunsii şi rasă. .

.

.

17. Înfiinţarea, şi întreţinerea, vaselei şi altorii objacte de sofragerie.

18. Intreţinerea, objecteloriă înfirmeriel,
19, ]ntreţinerea, ceasârnicelori,

20. Cheltneli accesorii la Încrările practice
de sofragerie,
precum transportulă şi cheltueli

de hrană şi locuinţă.

"

Vb. Harnaşamentă

.

1.. Reparaţia, harnașamentului provenit din
schimbă scă forţă majoră. ,
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2, Cumpărătârea şi întreţinerea objec
teloriă în şedinţa pentru caze va
de manejii,
urma încheerea de :
procese verbale
eşiri.

€. Pentru studii

:

relatiro fe-cărei intrări să
.

art, 214, Inmătate din produsulii

muzicei
care este destinată a so împărți la
1. Campărătârea objectelori
musicanţi, .
de usii, nece- sg repartițoneză
sara dilnis elevilor prin clase,
în spiritul reglementnlui speprecum: creiârs, cială mvziciloră
,
cretă, cern€lă, chârtie, ete.
Art, 275. Osabitii de cheltuelelo preră
2. Cumpărătârea ohjectelorii de ”
luta
desemni, aici la fie-care armă,
Precum : compasuri, culori, tuşe,
masele de întreţinere vor
conde
e,
cchesupor
ta
totii
do uă-dată și cola prescrise la
re, chârtie, linii, planșete, mode
le ete,
art, 114, titlulă 6, cavitolelă 3,
3. Cumpărătârea de texte, bruiGne
reglementa
şi
chellui.d
e facă,
tucli de litografierea cursaurilo
i
riă.

4, Campărătârea de cărţi de studi

i şi reglemente.
“
5: Cumpărătârea şi întreținerea,
diferiteloră
objsote şi aparate la cabinetuliă
fisică,
6. Compirătărea şi îutreţinereade difer
itelorii
objzcto şi instrumentele de topog
- 1. Chelţueli pentru facarea rafie.
experienţelorii

în timpută predărei cnrsuriloriă,

TITLULU

XIII

Despre contreluliă administrativi

ală

corpurilorii şi constatarea comp
turi-

lorii lerii,

Art, 226, Administrația şi comptabili

tatea
corputilorii suntă snouse controlulu
i intendonței militare,
şi bibliotecă,
Fondurile, registrele şi actele justif
o
santă înfigişate ofcerilori intendențe icative,
1. Cumpirătârea, şi întreţinerea
i. milimodelelorii: tare ori de câte ori le vorii
cetorii mai principale în conf
sere spre verificare.
ormitate cn proart,
277, Registrele comptabilitățai corpa
gtamulă studielorii aplicate
în sc6lă, precumă riloră, suntii verifi
cata pa Be-cnre trimostra,
suntii modele de! fortificaţie,
do geometrie și npă actele justif
icative de către sabintendenţi
geometria descriptivă, de cons
trucţii şi meci şi pe c-care ană
de cătr> inspectorii admi.
nica, de cozmoyrafio ete.
nistrativi.
2. Campărătorea uvragalozii
celor mai imArte 273, Subintendenţii militară verifi
portante în raportă ca programu
că reli
gistrali-jurnată de priimiri şi chelt
3. Planşe de desemni, de arch scolei.
aeli în tere
itec
tură
,
meniă
do
de
15
dile,
da la facerea balanței de că. construcție, de mecanică ete,
!
tro coasiliă (art. 124). registrul de
specificaro
şi acela ală priimirilori şi consumaţii
lor servie.
| d, “Cheltueli pentru objectel
e salei modalăi

Cheltueli pentru scrimă şi gimn
astică

1. Gumpărătârea şi întreţinerea
objecteloră
de scrimă, precum sunti,: flore
te, săbii, mnăsci,
plastrOqo ote,
”
2. Înfiinţarea, şi întriţinerea
objecteiori da
gimnastică.
Art. 270, Masa, de întreţin ere esto în sarcina Consiliilor de administ
rație ale corpului,
administrația ei va fi în spir
itulă celei 1aai
mari economii, arendu-se prev
ederea ca nu nn
mai eheltuelile să nu întrâcă
veniturile, diră
totii-dâ-uua să fio şi reserse.
,
Art, 271, Obiectele insemnate
glementii a so înființa şi întreţin în acesti ree
inassi, s9 poti face prin dezisiuuil cu fondurile
e Consiliului
numai, ori-co alte îusă nu so
voră putca face
fără ună ordină ministerială,
:
:
Art, 232, Sab titlulă de prim
e de reangafiare musicanțilorii, la eci ea
tragi
în ţintă şi se distinoă I3, învețătu i mai bine
ri, se va asea
în vedere

ciului de îmbrăcăminte, cara şi camptarile

deschiso cu companiile, escadrânele sti
bateriile,
şi cu maisteziă lucrătozi în cela 10
qile
poca îucetărel înscricriluriîn aceste de la cnâle şi a, cortificărei ssă constatăre duvă jur
i lori da Consilii (art, 29),
Art, 279, Pentru corpatile aflata în
regedința diviziei tozitoriala, verificaţia
anuală

intendenţilorii se va faca în Jana nrmăt
rificații centralisații trimestruiui 4, d5âro vecătre

suhintendenții militari, cz pentr
u celc-alţa
corpuri, la epoca raviaieloriă inspecții
aâmini'strativa,

Art. 250, Sabintendonţii militat verifi

constată extractulii somariă ală tiime că şi
streiai
ce li so dă după registruiii do centralisa
ție (articolată 125) şi stă adresczii inten
dentului divizio

nară cu ractificaţiile sâă obsorvuţie

le la
cara ai datii locii verificarea lori.
Intendenţii
trimită îndată acestă extractii Minis
terului,

art, 251, Recapitalaţia anvală ce se întocinstrucțiilo ce Ministerulii va da
din mesco pe registrulă primiriloră şi consa
mațiiloră serviciului de îmbrăcăminte (art. 127),
Art, 23. Veniturile şi cheltuelilo
esto
mase
i
sa
verifi
cată de subintendentulă. militară de
încas€ză şi se scotii prin deliberaţia Consi
uălialui | dată cu comptulă de administraţie,
timpă în timpii.
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Arte 282, Subintendenţii militari constaţă captivităţi suntă
Ifinisterului, acelea
totii-d6-una situaţia*materială a fondurilor la ale morţiloră sedaitrămise
subintendentului inilitarii,
epocile verificărei centralisații. Ei procedeză care le trămite familică
loră prin midlocirea
asemenea la inspecţiilo lori administrative,

primariloră comunelorii unde locuescii.

Art. 235, Intendenţii militari constat comp-

tarile, constatarea loră însă na este definitivă,
de câtii după co inspectorulii generalii, deciAîudii chestiile şi proposiţiile'ce i saă supusii
lo aprobeză. In casurile excepționale cândi in"tendentulii trobuo să dea uni raportii specială
inspectorului

generali,

sigilată preşedintelui
straţie.

acesti

raportă

se dă

Consiliolat de adminiIe
:

Arte 254 Cândă intendentulii militară diu

împregiurări contrarie închecrei centralisații
n'a patntii să constateze comptabilitatea, de
câtii după inspecția generală, *supuna directă
Ministerului resvltatnlti operaţivnei s6le.

- Disposiţiani transitorii
|.

Arte 292, Dispoziţiile
so pune în aplicare de la
trecerea de În sistemulii
serisă lă citatulii titlu
dală următori. -

titlalui 9 urmândă a
1 Ianuarie anul 1872,
acţuală în celii presa sa efectua în mo-

Art, 298, Dola 1 Ianuarie 1872 toţi 6me-

nii aflați în efectivă începi a avea 'drepti la
prima dilnică a masci individuale ; 6ră încorporaţii din nuoii sub numirea do recruți ss tolontari la prima dilnică şi la prima mizei după
„ Arte 285, Decisiunile inspectorului generalii alocațiunile budgetului anuală şi care voriă fi
sunță arstate do densulă în registrulă de deli- stabilite pe baza tarifelor
publicate în acestii
beraţii, cele ce ririi de la Ministeră suntii no- regulamenţii, *
E
ai
!
|
tificate Consilinlui prin intendentulă militară
Art, 294, Tâte efectele da îmbrăcăminte a-.
şi subintendentulii veghâză ca elo să su trecă, Hate asupra corpurilor
ex termenulii neîmpli. în acelă repistra,
nitii după ce prin Consiliă
Art, 256, Actele ce sa voră da intondeaţi- clasifica pe timpalii câtiă aiişi intendență so șorii
a mavservi şi lise
lori militari, srpo justificarea compturiloră ce va stabiti valOrea ce
rimâuedupă deducție, tim" constată, suntă marcate do dânşii sii de sub- pului sezvitii, se
vorii trece Ia capitolul respeeintendenţii ce îi asistă cu ună timbru de ant- tivă a registralai do priimiri
şi consumaţiuni
:
Jaţie,
la ună locii cu cele de miculii ethipamentă şi
"Art, 287, Ofcerii intendenței militaro na în orânduialăîn care acâsta
so înregistreză. Topriimescii registre şi acte de comptabilitato de
tala lozii val6re urmânăă a se plătide corpuri.
câtu nnmai după modelele reglementare,
Arte 295. Acesta efecte sa vorii vinde apoi
Art, 258. Intendenţii militari observă: în la Gmeni po valârea co
li se va stabili după arverifcaţiile lori la inspecţii!e administrative ticolnlii precedenţi.
|
dsca actele justificative suntă recunozente de
Art. 290, Recruţiloră şi angagiaţilorii voConsiliul de administraţie prin decisiunila ele, lontari începândii do 1-1 Ianuarie
1872, li se
gi'd6ca, aceste decisiuni sunti Juato pe temeiul vorii da ja încorporare pe câtă so va putea nudiferiteloră prescrivţit reglementare şi legala. maă efecte nuoi, .
„Ei priimescu: totă ce esta legală, respingă şi
Art, 297, Consiliarilo

de
şi
pană în sarcina Coasiliurilori totii ca este con- intendenţelo divisionaro sunati aIminiatraţie
chiămato ca îmtrariă,
preună să.regateze disposiţiunile art. 294 cu
i
cea mai mate justeţo şi regularitate astă-feli

o

OMIPLOLO SIV

ca cu intrare în anulă viitorii, tote registiele

Despre destinaţia resistrelorii și acto-

” lorii co nu se mat poti întrebuința

şi chiarii livretele individuale să Go conformă

reglementalui do facă.
Art. 298, Efectele cu termenulii împlinită

câte so zori afla în ființă : asupra corpurilor la
“Art, 959, Registrele de comptabilitate şi 1 Ianuarie sa voră constata în cuantitate şi

foila lorii mobile, revistele de lienidaţie ; foilo
do gile şi acte!o alăturate pe lingă dânsele îndată după încheerea unai exerciţii şi după co
2ăi fostii supusela verificaţi definitivă a intendentului militarii si la aprobaţia inspectorului

generală, santi trămisa Curţei de compturi

spre indeplinirea art. 16 din legea acelei Carţi.
Arte 290, Registrele matricule suntă censervate în corpuri până cândii ministrul ordo-

starea lori ; ele sc destină:

.

-L. Celo mai bune a sc da po 6manii cari sunt

cunoscuţi că aă a treco în curândă în reservă
şi care din causă că mai primă 'miză pi pro-

ductuli primei qilnine în dilelo câtii a stat sub

drapalii nu esta în staro a plăti valOrea efecteloră cu termenulă neîmplinităi, Asră care arii
putea face Qoapăgubirea Statului pentru val6rea, efertelorii cu termenulă împlinitii socotită
până la a, 20-a parte din val6rea lorii normală,
2. Restul so vori împarte:

Dă ai se trămite.
Art. 291, Actele şi titlurile privitâre la starea civilă s6ii la serviciile mititarilorii şterşi din
a.. În efectele de reparată şi efecte care ară
contrâle, în urma unci descutări, dispariţii sei fi ncoesare a sa aplica la reparatură.
1
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V. In efecte de neintrebuințată,

Cele de la litera a, se vori pune în reparație
imediatii în atelierurile corpurilor, costuli Ţeparațiiloră se va efectua din masa generală
de întreţinere după care operaţie so vorpăstra
în iagaziile corpuriloră spre z se pune în ser-

vicii, toti în casulă disposiținniloră articolu-

“lui precedenti.
Cele de la litora d, sa vori vindo în profitulă

mască generale de întreţinere,

!

Ministerului de resbelă, ca urito Îa fonăulă ca-

pitolului budgetarii, cchipamentulii armatei,

să ss întrebuințeze pentru punerea acestul e-

chipamentiă în starea, cerută, de trebuinţele ar-

matei în generală. Se va întârce însă masei
de întreținere sumele ca acâsta a virsati la
partea aiicotă Ia crearea oi.
Arte 8390, Coasiliurile de administraţia şi
intendenţele divisionare rămână însărcinate ca
până la 1.Februario celă multă, să reguleze încheerea registrelor vechi, regala rea înscrierilor
în cele noui şi să dea Ministeraloi uă situaţiune
de clasificarea efectelor cu termenulă nsîmplinit, precumşi materiilor neconfecţionate,
cuan= - titatea loră, costulă în detalii şi în totală,

Art, 299. Fondurile desfinţatei masa de îmbrăcăminte (partea alicotă) şi sumelo ce corpu“zile suutii dâtore Statului, pentru efectele te- Spre cati s'a vorbită la art.294 şi 299, plus aceloră ce provină din costulă nateriilori neconfecționate ce se vorit găsi în magaziile corart, 801, Orl-ce disposiţiuui anteriore conpuilor la, 1 Ianuarie 1872, după încheerca re- trarie
reglementulul de facă sentiă şi rămânuii
gistrului de comptabilitate, rămâneir disposiția
desfiinţate,

SUPIIIBNTU LA REGULAMENTUL
ASUPRA

|

ADMINISTRATIUNEI

SI COMPTA BILITATEI

CORPURILORU

(Decretii No. 1455 din 27 Iuliii 1571)

Direoţiunea stabilimenteloră de artilerie

DE TRUPA

.

i

Art, 6. Acesto vărsări sa vorii face şi în- .
serie totii dapă modulă arătaţii la art.4. Mi-

Art, 1, Fondurile masei de întreţinere ala nisteruli de resb-li va întrebuin
ța acea sumă
direcţiei stabilimenteloră de artilerie suntă cu ocasiunea eprorision
ărilorii anuale făcute la

formate din profitulă co revine asupra tatuloră
lucrărilozii excentate de cătrestabiiimonti pcatru particulari.
„art, 2, Acesti fonăă sa priimesce diracti do

direcţiune pentru reinlocuirea materialului întrebuinţată din magaziile Statului peutra particulari, precum şi pentru îmbunătățirea generală a stabilimanteloriă, ,
cătro direcţiunea, stabilimenteloră de artilerie,
Art, 9 Tots luirările pentru particulari. so
în orraaaprobărei specială dată pentru fie-care voră face numai
după antorisațiunea Ministelucrare de către Misisteră.
rului do resbalii, conformii reguleloră stabilite
Ari. 3, Direcţiunea stabilimenteloră de ar- -pentra lucrările făcute
în compteliă Statulai.
tilerie va înscrie întronti registra special, după
art.S, Administraţiunea fondauriloră răzsate
modeluli registrului jurnal ală corpuriloră,
2, masă sa va face prin Comitetul de artilerie, toto veniturile si choltelile masei,
după cum sa specifică în regolamentulă do adArt, 4, Ună asemenea jornală va f ținută ministraţiuneşi
comptabilitate a corpurilor de
şi la Ministerulă de xesbulă de cătro direcţiu- trupă,
în ceca co privesca Consiliele de admini- |
nea armeloră speciala, în care se va trece di
straţiune şi sub controlnlii şi verificarea inten-

p2 Qi tote venitarile şi choltuetilo masei gene- denţej.

rale după autorisărila Gate,
Art, O, Afară de profiturile de la Jacrări,
cari so sârsă la masă și constitue fondală acestei mase, so va vtrsa sub titlulă protisoriă totii Ja acea masă sunelo provenite din
cheltueli făcute de către ditecţiune pentru lucrările partienlari, precumiă Suntii matcerialulii liberată din magaziile Statului și luorulă,

cândi esto cxecutatii prin ursierii militari şi
civili înscrişi în contrele,

Art. 9e Masa generală do întreţinere cuprinde cheltueli şi anume:
"1. Cheltustă pentra reparația sculeloră ;
.
>
>
>
machinaloră ;
3.
>
>
>
sculelor și ma-

chineloră ;

,

4. Cheltuzli pentru reparația ateliereloră;
5.
>:
>
prima de încuragiaro a
urrierilori militari
Ministru de resbelă, generalii Florescu,

MILITARE

:

,

.
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ADMINISTRATIUNEI SI COMPTABILITATEI DEPOSITELORU
MILITARE ALE STATULUI
PENTRU IMBRA CAMIXTE, COIFURA SI NARE ECHIPAMEXTU,
CAMPAMENTU SI CASARMA-=
MENT, HARNASIAMENT SI ATELAGIU SI ASUPRA ADIINIST
ATIUSEI SI COMPTABILITATEI
ATELIERELORU DE COXFECTIUNE ALE STATULUI PENTRU
EFECTELE DE ASEMENEA CA
TEGORIE,

- (Decretăi No. 1866 din S Octombrie 1871)
trupă; sentă cele arstato la finitaliă acestui

PIPLULUI

regulamenții,
,
art. $, Impărțirea sarviciului este între:
Directori pentra scrviciă, în generală,
Şefi de serticii.

CAPITOLULU 1
Disposiţiuni preliminarii .
Arts1. Tote magazinele şi atelierurilo mili-

tate, cazi nu depândiide administrațiunza vre- - unni corpă de trapă sentă recunoscute, sub numire da:

|

„

maro

echipamentă,

positeloră so iaii din corpulă ofigerilorde administraţiune alii armatei, şefii do secţiune, ofigerii comptabilă; comişii s6ă elavii, se ini atât
din armată prin alegere, câtii şi din civilă prin

campa-

ment, şi casarmament harnaşamert giatelagiă.

Atelieruriate Statuluy, pentru confecţiune de

efecte de îmbrăcăminte, mare echipament, hurnaşamentii, atela
gi şi încălțăminte,
„
AFta 2, Depositele militare se clascză după
cum nrmâză:
_
Î
1. Deposituli centrali, :
2. Dopositii da divizie.
3, Deposită districtaală,
Art, 5. Depositi centrali, esto celt din Bucuresci ; de divizie, cele din aş), Galaţi şi Craio=
va ; districuale, acelea ce so vorii stabili în capitala fie-carut districti,
-

concursii. Şefii de scrviciii și Go secţiune la a-

telieruri se iai numai din armată priu alegere,

comişi şi maisterii se iat atâti dinarmată prin

alegere câții și dintra civili, cei 1-iă prin con=
curșii şi acto de buni condnită, şi cel de ali
2-lea prin acte recomandabile do specialitate
|
şi bună condaită.

Art, 10, Şefii de secţiune şi comişiă deposi-

telor augagiaţi prin concurs dintre civili, tro-

bue să dea şi.nă garanţia soleabilă,, *
|
Arte 11, Șefii de serviciti exte acela co administreză ană depositii, s6ii atelierăi, şefă de

Art, 4, Atolierură de confecţinne so clasezii

asemenea ;
a
IN
1. Centrali. 2, Divizionară,
:
Centralii, esta colă din Bucuresci; divizionar,

cele de Ia Iaşi, Craiova şi Galaţi.

DE

Maisteri, instractori şi lucrători.
Oameni de trupă.

Arte 9, Directorulii şi şefii de sarricii af de-

Depositeale Statului pentru materii şi efecta

de îmbrăcăminte,

Şefi do secţiune.
Oficeri comptabiit.
În comişi s6ii elevi de aâministratiuna

secţiune este acelii ce dirigâză uă parte a dopositului sâă atelieralui,
Art, 12, Unii deposită sc împarte în atâtea
secţiuni în câte categorii da echipameutii sunţ

adică :

CAPITOLULUIL

şi atelicrurilorii

>

:

„Art. 5, Depositele şi atelierarile faci corpi

depositelor şi atelieruriloră, se exercită prin 0figeriide administraţiune, sub controlulă inten-

„denţiloră de divizii,
Art. 7. Cadrele ofișerilorii şi 6meniloră de

o

3. Coifară şi maro ochipamentii,
>
>
4. Campamentiă şi casarmamentii,
« ș .5. Harnaşahentă şi atejagiii.

Despre administraţiunea depositelorii .
a parte, administraţia şi comptabilitatea loră
dâră este separată,
Art,6. Administraţiunea şi comptabilitatea

|

Soeţiunea 1. Materiele neconfeeționate. |
>
2. Îmbrăcăminte şi mic echipament

6. Efecte pentru reparatii și pentru vîndere.

rt, 13, La ună dopositii unde secţiunile

conţinii mici cuantităţi de efecte, mal multe .
secţiuni se pot pune sub administrarea unui şef. .

Arte 14. Ună atelier se împarte în trei!

secţiuni; după specialitate,
_

Secţinrea 1. Croitorie,
>
>

A

2. Cismărie.
:
3. Curelărie, şelărie, etc,

-
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TITLULU îl

Art, 94, Pentiu acesta inspecteză la, fie-care

Imd6toririle, responsabilitatea și subor»
denanţii fic-cărui

impicgatiă

ali

positelorii şi stelicrurilorii,

de-

CAPITOLULU 1
Disposiţiuni generale

finitii de trimestru depozitele divisionare şi la

timpuli oportună pe cela districtuale,
Art, 25, Este însărcinată cu instalarea şi
arangiarea depositeloră pe măsură co se va â6creta înfiinţarea, lori.

Arte 20, Este însărcinatii cu ţinerea, matri-

|culeloră ofigarilorăi de administraţiuno şi prin
urmare şi alo ] personalulni depositeloriă
siŞI atep
|
„Arte 15, Toţi ofigerii de administrațiuae şi licruriloriă,
Art, 27, Controlul cestiunei materialului
împiegaţiă militari și civili de ort-ce giad arii,
sunt responsabili către Stat de tote objectele şi şi banilorii fiindă asupra intendenţei, directoefectele ce li s'a, fost fncredinţat; sunt respon- rulă aro privegherea mai multă asupra mersabili âncă do nzexecutarea orâinelorii ce prii- satui regwati ali administraţiunei acestoră
mescii şi de noobserraţiile formaiiţățilorii pre stabilimente, asupra arnngiărei potrivită cuscrise pentru priimiri, distribaţii, expediţii şi noscinţei și capucităţel fizcăruia şi asupra disciplinei,
contecţiunea mmateriiloră şi efectulorii,
Art, 28. Recomandăși sapune la cunoscinţa
arte 10. Sunt dâtori
deschide magaziile
şi ateiicrurile ministrului şi ofigerilorii înten- Ministerului despre tâte imbanătăţirile ce eră
crede nicesaro a se faca stabilimentelozii.
denţei, însărcinaţi cu survegherea lori,
Abt, 12. Sunti respousabili de stricăciunele
Art, 29, Este strâosii legat şi regulâză împreună
cu intenienţii divisionari tâto ce so rece jotă resulta din prâsta stare a stabilimenteloră, d&ca nu ară lua măsurile neccara a le c- portă asupra scrviciuloi puneriloră în contecvita, şi dâca r'ară înconosciința Ia timpi anto- ţine şi predărilorii le locurile cuvenite.

rităţile competinte spre a face diselorii stabi-

limente reparaţiile necesare,
,
Art. 18, Șefii de servicii priimescii ordinele

2. Şcfolă de servicii

de la Ministerii prin canetali intendenților re-

Art, 30. Șafali de serviciă In deposite are

şi corespundii cu şofii lori legalf,
Art, 20, Nici ună împiegată ală depositelorii şi atelieruriloră nu pâto să dispară în nică
unii chigii, fie pentru sine, fio pentru vre-ună
funcţionari stă agentii civilii scă militarii, de
nici ună cfectă scă do vre-unt instrumentă da
în îngrijirea sea. Ori-caze nu ară observa acâstă regulă va fi dstori, po de ună parto a înjocui cu efecte nuo?, tâte acele cfecio ca le ară
fi întrebuințaţi că împramutetă pentru sine
stă altă persână, cră pe de alta va îi podepsitii
după legile militare potrivită casului.:
Arte 21, Este aptrati de responsabilitate,

1. Do nerenlaritatea inseripţiuniloră făcute
în registrele de intrare şi cşiro și de concordarea lorii cu actele justificative,
2. De ori-ce intrare si eşire va ordona a se
face peste disposiţiunile regulamentare.
3, Detâte lipsele co se vorii constata în casulii cândii la epoce fixa p'ariă inspecta magazia fie-ciirui şefă do secţiane spre a, so încredinţa, do existența materiiloră şi efeetelorii în cătăţimeleco constată registrele scle şi carnetul
secţici.
4. Do tâte păgubilo co ari resulta pentru
Statii do la degradarea materiilori provenita
din reaua aşedara în rafturi, scă de ozi-co alto
casuri do ncgligenţă dâcă nu a luati măsuri la

spectivi, sâă de la aceştia Ga dreptulii în ceca sub ascultarea, sea po toţi cci de sub comance privesce administraţia şi com ptabilitatea si dă'i. dirigeză administraţia şi comptabilitatea,
seiviciului în tâto amănuntele sâio şi este reprin direcţie în privința, causeloră diferita,
”
Art, 19. Șebi do eecțiuni priimeseii ordine sponsabilii = -

fancţionaruiă care urmândă contra disposiţiu-

niloră regalamentaro aii avată ună ordină din
|
parte a superiorulni stă,

CAPITOLULU 11
Indetoririle fic-căruia în parte
]. Dircctorulă

timpulă oportuni ca şefelă de secţiune să în-

drepteza asemenea, rieorindueli,

forme, cuclităţi şi dimezsii cu totulă altelo de

câtii acelea casa după acto se constată că art
f trebuitii să fie,
!
Art, 31, Are giije ca în totă cuprinsul lo-

Ari, 22, Ca capii ală corpului ofișariloră de calului, fie-caro
administraţie elă are subautoritatca sea depoai- mare curăţenie.

tele şi atelierurile armatei.
Art, 29. Este îusărcinntă cu dirigârea acestorii stabilimente, asti-felii ca ele să mârgă

într'ană modă uniform pentru îndeplinirea disposiţiuuiloriă reglementare.

-

5, Da efoctele ce s'arii găsi în secţiuni do

Arte 32,

parte

Observațiile

să

so ţină

în

cca mai

.
co va face fio-cărui

şefii da secţiune săi alții asupra ncorindneli-

lor găsite şi recomandate spre îndreptare, vor
fi trecute într'ană caotii (modelă No. 1) în cara partea interesată este dâtore a, sabscri do

MILITARE

vedere. Acesti cactii va scri șefului de depo-

sită pentru justificarea, sea la ori.ce casă,
Art, 85, Are sub păstrarea sendireetă, tâte

modelele tipe de materii şi efecte trămise de

Ministerii ; precum şi tâto copiile de contracte
s6ă ordine trimise în exceutare şi care trebuese
puse în vederea Comisiiloră întocmite pentru

!
105
gazia atelierului scă de toto lipsele co s'ară
constataîn secţiune pentramateriele gi efectelo
puse în confecţiuna, în casulă cândă n'ariă in
specta, adesea existenţa lori 'după registre şi
carnete şi na arii aplica imputaţia pagubel asupra celoră şinotaţi.
.
d, De tote pagubele ce arii resulta pentru

verificarea efectelorii co suntii a se virsa de fur- Stati de la degradar
ea, matericlorii şi efectepisori s6ii alte părți în deposită

,
Arte 24. Verifică şi constată jnsteţea carnetului secții în raportii cu registrelo sâle şi cu
- nuinărulii de efecte aflate în sceţinne,
Art. 35, Raporteză direcţii pentru totii co
so atinge pentru îmbunătăţirea, localului şi
serviciului, precum şi pentru personală, Art, 50, Se referăla intendenţă pentru toţ
ce privesce administraţiunea, comptabilitatea
şi alocaţiunile de întreţinere.
:
Ari, 32, Pote cere directorulvi depărtarea

ori-cărui ofigeră s6ă funcționară civilă s6ă mi-

litarii, în casulăi cânâii ară constata că prin
conduita stii incapacitatea sea, nu este folosi»
torii depositulai.
Arte 35, Ingrijesce 2 se observa şi executa

cu strictoţă tte instracţiile date do direcţiuno

asupra conscrrărei localului şi împărțirea, orelorii de servicii şi fără a preschimba do la sine
se referă la direcțiune cu cerere, cândă vre-una,

lorii provenite din râua, agedare în magazie sâii
veri-cg alte casuri do negligenţă dâcă nu arii
fi luatii măsuri la timpul cuvenită ca magazinerulă sâă şefulă do sceţiano să îndrepteze
acemenea negligențe,
”
.
G, Pentru tâte materiile ce starii găzi în a
telieruri, diferând atât în formă, cualitate cât
şi dimensii de acelea ce i s'a dată de la deposite, corpuri sâii alte părță prin cânalul legal. ,

6. Da tâte efectele confecționate în alte con-

dițiani de câți acelea ale modelelorii tipe,
S. Da tâte erorile, îndoitole scripturi, răstturi, adăugiri, şi sericri printre rânduri ce sar
vedea pre registrelo do comptabilitate şi ac-

tele justificative, în casulă cândă n le-ar observa şi nu arii face ofişerului comptabilă pe-

depsa, meritată, sâii nu Vară declara, cândă a-

semenea chestii suntii grave, spre a se lua mă-

sari da îndreptare.

-

43, Art, 32 din acesti regulamontii
din disposiţiuni arij fi de necesitate să so mo- esteArteconsider
atii şi pentru şeful de servicii
". difice,
la atelicruri,
- Arte

89, Esto responsabil asomenea do tâte
Ata 44, Ingrijesce pentru perfecta curăţeerorile, înduoitela înscrieri pe registre, ră- nie
în totii cuprinsulii localelorii atelierului.
siturile pa registrele sâă actele justificative,
Art, 45, Verifică şi constată justeţea caradăugiri scă scrieri printre rânduri în casulă netului
secțiuniloră în raportă cu registrele
"cândă nu le-arii observa şi nu ar faca ofigerului s6le
și numărul de efecte aflate în ființă. Vacomptabilă pedâpsa meritată, sâi nu le ari derifică asemenea, livretulă maisteruluj sprea se
clara cânâă asamecea, chestiuni suută grare, încredința decă
şefală de secțiune îşi face asespre a lua misuii de îndreptare,
menea dâtoria.
Ă

Arte 40. Șofulă de servicii la atelierară aro

înduoită însărcinare:
.
1. Administrațiunea şi comptabilitatea ate-

liexuriloriă.
.
2, Administraţianca şi comptabilitatea âmo-

niloră de trupă,

'

:

“ Art, 41. Pentru acestea clă are sabordinilo

s6le toti personalulă afectată atelierurilorii,
Arte, 42, Dirigeză administraţia, şi compta=

Arie 40, Paportâză direcţii : Pentru tos co
se atinge de îmbunătăţirea localului, regula-

rea serviciului şi pentru personală.

*

- Ar, 42. So referă la intendenţă, pentru tot

c9 pricesce administraţianea, comptabilitatea
şi alocațiunile do întreţinere,
Art. 48, Pote cere directorului depărtarea

oră-cărui ofigarii sâă funcţionarii civilă ori mi-

litară, în casulii cândă ară constata că prin
conduita, sa sci ineapazitatea sa nu este folo-

bilitatea, serviciului în toto amănuntele sâle şi
este responsabilă :
,
sitoră serviciului,
1. De neregularitatea inseripţiiloră făcute”
Art, 49, Ingrijesce a sa observa şi executa
în registrele do intrare și eşiro atâti în mate- ca stricteţă tâte instrucţiil
e date de direeţioriali câtă şi în bani,

actele justificaţive,

şi de concordarea lori cu
:

&supra conservărei localului şi asupra servicin-

2. Do cti-ce intrări sci eşiri va ordona să

lui qiluicii şi fără a preschimba do la sine, so
referă la direcțiuno cu cerere când vre-una, din
disposițiuni ară fi de necesitate să se modifice.

de la rena croială a materiilorii și do la rcua
confecţinuo a, efectelorii, în casulii cândă na

ordinile pentru confocţiune venite de la, mini-

va tolera poate disposiţiile reglementare.
3. Da păgubile co ară resulta pentru Stată
ară area prevedere şi până a sa îndrepta în
comptulii celor vinovați. .
4. Da tâte lipsele ce s'ari constata în ma-

Art, 50.

Execută fără

preschimbare

tâto ,

stra prin canalulă intendentului respecţi,

Art, 51. Priimesce, trămite și afişâză în fiecare di situaţia efectelor aflato în confecţiuna
(Modelul No. 2). :
.
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Art, 52, Tote atribuţiunile şi .îndetoririle
asul do Ia, crocli şi docă efectele confecțio-

unui comandanti de corpi prescrise de regulamentuli de administraţinne ală corpurilor
de trupă sunt aplicabile şi şefilor de ateiieruri
în ceea ce privesce. administraţiunea, şi comptabilitatea ofigeriloră şi Grnenilorii de trapă,
pusă sub comanda sa.
-

nate sunt întocmai din materiile ec i s'aii tost

dată. Dâcă croelile şi confecţiileai fostii în.tocmai

3. Şefulii de secţiune

coutrariii

re-

fecte numai po timpulii câtă suntă în disposiţia sa şi este anărati de ori-co respendere îndată ce constată darea lorii în priimirea altor
părţi. liste responsabili pacuniară de tote

ponaabilă :
E
A
1. De tâta materiile sâă efectele încradințato sub îngrijirea sa, precum şi pentru reguJata loră intrare şi eşire. |

2. De buna îngrijire, conserșare și regulata
agedare în rafturi, fezirea de umedeli s6ă al-

4, De liberare do cfecte cu totul din contra

tipii, în casă

Art. 61: Este responsabilă de materii şi c-

Art, 50, Şefulă de secţiune Ia deposit, esta
sub ordinele şefalui
de serviciă, eliă este ros-

„tele, trebuinâă să aibă în totă momentulii cea
- maă scrupuloză prevedere,
,
3, De priimiri de materii -s6ă efecte necon„forme cualităţii, dimensiiloră şi mărcilorii ce i
B'a preserisă,

modeluini

fusă priimirea şi însciințeză pe gefuli serviciului spro a ordona 6nsuşi îndreptarea, ast-feliă
ca nu din cauza de opiniuni diferite, adacându-se dese îudreptări, să sa ocasioneza pagube
în materiali.
.

lipsele

do materii

asupra

cuantitățilocă ce aii fostii în priimi-

Tea sa,

sf efacte

ce sarii

dovedi

,

Art, 02, Pentru conservarea materiilorit şi

cfectelorii până Ja darea loră loculuide drept,
ci dispuno de uă magazie,
|:

4. Ofigerii comptabili

Art, 63, Sub numire da ofiţeri comptabilă
suntă acei afectaţi depositeloră şi atelicrelură

pentru ţinerea registreloră do comptabilitate
celorii ce i s'a însemnată.
5. De liberarea materiilorii s6ă efecte, fără şi conservarea, lorii şi a actelorii justificatire,
a area ordinulii şefului săă, pentru care nici precum şi formarea situaţiileră trimestriale și
|
nu priimesce nici libereză nimici fără a dis- lucrărilorii do cancolarie.
Art, 61, Ei santi cu totul, pentru ună apune de unii asemenea, ordin. (Modelul No. 3).
Art. 5f. Este supusă Ja verificaţia sefului semenea servicii numai, puşi în disposiţia şedo dejositii şi a'i da comptii despre materiile filoriă de servicii şi suntii responsabili:
Pentru ţinerea la corenti a registruini, res6ii efectele aflate în magazia sceţiuncă ori d
câto ori sa crede şefalii de trebuinţă,.
- gulata şi curata, înscriere înt”ensale, pentru

Art, 55. Nu este liberi a deschida magazi-

nulii pentru ori-cine, de câtii în presența şefalui săi, precum uu esto liber a, o deschida pen-

înduoito scriptari, ştersături, răstturi şi falsificaţii de registre şi acte justificative, per
tru perdari de registre, de foile din registru,

tru servicială dilnici şi a o închide, de câţi la pentru perderă de acte.
ora indicată,

prin înstrucţia

Qirectoralui,

afi-

|

„Pentru ţinezea la coreatii a iucrăriloră can-

şată la deposită şi cândă semnaluiii de începerea şi încetarea serviciului so va da. „At, 50, Este păstrătorală chei şi sigiliu-

celatiei şi regula el.
.
5. Comişii stit elevii

scultarea sa ună comisii ss elevii şi 6menii.da

lieră, eX anntă ţinuţi pentru ajutorulii otgeri-

lui secţianei ssle ca unulii ca este responsabil
de totii ce conţine magazia secţiuni.

Art, 65. La secţiunile uncă deposit, ci sunt
ţinuţi pentru ajutorul sefului de secțiane la
Ari. 57, Nu corespunda da câtii cu gefuli măsurătâre, numirătâre în priimire şi pretlări,
săi directii la care se şi raportă pentru tot ce la arangiamentulii şi conservarea efecteloră şi
privesce servicialii şi pentru tot co ra avea de la ţinerea comptului loră,
Art. 66, La biurourile unui deposită şi atsnecesitate la conservarea efectelor, Are sub atrupă necesarii,

|

ia

"Arte 58, Şefuli de secţiune la ună atelieră

este sub ordinile directe ale sefului do serviciii. E] prin maăsteri dirige tote lucrările confecţiunilorii. Priimesce cu ordini (modelulă
„No. 4) de la şafală serviciului materiile pentra
confecţionarea; şi le dă, maisteralui respectivi

“pentru confecţie,

Art, 69. Priimesce de la maisteră rimasul
materiiloră după croială; şi de la celă de con-

fecţiune, efectele confecţionate și le rârsă !a
magazia atelierului cu uă stare. (Model No. 5).

Art. 60, Are îngrijirea a observa dâcă ră-

lori coinptabili sub ordinile cărora,și sant
pentru formarea scripteloră, copierea chârtiiloră, ete.
Art, 67, Ei suntă responsabili Ia biaroii :
De neoxecutarea, serviciului ce li s'a comandati, de scripturi stricate din negligenţă.
La secţiune:
+
,
De sustragere de materiale şi efecta, de nrexccntarea serviciului co li sa comandatii, cîc.
6. Îlaisterii înstructoră şi lucrători

art, 05. Suntiă supuşi a executa tâte lucră2
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rile ce li se comandă în specialitatea lori, Nu la deposite şi suntă supuşi la ordinilo şefalni
priimesce ordine de câtă de la șefuli serșiciu- de depositii,

luă prin şefulă secţiune). Sunt responsabilă :
Asapra materiilori ce li s'a dati pentru
croitii şi confecţionati. .

|:

Asupra, păgubilori ce ară resalta, din rele
croeli sii confecţii, , Art, 69. Suntă supuşi la verificarea şefului

Despre materiile şi efectele ce trebue
să conţie uni depositii; modalii prin
„ care se alimenteză depositele,

de secţinne în tote amănuntele serviciului lor.
Arte «0, Totă maisterulă care va strica ma-

terialulii datii spre confecţie este obligată la
plata valâr.ă ln, Totii maisterulă care prin silinţa şi inteliginţa sa va produca economii de
Ja croeli şi confecţii peste tarifele stabilite de
ministru, va avea de dreptii unii beneficii de
10 la sută de la ral6rea materialului ceaă dat
profită statului.
-.

7. Sergentul-major, sergentuli-furierii, caporalulii-furieră şi corniştă
Art, 71, Acestia în corpi îndeplinescă întocmai tâte atribuţianile unor asemenea fancțiuni la corpurile de trupe.
!

8; Sergenţi, caporală

TPITLULU III

Despre materiile ce se confecţioneză în
ateliere şi regula, punerii lorii în confecţiune.
E

CAPITOLULU 1.
Despre niateriile şi efectele ce trebue să

:

conţie uni, deposihii

Art. 12, Depositele centrale şi de divizii
trebue:să aibă în totă-dâ-una atâtea materii
sâii efecte câtii arii putea în ort-care timp să
satisfacă necesităţile corpuriloră de trapă, a-

nume :
e
1. Pentru armata permanentă în coifură şi
mare echipamentii,

campamentii şi casarma-

Arte 22, Afară do cele prevădute în diferi- mentii, harnaşamentă şi atelagiă,

A

„tele reglemente, asupra dâtoriilorii fie-cărui
2. Pentru dorobanţi, grăniceri, miliţiY.şi ca„ gradă Ja uni corpii de trupă, toţi sergenţii şi drele lor, în îmbrăcăminte şi micii echipament,
"caporaiii îndeplinesc înatelierari serviciul me- coifură, şi mare echipamentă, campamentă şi
seriei la cari sunti speciali, atât ca, instructori casarmamentă, harpaşamenti şi atelagii.
câtă şi ca lucrători.
”
Art, 78. Depozitele districtuale nu trebus
_ Arte 78, Nu pote fi caporalii nici unii sol- să conţie alteefecte, nici mai mare cuantitate,
dată, care pe lingă cele cerute de diferitele re- de câtă acelea necesare milițiiloră şi cadrelor

glemente nu ari avea şi cunoscinţele necesarii

de miliții pe efectivulii ce s'ară otărî pentru

în spevialitatea
sa: Nu p pâto f sergentii
nici
p
Ş
„ună caporal, dâcă asemenea nu arii îndeplini

fie-care districtă,
.
|
Art. 79. Uă nomenclatură generală anexată
la acestii regulamentiă, stabilâză categoriile

pabilă, pâte fi priimită la vacanţă ca maister,

sâii după cererea corpuriloră din armată, s6ă
în prevederea unei necesităţi viitore, pâte ra-

nisce asemenea condițiuni, putândă a serri şi
ca instructorii,
IE
|
da materiişi efecte, numirea loră şi arma penArt, 94, Totă sergentulii care după libera- tru care suntii destinate.
rea, sa, din servicii va voişi se va cunâsce caArte 80, Ministerul; credendă de trebuinţă

„sub

cisili,

condiţiunile şi îndetoririlo maisterilorii

|

“9, Soldaţi . |
„Arte 75. Lucrătoră supusi la serviciul spe- cialităţit'la care va fi destinată,
- AEte 70, Sergenţii, caporalii gi soldaţii afec-

taţi la deposite, n'a altă îndstorire da câtă

îngrijirea curăţeni!, arangiarea efectelor, uu-

gula ca depositele centrale şi de divizii să aibă
şi ună Gre-care numără de efecte de îmbrăcăminte şi micii echipamentă, pentru corparilo
din armata permanentă.
-

CAPITOLUL IL
Jlodul prin care se alimenttză depositele

merătore, etc. Se cere pe cât se pâte cu sciinţă de carte.
ia
Art, S1, Depositală centrală se alimenteză
Dânşii figureziă în contrâlele nvrieriloră. Se da dreptul de la furnisorii aogagiaţi de Miniadministreză pentru tâte alocațianile cavenite sterii fie prin contracte, fie prin comanda. Delori de şefală atelieralui, facă însă servicii positele de divizii dela furnisorii angagiaţi de
'
8

7
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"Ministoră şi do Ja depositul central; depositele
districtuale, numa! dela depositele divizionare.
Art, 82, Alimentarea fic-cărui deposită, ss
face prin îngrijirea administrații centrale a
resbelului, potriviti cu necesităţile armatei şi

după chibzuirea ministrului,

TITLULU 1V
Determinarea feluriteloră casură de-in-

" trări şt eşiri de materii şi efecte din

!

deposite 'şi atelierari şi înd€toririlo
a s9 impune pentru fie-care în parte,

CAPITOLULU II
Despre efectele ce trebue să confecţione„ze unii atelieră . -

„_ OAPITOLULU 1]
Disposiţiună generale

Art, 83. Ori-care atelieră trebno să fie or-.
ganisati ast-fel în câţi să fie în stare să con-

Arte 90, Intrările şi eşirile din deposite şi
atelieruri provinii din diferite categorii, şi 2- -

fe cţioneze în ori-ce timpă va, fi necesitate de :
1. Efectels de îmbrăcăminte

şi micii echi-

nume :'

pamentii de tâte formele şi felurile.

2. Efectele de mars echipamentă, idem.
3. Efecte de harnaşament şi atelagiă, idem,
Arte Si, Atelierile statului servă pentru confecțiunea efectelorii de îmbrăcăminte şi micii
„echipament pentru tâte corpurile de doro-

A. Intrările în deposite
1, Din predările de materii neconfecţionato
predate de antreprenoră după contracte sâă
ordine particulare ale Ministerului.

banţi, grăniceri, miliţiani şi cadrele milițiilor

2. Din predările de efecte confecţionate asc-

şi pentru corpurile din armată permanentă, care
după legea organică nu aă atelieruri de confecțiune. Pentru efectele de mare echipamentă,
harnaşamentă şi atelagiii pentru tâte corpurile din armată,

manea.

.

E

3. Din modelele do materii sâi efecte tră-

mise do Ministeră.
.
gi
4. Din materii s6ă efecte provenite de la inamici.
5. Din efecte vărsate de atelierurile de con-

Art, S5, Cândi atelierele suntiă disponibila
poti cu tâte acestea face confecţii şi pentru

fecţinue alo statului sâă particulare.

alte corpuri, care, de şi având atelieruri, ar avea necesitate de efecte mai urgentă.
i

|

6. Din ofecte vărsate de atelierele da confec-"
ţiuno: alo Statului sâii particulare, după reparaţie.
a
7. Din efecte vărsate de către corpuri sub
diferite casuri.
8. Din efecte sâă mâtorii vărsate Ia depositele altoră divizii.
'

Art, 80, După trebuinţă, ministrulii pâte

trămite parte din 6menii atelierului unci âiviziă în ataşare la alta, cândă acolo ar fi mai
mare necesitate de efecte, care după terminarea, lucrului se întorcă la corpulii lori.

Art, 87, Atelierele Statului facă şi confec-

ţiuni şi reparaţiuni.

”

.

B. Intrările în atelieruri

"CAPITOLULU IV

"1. Din materii priimite de la deposită, spre

.
Despre regula priiniirilorii în confec- a se pune în confecţiune.
2. Din materii priimite de la corpuri asețiunede către atelieruri

menea,.
Art, 88, Atelierele priimescă materiile pen- _3. Din priimiri do efecte de la depositii spre
A se repara.
o
tru confecţionatii :
4. Din priimirea de efecte de la corpuri spre
1. De la dapositele Statului pentru tâte categoriile de echipamentă al dorobanţilor, grănicerilorii gi miliții, 6ră pentru corpurile din
armata permanentă numai cele de mare echipamenti, harnașamentă şi atelagiii,
-2. De la corpurile armatei permanente pen:
tru îmbrăcăminte şi mică echipamentă.

Art, 59, Costul confecţiilor pentru cele 1-iii

so priimesce de la tesaur în virtutea unui man-

dat dat do Minister, €ră pentru cele do al 2-lea
de la corpuri,

uădată

pentru confecţie.

cu darea materialului

2 se repara pe compta loră,

o.

G. Zşirilede la deposită
|.

1. Din distribuțiila corpari a materiiloră şi

efecteloră.
2. Din predările
lui si particulara
3, Din predările
InY sâii particulare
- 4, Din expediţii

făcuta
pentru
făcute
pentru
făcute

:
la atelierele Statuconfecțiune.
:
la ateliererile Statureparaţiune._
Ja alte depasite.

_

i
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- 5, Din predările de efecte sâi materii văr-

sate la osebite părţi după ordinile Miniateraului.

-

-

|

"
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Art, 97, Sub timbrul Comisiunei şefal de-

positalai aplică îndată marca magaziei cu, număruli anului în caro s'a priimită, Timbralăi

-

"6. Din vindările efectuate după ordine ca ne- Comisiei şi măreile magazii
santă :
5
trebuinci6se.
o
i
1. Pentru postavari, pâuze, haine, curelă=

rie etc. sigiliură de lemnii din care una cu cern6lă nâgră făcută întradinsă, pentru stofe şi
pânză, 6ră alta pentru curelărie cu unii fal de
negrelă făcută în ulei,
|
”
!
2. Pentru cisme, centurâne şi alte objecte de
piele, ună timbru fără cernslă.

D. Egirile de la ateliaruri *
1. Din predărila efecteloră confecţionate la
-

deposite,

„2, Din predărila efectelorii confecţionate la

>
!
i
corperi,
3. Din predări la deposito a efectelor reparate,
.
„4. Din predări la corpuri a efectolor reparate,

CAPITOLULU 11

Art, 98, Cândi maisterii experţi aii decla-

rată că materiile s6ă' efectele aduse suntii în- :

tocmai modelelori tipe şi conformi condiţiilor

din contractii, dâră cu tâte acestea, Comisianea,
[va judeca din contra, preşedintele atunci va
suspenda, admisin loră în magazie şi se va ro
fera la ministru,

Despre priimirile materiilorii şi efectelor de la antreprenori după contracte
stii ordinile ministrului,

(Punctul 1 şi 2 do Ia titlul 4, cap. 1, lit. A) -

Art. 99. Cândi Comisia s'a unită în una

nimitate în opinia de adrăisie şi s'a efectuată cele stipulate la art. 96, este bine înțelesii că
priimirea şi înmagazinarea urmăză de la sine
fărăa se aştepta ordinulă ministralni s6ă altei autorităţi. Uă copie după procesul-verbal
se trămite ministrului prin intendentală respectivă pentru ctnoscința sa, uă altă copie so
dă gefulai do deposit după caro face priimirea

Arte 91. Nici aă priimire do materii sâă e- şi serră de acti justificativă,
Art, 100, Cânâi opinia de admitere este

fecta aduse pentru "predare de vre-anii avtreprenorii, nu se va face de cât în presenţa unei
comisiuni verificătâre numită ad-hoc de ministra.
î

pronunțată de uă majoritate în unire cu mai- »
steriă experţi, priimirea şi înmagazinarea se
faco dapă cum sa gisii la art, 96. Când maăArt. 92, Acestă comisie trebue să fis com. sterii experţi însă suntă de opinia
minorităţii,
-_ pusă celă mai mult de noă, ofigari ca membrit: priimirea şi înmagazinarea se suspendă,
după
şi celii mai pucină de cinci, luaţi câte unuli care necesită închosrea
uuui procesă-verbală,
de la fie-care. Consilii de administraţiune ali (modelul No, 77) după care uă
copio so trăcorpuriloră din garnisona unde-sa află deposi- Taite ministrului şi sa aşteptă ordinulă săă.

talii.. Celii mai mare la gradii va presida.
„. Art, 99, Afară da membrii ofigeri, comisiunea va trebui să, aibă câta dnoi sâii trei malsteri experți Inaţi să de la atelierelo tatalui
sâă particulare.

-

Art, 94. Sub-intendentulă militară asistă
la comisie şi face a se observa cu stricteţe tâte

condiţiunile şi regalilo de priimire subacriindiă
procesuli-verbală şi înaintându'lă ministrului
|
cu propriile ssle aprecieri.
Arte 95, Comisiunea verifică materiile sâii

Art, 101. Când întro efectele s6ă materiile

adusa pentru predare, se giisescă unele care în-

sușescăi condiţiile modelelor tipe şi ale con-

tractulai, 6ră altele sunt din contra, cela l-iă
ori câtii de mică arii fi cuantitatea, se declară
do admise şi intră în aplicarea art..96, 6ră cele
alii 2-lea ori câții de mare -ară fi cuantitatea,
sunt refasate,Pa aceste din urmă se aplică

ună timbru cu vorba : <Nepriimitii», astii-felă

ca antreprenoruli să nu le mai pâtă aduce între furnituri. Aplicaţia unui asemenea timbru,

efectele aduse pentru predare dsca suntă în- spre a nu sa aduce vătămare efecteloră-se va
tocmai modelelorii tipa şi condiţiilor contrac- urma toti prin sigiliurile citate la art. 97. In
tului, după care trebue a i sa da copie. Exper-

asemenea casii Comisiunea dresâză proces-ver

perți, găsescii efectelo aduse pentru predare

mele şi marca sa; în casă cândă acâata ar lipsi
şi ari fi cu neputinţă a se împlini asemenea
formalitate, gefuli depositului va cere a, se
vorbi despre dânsa în procesulii-verbală.

ţii facă declaraţiunea, lori, afirmând'o la casă bati. (Model No, 8),
de cerere din partea Comisii, prin jurământi,
Art, 102. Toto etectele aduse de furnizori
1 Arte 96, Cândi Comisiunea şi maisterii ex- „pentru predare, urmeză să fie timbrate cu nu-

întru tote după modelele tipa şi conforme condiţiiloră din contractă, dres6ză unii procesii-

verbală (modelul No. 6) prin care declară efectele sâi materiile de priimira şi procedeză
"la aplicarea timbrului de admitere chiarii în
presenţa sa.
”

Art. 103, Membri! Comisiunei ce ai votată

pentru admitere sunti responsabili pentru vo-

tulă lori, în casă cândă s'ară doredi că efec

|
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tele adase nu îusuşesci condiţiunile modelelor

tipe gi ale contractului.

Pa

"Art. 104, Actele Comisiunei (procesele-ver-

bale) sunţă scrise într'ună registru (modelulă
No. 9) care sigilatii şi parafată de sub-intendentulii respectivi: se păstrezi la fie-care de-

posită de şefulă de servicii.

CAPITOLULU III
Despre priimirea modelelorii de materii
stii efecte trimise de ministru şi materiilorii stii efectelorii provenite de la
înamici,
|
E
:

y

particulare, se va observa dâcă s'a executati
după modelele tipe şi potrivită condiţiilor ce
va fi stipulate în contractă,
,
:

Art, 108. Se va observa dâcă materiile întrebainţate suntă întocmai aceleași care se li-

.
a
berasa de deposiţă. .
Art. 109. Când Comisia găsesce că efeetele sunții confecţionate conformă modelelor:
tipe, după condiţiilo contractului şi în conformitatea art. 107, închee uni procesii-verbal

de admitere (modelulă No. 10).

-

Art, 110, Cândi Comisia va judecacă efectela provenite de la ateliere nu posedă tuali-

tăţile cerute, va suspenda priimirea, lori şi va,

(Punetală 3 şi 4, Titlul 4, Cap. 1, Lit. A)

dresa unii procesii-verbală (modelulă No. 10)
pe care'lă va trămite ministrului spre a sc lua
îndată măsurile pentru îndreptare,
„-

Art, 105. Intrarea în magazio a modelelor

marca atelierului şi apoi a depositalui.

de materii s€i efecte trămise de ministru se
face simplu după ordinulă de trămitere al sub-

Art, 111, Tâte efectele vorii trebui să aibă

CAPITOLULU V
deposită, sâii dâcă este relativă la vre-uă con- Despre veintrarea efectelorii ce ai fost

7

intendentului militarii, şi în care se va stipula

causa trămiterei; de este pentru păstrare la

tractare, Pe fie-care model se va însemna data
la care a intrată în depositii.
Art, 100. Intrarea în deposite a materiilor
s6ii efecteloră provenite de la inamici.se va
urma după unii procesii-verbalii dresat de subintendentulă

militară, în care se'va arta

în

ce ocasiune s'a făcută din prisă, data şi l0culii la care s'a făcutii. antoritatea, care le trămite, cuantitatea şi felalii materiilori scă efecteloră, clasarea, lori, gi dâcă so poti între„buința de către corpurile armatei cu sâă fără

modificare. Fie-cărei efectii s6i bucată de ma-

terie se aplică apoi timbrul magaziei cu data

întrărei şi inițiala C.

e

CAPITOLULU IV

date pentru reparaţie la atelicrurile
„Statului să particulare.

(Panctulă 6, titlulă 4, esp. 1, lit, A)
Art. 112, Efectele reparate se repriimescă
în deposite după constatarea Comisii prevădută la art. 91, şi după aceleaşi reguli ca şi
cele privitâre la capitolulă 4. - :
,
Art, 119, Efectele reparate după reintrarea
în deposite se înregistreză în clasa celor bune,
şi Comisiunea le pronunţă ună termenă de darată ce va credo de curiinţăşi care sera, stipula în procesulă-verbală (modelulii No. 31) şi so
va timbra pe fie-care,
„2
Art. 114, Asemenea efecte se repună în ser-

vicii la treboinţa corpuriloră ori cândă depo-

7

sitele dispune de dânsele, nu va; faca distribuDespre versările efectuatede atelierele țiunea
din cele nuoi trecândii mai ântâiă pe ade confecţiune ale Statului stii par- cestea, .
ticulare, a efectelor confecționate din
materialele predate lorii din deposite.
CAPITOLULU VI
|

(Punctul 5, titlul 4, capitolul 1, litera A),

Despre efectele vărsate de către corpuri

Art. 107, Efectele aduse spre vărsaro Ia de(Punctul 7, titlul 4, cap. 1, lit, A)
posite ca confecţionate .din materialele ce aă
fostii predate ateliorariloră de confecţiune ale
Art, 115, Cândă corpurile, voind a descărca
Statului s6ă particulare, trebuesciă să fie con- magaziile lori de efecte ce nu le may trebuese
statate tâte prin verificarea comisiunel prevă- fie pentru cuantităţi mai maride cât efectivul
ati, la art. 91, cânaă confecţia s'a executati bugetarii ali Gmeniloră, fie pentru efecte scâse
e atelierurile Statulai,se va observa, dâca, s'a

din serviciii pentru împlinire de termenii, fie

în lipsă de modeli, dâca forma, este după le-

deposite cu uă stare de vărsare (modelul No. 12).

executată întocmai modelului ce s'a dată. sâă pentra licenţiarea corpului, densele se aduc la

gea de uniformitateşi confecţia bine execuArt. 116, Efectele aduse la deposite pentru
tată, Decă confecţia s'a făcutii de atelieruri| vărsarea în ori-care stare s'arii afla, trebue cu
,

MILITAR

i6to acestea să fie în cca mai perfeată curăţenie şi ast-fel ca să se pâtă număra cu înlesnire.

Art. 117. Cândiă starea do vărsare arată
fecte ca de vărsatiă în categorie de bune, adicăoca termenalii neîmplinitii, atunci ele îu se admita a fi nici rupte, nici descusută, nici lipsă
din accesorii.
N
,
IE
ȘŞofală depositului găsindu-la în condiţii din

:

-

11

fostii esaminate la predarea loră de farnisorii
în unuli din depositele Statalai, cână se
trămite la altă deposită, nu voriă mar fi la acâsta,
obiectulă unei a 2-a verificări din partea
Co-

misii prerădută la art, 91, de cât numa când
ministrali va găsi de cuviință şi cândă şefoliă
de deposită la care voră fi trămise va arăta

unai ofigerii de intendență, care prin unii procesă-verbală, (modelă No. 13), arată staraa e
- fecteloră şi snma baniloră ce ară costa pune-

necesitate bazată pe Gre-care motive valabil
e.
Cândiă asemenea verificare va urma, sc
va
face prin sub-intendentulă militară Care va
arăta printr'unii procesii-verbal (mode! No,
16)
dâca efectele pârtă seninele ântâeţ verificări,

maisteră care apoi se impută Consiliului da
administraţiune ală corpului da unde se vârsă
efectele, Efectele sa priimescă în starea care

desluşiriie ce dă procesul-verbal a] expediției.

contra,

suspendă

priimirea

şi cere

asistarea

rea, torii în stare de bune. după declaraţia unui

guntă şi so aşedii în clasele indicate de sub-intendentulii militară.
o
az?
Art, 118, Cândi corparile ni priimit; efecte

de echipamenti militară cu condiţie ca după
săvârgirea trebuinţei să le înapoeze, reintegraXea loră la depositii so face prin midlocul stă„Zei da vărsare (modelulii No. 14). Priimirea
lor
însă se face negreşitii înaintea unui ofigeră de

timbrală magaziei şi dâcă suntă întocmai cu
Art, 123, Cândi.vă expediţiune de efecte

ai sositii la unii deposită de la altulă, șeful
depositulni este dâtorii a însciința pe dată
po
sub-intendentaliă militar care, în presenţa con-

ductoraluişi a şefalu! de deposit, va face cumpănirea şi examinarea coleteloriă, şi găsinda-le

intacte, însărcinatulă cu 'transportulă le duce

la deposită şi în presenţa lui se face verificarea,

lucrurilură ce suntii în acele colete.

Ori-cate şefă de deposită va fi dată recepise
intendenţă militară, a unui maisteri şi delaa observa acâstă formalitate, vafi resgaţii corpului, Etectelo so inspectâză şi se fără
ponsabilă de pagnbile şi stricăcianile, care în
constată :
|
casulă contrariă trebue a se puae în sarcina
1. Dscă suntii tote întozmai acelea cari ati condustorulu
i..
fostii date de deposită.
art. 124, Unii procesă-rerbali (modelul
2. Dâcă aii totii aceleaşi dimensii,
No. 17) va detalia resultatulii acestei Opera3. Dâcă posedă tâta accesoriile.
, ţiuni arătândă :
.
|
4. Dâcă starea

loră este aza, precum sa afla
la predarea din deposită.
:
Art, 119, Uni proces-verbal (modelul
No. 15) va detaila resaltatulă constatări, Aceste detaliuri constaii în a afirma să negacele
patru puncturi citate mai susii, şi a arăta dâcă
ef-ctele găsindu-se în degradare, ati lipsă stă

1. Magazia de unde prorine expediţia.
2. Data procesului-verbală a] expediţii, numele şi cualitatea funcţionarilor care a-certificati. |.
|
3. Numele şi cualitatea transportatoralui.
4. Greutatea coletelori, starea loră şi a pe-.
ceţiloră ce ati fontă puse pa densele.

” stricăciuni, cari santă causa co aă provocată
“degradările, de este din forță majoră
sc din

5. Numerile coletelorii.
6. Felulă, cuantitatea şi clasa obiectelor
găsita în fie-care coletă, - 1], Diferenţa ce este în numărulă efecteloră

"acelea degradate cin negligonţă so” repareză
pe compta vinovaţiloră,
,

de expediţiuna.
”
8. Diferenţa de greutatea coletelorii ce aăi

negligenţă.
|
a
Art, 120, Efectele declarate în degradare
din forţa majoră se reparii pe compta Statulaj,

s6ă felulii loră din cele declarate în procesul

Art. 121. Efectele reîntârso, dovedindu-se resultatii,
a
a nu fi din cele ce aă fostă date, sâi numal aArt, 125, Cândii unii deficitii va fi cunoscat
vândă dimensiile lori regulamentare voră fi ssi bănuită după starea
coletel
refasate în totală şi imputate celui de dreptă nindă din negligenţă sti infidel oră ca proveitatea conducîn valorea ce aveai cânds'aă dat dela daposit, torului, procesulă-verbală va vorbi
de inter-

„+ CAPITOLULU VII Despre efectele vărsate de ia depositele
“altoră divizii (Panctaul 8, titlul 4, cap. 1, litera A)
" Art, 122. Materiile s6ă efectele cari ară fi

pelaţiile caro i sară fi făcută do oficeralii de
intendeaţă, Ia casă cândă 'conductorulă va, fi

otărită de responsabilii asupra, lipsei efectelor

pentru preţul cuvenit după tarifă, se Ya urma:

Dâcă conductorulii esta particulară, îi se Ya,

roţina din sumaa banilor ca "i se cuvine, iară
în casii de peajungere so va avea recursă la
starea sa şi a garantului ssă, prin canalul

judiciară.

-

Dâcă conductorulii este funcţionari militar, “
reținerea din solda sa şi pedâpsa legală.
+
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Art. 126, Decă deficitele ssă stricăciunile

CAPITOLULU VIII
se constată ca provenite din întâmplare, pre
„cum din incendii, fartizagă armată, ste. conductorulii se va justifica prin acte autentice, Despre materiile priimite de atelierurt.
din care sari putea constata că n'a fostă imde la deposile spre a fi puse în con-.
prudenţă, nici negligenţă din parte. In profecțiune,
Da
cesulă-verbalii se va expune detaliurile întâm7
plărilorii. Delegatuli intendenţei va opinia a(Panctul 1 şi 2, titl. 4, cap. 1, litera B)
supra chestii spre a sa aci de unde trebue să
se plătâscă, pagubile sâii stricăciunile; ministru va decide definitivă.
Art, 192, Atelierurile priimescii materiile
Acestii procesii-verbală va fi adresat pe da- de la deposite în virtutea unui ordinii ală mită ministrului cu piesele produse de conduc- nistralui veniti prin intendentulii respecțivă,
torii. şi prin midloculii stării de cerere de care so va
.
Art, 127 Cândii uă predare va presenta un vorbi la art, 158,
Arte 123, Ordinul trebus să coprindă fedeficit, şeful serviciului pentra regula comp” tabilităţii, trebue a se încărca în priimire cu lul şi cuantitatea efectelorii ce sunt a se con-:
totalitatea obiecteloriă arătate în procesul-ver- fecţiona, tarifa în materială pentru fie-careîn
balii alii depositului expeditoră, arătâudă în parte, Numirea şi cuautităţile de material ne-observaţie că, pentru efectele lipsă în număriă cesare, mai pușină acompturile ce roră fi con-.
de... . se trece pentru memorie; şi pentru a statato ca aflându-se asupra atelieruriloră ca
se descărca, trebue să aibă autorizaţie prin restii do la alte confecţii şi care trebuese deintendentuli respectiră, spre a pune (tot pen- duse din totala cuantitate a materiiloră cutru aducere amiute) în cheltală cele recuno- venite,
:
|
.
Art, 134, Cererea atelierului trebue ră con=
scute prin procesuli-verbală ală priimirei, avândă îugrijire de a adăuga, la compturile de ție întocmai cuantităţile după decomptul oreşire, ca piesă justificativă, extractă din pro- „dinului,
Art. 185, Indată după efectuarea priimiri=
cesul-verbali făcută pentra intrarea efectetor
în magazie.
,
loră, şefală de serșiciă procedă la înmagaziArt, 12$, So va urma totii asemenea, şi ca narea materialului, Deca materiile sunt de caefectele care nu vorii fi recunoscute de clasă togoria aceloră caro trebuescii a se dala apă
declarată, si care dintr'uă causă Gre-care ară
trebui să trecă într'uă clasă inferidră. Priimi-

rea se va faco tot în rânduiala clasificaţii procesului-verbală ali expediţii, iar preschimba-

rea se va urma după ună ordină de autorisaţie
ali ministrului,

p

Arte 129, Aceleaşi formalități vorii” fi ob-

servate şi pentru priimirea, expedițiilor făcute
prin alto ocasil.
.
Art, 120, Ori-care procesii-verbali consta-

tătoră de deficite la priimire de efecte expe-

diate din lăuntrulă ţărei pentru armate, s6ă

din alte magazii, are diferenţă în clasificaţia

efectelorii, va fi adresati în 48 ore ministru- Imi, Ofgerulii şefă ală depoului va prodnce pen"tru a sprijini compturile s6le, copie după procesulii-verbali de priimire precum şi după procesele-verbale ale expedițiiloră făcute din magazia, sa. In casă când aceste din urmă procese, nu i sa va fitrămisă tte, nu va fi scutit
a arcta aceste compturi pentru care va adăuga, uă prescurtare asapra proceseloră-verbale
care îi lipsescii în care se va arăta numele,

calitatea și locuințele expeditorilor co ai în-

itârdiată trămiterea, loră.

mai "nainte de punerea în confecțiune, acesta,
se opereză îndată după înmagazinare, după
care apoi se dă la secţiunea respectiză pentra

confecţiune. Unii procesi-rerbalii dresati de

sub-intendentală militară, va arăta numărulă

! de ordină ali bucăţiloră, numărulă metriloriă

în lungime şi lăţime "nainte de operaţia dării
la apă şi ceea ce a rămasă după acea operaţie,

Acestă procesi-verbală (modelă No. 18) esta
transcrisă în registrulă (model No. 19).

Art, 186. Aceleaşi regul! se voră păstra şi

pentru priimirile de Ja coipuri, cu deosebire
că nu se priimeacii prin stare de cerere, ci după
procesele-verbale trămise do Consiliurile do

administraţie;

CAPITOLULU IX,
Despre priimirile la atelicrură a efecte-.
lorai necesare a se repara
(Punctul 3 şi 4, Titlu! 4, Capitolul 1, Litera B.)

,
„Art, 187, Cândii depositele aii efecte conArt, 181, Şefală depositului va îngriji să a- statate ca susceptibile de reparaţii, ele se trărete în recepizele ce va da, conductoriloră dâea, miti imediat atelierului spre a opera reparaexpediţia a fostii complectă,
”
țiile. — Trămiterea se face în urma unni or„În casă cândiă va fi incoinplectă, atunci se dină ali ministrului care ra arăta numirea şi
va menţiona lipsa în recepisă,
! No. efectelorii de reparată, anexândă şi dovi-

MILITARE
,
115:
sală întocmitii pentru reparaţie, Darea lorii la
Art, 146, Priimitorulă este ţinută a da şi
atelicruri so face după starea de'cerere (mode- predătorulă a priimi
în schimbulii efectelori
lelă No. 20).
distribaite, recepise. (Modelul No, 23 şi 24).—
Art. 198, Cândi corpurile co nu aii atolieriă Predătoruliă este ţinută
a îascri în livretulii oposedă efecte caro necesită a fi reparate, fie ficerului cn îmbrăcămintea
tâte efectele ce a;
po compta Statului,
fie pe compta, altor pers6- liberată.
Ă
ne, reparâţiile se poti faco în atelieră, însă
Art, 147, Recepisa, modeluli
numai după uni ordini ali ministrulai cu care prin subintendentulă respectiv 23, so trămite
ministrului, celă
trebue să se trămiţă şi devizul necesari. , - multi în termenii de 8 dile
Ordinuliă va trebui să arate cine trebue a recepisa modelulă 24, rămâne do laJa distribuţie,
deposită spre
face plata reparaţiilorii,
a 0 produce la comptusi ca actii justificativii. *
art. 148, Cândi unii oficer sâii sub-ofigeră - -

este însărcinată de consiliulii de administraţie

CAPITOLULU

.|ală unui corpi sii de comandantulă corpului
acolo unde nu este conailiii ca să priimescă materii sii efecto de la uni depositii ală Statu-

Despre distribuțiile efectuate la corpuri
lui, trebue
justifice înairtea, subintendentude către unii depositii, a materiilor şi lui militară că împuterni
cirea ce i s'a dati. care
efeciclorii.
.
trebue apoi să se anexeze la ordinul de distri(Panctulă i, Titlnlă 4, Caritolul 1, Litera QC)

Art, 199. Nici uă distribuţie ce materii

sci efecto de echipamentă nu se potii face de
câtă în virtutea unu! ordinii ali ministrului,
conformii cu ceea ce s'a preserisă Ja art, 18.

Art, 140, Distribuţiile la corpuri sâă de-

buţie ; recepisele însă modelalii No, 23 şi 24,
trebue neapăratii să fio certificate de consilie..
Ari, 149. Şefii depositelori nu suntii responsabili de violaţia regulilor, cândii aceste
violații voră fi efectulă unui ordină ali ministralui scă intendențol respective, .

Art, 150, Cândă detaşaţii de la unul până
la mai mulţi Gmeni dintr'unti corpă aflată în

altă garnisonă fio din ori-care divizie, ai ne-"
cesitato de efecte, pentra înlesnirea depositului în oraşulii în cara sunti acei Smeni, p6te
a le face distribuţie do efectele necesare lori,
Art. 141, Aceste stări trebuo să arate :
dii regulile următâre : N
1. Cuantităţilo efectelor ce trebuescii re-" obserrân
1. Să fio ună ordini alii ministrului s6ă ală
- formate,
intendentulai respectivă,
NE
,
2. Caantităţilece syutii lipsă,
2, Să se îndeplinâscă cele prevădute la arti3. Totalulă co îrcbue să i se dea,
colele 140, 143, 156, prin cei delegaţi a priimi,
Art, 142, Cererile se adreseză depositelorii
Art,
numai la 1 Januariă şi | Iuliă als fie-cărui an, corpului 151, Asemenea efecte se impută apoi
din care facă parte Omenii, 'însciinafară de casură excepţionale cândă corpurile
taşamente în reşedinţa scă trecândii prin orage undo se află deposite militare, trebue să fie
făcute dapă stareada cerere, (Alodelul No. 21),

ar țânda-se autorităţile de drepti, prin
fâia de
fi antorisato de ministru a presenta cereri se- imputaț
ie (modedulă No, 25) în urma căreia
parate,
.
efectele de masa individuală se reguleză a se
art. 149, Cânăii stările de cereri conţină plăti
de corp, 6ră celz-alte a se înscri asaprăi.
efecte care făcânaă parte din masa, individuală,
Art, 152, Lă armate distribnţia efectelorii
urmeză a se

plăti de corpuri, şefulii deposituloj, îndată după distribuție, trămite subinteadentului respectivă ună extractii de asemenea
cereri (modelali No. 22) spre a se îngriji vărsarea baniloră la tosauriă, .
:
Arte 141, Indată ce soma aă fostă vărsată,
corpul înaintâză recepisa la întendență, âră
acesta o trămite ministrului şi nă copiă certi- ficată de dânsul corpului, spre ai servi drept
actă justificativii ală cheltuelej,
.

se face în virtutea

ordinului generalului co-

mandantii sii a delegatului săă, oficeră de inteniență, după trebuința casului, conformă:

disposiţiiloră art, 159 penă le 159 inclosivă-

Art, 153, Distribuţiile de efecte la trupele
străiue s6ă aliaţi suntăi supuse la aceleaşi for-'
malităţi ca cele prescrise prin art. precedentă.
Art, 154, Distribuţiurile, la prisonieri de

resbelă, se face asemenea cu adaosiă de justificare

Arte, 145, Ori-ce stare de cerere făcută în * Art, prin stări nominative alăturate la ordin.
altă înțelesă de câtă celă prescrisă la art. 140 acoeaşi 155, Pentru corpurile ce un suntă în
garnisonă cu deposituli, distribuţia se
şi 145 şi după modelulă citată la arţ. 140 va face
în priimirea unuY delegat din partea con=îi refnsatii de şofa! depositului care rămâne resilialui de administraţie autorizată.a priimi.
sponsabilă pentru urmarea din contra, precum
(Art. 148). Impachetarea, şi transportală prişi în casulă cândă va uita să însciințeze inten- vesce
denţa pentru efectele ce. trebaescă plătite de bilă pe acsli delegatii, care rămâne responsacătre cei ce l-a împauterniciti, de toti ceea
Corpuri,

-

-

a

a

ca a certificati că a primită

(care certificare

i
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trebue să se facă pa procesuli de expediţie)
precumiă şi de stricăciunile si pagubile ce ar
resulta în cursulă Grumului din causa din rea
împachetare s6ă negligenţă la nemărătorea ori
„violarea pacheteloră, — Este jasticiabilă însă

avea de câtii efecte nuo! stii bune.— Pentru
acâsta oride câte ori elii este în posesie de e-

fecte care ai necesitate de reparații, înaciinț-

ză pe dată pe subintendentuli respectivă, caro
însoşitii de şefalii atelierului şi maysterii neceîn casurile prevădute la art. 126.
, sari se constitue în comisia şi fomnezi în triArt, 156, Recepisele de priimire (modelul plă expediţie procesalii-verbalii (model No. 29)
No. 23 şi 24) trebuesci certificate de consilii. pentru reparare. Din care unuli se înaintâză
Art. 157, Uni procesă-verbală (molelulii ministrului pentru aprobare, unul rămâna la,
No. 26) va specifica detailnlă despre efectele deposit şi al treilea, se va da şefalui atelierului.
ce s'aii liberată priimitorului după acestă proArt, 162, Acest procesă-verbali va arăta :
cesiă, dânsulă se achită către cei ce "l-a împu1. Numirea efectelorii de reparată.
ternicită, .
2. Caantitatea lori.
3. De unda ai provenit intrarea la deposită.

CAPITOLULU XI
Despre predările făcute la ateli orurile de

confecţie ale Statului stii particolare

(Panctulă2, Titlală4, Capitolulă 1, Litera C.)

4. No. şi data procesului-vârbaliă dresati Ia,

piiimirea loră (art. 119),

5. Câte piese trebuescii desființate spro a

sersi la repararea altora.
a
6. Câte piese trobuescii după operaţie să se
formeze în categorie de bune.
|

7. Ce anume reparaţie trebue să se aplice,
8. Costulă pe piesă,
N
9. Costali în totală.
!

Art, 158. Predările de materii la atelieru10. Asupra căril pers6ne urmâză a se impu- :
rile de confecţiune se faci după ună ordin alt
ta
reparația, arătându-se dâca în rirtatea proministrului şi prin midloculă anei stări de cerere (modelul No. 27) ce va presenta şefaloi cesului-ve:bală drezată la intrare în deposită,
(art. 119) sumaa fostii vărsată la' tesaurii şi
atelierului.
— După ce predarea s'a efectuat,
unii procesă-verbali dresată de subintenden- No. recipisei de vărsare cu ală raportului caro
s'a înaintată,
|
|
”
E
tuli respectivă va arăta :
„Arte 169, Indată ce ministrulă a dată a1. Câte anume bucăţi de materi! s'a dat spre

compiectarea totalului ds metri prevădoţi în probarea sa, gefali atelierului este anunțatii şi formeză starea de cerere prevălută la, articerere,
|
a
2. Ce anums lăţime a arat fis-care bucată. colul 127 şi deposituli face liberare. *
3. Do la care anume farnisoră provine materiile.

4. Dâca a fostă deja data la apă.

Art,
No. 28)
sa dată
pediţie,

159, Acestă procesă-verbală (modelul
care pe partea inversă coprindo recepide priimitoră, se formeză în triplă exdin care una rămâne depositula! ca act,

justificativă de cheltnire,. una se va da şefului

CAPITOLULY XUL

Despre expedițiile
făsule de la unii
3,
depositii la ullulii
(Panctulă 4, Titlală 4, Capitolal 1, Litera C.)

atelierului, după care se înregistreză la, priimire ră a treia se trămite ministrului.

„Arte 161. Expediţiile de materii sâă efecte
Art. 160, Predările de materii la atelie- de la unii deposită la altală în năantrul ţărei
rari particulare se fac în virtutea unui ordină se fac mal ântâiă după ună ordini ali ministcului, ră la armate după al generalului coministerială, fără a fi necesitate de starea de
mandantiă şi po urmă prin încheerea unui procerere prevădută la art. 158, dâră pentru care
se închee procesul-verbal

(modelul No. 25 bis)

care se împarte 6răşi în triplă expediţie.

CAPITOLULU XU
Despre predările făcute de deposite la
atelierurile Statului scii particulare a
efentelorii necesare a se repara.

cesii-verbali de expediţie (model No. 30).
Art. 165, Aceste procese-verbale vor arăta:

» 1, Ordinulă în virtutea căruia se face erpediţia.
SE
”
2, Deposituli la care se trămite.
" "8, Nomăeală pacheteloră ce compune expediţia precum şi greutatea fie-cărnia după ordinea numeriloră (toti pachetală trebuindă să .
aibă unii No. da serie încependi de la 1 până
la finită.)
.
|
4. Felulă, cuantitarea, cualitatea şi origina

(Panctulă 3, Titlulă 4, Capiţolulă 1, Litera C.) efectelorii ce conțină,

!

5. Număralii bucăţilor de postavuri s6ă pîu-

" Acte 101, Ori-ce deposită este ţinutii a nu ză cu arătarea lăţimei fe-căreia bucăţi.
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6. Numele şi cualitatea părţei expeditâre.
Art, 166. Pachetele nu sa vorii închide de
ţâtii după recunâscerea exactă a efecteloră î

„presenţa sub-intendentului militari,

-

Art. 167. Fie-care pacheti trebue să fia legată cu sfâră şi plumbaţii cu marca magazii;
fie-care pachetă, cândă sunt mai multe pa- chete, trebue să coprindă aceeaşi cuantitate şi

numără decimal de efecte s6ă objecte,
„Art, 103, Pachetele fiind plambate, dâca este
deficit fără efracţie, seva pune în comptu!iă şcfului de depositii expeditor, 6ră dâca, este prin

efracție în comptalii conductorului uxpediţiei

(art. 125).
|
Art, 169, Uă copiă după procesul-verbal
se va adresa ministrului, ducă se vorii trămite
către gefulii depositului către care se face ex:

pediția, din care unu se înapoiază de dânsulă

expeditorului împreună cu recepisele de priimire (art. 146). :

"u5

| subintenăentalii militară (modelală "No. 31)
va stipula condiţiile sub care s'a făcutii predarea; uă copiă după acesti procesii-verbalii sa
trămite ministrului, una rămâne la deposită
avândii pe partea înrersă recepisa de priimire
şi a treia sa iea de priimitorii dreptii deelara-

ție a chitanţei dată gi a efectelor ce a priimit,

CAPITOLULU XV
Despre efectele vindute prin licitaţie
ca nelrebuincidse

(Punctul 6, Titlulă 4, Capitolulă 1, Litera C,)
Art, 18, Relativii la art. 161, depositele nu

trebuo să, conţie nici uă-dată efecte care nu
poti face serviciă sţă care nu se mai potă în-

trebuinţa la nimicii, asemenea lucruri aă-dată
cu constatarea, de care tratâză articolul de mai
sența unui delegati ali depositului la care ur- susii, se menţioneză în
chiar procesulii-verbală
m6ză a so trămite, atunci ea se rugulză în spi- vorbit acolo; necesită însăaprobar
Arte 100, Cândii expediţia se face în pro-

Hitul art.148.

.

Art. 171, Spre a nn se întârgia verificația

ea ministru
lui, pentru vinderea loră sâă ori-cara altă de-

-

stinaţieva crede da cuviinţă.

prin nepriimirea procesului-verbală imenționat
Art, 179, Cândă ministrulă a probati vinda art. 164, expeditorală va pune în pachetulii derea, operaţia se face
conform lega de comp"cu No. ], una din copiile rorbito la art. 169.
tabilitatea generală a Statului, în curtea deArt. 192, Sprea evita inconvenientele ce
potii resulta din înlesnirea cu care numerile positului.
Arte 150, Efectele rămaso asupra unui con=
exteriGre ale pachetelorii arii putea să se stâr- curentă, i se liberâză
îndată ce elă a numărat
gă, expeditorii vorii avea grijă de a puna (ţifre banii în mâna, delegatului
fiuangeloră. Pentru
grâsa pe câte uă câlă, hârtie)în fie-care pachet priimirea efecteloră concurentuli
i va da şofatoti acelii numării de ordini care ară fi fostă lui depositului duplicată
recepisă (modelul
pusii pe din afară pentru ca verificarea, să fie numărulă 32),
,
în totă-dâ-una cu justeţă, în casufiă cândii nu-]- Art. 1S1, Dapă
ce se va săvârşi operaţia
„ mtrul exterior se va găsi şters pentra transport. totală a, vinderii
conform ordinului co a fostă,
Arte 173. Ofigerii expeditori santă dâtori a se întocmesce de subintenden
tulă militar xesda cea mai mare îngtijire expediţii, fiindiă res- pectivii ună procesă-ver
bală (modelulă No. 33)
ponsabili de stricăcinnile care ar resulta din ne- în dublă expediţie,
din care una însogită do regligonţa lor în aşedarea lucrarilor în pachete. cepisele
Art. 174. Suntă asemenea responsabili de vorbite cumpărătorilor (una expediţie din cole
"cătăţimile efectelor date prin facturi și procese- casarea ma! susă) şi recepisa tesaurului de înbanilorii se trămite ministrului, celiverbale, dâca la ajungerea lori la locul destialtii procesi-verbală şi a duoa recepisă a cum- .
naţiei, pacthotele santi recunoscute întarte.
ptrătorului rmâne la deposit şi servă de act
„Art, 175, Prin cuvântulă pachete se va înjustificativii la operaţia ce trebue să facă do
ţelega atâtă 1ăqi câţii şi batâe,

scădere din registre şi care operaţie se face uădată şi la acceaşi

CAPITOLULU XIV
Despre predările de efecte stii materiy la

„oscbite părţi după ordinile ministrului

(Panctul 5, 'Titlulă 4, Capitolală 1, Litera0.)
„ ATte 176, Predările la ori-care altă parte
"afară de corpuri se facii asemenea în virtutea

“unui ordini ală ministrului,
art, 172, Uni procesă-verbalii dresati del

di pentru tote efectele co con-

ține procesulii-verbalii.

-

- CAPITOLULU XVI
Despre vărsările efectuate de atelierur!

la deposite şi corpuri în efecte confeco
- ționate.

(Punctul1 şi 2, Titlul 4, Capitolul 1, Litera Dj.
Ari: 182, Predările la deposita so faci de
o

n6,
.
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atolieruri, conformă celoriă stipulate Ja, articolulii 107 cândă comisia le-a găsită admisibile rei ofecteloriă la reintegrare, procesul-verbal
scă pe câte comisia le-a găsită confecţionate se adres6ză ministrului care, decide asupra
în condiţii reglementarea potriviti modela
lni
tipi etc., vărsările so efectuezii prin vă stare
(modelalii No, 34) care so anexă împreună
cu
procesuli-verbală do admitere la actele justificative do priimiri.—Şefulii atelierului spre justificarea compturilorii sâle priimesce de la,
de- Despre .comptabilitatea depositeloră şi
posită recepisele modelulii No. 23 şi 24,
cu coatelierurilorii piă după procesulii-verbală rorbiţă,
|
Art, 183, Vărsările la corpuri a efectelorii

TITLULU V

CAPITOLULU:1.

„ confecţionate din materi! priimite de la dân-|.
sele so efectuezii în priimire şi verificaţia, con-

= Comptabilitatea depositeloriă

siliului de administraţie al corpului, care prin
procesii-rerbală duplicatii constată cualitatea

confecţiei. Aceleaşi acte de caro s'a vorbită la
Art, 189, Comptabiltatea se întinde asu-- articolul precedent se schimbă în reciprocitat
e. pra efecteloră în materiali şi în bani,.
Fie-care depositii trebue să conţie registrele :

CAPITOLULU XVII

următore :

Despre predările făcute de atelicrii în

Unii deposită centrală stă de dizisie
. Pentra comptabilitatea în materială

efecte reparate

(Punctul 3 şi 4, Titlul 4, Capitolol 1, Litera D.) - 1 Carnet
gilnic; Tiunt de şeful de secţiune,
1 Registru da priimiri, , ..)

Arte 154, Predărilo cfectelorii reparate se fac
Grăşi după regulile prerădate la art. 182 şi 182,

depositele districhuale

depositele do divizie şi între dânsele cu batali6acle de miliții, pentru efectele cadrelor
loră,
"Şefală garnisânei îndeplinesce fancţia sabîntendentulă militarii, acolo unde nu sa află asemenea fancţionară, pentru viza actelor
da
intrări şi eşiri şi dresarea proceseloră-verbale,

Art, 186. Cândi şeful de garnisonă esto
„€nsuşi comandantnli batalionului de miliții,
funcţia se îndeplinesce do comandantulii esta.
dronnini de dorobanţi,
.
|
Art, 187, Pentru milițiani cândă va fi de
necesitate, dările de efecte

se urmeză în Tir=
tutea unui ordină ali ministrului şi după
uă

cefulă

Pentiu comptabilitatea în bani
1 Registru gilnic, ţinut de şefal depositulut,.

„Despre intrările şi eşirile efectuate la
districtuale se facii ca şi Ja cele de divizii, în
ceea ca privesco raportulă dintre dânsele cn

6

Registru de modele tipe, .

CAPITOLULU XVIII
Art, 155, Intrările şi eşirile la depositele

te

1 Registru dacşiri.. ... ] Tpnai
do.e pefulă
1

Unii deposită districtualii

1 Registra de priimiri
| 1 Registru de ețiri, . . . ] Țiante de gefulă
... ,.j depositalui.

Pie-care atelierii trebue să aibă registrele următâre :

Pentru comptabilitatea în materială
1
- 1
1
1

Carnet dilnic. Ţinnţ de șeful de secţiune.
Livretă idem. Tinutii de maisteră.
Registra de priimiri, . . .
de gefaia”
Registru do eşiri. „... ] Tinute
atelieratuţ.

1 Registru de modele...

.

Pentru comptabilitatea în bani

-_

stara de cerere (modelul No, 35) 6ră intrări
le
1 Registru dilnică de priimiri şi cheltueli,
după uă stare de vărsare (modelul No.
36). ținută do șefală atelierului,
Dsră şi reintegrarea se face pecât va
”
A cu
Art. 190. Afară de registrele de mai sus,
tioţă fie-cărui omii în parte la uşa magazi pui în gefulă unui atelieră mai este dâtori a ține tâte
presonța şefalui de batalionă şi a şefului
garnisonă, notândă la, fie-care operaţiune de registrele prescrise de reglementulă do admista- nistraţiune al corpurilor de trupă pentru comprea în caro so dă efectele şi ceea în
care se tabilitatea Gmenilori de trupă ai atelieralui;
priimesce,
care nu a nici de cum amestecă cu cele privi- Art, 188, Când sunt diferenţe

asupra stă- târe la administraţia atelierului.

MILITARE
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CAPITOLULU II

Despre objechulii registrelorii şi desvoltării asupra înregistrărilorii

„Arte 191. Carnetaliă dilnică (modelulă Dumărali 37) este destinati a arăta cuantitatea
materiilorii şi efectelor aflate în secțiano, precum şi operaţiunca intrăzilorii şi eşiriloră pentru care sa şi compuna din dacă părţi ; ântei

-

Ni.

jlierului și întârcerea de Ia, maisteri a resalta-

tului economiilor do la eroeli,. "
2. Darea materiiloră la maisterulă respec-:
tirii şi intrarea la magazia atelieralui a eco-.
nomiiloră de la croeit,
”

„8, Primirea efectelorii confecţionate de la

maisteră. ME
. 4. Vărsarea efectelor la, magazia atelierului,
Arte 197, Registrală de intrări (modelulă

No. 42) servă pentru înregistrarea după dată

a materiiloră priimite de la deposită şi de Ia
corpuri pentru confecţionarea si a efectelorii
intrări; ală duoilea eşiri,
confecţionate priimite de la secţiuni. Eli co„Arte, 192, Registrulă de intrări (modelulii prinde 3 părţi.
numărulii 38) este destinatii a arăta, caantită- „d. Materiile priimite
de
ţile materiiloră şi efectelorii aflato în deposită, corpuri pontro confecţio la depositiă și de la
nare şi materiile priise împarte în 6 capitole şi anume :
ruite de la sceţiuni, resultatulă rămăşiţei de la
„d. Materii de diferite feluri şi culori,
croell provenindi din economii,
|
„2. Efectele de îmbrăcăminto şi micii echi2. Efectele priimite de la secţiuni după conpamență,
NE fecţie şi reparaţie,
3. Efocte de coifură și mare echipameatii,
3. Efectele de la deposită şi corpuri pentru
4, Efecte da campamentii şi casarmamenti, reparații. .
i
”
“5. Efecte de harnaşamentii şi atelagii.
Arte 193, Registrală do eşiri (nodelul nu6. Efecte do catigoria 2, 3, 4 şi 5 vărsate de mărul 43) servă pentra
înregistrarea, materii- .
corpuri gi alte părţi, care arândă sâă nu ter- lorii şi efectelori
i eşito din magazia atolieru-:
menalii expiratii urmeză a sa constata pentru
.
.
lui, Elii coprinde 8 părți:
.
reparată sii vindere.
1. Materiile date la, secţiuni pentru confec- .
"Materiile priimite do ori-unde, îuregistrarea ţie şi întorso la deposită
sâii corpuri ca rămă“loră la capitolală ] se face arangiându-so fie- şița do la croeli,
i.
E
care felă în ordinea nomenclaturei anexată la
2. Efectele confecționate vărsate la depositiă
reglemențulii do facă, — Pe fie-care f6e se în- şi corpară, după
confecţie sâii reparaţie,
|
„seric unii singuri fel, astă-feli că operaţiile
3. Efectele datela secțiuni pentru reparaţie.
să se pâtă arăta în tâte detaliurile gi so jasii
Art, 199, Livretalii maiaterului (modelulă
disponibile atâtea file câte suntă necesară pen- No. 44 şi 45)servă pentru
jnstiticarea sa, pen!
tra gestianea unui ani,
tru materiile priimite spre croitii şi confecţioIn capitolele 2. 3, 4, 5 şi 6 sa înregistreziă nată, a materiiloră întOrse
de la croelt şi preîn aceeaşi regulă tote efectele privitâre la darea efecteloră confecţionate.
.
|
dânsele,
Art, 200, Registrulii dilnică (modelulii nu-.
Art, 193, La finitulă fie-cărni trimestru re- meărulă 40) servă pentra înregistrarea sumegistrali se închea totalizânda:sa în tâto capi- loră priimite de la tesaurii
şi corpuri şi cheltolele şi felurile da efecte, reproducendu-se to- tuite pentra confecţii
şi ori-ce alte necesarii

talurile de la registrulă do eşiri și formândii
” balanţa de resultatul ce rămâne faţă la ântâ!a
di a trimestralui următorii, Fie-care încheere
este cortificâtă de gefuli depositului şi verificată de sub-intendentulă militară respectivă

Art, 194, Registrală do oşire (modstali nr-

măralii 39) este destinată a arăta operaţiile cfectuato asupra eşiriloră: Ca cel de intrare elă
este conformiă în coprinderea capitoleloriă, în-

pentru întreţinerea atelieruluişi plata soldei -

,
maisteriloră.
Art, 201, Registrulă do priimiri (modelul

No. 46) este destinată a arăta operaţiile intră-

rilorii în depositele districtuale,

-

Art, 202, Registrală de egiză (modelulă nu-

.
mărul 47) asemenea,
Arte 203, Tâto registrele atelierului ca. şi
ale depositelorii se închee la fie-care finită de

scrieriloră şi încheerei trimestriafo.. -

trimestru, — Aşa precumă la art. 193 s'a disii,

mărulii 40) servă pentru înscrierea sumeloră
priimite şi cheltuite în diferite cause:. Elă se
închee asemenea la fie-zare finitii de trimestru,

anexate Ja acestă reglementii, după instrucţii :

Art, 195, Registrulă-dilnicii (modelul nu-

Art, 196, Carnetulii dilnicii (modelulii nu-

" merulă 41) servă a artta în fie-care Qi situaţia

Art, 204, Modelele numerotate şi care sunt

osebite ce ati fie-care, potă da explicaţia de-

tailată a modului de operaţie într'ânsele,

:

„ Arte 205, Inscripţiile trebuescii făcute cu

cea mai mare esactitat

e şi în totală conforme
materiilorii priimite de la magazia centrală a cu piesele ce la pâte justifica.
atelierului pentru punerea în confecţie. — Elă „ „Art; 206, -Materiil
e ce diferi în lăţime so
coprinde 4 părţi :
,
serie mai ântâiă separată şi apoi în colâna to„Î. Priimirea materiilorii de. la magazia ate- talului,
N
Ei
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Art, 207,.Fie-care înscriere priimesce ună
numără de ordinii care nu se întrerupe până
finele anului. Numaila începutali anni aniila
s6ii la uă mutație de şefă de depositii sei atelieră scrierea începe din noii.
Art, 208, Registrele depositului şi ale atelie-

rului, suntă verificate şi vizate de subintendentulă respectivi la fie-cere finită de trime-

stru, la fio-care inspecţie şi la fie-care mutație
de şefă, *

“CAPITOLULĂ II
Despre miglâcele prin care administra-

zia centrală trebue să, fie ânsciin fată

de starea depositelor şi atelieruriloră,
epocile la care se trămiti sciin țele,

Arte 241. Acestă fonăii este ceratii po statulă de solda ofigeriloră şi datii pe mandatulă

de soldă al şefalui de servicii pentra deposi
şi pa acela ală maisterului pentru atelieruri.tă

- Arte 212, Cheltuelile. se faci treptatii
ca
trebuințele prin îngrijirea şefului de șerrici
ă.
Tote priimirilo şi cheituelile se înccriă în
reregistrul dilnicii,

Art, 213, Fondulii masei de întreţinere co-

prinde duoă diferite producte :
1. Prima miză da instalare;

.

2. Prima anuală de întreţinere,

Eră cheltuelile suntii cele următâra : :

Pentru unii depositii
-1. Uns6re pentru hamuri şi alte curelărimi;

2. Cumpărătârea de tutuni pentru materii
de lână.
E

Art, 209. Şefii depositelorii şi at atelier
3. Cumpărătârea de diferite alte materil pen- .
riloră suntă ţinuţi a presenta ministrului u=la tru ferire de molii şi ş6recă;
fie-care finită de trimestru comptulă asupra
4. Cumpărătorea de mătari şi târnuri penstărei stabilimentelori ce administreză,
tru întreţinerea curăţenii pe âin năuntru şi pe

Comptulă (moăelulii No, 48) va arăta comptulii efrctivă a imateriilorii şi efectelorii
aflate
în deposită la diaa preaentăreă comptului
precedentii, totalulă intrăriloră şi eşirilorii ope-

rate în cursulă trimestruluişi rămasuliă la data
- Personalulă ofigeriloră anume aflaţi în serviciulă
gilei în care se presintă comptulii.

depositului şi numerică ală trupei.
Darea de sâmă a, mersulai serviciului, sta-

rea localeloră şi îmbunătățirile co s'ară crede
do cuviinţă a se face,

„„Se arată asemenea însciinţarea dâca în
cursulă trimestrului stabilimentulă a fostii
sei
nu inspectată, numele şi gradulii inspectora-

luişi extractii după procesulă-vecbală lăsată
despre observaţiile ceară fi făcută,
.
Comptulă (modelul No. 48 bis) arată
ţia efectivă a materiiloră şi efectelor sitnaaflate

în magaziile atelierurilorii :.
Ă
1. Rămasulă de la comptulii precedentă,

din afară;
5. Compărătârea necesareloră pentru formarea coletelorii, precum : plumburi, sfâră, cue;
frânghiă, ete.
'6. Iotreţinerea objectelorii do marcată, peceţi, Bare, cernâlă, negrâlă, etc.
„7. Intreţinerea ferăstraeloră, lopeţiloră, toporeloriă, ete.
”
8. Intreţinerea scăriloră, căngiloră şi altorii unelta pentru arangiamentulii cfectelorii.

9. Intreţinerea“iluminatulni felinarelori da
la porţi şi curte,
:
10. Cumpărătârea şi întreţinerea cântarelor
şi măsurilorii decimale;
i
.
11. Intreţinerea vaselor necesare pentru apă.

„_- Pentra ună atelieră
1. Intreţinerea instrumentelor şi uneltelorii
de croitorie, cismărie şi curelărie după anesul

litera B;
5
2. Mişcările în cursulă trimestrutnj,
2. Pentru mici necesara ale magaziei;
3. Rămasală la diua presentărej,
rea iluminatalui atelierarilor în
Di sâma de starea, atelierarilori arătândă orele3. d3Intreţine
nâpte cândă se lucrâză;
,
nominatirii, oficerii, comptabilii şi maisterii
şi
4, Intreţinerea iluminatolut la pârtă și în
numericii 6menil de trupă, de starea, localeloră curte;
|
,
şi îmbunătățirile necesara,
5. Intreţinerea machinelorii de croitorie şi
cismărie,
Art, 214, Prima miză se cere şi se alcă pe
TiTLULU VI
celă I-ii mandată liberatii dupăinstalaţia serDespre masa de înţreţinere a deposite- viciului, prima lunară pe fie-care lună câte ha
din suma afectată prin budgetuli anuală,
lori şi atelierurilorii
Art, 215. Masa de tatreţinere fiind sub ad- ministraţia şefilor de servicii, ef suntii ţinuţi
Arte 210, Pentru întâmpinarea diferitelor a face cheltuelele în
spiritulă celet mat mari
necesităţi ale depositeloră şi atelicruriloră, se economii,
alocă pe fie-care ană câte uă sumă propor- |: Ori-co şi numai în casă de necesitate,
ţionată acelorii necesități după descripţia de pectivă sumă găsită de snbintendentulă resla verificare ca r&ă cheltuită sc impată
maj jos.
|
şefului de serviciii,

MILITARE
!
:
119
Art, 216, Actele ce justifică cheltuirea, sunt tatea deposit
eloră
şi atelierurilorii sunt sufactură liberate de vindătorii producteloră şi puse controlu
lui intendenţei militare,
care tipărite, stampate cu firma comersantnlui
Spre a exercita acesti controlă câţi se pâte
şi certificate de dânsulă şi sigiliuli să, se con- mai de
aprope, intendenţa trebuie să fie inisideră ca valabile, ,
.
Ă
țiată cu totalii în lucrările de operaţie ala deDisposiţii privitâro asupra modului de aran- positeloră şi atelierurilori, pentru acesta, ..
giarea materiiloriă şi efactaloră în magaziile „Arte 224, Nici unii ordini ali ministrului
şi nici ună raportii ali șefului de servicii în
depositeloră şi atelierariloră.
i
privinţa gestiunci materielorii şi efecteloră nu
Art. 217, Iccăperile unui depositii trebuescii va merge de
la,
despărțite pesecții, fie-care cameră conţine una canalul intende mă parte la alta de câtii prin
ă
nţei,
scă

celii multă duoă secţii după starea numă-

ralui do efecte ce ara fis-care, şi neapărat ţiiadu-secomptă dapă modală deadministrare cum
se va îi destinată, astă-felă ca anii şefii de sec-

“Art. 225, Intendenţa este ţinută a observa

în verificărilo s6ăîn constatările sâ!e că totii co
s'a prescris în reglementulii de fagă, de la titiulă
la titlulă 7 să fie executaţă a-liţiune, să aibă Ia disposiţia sea camera - pentru teram, 1 pEnă
negligența, din parte”! a ver-unei încchipamentulă de cara eate responsabilă.
“| detoriră neîndeplinită o va face responsabilă,
Loculă de verificarea efectelor de predatii împreană
cu cei culpabili de drepti,
va fi uă sală separată destinată nuraai pentru
Arte 226, Registrele şi actele justificative
asemenea scopă.
N
!
sunţă înfăţişate oficeriloră de intendență miArt, 218. Rafturile trebuesc constraiteast- litară ori de
le va cere spre verificare,
felă ca să fie uşorii doaşedatii întrânsele şi la de rigâre însăcâtela ori
finitulă fie-căruia trimestru,
numărătârea lor să pâtă fi făcută operaţia cât
Art, 227. Intendenţa militară nu priimesce
80 pote fără mare derangiamentii,
registre şi acte de comptabilitate formate în
Art, 219. Pentru materii în bucăţi mari se contra modelel
or reglementare,
i
preferă rafturi cu despărţitari pe mărimea bacăţilorii şi în care să încapă până la 95 bucăți
„una peste alta. Pentru materii, ca galâne, găi„tane, nasturi, etc., se prefera dulapuri

CAPITOLULU IL

cu des-

părţituri. Pentra curelărime, precum centarâne,
hamuri, cte., suntii preferate cuere pe care să
se pâtă arangia până la 50 centarâne sâi 6 pe:
rechi hamuri. Pentru şele, scaune,
|
„Arte 220, Pie-cara raftă trebue să serve în
lungime, lăţime şi înălțimea lui numai pentru
ună felă de materii. Fio-care raftă pârtă uă
etichetă arătătâro co anume materială conţine,

Despre inspecţiă scii reviziă făcute la de-

posite şi atelieruri precum şi epocile
la cară se facii..

Art. 228. 'Intendenţa militară pâte în oră-

care timpi arii crede de necesitate să inspec-

teze depositele şi
rile spre a, se încrecâte bucăţi, în câţi metri în totală, fie-care dinţa decă, cuantităatelicru
ţile maturiiloră gi efecte-

bucată are uă etichetă (modelă No. 49), pe ca'ze trebue să arate: numărulii de serie, numărul
metriloră în lungime şi dimensia, în lăţime,

costali po metru şi valârea totală.

Art. 921, Pie-care dulap, fie-care cuer, fiecare scaunii, va conţine asemenea ună felă de

efecte, va avea aceeaşi etichetă cu deosebire

de dimensii.:

|

,

Etichetele rafturilorii şi cueriloriă suut; după

modelală No. 50..

!

,

lori aflate, corespundă

eticheteloră şi re gistre- .

lori, Asemenea inspecții santă inopinate.
Art, 229, Afară de nisce asemenea inspec= |.

ţii, intendenţii militari suntiă ţinuţi de rigâre'

a inspecta şi verifica registrele şi magaziile de-

positelorii şi atelierurilori pentr încheerea

trimestrului,

CE

„Art, 230, Depositele şi atelierarile sunti

supuse iarăşila inspecția anuală administrativă
, şi generală, .
,

Art, 222, Asemenea reguli se urmeză și la
Art, 231, Depositele şiatelierurile may sunt
magazia unui atelieri,
inspectato şi inventariate chiarii de intendentulă militari:

TITLULU VI

CAPITOLULU 1

1. La finituliă fie-cărut ană;.

|

2. La schimbarea după, ork-ce casă a şefilor

de servicii ;
,
.
„8. In casulă de suprimare a depositului sâă.

Despre controlulii administrativ ali în | atelieralui,
,
Arte 232, Regula do procedareîn iuspecţiile
„ tendenţer şi despre inspecţiunile tri- prescris
e la art. 229, 230 şi 231, este aceea pa
„mestriale stii anuale.
care inspectorii o voră crede mai practică, ca,
Me
eli să

încredința de justețea, registreArte 228, Admuinistraţiunea şi comptabili- lori şi sodeca,potăefectele
declarate ca în ființă sunt

120

|
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întocmai în cuantitate, felul şi clasa declarată prin resultatulă registreloră,
Arte 239, Pentru uă inspectara și inventariare după art. 232, procedarea, va fi în modul
următori:
:
|
_-

1. Se verifică după acte tâte registrele de

tintrare şi eşire şi după balancia făcută în în-

priimiri) li exercită intendenţa militară la tote
inspecţiilo după art. 229, 230, 931 gi 232, însă
fără aplicarea, art, 236 şi 237 şi cu consideraţia

art, 239,

"

”

Art, 241. Asemenea s2 armâză şi în casurile
de erori în inscripţiile după registru în casulă
cânâii marii fi cu putinţă a so îndrepta, în ca-

cheere şi se certifică prin viza inspectorului.
sulă de falsificare de registre şi acte, .
2, Se număra şi se observă fio-care felii de
Art, 242, Pentru ţinerea, registrelor în stare
materii şi efecte. .
de necurăţenie,'se aplică celorii în dreptii aUnii inventară (modelulii No. 51) se va for- mendă după ral6rea casalni.
ma, pentru înscrierea într'ânsuliă a, materiiloră
Art, 249. Tâte imputaţiile -pronunciata de

şi efecteloră aflate după numărătOrea şi obser- Yarea aşa precum s'a găsită existândii în ma-

gaziile secţiilor, adică” chiariă de arii fi dife-

subintendeati, suntă supuse la aprobarea ministralui, acei cărora li se aplică suntii obligaţi
a arăta pe procesulii-verbalii încheiatii, dâcă

renţă, din inscripțiile după registre şi otichete.
Art. 234. După operaţie, subintendentul militară dreseză unii procesi-verbală (modelată
No. 52) în carese va notifica starea stabilimen„tului, diferenţele găsite între iaventară şi registre în numării, felul, clasa, etc., însemnând
anume prisâsele sâi deficitelo cu valârea lori,
declarată prin acte.

imputaţia i s'a aplicată justii ssă ai contesta-

„unelo'prin altele; însă: ceea ce trece din val6rea, prisâseloră peste a deficitului rămăne
Statului, ră ceea ce trece din valârea deficitelorii peste a prisâselorii se acopere de gefulă de
servicii respectivă din propria; sea arere.

Despre destinaţia vegistrelorii de comptabilitate după expirarea unul exer-

Art. 235. In casii cânâii santă prisâso şi
totă de uă-dată şi deficite ele so compenseză

ţie, în cars casti, ministrul decide,

TITLULU VIII
CAPITOLULU

1.

cițiil.
Art, 244, Registrele de comptabilitate ate

Arte 236. In casii cândă resnltă numat pri- fio-cărui servicii după expirarea unui exerciţii

s0se, valOrea este a Statului, âră când resaită
numaj deficite, valGrea loră sa acoperă do şefalii respectivi, astii-felii că Statulă nu rămâne nici uă-dată în pagubă.

şi după co dânsela

ai fostii verificate de în-

spectornlii administraţivă şi generalii, sunt în
virtutea art. 10 din legea înaltei curţi de comp-

trămisa de fie-care şefă do serviciila acea
Cu tâte acestea dâca în anul precedentă a turi,
Curte. :
”
”
a
deficitele găsite în anulă următorii, şefajii va
resultată prisâse a căroră valsre ară acoperi

CAPITOLULU II -

fi aptratii de plată,
Art. 237, Acestă inventarii apoi supusii la

aprobarea ministrulai, va fi basa raportului

pe registrele anului următorii s6i ca conside-

Tate noului şefă (în casii do mutație do şefii,
art, 232) ca puneti de plecare asupra cuanti-

Disposiţii privitâre pe comisiile

"zerifâcătâre şi atelieruri

tăţiloră rămase asupra stabilimenteloră.
Art, 245, Metoda de verificare asupra culoArte 298, Relativă la art, 236 șefal de ser- rurilorii postaruriloriă sciă altor materii, asu-

vicii este obligatii Ja plată numai în casulă
cândă din negligenţa sa, n'a avută consciință
de lipsa efectelorii ce produce deficitulii şi prin
urmare n'a supusă la plată pe coli de drepti
culpabilii şefii de secţiune, în casulă contrarii pagubile se acopere, în virtutea articolulal
respectirii,
.

cabilă aceea po care comisiunile respectiva,
voră adopta ca mai nemerită din câto suntă

Art, 340. Dreptulă de impntaţia asupra va-

şi după însciinţarea ce va da şefali corpalul

pra postavalui, pândeloră sâii efectelorii, spre

încredințare decă suntii date la apă, ra fi aplicunoscute până astă-di,
Art, 246, Atolierurile facă confecțiile po cât
se pote pe taliile 6meniloră; pentru corparila

Art, 239. Când gefulă de serviciă a fostă ce suntă în alte garnisne, în lipsă de presența
supusă la plată, elă aro totii-d'nă-dată dreptă âmeniloră,se ra conduce după măsnra taliiloră
de despăgubire de Ia şefulă de secțiune. :
co so torii avea de normă la tarifele prelucrate

lrei tuturoră materiilorii şi efecteloră ce sar despre No..6meniloră şi câte diferite staturi.
constata lipsă s6ă a acelorii ce s'arii găsi prii- potiă să fie.
mite în alte condiţii, de câtii acelea arttate
Fie-care efectă confecţionatii pârtă eticheta
prin actele justificative (procesele verbale de

lucrătoralui,
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REGULAMENTU
ASUPRA

ADMINISTRATIUNEI SI COMPTABILITATEI REGIMENTELORU
SI DOROBANTI
!

DE CALARASI

(Decretii No. 606 din 11 Hartie 1873)

TITLULU 1
Disposiţii

Unii registru matriculă ali oficeriloră ;
Uni.registru matriculă de trupă ;

Uni registra matriculii de caii ofigeriloră,

generale

Art, 1, Administraţiunea şi comptabilitatea corpuriloră din armata teritorială se exercită pe viitorii în conformitate cu regulamen-

tele de administraţiane şi comptabilitate în
vigore la corpurile din armata permanentă, cu
eBcepţiunile mai josă notate,

Art, 2, Consiliulă deadministraţiune se com:

pune din:
Comandantulii de regimentă preşedinte;
Ajutoruli şefului de regimentă raportoriă;
Unii majoră scă căpitani, oficerulii cu îmbrăcămintea, oficeralii casierii, membril,
Art. 3, Atribuţiunile Consiliurilori de administraţiune, responsabilitatea lori, precum

şi cea, a raportatorulul şi a oficerilori comptabili în particulari va fi întocmai cu regula-

mentul de administraţiune ali trupeloră din

armata permanentă publicată prin Monitorul
dstei, No. 27 din 1871.

TIPLULU II

|

Despre registrele de comptabilitate

când se voră da de Stati.
Ună registru matriculă de cail trupei;
" Ună registru matricalii do trăsuri (cândă so
voră da de Stati). ;
”
!

Uni registra de centralisarea priimiriloră şi

cheltue'eloră pe trimestru ;
”
Unii registra de distribuţia lemneloră şi a
Îuragiului;
.
.
,

Unii registru pentru hrană (cândă so ra dis-

tribui în natură);
Uni registru de dâtoriile oficorilorii;

Uni registru da priimiri şi consumaţiunile

serviciului de îmbrăcăminte;

Uni registru-comptă deschisii cu escadronele și companiile ;
”
Uni registra-jurnală de priimir! şi cheltuel
băresci, uni carnetii de casă;
Uni livretii de soldă;
Uni livret pentru justificarea priimirei efectelorii de echipamentă şi armătură ;

Controlele nominali pentru fie-cara escadron

şi companie în parte.
|
Arte, d, La statii-majorulii fie-cărei compa-

pii şi escadroni se va ţine registrele:
Uni livretă de detaliuri ;
Unii controlă generală ală efectelor de-im-

Art, 4. La stat-majorul fie-cărul regiment de brăcăminte ;
Unii control genereliă ală efectelor de mare
Uui registru de deliberaţii;
echipamentii ;

călăraşi şi dorobanţi vorfi nrmătârele registre:

.

MILITARE
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Unii control generală do efectele de7 harna: . tunci
se trage uă linie asupra numernlai.
amentii şi atelagiă ;
ma:
:
tricali
Unit 'controlii generală ali efecteloră. de foctă is6ănotată în Tegistra, care, cândă ună 6
armel
e santiă scădute d'asopra escacampamentă ;
,
dronului pentru nă causă Gre-care,
atunci se
- Unii control generală de arme.
.
trage uă linie asupra nnmărului lori
de serii
„Arte 6. Osebitii do registrele notate mai
susii, fie-care companie şi escadronii vorii ţine înscrisă în registru.
Arte
foi matricule şi for da pedepss ca la armata şterse 11, Cână tâte numerilo de serii aă fost
dintr'ună registru, conformă art. 10
permanentă.
,
atunci aceli registru se trămito la stată (1)
-maArt, 7. Intrebuinţarea registrelorii notate joruli
i regimentului care le păstreză în archi"ai susă va fi întocinal ca la armata permava sea.
nentă cu deosebire
că, în contrâlele nominale

Smenil voră fi scriși pe schimburi, clasaţi în-
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tre ci dapă gradii şi în fie-care pradă dapă ve-

chime; cadrele permanente voră fi scrise înain-

tea celoză-alţi Omeni de schimbi.

-

Despre echigamentnlii gradelor

.

„Art. 3. In stările do mutații prititâro la

inferlore

controlele. nominal: na se va nota, pentru cei

cari facă servicii po schimburi, de câtă mişcă- |
rile cari măresaii s6ii mieşiorezii efectivul pre-

„cum

_CAPITOLULU 1

şi absenţele de Ia servicii. Pentra cadrele

Clasificarea echipamentului
permanente so va urma ca, la armata permaIE
ncntă,
_ Arte 12, Echipamentul gradelorii inferid
re
Art, 9. Contrâlele genarale de la art, 5 vor se compune din:
serşi a arăta numărulă da serii marcată pe e1. Efecte da micii echipament ;
feztii şi armă, data celei M'ântâiii distribuţiişi
2. Efecta de îmbrăcăminte ;
numărală matrieală alii omului cui s'a distri- | 3. Mare
echipamentă;
buită.
„.
. "4. Campamentiă şi casarmamen
tă ;
arte 10, Cândă efectnlii s8ă arma înceteză
5. Harnaşamenti şi atelagiă;
de a fi asupra omului căruia se distribuise, a6. Armătura şi muniţia de resbelii.
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mai susă se vorii cumpăra de corpuri prin îngrijirea consiliuriloră de administraţie, pentru
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-nalieră după gilele de absenţă şi presenţă, con-

„Cândă însă so va face expediţiar fără să fio
nici ună trămis din partea corpurilor, atanci
intendenţele vorii nota întruni registru anune formată cuautităţilo expediate spre a servi
la încheiarea compturiloră trimestriale a corpuriloră,
N
|
. Şefulii depositalui ra anuneia pe regimentulă
diu care faze parte compania sâii eszadronulii

cărui i s'a expediată efecte, și ce anume spre
înscriere în comptulii deschisă,
+

_ formă regulamentului de administraţie alii ar:

CAPITOLULU IUL.

matei permavente.

Efectele de cele-alte categorii şi armătnră

se vor da de administraţia centrală a Ministerului de resbelă,
II
”
„Art, 14, Pertra acâsta consiliurile de admi»

:

Jlarcarea, efectelor
Arte 1$, Comanăanţi! do companii şi de es-

cadrâne priimindă efectele arătate în tabloul
do la art.12, po acele de micii echipamentii 1a
acestorii consiliuri, voră adresa Ministerului oră marca cu numărul matriculă ali omuprin intendenţa, divizionară situaţii după no- lui în momentul cândă s'a, distribuită, i
dela! ds la pagina No. 602, din Jlonitorul 6stei |: Art. 19, Efecte do cele-alte categorii (adin'1871 cu 6 luni mai înaintea expirăril dura- fară de armătura care este marcată la stabilitei efacteloriice sunt a se înlocui sâă reforma. mentulă de artilerie) vor avea 2 mărci.,,
Art, 15. Acâstă formalitate fiindă îndepliPentru călăraşi
mită, consiliurile vorii adresa stări do cerere la |.
timpi împreună cu recepisele conformă regula
xoentului depositeloră publicat în suplimentalii
Dlonitorului dstei, No. 36 din 1871.
,
"Art, 10, Stărlle de cerere şi recepisele vori
40
181|
ş
fi în parto pentra cuantităţile necesari! fie-că-

nistraţie, după iniţiatira luată de preşedinţii

xui oscadronii scii companie,
o
“Arte 17, Efectele şi armele cerute se rorii
priimi de la depositi de delegaţii trămişi din
partea corpariloră , sâii se voră expedui d'a|
dreptulă companiilori şi escadrâneloră, după
cum rorii permite midiocele de comunicaţie și |
dapă cum va cere interesulă serviciului, Uâ-

Pentru dorobanţi

l-a,

“42

|

ela

a

+18

dată cu recepisele se va 'presenta la deposiţii

livretul în caro şeful depositalui va nota cuan-

_tităţile predate.

Art. '20, Marea

ântâia va notifica numele

escadronului să a companiei £ IEGAPROAILU gi

128
|
.
LEGIUIRI”
din ce corpi 6 CALARASI, gi numărală de serie
“Art, 24, Toto mărcile după efectele de pâna efectului (18).
ză sâi lână so vorii pune cn unii felă de mateArt, 21. Marca a duoa arăta luna în care s'a riă nâgră care nici să se stergă, nici să TOzĂ €distribuit (3) şi anuli (73). Pentru efectele do fectulă, 6ră mărcile de pe curelăriă, lemnii scii
mare echipamentă, do campament şi casarma- metală se voriă pune cu ferii rece fără nică uă,
mentă şi de harnaşamenti, marca 2 va avea, materiă colorată,
A
numal anulii distribuţiei, acâstă a 2 marcă va,
Art, 95, Mărimea ţifreloră şi a literiloră de
servi de bază pentru durata ce trebue să ser- marcare roriă fi dă 15 milimetri.

vâscă, efeatele,

-

-

.

Art, 22, Antâia marcă se pune pa efecte îndată ca s'aă priimitiila companie sc escadron,

&ră cea de a duoa în momentul când efectele
se distribuescii Smeniloră, pădindu-se regula
articolului 9,

CAPITOLULU 1V
Destinația efectelor cu termen împlinit,
cele de reservă şi acele ce se perd.

Arte 23, La efectele de îmbrăcăminte sub |. Art, 86, Tâte ofectele de îmbrăcăminte după
marca distribuţiei va fi marcati numărul ma implinirea duratei loră se înlocnesc şi rămânii
tricolă ală omului.
proprietarea Statului. Câte din elo mai potii
servi se vorii păstra la escadroneşi la compauii ca de reserră pentru reserriştii care s'ară
3
q9
chiăma în activitate; 6ră acele etecte afară din
+
serviciii, parte se vorii da celoră eliberaţi din

187

NE

.

servicii, €ră restalii se vor vinde prin licitaţio

după unij ordină specială ali Ministerului, în
urma propunerci făcută de regimenti.
da instrucţiile necesarii comandanţilorii de esArt, 37, Efectele dia cele-alte categorii după
cadrâno şi de compani! pentru ca marcarea să înlocuirea loră so împartii în ducă categorii ca
se. facă într'ani chipă uniformi, și cu îngriji- şi efectele de îmbrăcăminte, acele cari mat
re ca să nu so deterioreze efectele prin râua potă servi se păstreză pentru reservişti, drăamarcare,
celea cari nu potii serti se vendii, conforin disi
Arte 25. La manta marea ânttia (art. 19) so posiținnilorii de la articolali precedinte.
va pune pe căptuşla părţii drepte (consideArt, 33, „Efectele astii-feli rămase de re-.
rându-se mantaua pe om) ră marca a duoa se seră vorii fi înscrise întruni capitoli specială
va pune pa partea stângă; totă asemenea se va ali livretuluide detailii, precum şi în registrul
Arte 24. Consiliurile de administraţie voriă

pune la tunice şi la pantaloni sâiă ițari, Art, 20, La căciulă, amânduoct mărcile vor

fi puse în fandă po uă bucată de pânză cusută
B6ii lipită întradinsă.
|
Art, 27, La capelă ambelo mărci se vorii
pune po calota drâptă (capela considerată în
„capă) 6răşi pe uă bucată de pânză ca.la căciulă.
Arte 28, Bluza so ta marca cu ambele mărci
pe p6lo în dreptul încingătorii la deschidătura
de d'inainte a pantaloniloriă.
Art. 29, La centuroniă, marca ântâia so va
punola partea drsptă, 6ră marca a duoa la partea stângă ambele puse pe partea, din întru aprope do cărlizelo încheetâre.
.

Arte 30, La cartuşieră mărcile se vorii pune

ambele pe partea din întru a capaculoi care aeoperă cartuşiera,
-

Arte 81. La cureva carabinci și a puscei

mărcile se vorii pune pe partea despre armă.
Art, 32, Pentru tâto cele-alte efecte nemeaţionate aici, mărcile so vorii puna după cum se

(comptulii deschisă cu companiileşi escadronelc) ţinută ]a; statii-majoruli regimentului,

Arte 89. Omenii cari priimescă efecte suntă

“dâtori a, le întreţine în bună stare până la expirarea duratei serviciului; cadrele permanente
vorii area acelaşi drepti provădutii în regula-

mentulă de administraţiuno ali armatei per-

manente,
E
|! Art. 40, Pentru perderi de efecte se ra păzi
regulile de la capitolul 9; 10 din regulamentul
de administraţiune, publicată în Jonitorulă
6stei No, 27, din 1871.
,

Arte 41, Cândă se ra constata că efectul
edi arma s'a perdutii ori stricată din negligenţă, corpulii va vărsa costulă la tesaură după
tarifa do la ast. 12 din acesti regalamentă,
(deducându-se timpul serviti printr'ană bule-

tină de impataţie după modelul adoptată pentru armata permanentă) aprobată de sab-intendentulă militarii scă supleanţii săi, prefec-

tul sâi sub-prefectulă; recepisa de vărsare O

va găsi cu cale de consiliari, uniformii şi în va înainta, Ministeralui prin întendenţă, €ră
-modulă ca să nu se strice materiile nici să dea corpul va păstra pentru justificarea scăderii
ună r&ă aspectă efectului.
.. efecteloră buletinele de impautaţie şi respun„Arte 32. Numat armătura nu se va marca
do corpuri, fiindă că ea trebua să se priimâscă
deja marcată, 6ră la casii contrarii so va cere

aprobarea Ministerului prin intendență.

sulă casierulri cui s'a plătită,
.
+ Arte 49, Pentru efectele aflate asupra companiilorii şi escadrâneloră, consiliarite se voră

încredința, po câtil so pâte prin agenţii sti ]a

-t
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inspecțiile locale ce s'arii face s6ă prin situaţii | datele chitanțate la comandanții de escaârâne.
„ namerice trămise la regimentii.
en tre! dilo moi înainte de plata schimbului.
So va orita ca livretele de detailii să se trăArt. 49..La finele trimestrului, întendenmită la staţi-majornlă regimentului când depărtarea ari lipsi pe companii şi pe escadronii
de ivretii mai multă da trei dile.
Art, 43, Consiliurile voră trămito situații
numerice la finele trimestrului de cuantităţile
aflate la regiment şi asupra companiiloră şi
escadrânelorii conformă modelului de la papina 602 a regulamentului de administraţie din
Monitoruliă ostei No. 97 din 1872:

TITLULU IV
Despre soldă, lemne şi furagiă

CAPITOLUL 1
"Despre soldă
Art, 44. Solda gradeloră înferiâre a arma:
tei teritoriale este previdută anualii prin legea budgetară,
Pa
Art, 45, Solda se ra plăti tutalorii grade
loră în numerarii, după serviciulii efectuati,
piin state nominale.în dublu, după modelulă
alăturată la acestă regulament ; cadrele permanente nu vorii fi coprinsa în state, urmândă
„a se justificala finele trimestrului prin foile de
Jiie ca la armata permanentă,
:
At. 46, In casuri de concentrări, când co“mandanţii de regimenti găsescă en putinţă a
face ordinari, atunci voriă da ordinile cuvenite

comandanţilorii escadrânelorii şi de companie

concentrate. Pentru cumpărarea alimenteloră
de hrană, comandanții de escadrâne şi companii se voră mărgini în tarifa soldei din caro va
„deduce trei bani pe di pentru fie-care onă spre
ai plăti ca soldă, ără restul se va întrebuința
la ordinari. In așa împregiurări se va forma.
unii livretă de ordinari după modelali adoptată la armata permanentă.
|
Art, 47, Pentru priimirea şi plata soldeloră
gradolorii înferire, comandanții de escadrâne
de ]a regimentele de călăraşi vori trămite la
stată-majorală regimentului foi de pretă (duvă
modelul de la armata, permanentă) de suma
curenită aproximativă în timpulă lunei viitâre

cu 15 gile mai înainte; consiliurilede admini-

straţie se vorii încredința de necesitatea, smne-

ţele vorii ține compti a înscrie asapra fie-cărui
regimentii sumele ordonanţate escadrânelorii a
cărorii compturi vori fi centralisata da regimentă ca la armata permanentă.
.

Art, 50, La regimentele de dorobanţi, co-

mandanţii de companii trămită foile de pretă

la şefii do bataliâne, şi aceştia notâză întruni

registru sumele coprinse în fie-care şi apoi le
înaintezii regimentului din care face parte, regimentele formezii mandate separato pe bata-

line şi le trămite întendenței, conform art, 47,
“Art. 51, Ordonanţarea mandateloră de In

dorobanţi se va face po numele casicrilorii de
la reședința districtului unde se află şefulii de
batalionii.
|
!
Arte 52, Sefii de batalisne vor priimi mandatele ordonanţate de la regimentii, conformă

art, 48, lo voră achita la casier şi trămit ba=

nii fie-cărul şefă de companie,

conforin cu f6ia

de protă ce a înaintată regimentulă.
|
Arte 53, Trămiterea barilorii la companii
trebue regulată astii-felii ca Gnenii să fie plă-

tiţă cândiă voriă eşi din schimbi.
Art, 54, Disposiţia art.49 din acesti regulamentă este aplicabilă şi regiminteloră de do-

robanţi.
Arte 55. Pentru solda ofigerilori, masa generală, cheltnelele de cancelania şi masa individaată, atâtă regimentuli precum și pontra
solda gradelorii de la reşedinţa regimentului
se va face unii singură mandatii, care s0 va or-

donanţa pe numele consilinlei ca la armata

permanentă, îngrijindă consiliurile ca să plătâscă colorii în drepti conformii regula mentuIni de administraţie ali armatei permanente.

Art, 56, Fie-care regiment şi escadronă

va trămite regimentului foi cu margine subscrise de ofigeri pentru plata soldei, după care
consiliul lo va rocapitula întrun borderoii şi
lo va trece în jurnală.
,
?
E
Art, 57, Atâtă la regimentelo do călăraşi
câtii şi 1a, cele de dorobanţi, consiliurile trebue.
să justifice plata soldeloră trupel către căpitani prin răspunsurile înscrise ale acestora cari
răspunsuri se voră alătura în originali la foile
de prată, . .
:
3
.

Art, 58, La finele fie-cărei luni escadrânelo
şi companiile voră trămite regimenteloră -uă
expediţie a statelori nominale ce ati achitat

lori cerute de căpitani, şi apoi vor forma, man- cari roză rimânea acolo ţ:ână la închecrea, foidate (conformi modelului adoptată la armata lori de dile trimestriale.
permanentă) în parto pentru fie-cara escadron
"Arte 59, La finele trimestralut comandangi le vorii înainta intendenței pentru ordonan- ţii de escadrne şi de companii voră face foi da.
ţare cu 10 qile mai înaintea lunei viitâre.
dile trimestriale în dublu şi le rozii înainta reArt, 43, Intendenţele voră înapoia la regi-

mente mandatele ordonanţate pe numele casierilorii de la reşedinţa escadrânelorii, astă-

fel ca şi regimentele să a!bă timp a trămite man-

gimentului uă-dată cu cea-altă expediţie a sta-

teloră nominale rămase la dânşii după art. 58,
Art. 60. In foile co dilo numai cadrele permanente vor fi scrise nominală cu tâte mu-

|.
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taţiile şi dilele la cară rorii avea, drepti, conformă reguliloră dela armata permanentă, 6ră
pentru celo-alte grade cari aii făcută seriei
pe schimburi stu aă fostă concentrați peste
schimbă se va alătura statele şi se voră recapitala dilele pe gradela tabloul No. 5, partea
duoa a foilorii de dile.
Art, 61. In timpă da campanie stă concentrări pentru manevre, cândă serviciulii nu se
consideră, pe schimburi, pe acel timpă plata
şi justificarea soldei se va faco ca la armata,
permanentă fără state nominale:

[şiloră şi dorobanţilorii sa compune din alosa-

CAPITOLULU 11

3. Intreţinerea: armelor şi celor-alte cfcto
aflate în magazia do reservă;
i

Despre lemne şi furagiă

țiile anuale prevădute în buăgeti precum şi
din solda gradeloră inferidre pa timpi servită

cari ară lipsi fără voiă în giua plăţi soldelorii.

Partea, cuvenită pe fie-care leră so priimesca
prin mandatele de so!dă a oficerilorii ca la armata permanentă,
Art. 69. Cheltuclile în comptulii acestei
mase sunţii
1. Ecleragială cameriloră, a picheteloriă, a,
coridâreloră şi a, grajduriloră , cândă na se va:

da da consiliulă judeţianii ;
2. Solda armutieriloră;

.

Arte 02, Lemnelo şi faragiele so dâă cor-

_

4. Plata materialului pentra unsul anhetoră
şi a efecteloră do curelăriă aflate asupra cadreloră permanente;
i
5. Reparaţia efecteloră şi a armeloriă usata

perilori prin îngrijirea 2dministraţiunii centrale, 6ră la casă cândii aceste articole 39 gă- în servicii de cadrele permanente;
sescii mai cu înlesnire de câtre consiliurile de
6. Cumpărătârea sigilieloriă necesarii;
administraţie , atunci se voră conforina titin- „2. Cheltuelile scâlai de ânteinlii
grad;
lui II din capitolulii X a regalamentuluide ad- „8. Cumpărătârea objectelorii do
menagiiă în
ministraţio publicată în Afonitoruli dctes nu- care întră şi deatrea picheteloră;
mârulă 27 din 1871.
.
9. Cumpirătârea instrumentelorii de mar.
Art. 63, Lemnele şi furagiulă trebuitâre cati efectele;
:
companiilorii şi escadr6neloră se va preda în
10. Intreţinerea cojâcelorii;
priimirea comandanților depunânda-sc d'a drep11. Cumpsrătârea şi întreținerea conoreţi
tală po la pichote sâă alte puncte în interesul lozii şi a târnuriloră de grajăi;
cărora s'a contractată.
12 Fani6nele la dorobanţi.
:
.
Art, 64; Comandanții vorii subseri de prii-,
Art, 10, Tâte aceste choltueli sa voră face
mire în facturile furnizoriloră raportândii po în limitele fondulni musci general
e; consiliudată regimentului spre & se nota în compturile rile voră fi responsabile cârd
rorii autorisa
ținute cu companiile şi escadrânele,
mai multă,
Art, 63. Facturile da predare vor fi presintate Ministerului spre ordonanjare prin şe-

fală intendenţel care va, nota în registru dă-

rile în natură, cuantităţile predate şi la trimestru le va troce în comptulă presintată de regimentiă detailatii pentru fie-care escadronă şi
companie după care va face balanța cu aloca-

țiile Ia cari va da drepti foile de dilo.

TITLULUI VI

Disposiţii transitorit

:

Art, 71, Indată- după încherea centralisaţiei pe trimestrul promulgării regulamentului do facă, comandanții bataliâneloră de dorobanţi şi a escadrâneloră de călăraşi vor depune în priimirea consiliuriloră de administra-

Art. G6, Cândi la balanţa făcută ară re.
sulta priimită ma! multă, atunci cuantitățile
acele so va transporta pe comptorile trimestrulni viitoră, urmândă a se justifica întrebuin- țiă a regimentelorii sumele ce voră resulta ca
ţarea loră, 6ră la casă de arii resulta, priimită excedentii în centralisaţie,
“
Art, 72, Uă-dată cu depunerea baniloră ,
mai prgină, va fi în profitulă Statului. _
Art, 67, In garnisânele unde distribuţia a- voră presenta la regimentă comptală somară
cestoră articole se face de întreprenoriă după ală îmbrăcămiutei, armătarei şi a efecteloră
bonuri ca la armata permanentă, acolo se va celoră-alte categorii aflațe asupra fie-cărui e3da ordină do vărsare în folosulă tesaurului pen- cadroniă şi companii, pentruca consilială să lo
tru cnantităţile priimite mai maltă după pre- înscrie în registrală-comptii deschisi.
„Art. 3. Voră depune asemenea centralisa=
țarile ca cari se plătescii întreprenoruli,
ţia trimestrului ca tote registrele de comptabilitate a anuloi curență. -

„ TITLULU V

Despre masa generală

Art. 63. Fondulii mase! generale a călăra-

Arte 24, Consiliurile de administraţie oră

dresa procese-verbale

în parte pentra fie-care

escadronii la călăraşt şi pentru fie-care batalionă la dorobanţi, menționândă suma , regi-

strele şi actels ce voră priimi; uă expediţia a
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fic-cărui proceai sa ra trămite Ainisterulni nite cadrelorii permanente ce sunt lăsate asnprin intendenţă,. pra consiliurilorii so va ordonanța de către în„Art, 75. Toto registrele do comptabilitate tenăenţa, adică câte 4 ban! pentru fie-care di
în bani şi în materii pe anvlă trecuti so voriă de preaenţă şi absenţă legală Ja regimentele
păstra )a bataline și la escadrâne, fiinâă o- de călăraşi, şi 6 bani la regimentele dorobanbligaţi a le presenta, Curţei de compturi după țălorii din fondul creditată fie-cărui regiment
inspecția generală co se vă faca în anulii ca- prin legea budgetară a anului respectisă, sub
rentă, s6ăi după unii ordină specială când w'ar tititală de prima jurnalieră, ră restul primoi
fi inspecţie genorală,
E
”. "|jurzelieră atâtă de la călăraşi cât şi do la doArt, 26, Consiliurilo de administraţie xoră robanţi se va ordonanța de Ministeraliă do ro3înființa registrele de la art.4 şi 5 cu obserra- belă pentru aprovisionarea, efectoloră de îmzea că Gmenii să păstreze numerile Joră matri- brăcăminte a aceloră cadre tari se vor da în
cule actuale până la uă nouă serie do numere natură de administraţia centrală ca pentru
care sa va forma începândă cu înscrierea 6me- cele-alte grade a armatei teritoriale.
.
niloriă din escadronulă l-ii, 2-leaşi aga mai
Art, 78, Prima misă cuvenită cadrelorii anîncolo precum şi 1, 2... 5 batalionii din fie- gagiato volontară se va ordonanța do intancare regimentă aşa cum suntă înscrişi în regi- danţă pentra călăraşi câte 25 lei 48 bani ; cră
strele vechi, Numerile cele vechi sa vor înscrie la dorobanţi 39 lei şi 86 bant, din fondulă pri-.
dedesubtuii celorii noui alii registralui ce st meloriă mize alocate prin legea budgetară a ava forma de regimentii.
nolui respectivi, 6ră restul primeloră miza
Arte, 72, pentru efectele âo micii echipa se va ordonența de Ministeră conformă articomentii arătate în tabloalii do la art. 12, cuva- lului precedentă.
-
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Certificatii acest statde noi că menit arătaţ i în acest staţ aii fost la servicii aşa cum sa no-

teză mai sus do unde resnltă . ,... . dile servite de sergent... de caporal şi ... de-soldaţi.
(Subscrierea).
...

2
Prefectulu! sâii directorului la
„reşedinţă sâii subprefectului la plasa
:
ă
Ei (sergenti-majorii la reşedinţa, Prefecturei, sergent s$ii caporalii la plasa) declară
că
ami plătită suma, de lei. .... ce amă priimită de ln d. comandanții celoriă co ai
fostă pra-.
"“sinţi la plată, conformă art. 68 din regulamentiă,

„VEdatii (subscrisii căpitanulăi sâi ofigerală însărcinată a stală plată).
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Certificat de mine (sublocotenonti sâii locotenentcaro visitândă pichetelo şi punctelo arătate

resultă, „3

servite).
(Subscrierea).

Qilo do sergentiă, . , ... .. ile do caporal ŞI e o...
N

(Locotenentă s6ă sublocotonenti).

dilo de soldatii
.

-

-

_

Ei eergontii-majorii ami plătită suma de lcă .. .. ce se onvina Gmeniloză presenți la plată,
conformă art... ,, din regulamentul do administraţiune.
(Subserisă).
*
.
.
,
"Vădutii (subscrierea căpitanului sâă ună ofigeră însărcinată a sta Ja plată).
+

DECRETU
NO. 284

.

DIN 17 FEBRUARIE 1872 PENTRU

AODIFICAREA

ART. 12 SI 8 DIN REQGULA-

MENTULU PENTRU SUDDIVISIUSILE TERITORIALE

(1871)
"Art, 1, Esto şi rămâne modificătă în modul larie) din trupele de
permaninte aurmătorii art. 12 din regulamentali pentru | flate în subăiviziunile infanterie
lori.
|
.
sub-diviziunile

teritoriale :
Perscnalulă acesta trebucsce însă aprobată
Şefii de subdiviţiuni ati dreptul a'şi Jua câte | de Ministerulă de resbelii, după
raportală co-.

uni adjatantă ca gradul de sub-locoteneatii | mandantului divizinnii teritoriale
din caro face +
şi câte uni gradii inferiorii (scriitorii în cance- parte, şi nn pâto să rmână în acâstă
detaşare
+

.
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mai multit de unii anii, s6ă îndată ce corpalii
căruia aparţino a trecuti în altă subdiviziune
teritorială,
Art, 2, Este şi rămâne modifieatii art.3 din
regalamentulii asupra serviciului ofişerilor din
corpul de -statii-majorii, în modulă următoră :-i

-

193

geri cu gradolii do sub-locotenentă luaţi din
trupele staționate în raionuli diviziunii teritorialo ce comandsză. Cu tâte acestea nici unii.
ofigeră na pote sta mai multi de uni anii în

acâstă dotaşaro şi nici nu pote fi detaşată în
asemenea, servicii mai multi de una singură
dată într'unulă şi acelâşi gradii:
|

" Afară din acestă personali, comandanții diArt, 3, Toto disposiţiunile anteri6re conviziuniloră teritoriale "şi potii ataşa duoi ofi- trarii acestoră suntii şi rămână desființate,

REGULAMENTU.
ASUPRA

DOROBANTILORU.

-

(Decretă din 14 Decembre 1870)

“ PITLULU 1

Arte de Pie-care escadron so împarte în
scuade, a cărorii numirii merge în ordinii naOrganisnțiunea dorobanţilorii
turală, peste totu escadronulă.
,
Efectivuli scuadeloră este de Ja 13 până la
Art. 1. Dorobanţii sută luați din totalul 21 âmeni, în care se numără şi şefalii lori.
tinerilor traşi Ja sorţi, alegendu-se dintre cei
Uă scuadă va fi comandată de un brigadier.
cu midi6ce de a so susţine într'acestii corp și
Dacă scuade sâii mai. multe sti semi-plutocari voră presinta garanţii satisfăcătore.
nulă vorii fi comandate de unii sergeatii.
La repartițiunea lori, se va, căta a se alege
Escadronulii se împarte în patru plutâne codin comunele celemai apropiate de reședințele mandate de col 3 ofigeri a! escndronului şi de
„ce ai a ocupa,
sergeontuli-majori.

Art, 2, Termenulii serviciului în corpul do-

robanţilorestede 7 ani şi împărţiţi în4 schimburi alţerneză la servici, schimbându-se la
fie-care 7 gila, oscbitii de acâsta. dorobanţii
mai răspundă la concentrări periodice pentru

instrucţiune sfii alte chiămări eventuale pentru servicii.

Art, 3, Ori-co dorobanţ pâto serri mai mult
de câtii ună termenii, do va Gnsuşi condiţiunile cerute,

a

|

|

La, reşedinţa escadronuloi va mai îi un ser-

gentă permanenti cate va avea funcţianez de,
furicră,
,
A
Art, S. Omenii diferitelori scuade fac serviciuli lorii ordinari 12locuri fixe, la reşedinţa
districtului, sâii pe la plăşi, afară de temnițe

cară sunţă în oraşele de reşedinţă ale escadroneloră unde nu potii alterua totă aceiaşi do-

robanţi, .

PN

Numbruli şi forţa scuadelor ce întră în ser-

Durata noului termeni de îngagiare so fi- vicii se determină do comandantulă escadrox€ză după regulamentuliiîngagiamentelor vo- ului, potrivitii ca necesităţile serviciului prin
luntare.
înţelegere cu prefectulă.
_

Art, 4, Dorobanţul liberat din servicii este
Art, 9, Aceste fracţii fiind împărţite astdâtorii a face parto din miliții până la etatea felă în privinţa serviciului după circumserip-

" prescrisă de lege.
ATte de Corpul

dorobanţilorii se compune

țiunilă teritoriale, efectirali lorii nu este egală; 6menii câtoră patru schimburi de la una .

de atâtea, escadrâne, câtedistricte sunt în ţâră, s6ă mai multo plăşi, sc cei de la reşedinţa didâcă alte înalte deereto nu ară decide alt-fel, strictului sunt sub comanda unuia din oficerii
Ia districtele unde se află şi escadrâne do: escadronului,
gândarmi călări, serviciulii dorobanţilor pre:
scris în acestii regulament, se execută, pentru
reşedinţa acelui districtăi de către escadronul

de gendarmi, în concurenţă, cu celii de doro-

aţă,
|
tă 6, Fic-care escadron -pâte fi do diferite mărimi, în privinţa Gmeniloră”de. trupă,
potriviti cu necesităţile locale; cadrele ofice-

tiloră însă suntă totii aceleaşi pentru tâte cscadrânele. Efectivulă fie-căruj escadron este
determinatii printr'anii înaltă decretă.

Fie-care schimbi al une! Subprefectari for-

meză uă brigadă (căpraril) compusă din 6mevii laaţă din mal multe scuade şi comandată,
după importanţa sa, de ună brigadierii sâii de
anii sergentii,

.

”

Dorobanţii de la reşedinţa districtului sunt

asemenea împărţiţi în brigade forte de'la 13
pânăla 21 6meni comandate do-uni brigadior,
cândi după importanţa serviciului intră de
rândă la rogodință întruni schimbi, ducă s6ă
mai multe brigade, ela se comandă de sergenţ;,
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Brigadele portii asemenea nuimsre cari se ] Art. 19. Intrarea schimburilori se face Da=
succedi peste totă escadronuli.
|
mineca, la ora 1 după amâdi, afară de lunele
Fic-care ducă brigade vor fi comanăate de Mai, Iuniă, Iuliii şi Augustă, cânâă acâsta
unii sergentă. .
va fi la ameqă.
A

Arte 10. Dorobanţii unui distrietă formeză

Art, 20. Cândă suntă a intra de rândă, do-

Arte 11e Comandamentul şi diracținuea ser-

robanţiI se adună din vrenie la domiciliul gefului scuadei loră, care "! înspectâză şi-'ă por-

unii escadron

ce pârtă numirea districtului.

vicialui dorobanţiloră fio-cărui districtă este
încredinţată, unui ofig2r cu gradul de căpitan.

neste la comandantulă brigadsi de schimbă.
La casă cândă brigada este compusă de 6Arte 12, In privinţa administraţiunii, esca- meni din mai multa comunessă cătune depărdronală este priviti ca, corpă în parte,
tata între ela, aşa în câtă dorobanţii să fie sa-

ATte 19, Căpitanul ca comandanții a! escadronuiui arc tâtă îndâtorirea ptescrisă “prin
regulamentulii interiori ală trapeloră călări,
"Art, 14, Locotenenţii şi sub-locotenenţi!
sunță însărcinaţi sub orâinile comandantului
„cu funcţiunila co comandantulii escaronaluj
le ară delega specialmenta şi cu cele prescrise
pentru dânşii în regulamentulă servicialai in-

teriorii alii trupelorii călăzi, Acesta "1 pâte

ţine pe toţi la reşedinţa escadronului spre ai
întrebuința aci, la diferitele serviciica incumbă dorobanţilorii, stii a fixa nuzia sâă la măi

mulţi dintr'enşii reşedinţa la plăşile cele mai

puşi În unii drumii lungă penă la domiciliul
şefului scuadei loră, şefulă brigadeide schimb
le otăraste ună punctă de întrunire mai îndemânatică şi în drumulă postului, şi atunci do-

robanţii schimbului nu se mai inspectâză de

şeful scuadel loră, ci numai de șeful brigadei
de sthimbă,
-

" Cândă din causa localităţii nu se va putea

îndeplini nică acâstă disposiţiune, atunci sc vor

îatrani numai dorobanţii din aceeaşi comună

scă cătanii, şi oră pleca împreună la poatii
sub comanda celui mai vechii, care atuncicste

răspungătoră de ţinuta dorobanţiloră de sub

importante. Cândii suntă a so aşeda oficeril în comandă'i.
_
modă permanentă la altă garnisonă do cât aLa casă ca întrunirea să se fi făcată "nainte .
ceaa stabulu! escadronului, trebussce uă au do a ajungo la postă, şefulii brigadei face apetorisațiune specială Ministerială. Locotenentul lulă Gineniloră săi, le inspecteză îmbrăcăimnin-.
şi sub-locotenentulă escadronulai comandă ca tea, armătura, cchipamentali și caif, şi în urajutorulă sergentului-majoră, cela 4 plutone mă pornesc împreună la postă po drumul cal
în care se sub-imparte escadronulă la, exerci- maă scurtă,
.
E
ţii tactice.
Ie
|
.
Apelul şi inspecția se faca asemenea la post,
Arte 15, Mai multe escadrâns formâză ună cândă întrunirea brigadei se va fi fâcut acolo.

divizionii sub comanda unui majori.

Arte 21, Cândi ună dorobanţi va fi lipsită
Arte 16, Diviziunile toritorinle şi subiivi- de la rândiă din causă de bâl!ă, o dâtoră a, trăziunile ss inspaetoriile do dorobanţi aii sub mite şefului brigalci ună certificată din par-:
ordine dorobanţi! din cireunscripțiunea loră. tea primarului, atestândă bâi!a, şi a vesti pe
Arte, 17, Pentru servicii co sunt chiămaţi a gefali scuadei sâle de bâla sea. Certifizatulă
faca, dorobanţi! sunt puşi sub autoritatea ATi- va fi vizată şi de mediculă arondisinentalai de

nisteralui da resbală, Ministerului da interne,
Ministerului da jastiţie şi Ministerului de finange.

"lă presintă subprofectului spre a justifica absența, şi în urmă "lă trămite comandantulai

TITLULU II
Chiămarea

la serricii

va fi în apropiere.
|
Ia
Seful brigadel, lnâudă unii asemenea actiăi,

do escadronii pe lîngă statulăde oldă.

şi instrucțiunea

Art, 92, Cândi dintr'nă brigadă ară lipsi

maj maltă do duot dorobanţi, gefală brigadei

dorobanţilorii. Gratileaţiile acorda- va core da la şeful scuadel respectivă a'i da
te. Inrăţiătara de carte şi listo de alţi 6mebi în locă din schimbuli cel mai deconduite şi moralitate,

-

CAPITOLULU 1.
Chiămarea la servici! şi înstrucțiu-

părtată, raportândă despreacâstă înlocuire o
figerulai ce ra veni în inspecția postului sâii
directă comandantului de escadronii, dâcă în
cursuli stptEmânei nu vA veni po la post nică
uni oficerii.

ea dorobanțilorii

Art, 29. Da şi intrarea în postii so face la
amâqă scăla 1 oră după amâdă, noul schimbi

SECŢIUNEA 1

însă e dstoră a se afla la destinația. sea âncă
dela nouă ore de diminâţă, cândă echimbulă -

Chiămarea în activitate a dorovanțilorii

pentru serticiă ordinar şi peste rând
Art, 18, Dorobanţi! alternezii la serviciuli

ordinar, schimbându-se în fie-care stptămână,

se face la 1 oră după amâdă, şi la optă ore;
cândă acesta, 'sa face la amâdă, spre a area
timpi da exerciții, conformă prescripţiuniloră

do la secţia următâre.

i
7
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art, 24. Presenţa Smenilori şi a cailoră ce nului va putea aduce la reşedinţa sea pe unii
intru de rândiă se constată, la reşedinţa di- din ei, spre a le complecta iustracţia, pentru
strictului, de către prefect sâă directorul Pre- ca şi dânşii să fie în posiţinne a o preda, dorofecturoi, 6ră la plăşi de către subprefecţi şi la banţiloriă în dilele în cai întră de schimbi.
alte posturi isolate de şeful autorităţii locale, „* Bergenţii potii fi aduşi la instrucţie la statArt. 25. Din soldaţii de rând la reşedinţa majorulii escadronului, asemenea în dilcle în

escadronalui se daii şi ordonanţe (serritori) pe

cari iutră de schimbi,
A
Art, 33, Instrucţiunea, dorobanţiloră liberi
Comandantului de divizion duci soldaţi (au- pe ]a casele loiă se face Dumineca, la locuinţa
mai de ia escadronulă din reşedinţa sea);
sorgențilorii sâă brigadicriloră în timp de ducă
„ Comandantului de escadronii şi oficerilorii ore, întranindu-se pe brigade sii pe scuade de
subalterni câte unali. |
| către şefii lor şi sub priveghiarea, sergentului,
Art, 26. Dorobanţii trebaincioşi la paza
Cândiă dorobanţii unei scuado nu roră locui
temniţelorii co suntăîn oraşele de reşedinţă întracelaşi cătunii, adunarea se va, face în căale escadrânelorii, acolo unda acestea vori fi tauulă centrali, Acâstă disposiţiune se aplică

„a oficeri în număulă

următori:

puse în sarcina losii, nu voră fi destinaţi totii

şi în privința dorobanţilerii unci senade cari

aceiaşi, cari so alternezii numai între ci, la ţinerea temniţelorii, ci gradele ce se trămit tor

na.Jocuescii în aceeaşi comună.
Dica fără străgănirea Gmeniloră so vorii putea aduna la un loci daoă ssă mai multe scua- de, ele so roră exersa împreună.
Arte 34, Afară de aceste adunări, fie-care
dorobanţi este chiămatii pe fie-care anii de
ducă ori sub arie pe timpi de câte 15 dile
(tânina și primă-s$ra) neîntrerupt, sprea priimi
la statii-majorulii escadropnlui sâă altii loci
favorabilă instrucţia practică şi teoretică,

fi compusa pe rândă din toți 6menii diferitelorii
schimburi.
:
|

Art, 27, Dorobanţii ce intru de gnardă Ja

_temuiţă voră intra do rândiă fără caj,

Asemenea

se pâte destină unii dorobanţi

“după natara serviciului ce ati a face, a intra
de rândii fără cai,
.
Foilo do presență ce so certifică de oficerii
de intendenţă locală, urmeză a arăta esactă

preseuţa dorobanţilorii, cu sâii fără cală,

Pentra acesta ei voră fi adenaţi peste rînd

câte a patra parte din efectivul escadronulut

Art, 98, Osebită de servicială ordinari do-

caro formâză unii schimbi liberii de servicii, şi

In casii de concentrare peste rânâi, cl sant

ţinându-se pe timpi de 15 dile la statit-majorală. escadronului, începândii cu schimbalii co
esto asintra de servicii celă mai târdiii,
.
Art. 35, Epoca acestoră adunări catelăsată

“robanţii scuti chiămaţi la diferite serviciuri
şipesto rândă,
oc

dâtori a ze aduna în grabă polu locurile destinate.

|

.

a se

fixa de

către comandanții

de escadrâne,

cari; nescăpândii din vedere că manca câmpuJai nu trebuo împedicată, xoră alege timpulii

SECTIUNEA II
Tstrucţiunea dorobanțilorii

colii mai disponibilă ce arii avea dorobanţii,
Indată ce doreseii a faca uă asemenea adunare, comandanții da escadrâne vorii cere au| tovisaţiunea prealabilă a Ministerului prin ca-

Art. 29. Dorobanţii de rândă sunt excrsaţi lea erarchică,
.
Du
pe câtă va fi cu putinţă, în orele disponibile,
Arte 36. Cu ocasiunea, acestei concentrări,
de către. şefii de posturi. Cel de la reşedinţa dorobanţii se vorii exerza şi la tragereaîn ţindistrictului sâii, la casă, şi cei de la plăşi, sunt tă întrebuințândă cartuşele şi capsele re gula=
exersați sub priveghiarea ofişerilorii şi aceea, a mentari, adică do uă cam-dată 40 cartuşe cu
comandantului de escadronă. .
„- glonți şi 20 6rbo pe fie-care anii, până ce reArt, 80. La intrarea şi eşirea schimburilor gulamentuli tragerii în ţintă ra, determina
dorobanţi! se exersezii în cursă de trei sâii pa- altă-felă.
Ă
IN
:
tru ore, unindu-se dorobanţii ce voriă fi dispoArt, 37, Reoruţii suată împărţiţi pe schimnibili din schimboulă vechi, împreună cu toţi buri în părţi egale. EI nu suntă admişi la serOmenii schimbului celui noii, sub comanda celui mai mare la gradă s6ă celui mai vechii

din ambii şefi de schimbă,
Esereiţiulii ia sfirşită la amegă s6ă la 1 oră

după am6dă (după ano-timp). . -.

Art, 81, Pontru exerciţiulii dorobanţilorii

„servă do normă regniamentulă exerciţiului tru=

pelorii călăr).

-

Art, 02. Şefii.de brigade (căprării) find.o-

bligaţi a se ocupa isolatii de instrucţiunea 6menilorii de sub comanda lorii, şefulii escadro-

viciii mal înainte de a fi adunaţi pentru instrucţio la stat-majorul -escudronului po timp
de 20 dile, în caro timpi li se va preda atâtiă
instrucţia, militară curațiă disă, câtii şi cea trebuinci6să loră ca agenți administrativi şi ju-

diciari,
Indată deră după terminarea recrutărei şi
da se. va putea cu 20 dile înainte do ordinul
de eliberarea clasei celei mai vechi, comandan-

tul escadronului adună ia regedinţa sea po toţi
rectuțiipentru instrucţie, Adunarea acâsta nai
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scuteaco de nici una din cole-alte adunări pre- €rna, pe
timpulii câtă suntil la casele lori, să
rădute în acestă regulamentă.
.
urmeze Ia, scolele comunale ântţia instrucțiu-

Modulii concentrărei recruţiloră la instrue-

ție va fi regulată prin crdină spceială ali Ministerului de resbelii după cererea şefului deo.
» escadronii, făcută prin calea erarchică..
Dâcă acâstă instrucţiune nu s'a pututii face
înaintea liberărcă în miliții a clască celei maj
- vechi, locul recruțilorii se împlinesc în fio-care
schimbi de servicii, prin âment din schimburile cele mai depărtate, astii-felă ca schimbaulii
să fie pe câtii se va putea mai complectă.
Arte 58. Duţă terminarea fic-căreia din con?
centrările co suntă a se face Ja stată-majoruli
escadronalui, comandantulă dresâză ani raporti "detaliati de mersulă şi progresală in-

ne, adică citirea şi scrierea,

dică la 1 Aprilio, comandanții escadrâneloră

vorii înainta divisiunei

urmați caraulă, precum şi nota de progresulii
făcutii, subscrise do învățătorii -comunali dapă
lista ce va priimi de la fie-care comună,

Art, 44, La finele fic-cărul semestru, comandanţii escadrâneloră vor înainta divisiu-

nilorii teritoriale, prin calea erarchică, listă de

instrucțiunea militară, couduita şi moralitatea
sergenţiloră şi brigadierilorii,

- PIDLULU III

siunoi teritorială prir calea erarchică.
.
Art. 39. Pentru exerciţii marianaale şi pentra mobilisare în timpă de resbelă, dorobanții
se concentreză conformă, disposiţiuniloră legi
organice, şi în urmă a ordinelorii speciale a ATi.
nisteralui de resbeliă,
,
:

II

Gratificaţiunile acordate dorobanţilorii
Art, 40, Cândi

„Despre caii dorobanțilorii

CAPITOLULU UNICU.
Condiţiunile cailoră dorobanţilorii şi
despăgubirea acordată în casti de perdere.

ună militară din corpul

SECTIUNEA 1
" dorobanţiloziă se distingo printr'unii actă de
curagii şi devotamentii să cârdii a făcut verCondiţiunile
calului
dorobanțuluişi obligațiu- ună serviciă peste cele co cra, obligată, ori a
mile impuse la cumpărătorea lui, Intreţi- riscati pericole seriâse, pâte-fi recomandati
nerca lori,
|
Ministerului pentra nă gratificaţie plătită din
nasa, do înțreţinere a escadronului sâii alto |
Art. 45; Dorobanţală trebuo si'şi cumpere
fonduri. Ac6stă gratificaţio va, fi fixată de Micalulii din propriele sâle midlâco şi să satisnisteră după însemnătatea serviciuluy,
Art, 41, Totă subofigerulii, brigadierulă sâi facă condiţiunile următâre: talia celii pugină
do 14 pumni, vârsta dela 5 penăla S ani (versoldatalii dorobanţi, care, în timpulă serviciu- sta
acâsta trobua a o avea calulii la epoca pu- |
lui, sâii cândii vori fi liberi, va fi arestată ună
dezertori s6ii uni recrutii absentă, aro dreptă neril în serviciă), să nu aibă nici ună defectă
care "i ară face impropriă servicişiului
întrun
la uă gratificaţie de acea lei din sumele ce va cuvânt
să însuşâscă, condiţiunile calulni de cadestina

Ministerală de resbală,
Deca va fi arestati ver-unii mnilitariăi cu con-

godiulă expirată

valerie uşâră în coca, ce privesce: conformaţiu-

nea lui,

”

.

.

, unii rezersistăi co n'a ajunsi
Arte 46. Nici un dorobanţi nu'ş! pâte cumla destinaţiunea, lui la timpă făra motive legale sâii ună miliţianii cu chârtiilo în neregulă, ptra cal fără aprobarea unei Comisiuni constiva priimi asemenea uă gratificațiano da cinci tuită din s comandantul escadronului, unul
din ofice
şi veterinarali
rii districtului sub pralei după aprobarea Ministeraiut,
N
Aceste gratificaţiuni nu sc vorii da de câță şedinţa comandantului de escadronii,
Comisiunea, se institac do câte or! va fi trepe bază de piese justificative făcute de auto- bainţă,
după
inițiativa preşedintelui şi decido
rităţile militare respecti

“tota amenuntele

meritului.

ve şi coprindătorii de
necezarii pentra dovedirea

CAPITOLULU III
„ Iuăţătura de carte şi lista de conduită
și moralitatea dorobanţiloră

.

teritoriale, prin calea |

erarchică, listă do numele dorobanţiloră ce aă

strucţiunii şi îl înninteză comandantului
diri-

CAPITOLULU

|

Art, 43, La finele somestrula! do ârnă, a-

prin majoritatea voturiloră,
Art, 47, Calulii priimitii do Comisiune va f
înferată cu numărul: matricali alii omului *

sub cârnă şi înscrisă cu tâto semnalementele
întruni controlă ali escadronulul.
Art, 43, Nici unii dorobanţ nw'şi pâto vin-

de sâii schimba calulă ce ară fi âncă buni de
servicii, afară numai de ra găsi a lua în locui
alinlă mai bană, In asemenea casă vinderea

Art, 42, Toţi dorobanţi suntii obligați”ca scă schimbarea trebue
aprobată da comisiune,
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Art. 49, Cândă uni calii nu mai e bunii de | celă momentă sub comanda unni ofigerii, per= servicii, dorobanţulii e obligatii a'li roforma derea se constată printr'ună procesi-verbalii
şi aşi cumpăra altulii, Reforma este pronan- ce trebue dresati chiarii atunci da ofigarii, ră
ciată totă de Comisinnea instituită.
dâca calulă este din trupa condusă do ună subArte 50, Dorobanţulii nu ra putea dice'nică ofigari s6ă brigadieră, să cânăii dorobanţalii
nă-dată că "1 a murită calulii sâă i s'a fu- so găsesco isolaţi, constatarea 'se face prinratii, fără să aducă dosâda primarului prin ca- tun procesii-verbali dresati de primarul
re să constate acâsta,
locului, care va fi vestită despre acesta,
Inloenirea calului priveseo pe dorobanță, cn
Art, 593, Procesulii-verbală'ra menţiona în
drepti de a recurge în contra furului sâii în modulii celii mai clară împregiurarea, în care
contra comuuzi, dâca, legea poliţiei rurale ară s'a întâmplatii perderea şi din co causă s crepermite-o,
o.
,
: dea fi provenită.
Art, Dl, Precum esto poprită a se face vreArt, 59. Cândă di causă de servicii nu ao
uă reţinere din solda dorobanţului
de că tro şe- va îi ocasionatii mortea calulut, dâră va fi dofii săi ca să i so cumpere vre-unii €facti de bânditiă ver-ună beteşiagă ce Var faca improîmbrăcăminte, asemenea şefil nu suută îngă- priă serviciului, dorobanţuli are drepti la uă
duiţă a face po midlozitoră păntru cumptrarea despăgubire fisată de Ministerul de resbealii,

calulni dorobanţilori,

.

Art, 52, Furagiulii. cailoră se dă de Statii
numaj po timpulă cândii dorobanţii santii concentrață; fara giul se dă s€ă în bani sâiiîn natură,
după cum Ministerală va fi otăritii prin ordinele speciale da la cară comandanții nu sc pot

abate chiar cu consimnţimentulă dorobanţilor.

Arte 59, Potcovituliă cailorii este în sarcina
! dorobanţilorii; comandanții poti încheia contracto cu particulari, fără însă ali obliga de

câtii că dorobanţuli so îndâtorâză a, plăti abo-

calculată astă-felii ca împreună cu valârea ca-

lulivi să nu trâcă gifra da 300 lei,

Evalaaţiunea calului deveniti improprii serviciului se va faco totii de Comisiunea consti
taită,

-

păra altă cală, şi aro facultateaa vinde calul

săi bstejiti,
„Art,

"ţine do Stati; uns6rea necesară so liberâză

dorobanţilorii do către comanăantuli escadronului din masa, de întreţinere, după autorisaţianea specială

Puneţiunile flc-cărui gradii, Pegistrulii

«

CAPITOLULU 1.
-

Disposi fizzaut generale
Art, Gl, Disposiţiunile regulamentului set .

viciului interiori ali trupelor călări cate a-

plicabile dorobanţilori, -

acordată

"CAPITOLULUI

E

:

”

-

Art. 56, Gurernuli acordă uă despăgubire,
care se va determina prin evaluarea calului perdutiă şi care în nici unii casti uu va, trece cifra
de-300 lef, dorobanţilorii af căror cai mor în
" împregiurări şi din cause ineritabili ale serviciului, precum gâne răpedi în escorte, urmă-

xiră de tâlhari și altele,

!.

SECTIUNEA 1

'de guvernii doo-

banţilorii ce îşi perdă caii din causa ser-

ciciului,

.

„Puneţiunile speciale ale ofigerilor+i
de tote gradele -

-. BEOTIUNEA II
Despăgulirea

do vizitaţiune

sâii generală, dată de şefulă

circumscripţiuniloră.

despăgubirea

TIPLULU IV?

terinari, dorobanţi vorii fi instruiți cum aii a

Art, 55. Harnaşamentulă cailoră se între-

pentru

dorobanțului va fi ordonanţată nominală. .

„Art, 5t. Ingrijirea cailoră şi vinderea, lori

procede la îmbolnăvirea cailor, servindu-so
comandantul de escadron, pentru acâstă înstrucțiune, cu instrucţinnile elaborate de Ministeruli de resbelă,:şi publicate în Jonitorulă
dstei No. 1, din anulii 1370.
.
!

|

60, Mandatul

namentuiă săi convenitii directii poteovaralui,

s2 face prin veterinari ai stabului.
Pentru casulă de lipsă a unorii asemenea, ve-

.

- Dorobanţulii este atunci obligati a'şi cuni-

—

„_u
Art.

Şefii-de divistonăă

02, Şofil do divisionă priveghiază ser-

viciulă escadrOnelorii
din cireumscripţiunilo lor
în tâte ramurile sâle.
!
Art. 63, Ei nu sa ocupă cu detaliarilo servicinlui, cara trebuo a fi regulat de comandan-

ţii escadrânelorii. Ca tâto acestea, dâca oi observă Gre-care negligenţă şi neesactitate, să

Art, 57, In casari do asemenea morţi, dâca deea priimescii reclamaţiuni, ei cerii comptă,
calulă perită face parte din trupa pusă în a- de situaţiunile serviciuluy, îndreptâză ncregu-
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specţiile ce este obligatii a face la, fie-care tri-

gulamentară, precumă şi a lemneloră de a se
întrebuința cu economie.
ST

gubacuna în registrulă de visitaţiune în josul
subscrierii comandantului de division spre a

exerciţii la intrarea şi esirea schimburiloră
precum și înoreledisp:onibile, şi fac teorie 6monilorii presenţi asupra instrucţianei militare şi
speciale a dorobanţilorii.
Ti subserii în registrului respectivă, arttârd
starea în care a găsitii postulă la inspecţie.

mestru.
i
Pentru acesta comandantulii cscadronalui ra
“ ace actii de presenţă.
Art, 92, Comandantul eseadronalai va ţine

şi ună registru în care să se vâdă soldaţii degcrtori şi recruţii absenţi ce trebuescă urmăriţi. Acestă registru trebue a fi ţinută în toţi
Gc-una, la curenti aşa în câti în totii momen-

tulă să se pOtă vedea ce desertori scii recruți
sai prinsi şi car! nai santii de urmărit,

La fie-care finită de lună trămite Ministera-

? Arte 99, Ei se asigură A6ca dorobanţii faci

Arte 100, L.ocotenenţii şi soblocotenenţii so

înformâză prin comune dâcă dorobanţii sa a-

dunii Dumineca la; cxireiţiă.
Art, 101. Deca în timpaii cândi ofgerii sa

găsescii prin plăși aflu vre-nă împregiurare
extraordinară, se transportă îndată la JocaliJulă şi activitatea co depunii.
tate şi ranortezii comandantului de escadronii Uni asemenea registru se va da la fie-care imediată.
:
>
|
plasă pentr a servi ia urmărire,
Art, 102, Dapă terminarea fio-cărtiinspece
ţiuni, ofigernlă, întoreându-sela statii-majo:ul id
escadronuluj, sepresintă comendautululinmică
wnută de serricii, şi îi înfăgişeză unii raportii
Locotenenţi şi sublocotenenţă
detaliată asupra tesultatulai inspecţiuaci.
" Arte 103, Ea depunerea furagiului po la
“Art, 93. Locotenenţii şi sublocotenenţii
sunt puşi, locotenenţii şisublocetenenţii , fic-cari

lui ani extractii din acesta, spre a se vedea ze-

SECŢIUNEA-1I1

puşi la disposiţia comandanţiloră de escadrâna

pentru tâte ramurile serviciului, şi ai obicinuiti reşedinţă stabilă în aceaşi comună cu
Btatii-majorulu escadronulai unde alterneză. Li
se pâte însă desomna, în modul fixat mai sus,
uă altă reşedinţă,
Art, 94, Fie-care din aceşti oficezi are sub
comandamentul stă ună numării de scuade cât
sc pote mai egale cu ali celorii-alţi ofigeri.

pentru posturile co aparţin comandantul ai lot,

mergi a face constatarea..

|,

i

Art, 104, Lecotenenţi! şi scblocotenonții
ţină livretă de Gmenii şi caii plutânaloră ca le
sunuă încredințate..

:

SECŢIUNEA IV
Modulă, de înlocuire provisorie a ofireriloriă
în casii de vacanță, absenţă scă bilă

„Tâte brigudele ce facă serviciila unt postă,
în câte patru schimburile, suntă puse gub comaucamentuliă aceluiaşi ofigerii.
Art, 105, Cândă autoritatea superiră nu
Locotenenţii şi sublocotenenții comand scua- va fi dispusă altă-fcli, în timpulă vacanțeloriă
* dele pase sub ordinele lorii şi suntii responsa- de fancţiuni şi în casă de absenţă sâii bâlă,
biii de poliţia, disciplina, echipamentulă şi armătura loră, precum și ds starea cailorii lori.

îvlocuirile provisoriă psntru fie-care gradiă de
ofigarii să se facă astă-felă :
Art; 95, Locotenenţii şi sublocotenerţii viComsndantuli de division prin comandansiteză bripadele aflate prin posturi ozi de câte tul de escadroni ali districtului unde este
ori va găsi de cuviinţă comandautulă escadro-, re;edinţa divisionului.
nalui, care calculeză disitaţiunile aşa ca, să se
Acestă înlocuira în ceca co priresco numa!
găsâscă toti-ac-una:de rind la serviciă uă altă expeduirea lucrăriloră curenta. '
brigadă de câtii ceea ce se va fi aflatii la visiComandantuli ds escadronă prin locotenent,
taţiunea precedentă, seiiîn lipsă de lorotenentiă, prin sublocotencuArt, 96. La inspecţiunile prin plăşi, locoto- tulă celă mâi vechii.
”

tenenţii şi sublocotenenţii se informeză de la

Subprefesturi

şi alte autorităţi locale,

dâca

dorobanţii împlinescă serviciulă cu exactitate,
decă nu daii loci ln ver-uă

plângere

şi în fine

dâca dorobanţii na ai ver-nă reclamaţiune de
făcută,
:
|
Art, 97. Aceşti oficeri facă inspecția casarmelor, grajdurilor şi a cailor, trec uă revistă

detuliati asnpra tutulori efecteloriă de îmbră-

căminte şi echipament aflate asupra Omenilorii.
Ari, 95, In aceste revisii oficeril sunti îndetoraţi a exersa uă'eractă priveghere asupra

faragialui spre a se împărţiîn cuantitatea re-

” CAPITOLULU III
Puncţiunile sub-oficerilorii şi brigadie-

riloră şi registrulii de vizilaţie " SECȚIUNEA 1
Sergenţi-majori, numirea Joră

Art. 106, Sergentuli-majoră esto pusăsab

|

MILITARE

ordinile comandantului de escadron pentru diferitele servicii privitOre la atat-majorulă es"cadronului,
Elă este însărcinat cu tâte îndâtoririte puse
" asupra lui prin regulamentul serviciului interiorii al trapelor călări, po cât este compa-

tibile cucorpulă dorabanţiloră, precum şi colea
alte obligaţii atribuite adjatanţilori

sub-ofi-

ceri şi vacmaistri, întru câtă îndâtoririla ace-

=

-

e

1

disponibili; 6ră pentru cei liber! de la serviciă,
se va asigura dâca se exercită în tâto Dumine=
cele prin comunele loriă,
”
"Art, 115, Elă directâză şi comandă exerei=

țiarile brigadeloră întrunite lu intrarea şi eşi-

rea lori din schimburi în orele prescrise.
Arte 116, Asistă la facerea schimburiloră
între brigade, după ce matântâiă a inspectată

noulă şi vechiulii schimbă, spre a se încredința

stora ară fi. indispensabile instituţiunii doro:
.
banțiloră,
Art, 107, Sergenţit-majori so iati dintre
sergenţii armatei permanente stă dintra cel
trecuţi în reservă sâă liberaţi: Asemenea ei
potă fi numiţi dintre sergenţii de dorobanţi al

de starea cailoră şi efectelorii de diferita cate=
gorii, precomn şi de instrucţiunea teorotiză a 8menilorii,
a.
|
-.
Art, 117. Eli esto obligat a faca irepecţii,:
celă puginii nă-dată po lună, pa la casele loră,
Smeniloră afară din rîndă, din circumscripţia
sa, fia că din ori-ca brigaâă, spre a sa asigura

lor uni îngagiamentă voluntară pa tennenuli prevădutii în

voră informa cu scrupulositate do la primarii
respectivi d$că 6menit aii bună conduită pe la
casele lorii şi, în casă do a, descoperi că parto
din dorobanţi lasă de doriti în privinţa mora-

unui escadronă şi“cari s'ar îndâtora, la uă pre-senţă sub arme conținră. .
deca, enii suntă bine
şi decă tâto efoc„Art, 108, Ssrgenţit-majori sunt dâtori a tele de ori-ce categorihrăniţi
e sunti bine ţinute; se
contracta înainte de numirea
legea recrataţiei,
.
Ei se numescă în funcțiunea acesta de comandantuli diviziei teritoriale respective după
raportul: comandantului escadronulni transmis prin calea erarchică, și nu pot perdo fune-

ţiunea de câtii pentru casuri de casara prevădată în serviciuli interiori. Mai pot fi aseroo-

ne2 trămişi directi de către Minister.
Art, 109, In casii da casare, sergentul-imajorit este obligată a îndeplini termenulă în ga“gerii s€lo în trapele din armata permanentă şi
în corpulii desemnat de comandantul diviziei

teritorială.

a

Îităţii şi a conduitei, va întreţine uni proccziiverbală cu primarulă comunef,, pe caro îl înainteză cu raport comandantului do escadron.

Arte 118, Eli droscză la fie-care schimbă

gtatii do e0ldă, certificatii de dânsul și vizată
de sub-prefectii, după caro priimesco da la căcadroni banii gi îi distribue Gmenilori,
Solda şi hrana lui, precum şi faragială ca-

lulni i se plătesca în permanenţă,

Art, 119, Eli pâte îi chiimată:la stată-

majorulă escaironului, pentru instrucţie, do

câte ori comandantul
de trebaință,

_ SECTIUNEA II

da ezcadroni va creds
”

Art, 120;In casti cândă va lua sciinţă de la
autorităţile civilo că Gmenii daţi pentu soxvi=

Sergenţii şi sergentuli furieră

ciă pe lingă acele autorităţi nu îndoplinescă
cu stricteţe ordinile date, sâii punti negligantță

Sergenţii permanenţi

Art. 110. La fie-care Subprefectură se va o- în executarea lorii, va lua po dată urgente şi

rândui ună sergent care va sta în permanenţă:
şi a cărti numire sa va face după modulii ară
tatii pentru sergentulii-majoră.
|
„ Arte 111, Acesti sergentii priimesca în permanenţă solda şi hrana, sd
Art, 112, Sergentulă permanentă ţine tâte
registrele priritâre la circumscripţiunea:
sa,
precum şi controle nominale de 6meni şi caj,

energice măsuti de îndrepture, şi în catari pisve va raporta urgentă comandantului 'ss*a-

dronului.

“ Sorgenţi!

,

Art, 121. Sergenţii conu saat sergeaţi permanenţi, ţină numai contrâlele scuzdelorii ce

compunii semi-rlutonuli lură şi suntii supuşi
aie scuadelori plutonului de sub comandă'i şi ca astii-felă la tâto îndstorizile preseziso pen=
ale diferitelor brigade co intru de serviciă; tru sergenţi în regulamentul serviciuluy in-:
ține inventarulă mobilierului casarmei şi graj- teriorii.
E
i
„dului dorobanţilori; în grijesce conservarea fu-

rageloriă şi lemnelorii, precum şi a altor ma-

teriale.

-

,

Art, 113. Eli este respundătoră atâtă de

totă co esto prescrisă în articolul precedent cât
gi de întreţinerea cailoriă şi efecteloriă de deo-

sebite categorii,
j
”
,
—Art. 114, Instrucţia Gmenilorii din circumscripţiunea sa Si esto spocial încredinţată, pen-

tru cara finitii cli va exercita Gmenil de rindii
,

Art, 122, Cândă dânşii întru în schimbă
sunti subordinaţi sergentului permarentii,
Art, 199, Sergenţii suntii rospundători de
instrucțiunea, disciplina, ţinerea în bună stare
a echipamentului, îmbrăcămintel, a coilor tu-

tuloră Omeniloră de semi-plutonulă lori, .

.

| Sargentulă furieră Art, 124, Sergentali farieră stă ascmoiea

-
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în permanenţă la stati-majorulii escadronului
gi se află sub ordinile directe ale sergentalui+ majoră; îndâtotirile s€le sant prescrise în ser“viciulă interioră,

cu sub-prefectulă, dâca la acea Subprefectură
nu se află sergentii scă sergentă permanenti.
Visitarca comunelorii se face totă-dâ-una din
duo! dorobanţi, 6ră gânele şi patrulele după

trebuință.
II
"Art, 139, Furagiulă şi lemnele trebuinciâse .

SECŢIUNEA III
Brigadierii şefi de scuade şi de brigade

Şefii de brigade
Art, 125, Șefulii de brigaaă este imediată
sub ordivile sergentului de schimbii şi permanent, și e dâtor a'i executa, în limitele legiloră
şi reglementelori, ordinile autorităţilor pe lingă care facă servicii, relativii la serviciul
“Statului,
.

le va priimi de la sergentulă permanenti
raţii reglementare,
,
d

în

„Art. 131, Şefală brigadei ţine Jivretiă de 6-

menii brigadei sâle,
.
Art, 155, Şefulă brigadei, care va libera,
dorobanţii din servicii, stă care ară scuti ps
cei de rânâii, va fi aspra pedepsiti.

Art. 126, La schimbarea din postă să în

cursuli

săptimânet,

comunică dorobanţilori

numele şi semnalimentele individilor ce snntii
căutaţia se prindo şi care 'se crede a fi spriji-

niţi în drumulii aceloră dorobanţi stă în comu-

-. Cândă densală ară fi fostă întrebainţată de nele loră şi le ordonă ai prinde.
către autoritatea pe lingă care este dat Ia unii
Art, 157. Dumineca, cândă nu este âe serservicii ce este 'contrariă

orâinilorii priimite

de la şefii sti militari, va raporta casulii prin

sergentuli permanentă comandantului de escadrenă, însă va A dâtoră a, excenta serviciulii

'corutii.
”
|
“Ari, 126, Cea d'ântâiă dâtorie a unui şefă
da brigadă este a da 6eniloriă do sub ordinile

atle exemplu de zelă, activitate, ordino şi supunere ; clă trebue să exerseze autoritatea că-

tro înferiorii săi cu bună judecată şi fără asprime îus€ fără familiaritate,
Eli este rispunditoriă do totă ce se atinge

"de serriciii, ţinuta, poliţia, şi buna orâino în
brigada, sa, precum şi de starea cailorii.

|

“Art, 120, Eli întrebainţeză către subordi-

viciă gefulii brigadei adună Gmenii să! la exerciţiii, conformă prescripţiuniloră de la art. 33.
-

Şefi do scuade

Art, 19$, Brigadierii gefi de scuade seconformă disposiţiunilor relative la brigadieri din
regulamentulă serricinluă interiori ală trupe- .
loră călări:
SR
ELI
|. Denşii suntă răspundători de instracțiunea,
disciplina şi ţinuta dorobanţilor diu scuada lor.
Art, 139, Denșii ai a iugriji ca 6menii do
vîndă din scuada lori să intre exactă în ser-

viciă la schiinbuli lori, Peutru acâsta dânşii
ţiuă vuă controlii do meni din scuada lori a-

naţii e€i midlocele de îndreptare la care regu-. vangiaţi po schimburi. :.
lamentele îi dă drepti, şi A6ca acestea, nu sună
„ Lâpsa nominală a omenilorii ce intră de ser- .
de ajunsi, esti raporteză şefilorii; nu trebue însă vică din scuada lori o preda şefiloră de bri- ”
a uita nici uă-dată că priu influenţa sa morală gadă cu arttare de motivele pentru cari veritrobae a le însufla iubirea dâtoriiloră şi exem- unulă Qin dorobanţia lipsită de la rîndul săi, plulă de demnitate personală ca trebue a caArt, 140. Şefnii de scuadă este subordoractorisa Gmenii din corpulă dorobanţiloră.
natii şeful do brigadă.
.

Art, 125, Pentru modul intrării în serviciă

SECȚIUNEA IV

cu brigada, să se conforme preseripţiilorii de
la art, 19 și cele următâre.
”

Art. 129, Sorvicinlă dorobanţiloră de lu

Sub-prefectură

este regulată

Registru de visitaţie

de către șefolă

brigadei caro şi este respundătorii do moduli

exercitării lu,
-:
“
"Art, 159, Şefală brigadel nu pote lipsi de

la postă pentru verl-ună scrviciă de câtă numa! cn crdinulii şefiloră militari. Art, 181, In orele disponibile scâte la exercițiă dorobanţii de care va putea dispune,
Art, 182, Şefuli brigadel pregătesce şi regulcză cele trebuinci6se pentru transferarea arestanțilorii, executarea mandateloră

jadecăto-

resci şi aducerea menilorii ceruți de Tribunale.
Facs cunoscutii dorobanțiloiii ordinile ce priimesca, trăite dorobanţi în visitaţinnea comuneloră, în gâna şi în patralo prin înţelegere

Art. 14, La fie-caro Sabprefectură va f&
uuă registru separată în duos părţi,
In partea,L se vorii face inscripţiuvile asupra
inspectării postului de către cei în drepti:
Cră partea II va coprinde inventariulă asupra”

tutulorii objectelorii postalvi,

Art, 142, Acestă registru sigilatii şi para»
fată, arendii a justifica visitarea postnlai de

către cei în droptă, ee va ţine de sergentulă
permanenti

sâii sergentulă. să brigadieruli

de schimbă.

:

”

|

Art, 143. Cheltuclele înfiinţării acestar ro-

gistro se voră

suporta de masa de întreținere

a escadrâneloră ds dorobanţi,

MILITARE

- TITLULU-V

a

.

143

- cuvinte de batjocoră la adresa: autorităţiloriăi
constituite, scripturi, afişe şi placarde, incendiarea provocândă la revoltă, la rescâle, Ja asa

Autoritatea Ministerelorii asupra dorobanţilorii şi raporturile acestorii din

sinate şi la jafuri,

_

Nărălirea ca violență intruna s6ă mai multe

telegrafice şi derîmarea de cătra inurmă atâtii eu Ministerele câtiişi cu staţiuni
divii resvrătitori a aparatelori de telegrafie

cele-alte autorităţi civile şi militare.

electrică s6ă aeriană.
E
Degiadarea unei părţi Gre-care a căi! drumurilorii de feră comisă în reunire rasrrătitâre

CAPITOLULU 1

cu rebeliuni şi jaă ; IN
Și în generală tâte evenimentele cari ceră

„Autoritatea Dlinisterelorii asupra doro"banțiloră
|

SECŢIUNEA

,
1

E

- nimente voră fi făcute astii-felă:

+. .
- Pentru cele ce s'arivi la reşedinţa districtu-

-

Autoritatea Dlinisterului de vesbeliă

măsuri urgente şi- otăritâra sâii pentru a preveni desordinea, s6i pentru a o potoli.
„ Art, 146.-Raporturile asupra acestoră evo-

|

Art, 144, Ministerul de resbel are sub au-

lui sâii în apropiere, de către şefii de escadrâne.
Pentru cele petrecute prin Subprefecturi diroctii de către ofşarii escadronului aflaţi acolo,
Gră în lipsa acestora sergenţii permanenţi să
şefii posturiloră vorii avisa, urgenti pe comandantuliă escalronulvi.
Ă

toritatea şi în atribuţiunilo scle organisaţia,
comandamentulii şi executarea rogulamentară
a tutuloriă părţiloră serviciului,
.
Pecratarea, înaintarea, schimburile divtr'an
corpi într'altulă, eonceliurilo, liberarea de
SECŢ IUNEA 11
termeni.
O
:
Autoritatea
Dinisterului de interne
Qrdinulă interioră, instrucţiunea, poliţia şi |. disciplina, ţinuta, armătara, solda, echipamer:Art, 147, Măsurile trebuineidse spre a atali, aprovisionarea furageloriă şi lemneloră şi
verificarea comptabilităţii, inspecţiile şi în fine sigura liniscea ţării, pentru menţinerea ordinei şi poutra executarea l2giloră şi regulamenoperaţiunile militare de totii felulii.
“Art. 145. Ministerali do resbelii va Îi în- telor de administraţie publică emană do la
cunostiinţatii prin raporturi directe din par- Ministeruliă de interne.
Elă dă ordine pentru poliţia generală şi pentea cacadrânelori pentru unele din evenimenCu
tela însemnate petrecute în ciscumscripţiunea tru siguranța Statului.
Art, 148. Escadrânele de dorobanţi raporfie-cărui escadronă şi despre car! ară avea cunoscinţă, precum arestarea celorii ce îndemni teză direct Ministerului de interne pentra tâto!
soldaţii a deserta, precum şi a persâneloriă în- casurilo, despre cari suntă obligaţi prin articotrebuinţate a rădica planul oraselor şi ală Jul 145 a încunosciinţa pe Ministerul de resbel.
Ozebitii de acesta, ele mat raporteză şi de-'
teritoriului, s6ă a'şi procura sciinţe asupra forţei şi mişcării trupeloră; prinderea corespon- spre următorele evenimente ca ari fi avut; loci

dințeloră şi a veri-ce piese cari ar da loc lain-

în circumscripţiunea districtului :

Atacurile trăsuriloră publice, curicriloră şi
- dică, sei cari ar putea produca probo decrimele
.
şi complotarile atentătâre la siguranţa ţărei. convoiuriloră de bani ai Statului;
Aszasinatele cercatesâii săvârşite asupra fancDistribuţiunile de bani, vină, liqaeruri îma
|
.
pătătore şi alte manevre cu scopi a farorisa ționariloră publici;
Adunările, escursiunilgşi atacurile făcători- |
desertarea, sâă a opri pe militari d'a sa întâzce
Joriă de rele, reuniți şi organisaţi în bande, desub drapelelelori,
îi
.
.
Atacurile directe contra forţei armate însăr- vastândi şi jefoindii proprictăţile..
cinată a escorta pe arestanți,

Atacurile convoiurilorii de muniţiuni de re“sbelă, jefuirea mapaziiloră militare,
Provocaţiunile la revoltă contra guvernului,

Epidemiile ivite şi în generală tote ereni-

menteie ce ar cere măsuri urgente şi otăritâre,
Art, 149, Pers6nele obligate a da aceste încunosciințări suntă sergenţii şi brigadierii de

atrupamentele sediţidse arândii de objectă je- dorobanţi, în locurile unde se află servind prin
firea convoiuriloră.cu grâă, poromb şi făină. comandanţi! lorii respectivi.
Turburările populaţiunii.
|
Atrupamentele armate eâă nearmate caliâ-

cata da legi ca resvrătitore,

Dascoperirile de deposits de arme. ascunse,

ateliere neautorisate pentra fabricaţiunea prafulul de puşcă,

scrisori resvrătitâre, semne şi

SECŢIUNEA JUL.
Autoritatea Ministerului justiției

“Art, 150. Serviciulă ofișerilor de dorobanţi

consideraţi ca ofigeri ai poliţiei jndeciare, când
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vori lucra, ss în casii do flagrantii delictă,|

s6ă în virtutea une! inritări din partea, autorităţii judiciare, este de atribuţia Ministeruluă do justiţie,
-*
|
SECŢIUNEA 1V
Autoritatea Ifinisterului de finanţe

Art. 151, Serviciul ofigeriloră de dorobanţi,

consideraţi ca funcţionari ai Ministerului do

“Art, 155, Ajutorulii dorobanţilorii este a-

cordatii oră do câte ori este cerutii de actia că:
xora legea lo dă dreptii.
Art. 156. Casurile cândă dorobanţii poti .

fi ceraţi suntă tâte celo prevădute prin legi şi

regulamente.
:
Art, 157, In cereri trebuo să se citeze legea care le autorisă , motivul, ordinul sâă

sentința, în virtutea căreia suntii făcute,
Art. 158, Cererile na trebue să conțină nică

finanşe se întinde asupra contrabandeloră, a- "unii termeni imperativă, precum : ordonămă,
supra adjutoralui pentru împlinirea dărilorii obligămi, mandămi şi nici ua expresiune sâă

şi asupra, transmiteroi baniloră de la uă casă
a Statului la alta,
.

_OAPITOLULĂSII

formnlă care ară atingo considerația rangului
persOveloră către cară se adreseză,
.
Arte 159, Cândă dorobanţi! suntii legal-

mente ceruţi spre a asista autoritatea în exe-

cuţiunea unni actii s6ă a unei măsuri Gre-care,
ei nu trebue să fio întrebuinţaţi de câți pen-

Raporturile dorobanţilorii cu autoritiiţile locale civile şi militare, onorurile tru a asigura efectul rechisițiunii şi pentru a.
ce se daii de către corpul doroban ților. face să încuteze la treboință dro-ce împedicări,
SECȚIUNEA I
Disposiţii preliminarii

„Arte 160. Dorobanţii nu trebue depărtaţi
din fancţiunile cară facă objectulii principală
alii instrucţiunii loră, spre a purta convertele
autorităţilor, Numai în casii de extremă ur-

şi cândi întrebuinţarea midlâcelorii orirt, 152, Corpalii dorobanţilorii find pusi genţă
dinare va aduce întârdiere vătămătâre afacerii,
lîngă diferitele autorităţi civila Spre a asigura atunci
autorităţile recurgii Ja.dorobanţi penexecuţia legilorii şi a regulamentelor,
aceste tru expediarea converteloriă Jorii. Afară de azatorităţi în relațiunile şi corespondinţele loră cest2 circumstanțe
excepţionale, cari trebuo să
ca şefii acestot părţi a forțe! publice sunţii dâ- aibă loc
forte rar. autorităţile nu sent pe: mise
târo a.obserra regulele cuvenite ctichetei, şi a se servi
cu dorobanţii în rxpodiarea de hârtii.
nică într'unii casă să nu aibă pretenţiunea a €Dorobanţi cu tâte acesteaso snpun la ori-co
xersa uă putere crclusiră asupra acestor trupe,
cereri
din partea autorităţilor spra
pici a so amesteca în detaliarile interiâre alo a purta întâmpină
hârtii, îusă comandanții escadronoloră
serticinlui lorii; militarii do tâto gradele din cândii
că aceste cereri derinti abuzive,
corpulii dorobanţiloră trebue asemenea, să fie eşindi observă
din limitelo preacrise în aliniatulă preîn lirnitole dâtoriilori loră către diselo autori- cedentă,
se plângii Ministerului de resbelit prin
tăţă, observândii către densele consideraţia ce calea erarchică
în casuri ordinare, şi directă,
„li se curine,
:
,
în casuri
„Art. 1989. Acţiunea autorităţilorii admini- dantului doextraordinare, raportândii şi comandivisionă. strativo gi judiciare asapra- doobanţilori în
Art; 161, Dorobanţii ce snnţiă dați ca orceea ce privesce funcțiunea lori nu se pâte edonanţe
xersa de câţii prin cereri formale, subscrise şi ministratiprefecţilori sti altorii funcţionari advi, suntii exclusivamente' destinaţi
datate.
i
Cu tote acestea suntii serciciuri ohicinuite, pentru afaceri de servicii alo administraţianiă
şi ca nici ună chipă ci nu roră putea fi întreatâti la reședința districtului cât şi pe la Subprefecturi, cari se potii satisface fără cereri bainţați în serviciă particulară, Sersiciulii du:
,
înscrise, precum : transferare do arestanți şi rEză 24 ore.
La, ori-ca abatere din partea acestori doroexpediare de hârtii în casuri excepţionale şi ex- banţi,
e! nu rori putea î pedepsiţi de câtii de
tra-urgente,
şi escortări do bani ai Statului.

Atunci însă trebuesc a se lua dovegi temeinice
că asemenea casuri sai adresatii în realitate,

Art, 15%, Cererile suntii totă-d6-una adresato comandanțiloră de dorobanţi ai distrie-

tulai unde ele trebuescii a priimi execuținnea
şi, în casti do refasă s lu ofigerulii sub ordinile
căruia se află imediată celi ce n'a ascultati

câiezea adresată.

gefiii lori militari.

o

- Pentra aeâsta, oră cândă prefecții sâă alto
persâne, arendă la disposiţio asemenea ordo-

nanţe, voră găsi că dorobanţii s'aă abătat din
dâtorii, se vorii mărgini a încunoaciinţa pe şefii -

lori militari, spre a'i pedepsi,

-

- Arte 162, Dorobanţii nu ori însogi eălări
trăsuri, afară de eacortele de onâre prevădute
prin

regulamente sâii ordine speciale.
Cererile nu poti fi făcute nică exocatate de
Cândii va fi trebuințăa se afla la vre ună
câtii în circumscripţiunea aceluia care le faca locii unii numării
Gre-care de dorobanţi, se va
şi acaluia caro lo execută,
|
da ordine a pleca, din vreme.
,

+

MILITARE
Art, 163. Cândii prefectul eso înn distriotă în | meză

servicii, dorobanţul deordonauță îi va putea
însoşi pe capra trăsurei.
„ Asemenea şi subprofecţii cândă ese în plasă
are dreptii a avea unii i dorobanță pa capră.

Cândi prefecţii scii subprefecţii vori sm-

Dia călări în circumscripţiunea lorii, ordonan-

ţelo de dorobanţi în roriă însogi călări,.
Arte 164, In oraşă, pentru visită scă alte

-

345

pe dată pe procurorii de Tribunaţe de
tâto evenimentele cari suatii de natură â motiva urmăriri jndiciare.

Art, 171, Mandatele de înfăgigare, de depu-

nere şi de arestare, înaintate comandanţiloriăi
do escadrâne de cei în dreptă, ali a se pun? în
lucrare po dată. .
E
N

SECȚIUNEA III

afaceri, dorobanţii nu se voră: pane pe capra
Raporturile dorobanțilorii cu autoritățile
trăsurei.
Art. 165, Dorobanţii nu voriă putea fi daţă
administr atite
ca ordonanţe la alto perene de câți la acelea
Art, 172. Comandantul dorobanţiloră esto
ca sunt indicate prin acest regulament, adică :
Ordonanţe de 24 ore compuse da ua serpenti dâtori a ep cererile prefectului făcute însi brigadicră şi do uni soldată la prefectii; serisii, rămânândă ca pentru ori-ce plângere
ce ară avea de făcut să reclame în urmă AMiUnii soldatii la cancelaria Prefecturei;
Un brigadier şi un soldat Ja Subprefictură. visterului da resbală prin calea crarchică.
Numai ja casii când prefectulă ară face aă
In lipsa prefectului, diractorulă Prefuctuzei
ara Qreptii numai la brigadieruli de ordonanţă cerere contrariă” disposiţiilori luate de Minişi la casa prefectului rămâne atunci numai do- starii, comaudantuli escadronulni pote reclarubanţuliă de ordonanţă, de nu s'ară îi luat da ma pe dată şi directii,
Art. 179, Brigadierii de pe !a Subprefecprefoctii în excursiunia sa de servicii. .
In casii că brigadieruli să sergentulă să A turi sunti dâtori a executa cererile sub-prefecfostă luată de prefectii. dorobanţulă trece a- ţilorii, roservându'şi droptuli a reclama prin calea erarchică dâca aii vre vă plângere contra
tuncă la directorulă Prefecturei.

Arte 166. Şefii de escadrâna comunică fără acelor cerori.
Art, 174, Comandantulii escadronnlui coîntârdiere autorităţiloră civilo notificările ce

priimescii şi cari inţereseză liniscea publică, munică prefectului tote relaţiile ce are din diAatorităţiie asemenea, le faci: „comunicaţiunile strictă privitâre la ordinea publică şi se con- .
să rechisițiunile ce le cunoscii folositâre şi în suită împreună asupra, mntsuriloră de precauțiane şi represiune ce suută de luati.
binele serviciului şi liniscai publice.
Art, 175. Brigadierii de la Sobprelectari
Acaste comunicațiuni sunt ţoti-dâ-nna făcuts comandaâtului do escadron, care rapor- raportezi sub-pretecţilorii despre delictele “şi
„teză şefului de divisionii, dâca acesta se află la arestările ce îi mai ficutii cwmoscutii de către
dorobanţii trămişi în patrulă şi cu diferite serreşedinţa escadronului.
art. 167, Autorităţile na se adresezii unul viciuri, precum și despre cunoscinţele ce vor
ofişeră mai mare la gradii de cât numai când avea asupra veri-unoră întâmplări.
Arie 170. Dâca după însciințări sa bănueai a se plânge de întârdiarca sâii uegligența
sco ver-uă rescâlă scă atrupamente sediț:âse,
contra comandantului de escadroni.
Art. 108, Procurorii generali şi cei de Tii- prefecţii, după co s'aă consnltată cu ofgeralii
„bunale, precum şi prefecţii potii invita la ca- celii mai mare la gradă aflată la reşedinţa dibinetulă loră pe comandantulă de escadronă strictului, potă cere concentrarea la punctulii
spre a confera asupră măsurilor importante ameninţată a unui numârii de dorobanţi nscesarii pentru restabilirea liniscei, Comandantul
de servicii.
Art, 109. In casuri extraordinare coman- escadronului va da corptii despre acesta Midanţii de dorobanţi se ducă la autorități ori nisterului de resbelă,
Concentrarea este subordonată afară da ca:
de câte ori va fi trebuinţă, fâră a mai adăsta
sură urgente, aprobării prealabile ale Ministe- invitaţiuni din partea lori.
Asemenea suntă dâtori comandanții da cs- ralui de resbeli. Cererea.de concentrare trecadrâne a so „preaintaJa prefect pentru ai face bue să coprindă numărul Gmeniloră ca sunt a
visita de on6ro de Duminecă , prescrisă în re- so concentra şi durata probabilă a concentrării.
gnlamentul interiori pentru geâi militari, pre- "-Azt, 117, Câudă liniscea publică este ame-

com şi de sosirea prefectalui în reşediața di- ninţată, comandanții de dorobanţi nu pot dis-

strictuluă,

SROŢIUNEA 1
Raporturi dorobanţilorii cu „autoritățile
judiciare -

cuta oportunitatea măsurilor ca prefecţii cred că
este trebuinţă a lua pentru asigurarea orâivii,
Este însă numai de detoria
lor a 'se consulta

asupra numărului dorobanţiloră trebuineioși a
se concentra.

Art. 178. Când autoritățile administrati. -

Arte 170, Comandanții do escadrâne infor- ve ai adresatii cererile loră comandanților de

«
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"dorobanţi în conformitate cu legea, cleo nn se
inaj poti amesteca cu nică ună chipă în operațiunile militare ordonate de aceşti ofigeri, şi
pentru execuţia diselorii rechisiţiuni ofigeril de
dorobanţi suntă de îndată singari însărcinaţi
“cu responsabilitatea măsurilorii ce aii credută
că trebue să iea, €ră autoritatea civilă ru po-

l. In timpii de pace ofigerii de dorobanţi

suntii subordonați comandanțilorde piaţă pen-"

tru objectele cari prirescă la serviciali partisulară ali pieţel, şi fără ca acesti ofigeri să fe
dâtori a da comptiă comanâanţilorii de piaţă
despre serviciulă specială ală dorobanţiloră;

2. In timpii da resbelă ofigerii de dorobanță
te cere de la ofigarii de dorobanţi de: câtă no- suntă dâtor! a se conforma măsurilor
ă de or-

"tificarea do ceea ce s'aii făcntăă în cousecuența

vechisiţiunil s€le.

Art, 179, Prefacţii, în virtutea procedurei
penale, pot cere ofişerilor de dorobanţi a face,
în cualitatea loriă de oficeria! poliţici judiziare
şi în întinderea comandamentului lori, tâto
“actele prevtdută la capitolul despre poliția
"judiciară,
:
Art..180. In: casuri urgente sub-prefecţii
potii cere directii comandanţilorii de escadrâne

“concentrarea de dorobanţi.
Art, 181, Primarii suntii dâtori a abuncia

pe comandantulii escadronului despre ori-ce
crime sâă noorândueli voră fi comisii dorobanţii din comunele lorii pe cândiă nu suutii de

serriciă. |

i

SECȚIUNEA 1V Raporturile dorobanţiloriă cu autorităţile
militare
Art. 182, Escadrânele de dorobanţi, făcând
corpă în parte, în privinţa administraţiei
corespundă directă după regulele stabilite pen:
tru corparile ce se administreză în parte,
„In casurile determinate prin regulamentulă
da facă, se adresezi asemenea directă autorită-

ţiloră în dreptă.

-

In tâto cele-alte casuri nu se adresezi autorităţilorii superiâre cărora suntă subordonate
da câtă prin intermediarală comardantulu! de
divisionu, care la râudală stă so referă către
comandantalii sub-divisiunii, acesta transmite
cererea către comandantalii divisiuniY care în
îinc, dâca casulă nu este în competinţă săli
resolva, raporteză Ministerului.
.

Comandantulă escadronulai nu pâte evita

calea erachică de câtă cânâii va trebui a respunde la unii ordină directă ali Ministeraluy
£5i va fi autorisată a corespunde directii.

Art. 1$3, Corpaliă dorobanţilori, este snb-

ordonatii divisiunilorii şi sub-divisiuniloră teritoriale, să inspectorului,

Escadrânele ce aii reşedinţa, în Jocurila unde

este stati-majorulă de. piaţă snnti snbordonate comandanţilori do piaţă în ceca co privesca ordinea stabilită acolo.

Comandantulă pieţei nu pâte însă dispune

de dorobanţi directii, de câtii dâca va fi Juată
şi avisulă prefectului.
.

Art, 18£, Subordinaţia servicialul se stabilesce astii-feliă :

dini gi poliţie cari intereseză siguranţa pisţelori şi a posturiloră militare;
.
3. În stare de împresurara autoritatea ]ocală, fiindii în mânele comardantulai militar,
osto exersată, de dânsuli şi asupra dorobanțiţilorii ca şi asupra celori-alte trape.
Art, 155, Dorobanţii arândiă funcțiuni cu

totală distinse de servicială curati militară al

celoră-alte trupe, el nu pot fi priviţi ca făcână

parte din garnisonă, şi prin urmare nu li sa
pune nici uă sarcină ca trupe de garnisonă.
Numai în lipsă de alte trape, la serbări şi

ceremonii publice, dorobanţii sunt îndâtorață -

a da peardă de onâre.

,

|

Art. 186. Cândă comandantulă diviziei dă
ani ordină unui ofigerii de dorobanţi, dâcă sceata din urmă ară crede că prin execătarea
lui s'ară compromite serviciulă la care suntă |
afectaţi dorobanţii, este autorisatii a raporta
motivatii. Dăcă comanlantul divizie! stăruesce
în 1nenţinerea,

ordinului

săă, oficerulă de do-

robauţi esta dâtorii, pe de nă parte a'liă executa, €ră pe de alta a raporta, Ministerului do.
.
resbelă,

Art, 187, Cânâii ofigerii de dorobanţi rscu-

noscii că ati nevoe de ună adausii de forţă spre
a răsipi uă adunare resvrătitâre, a surprinda.
delicte, a transfera unii numtră considerabilă
da arestanţi şi altele, potă cere ajatorulă celoră-alte trupe. Art. 153. Cândă ună detaşament din celealte trupe este întrebuințată în unire cu dorobanţii pentru unii servicii specială al dorobanţilorii, comandantulă se ia Ja pradă egală.

fâră consideraţiune de vechime de ofigeruli âceatei din urmă armă.

Dică şefulă detaşamentului este unii gradii
superiori, comandamentulii 'lii ia densni, însă
este obligată a se conforma cereriloră ce i sa

vorii face de cfișerulă de dorobanţi, care este

respundătorii de exccuțiunea mandatului sşii.
Art, 159, In lipsă scă în cas da neajungera
a trupelorii din armata permanentă, .comandantali de dorobanţi cere ajutoraulii gaardei

cetăţenesc! scă ali miliţiiloră.

Art. 190, Detaşamontele goardei cotățenesci ce vinii în ajutoră suntă totii-dâ-una la

ordinile comandanţilorii de dorobanţi.

SECȚIUNEA Y

-

Onorurile ce se daii de corpuli dorcbanţiloră
Art, 191, Pe timpulă călătoriei Măriei S6le
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“Domnitorului în districtii, detaşamentele de
In casă ca 6menii aflaţi de servicii să nb fie
-dorobanţi suntii aşedate pe drumulă pe unde îndestui, comandanții fac concentrarea număva trece s6i pentru a face parte din escorte
-a6ii sprea asigura libera circulaţiune a tră-suriloră.

!

,

Ă

,

Escortele sunt aşedato:

La fie-care cinci chilometre sâii unii cuartii
“de postă, patru dorobanţi şi un brigadieră sâă
sergenti;
:
.
E

„La capulă districtalui unde ese prefectulii
în întempinarea Domnitorului va fi şi coman-

-dantală escadronului în întâmpinarea Mărici
-Scle şi '] va însoţi în trăsura prefectului până
la districtul învecinaţă;

rulaj trebaitoră raportând locului competentii,

Art, 195. Pentru ministrul de resbeliă so

-|dă şi uă ordonanţă oficerâscă,
a
„Art. 199, La cea d'ânttii intrare a coman-

dantulni da divizie în reşedinţa comandamentului săi, comandanții şi dorobanţi! facii a se
escorta de uă brigadă de dorobanţi de la distanţa de un chilometru înaintea barisret până

la cvartierulă loră,
.
Aci sa daă ordonanţale şi plantânele necesarii.

„>

Ma

- Art, 200, La cea d'ântiii intrare a comanTa distanţa de duoă chilomnetre de reşedinţa dantului de subdivizie în reşedinţa comanda„districtului ună ofigeriă:cu unii detaşament de inentului lorii, comandanții de dorobanţi rori
dorobanţi va eşi pentru întempinarea Domni-

torului şi va escorta pe Măria Sa penăla cuartierulă ce i se va fi preparată în oraş;

trămite semi-brigadă de dorobanţi care să'lă
eşcorteze de la distanța de unii chilometru do
la barieră până la cuarțieruliă săi.
i

Comandanţului sab-divizici îi se dă numai
"Asemenea la pornire se va escorta la daoă
chilometre distanţă de oraşă de acelaşi deta- ordonanțe.
Art, 901, Pentru escortele mai sus numite,
şamentă,.
Î
|
Art, 192, La cuartierulă Măriei Sela uni ori-care arii fi mărimea, lori, sunt comandata .
detazamentii de dorobanţi pe josii comandati de unii oficeră alii escadronului.
Art, 202. In localităţile unde sunt drumuri.
de unii ofigar va fi sub arme şi va da goardele
şi ordonanțele cuvenite.
O“
- de fer escorta se dă de Ja gara drumulul de fer,
Ună ofigeră de dorobanţi a fi asemenea, d3
ordonanță.

.

:

+

o

Art. 198, In casulii cândă Domnitorul va

Art, 203, Inspectorii generali şi administrativi aii drepti la onorurile prescriso în regulamentulă relativă la aceste inspecţiuni,

vojagea cu drumulii do feri, detaşamentele de

Comandanţiloriă de subâiviziuni în timpul in-

şi ajungere,
diare,
Art. 194.
sciinţaţi din
şi va priimi

Despre ofigerii și suboilcerii de doro-

dorobanţi rorii fi agedate la garelo de plecare

precum şi la staţiunile intermeE
Şefii de escadrâne rori fi încunovreme despre trecerea Mărici S6lo
ordins pentru concentrarea peste

rindă a număralui trebuinciosă de 6meni,
Art, 195, Tote aceata onoruri so rori da la
trecerea Măriel Ssle Dâmneiscă a principesei
Maria.
.
i

Art. 196, Cândii în oraşii sunti truge deli-

nie, escadrânele de dorobanţi nu dai de câti
escortele şi ordonanțele trebuincidse, rămâ-.

specțiunilor regulamentare li se daii onorurile
prescrise Ja art.200 alii acestul regnlamentă,

DITLULU 1V
„banți considerați ca ofiqeri de poli“ţie judiciară,
i

CAPITOLULUI
Despre atribuţiunile poliției judiciare

nândă ca guardele şi ordonanțele să se țină de
SECȚIUNEA
|
trupele de linie. . .
Art. 197. Cândii ministrii trecă oficial prin
. Atrbuţiunile poliției judiciare
districte şi cândii voiagiulă lor este anunciat,
Art, 201, Poliţia judiciară ara dreptă obfie-care comandanții de escadronă "i adastă la
vezedinţa districtului, la staţiunea postală ssă jectă a, urmări descoperirea crimelorii, delicla gara drumalui de feri spre a priimi ordi- teloră şi contravenţiunilori, d'a aduna probele
şi de a da pe făptuitorijuatiţiel. Ofigerii şisubnile loră. .
La sosirea ministrilorii la localulă misiunii ofigerii de dorobanţi santi -ofişeri do poliţie
loră, comandantulii de dorobanţi dispostză a judiciară, auxiliară ai procurorului.
Oficerii şi suboficerii de dorobanţi vor priimi
se escorta, de la bariera oraşului de nă brigadă
de dorobanţi sâii de la gara dramului do feri denunciările crimelorii şi delictelorii comise în
p&nă la cuartierală ce le este preparatii, unde locurile unde "şi exercită funcţiunila loră o.
„i.
comandanții de escadrâne urmeză a se presinta. bicinuită. ..
La cuartieră se pune ministriloră ună doro- |. Contravenţiunile nu se urmăresc do dânşi,
Ei vori căuta să descopere crimele şi deliobanţii do plantonă. lorii, vor face
Onori analoge se daă ministrilor şi Ja ple- tele comise în circumscripţiunea
procese-verbalo spre a constata natara, cir=
Rat
a
care. -

-
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cumstanţele, timpulii, local delictului, precum

Art, 211. Cândă plângerea s6ă dennnciarea,
şi probele gi indicele ca vorii fi putută aduna.
este dată în scrisă ofișorului de dorobanţi, elă
“Art. 205, In casă de Magrant-delictă sâi în nu vote adăuga nimici,
casti de a fi chiămațiă do stăpânulii casei, of- - Dâcă plângerea
stii denunciarea, s'a presengerală do dorobanţi și suboficerulii ara cuali- tată subscrisă, ofigerulii
de dorobanţi trebue
cate a incheia procesi-verbală, a priimi plân- să se asigure decă semnătur
a este a reclaman-

gerile, denunciărilo şi declarațiunile martari-

tului, a denunciatorului sâă a împuternicitului.

esti în asemenea casii suntii de competința

dorobanţi sâii subofigeri a "adresa elă însuşi

ioră, a vizita, localurile şi a face celo-alte acta

procurorului.
"
Art. 206. Pracurorulii, exercitânâi. Mini
zteruli, sâii în casurilo specificate în articolul
precedentă, ș 6te, da va crede de cuviinţă, să

însircinezo unii ofiger de dorobanţi a face tâte
sâii parte din actelo de compatinţa sa, făcend

peniiru acesta uă invitațiune înscrisă,
Arte 207, Ofigerii do dorobanţi sâii subofi-

şerii, lucrând îu cualitate de ofigeri ai poliţiei
jndiciare, în ensă de flagrantii-aelicti sâă în
virtutea unel invitaţinni, se potă transporta
în tâtă circumscripțienea în careexercită fancţiunile lorii, pentru a constata crimele şi delictele şi a culege t6to inticele cari ari putea
descoperi po făptuitori.
.
„.
Art, 205, Pentru a nu eşi din cercul atri-

Art, 212, Cândă se va cere unul ofigerii de

plângerea s6ă denunciarea. elă trebue să reJatezo lămurită delictulii cn tâte împregiurăTilo cari "1 potă agrava sâă micşora şi a face
să so descopere culpabilii, după informaţiurilo
co le va cera de la reclamant sc denunciator,
EI subscrie şi face a se subseriacâstă plângere s6i dennaciare,
.
Art, 213, Ofigeriide dorobanţişi suboficerii
sunt obligaţi să înainteze îndată procurorului
Tribunalului plângerile şi denunciirile ce aă
primiti,
:
In acâsta se mărginesc competința lor. EI :
nu pâte face nici instrucţiune preliminară, de...
cât numai în cas de crimă reghiată s6ii când,
findă vre-uă crimă sâă delictii neveghiat comisi în interiorulă unei case, stăpenulă ace-

buţiunileră lorii, citrebue să se pătrundă bine stei case "] va chiăma
spre a constata.
ce caracterolo cari

deosiboscă crimele, delictele şi contravenţiunilo de Poliţie,
Infracţiuriea ce se pedepsesce de lee cu în-

SECŢIUNEA II

de la 5. ptnă la 25 le! vechi esto uă contraven-

Despre flagrantă delicii și casurtle asemă-

chisâre de la 1 pâuă la 5 qilc sâă cu amendă

țiave. Pentrm asemenea infracţiuni oferii şi

nate cu flagrantulii delictii

la 6 gilo până la dnof ani scii cu amendă dala

se comite actualmente ss cândii s'a comis de
curândă,
.

subofigerii do dorobanţi nu cuntii competinţi.
Infracțianca co ee peâepsosce cn închisâre de

25 lei în sus, ori cu interdiţiunea până Ja
3 ani este unii delictiă,
Infracţiunea ce so pedepseace cu manca sil-

pică, roclusiunea, detenținnea și degradarea

civilă este uă crimă,
Art. 209, Pentra delicte sâă crime, oficerii

23 derobanţi gi subofişerii, în cnalitatea lori

de ofigeri ai poliţită judiciare, priimes-i plângerile şi denunciărilo numai cândii crimele sâă
delictele ai fostă comize în circumseripțiunca
în cate 'şi exercită fancțiunile,
Este plângere cândă victima, âclictulut si
ctimei vine să dencncio faptulă,
"Este denunciare cândă vine a încunosciin a
ţ

- Art, 214. Este flagrantă delictă când crima
Ss va eocoti asemenea flagrantă detictă :

_

Cândii prerenitulii este urmăriţi de strigarea publică nu multii după comiterea delicta- |
lui, și câsnlă cândă s'a găsit asupra, delicnentului instramente, arme, efecte, scă chârtii
făcendiă să se presupună că el este antorutiă
s6ă complicele, însă cândi acesta s'a petrecut
aprope de locul și do timpală comiterii delictalul.

Art, 215; Ori-ce infracţiune care prin na

tara sa este padepsită ca pedspsă corecțională,
nu pâto constitui unii flagrantă delictă afară

de fartişaguri simple, atentatii contra banelor

morațuri şi răpire de minori,
Otfigerii şi suboficerii de dorobanţi nu suntă
crimei, s6ă cari sciii că s'a comisii,
autorisați, afară de aceste casuri, a face înArte 210, Plângerca câ denuaciarca trebua strucţian prelimina
e
ră.
ă fis făcută de reclamantă, de denunciztorii
Flagrantali delictă so constitue crimă uă
sii de împuternicit. Pentru actsta oficorii de infracţiune contra
căria so pronunciă munca
dorobanţi, dâca Ji so cere; voră scri plângerea silnică, reclesiun
ea, detenţiunea și degradarea
s6i denunciarea. cetăţenszcă,
Plângerea sâi denunciarea trebuo să fio totArt. 216, In casă de fagrantii delictă ofid6-una subscrisă pe tote fegela de ofigerulăi de gerii de dorobanţi
se transportă fără întârdorobanţi care o priimesce şi de reclamant scii diero la localitate
pentru a dresa procesă-rerdonunciatoră s6ă de împuternicitaulii lori,
balii spre a constata corpulă delictului, starea
„ Procnras
eane
la plângere
ssăxâză
denunriare, locurilorii şi pentra a priimi declaraţiunile lo-

aceia care ai vădatii comiterea del:ctalni s să

Ă

4

-

“
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cuitoriloră, ale vecinilor şi chiară ale părințiloră şi slugiloră,:în fine Ale tutulor persâneloră de la cari s'ârii putea lua informaţinui,

Fi trebue să informeze îndată pe procurori
de transportarea loră Ja loculă unde s'a comis
“crima,
=

„Bi potii area ună seriitoră care să le serve

de a seri procesele-rerbate şi interogatârele,

care va depune jurămentă că va îndeplini cu

fidelitate şi credinţă funcțiunea sa; acâsta se
. va menţiona în procesulă-verhală.
- Art, 217, Ofigerii şi subofigerii de dorobanţi
subscrie declarațiunile ce ai priimitii, ei pună
de subscrie persona care le-a făcută, şi, în cas

de refus din parto-le, se face menţiune în pro-

”
|
|
cesnlii-verbali,
d'a eşi din casă
PI poti popri pe ori-cine
s6ii de a se depărta până ln încheerea procesului-vorbalii, şi poti depune la casa de arostă
pe acei cari nu se vorii supune la ordinile. lor
în acestă privinţă, fără însă a pntes pronancia
contra loră nici uă pedâpsă, referândă însă îndată procurorului.
Ea
,
"Ei rădicii asemenea efectele, armate şi tot
ce pote servi la descoperirea sii la manifestaIE
IE
rea adevărului,
Ei trobue să le presinte prevenitului, săi
interpeleze, ca să se aplice, să'lă facă a sub.

sunţii autorisaţi a se transporta chiar în timpulă nopţii. (până îa ora cândă ele trebne să
fie deschisa după regnlamentele de Poliţie). -

Art, 220, Când ofigerii de dorobanţi şi sub-

oficerii bănnesciă că arii putea găsi în vre-uă
altă casă de câtii a delienentului lucruri s6ă
efecte de natură a servi la descoperire sâă disculpare, ci trebue să informeze îndată pa procurori.
.,
!
:
Art, 221. Dâca casa vre-unvi prevenit este

situată afară de districtul unde 'şi exersâză
fancţiunile, ofierii de dorobanţi şi suboficerii
nu o potii vizita, ci se mărginescăi a informa
po procurori.
Ă

Art, 222, Tâte lucrările descrise mai susă
se facii în prescnţa prevenitului dâca este arestatii, s6ă a unui împuternicită din parto'i
dâca, nu voesce sâii nu pote asista.
!
In casii cândă prevenitulii esto dositiă, elo
so poti face în neființa lui, însă'cu asistența
a duoi martori.
|
,
Objectele "i suntii presintate spre a le recunâsce „s6ă nu şi spre-a le parafa dâca esto

trebuinţă,
i
In casii de refasii so face menţiune îa' pro-

cosulă-verbali.
”
Art, 229, Dâcă există indico grave contra
prevenitului, ofigerii şi subofigeriida dorobanţi
scri procesuli-verbală şi, în casii de refusă, a "li aresteză; dâca, prevenitulii na este prezent, face menţiune despre acâsta,
s2 dă ună emandată de aducere> caro trebua
„ Arte 21$, Dâca natura crimei esto astii-felii să fi subscrisii de ofigeră ssii subofigerăi şi siefecte
alte
sâi
chârtii
din
resulte
ca proba să
gilatii cu sigiliul sti.
|,
i
cari se află în posesiunea prevenitului, oficerii
Denunciarea sâii plângerea nu constitue sinde dorobanţi şi suboficerii setranoportă îndată gură ă presumțiune îndestulativă pentru a.
“in domiciliul lui, spre a face perchisiţiune ob- libera ună mandatiă de aducere contra unui
jecteloriă ca credă folositre svre descoperirea îndividi care are domiciliii,
aderărului, însă suntă formală opriţi de a înEl natrebuo să fie arestat dâca va fi present.
tra în domiciliii în timpulă nopții; în acesti
Dâca va fi absent.nu trebue să se dea man-

din urmă casă ci se mărginese a Ina măsurile

„indicate mai la vale.
"Arte 219, Deca există în domiciliulă prevenitului chârtii sâit efecte cari să probeza'contra preveniţiloră sâii să” disculpe,
ci întocmescă procesă-şerbalii şi rădică acele chârtii
sâii efecte,
EI trebua.să lege, să închidă scii să sigilezo
objectele cari le rădică, şi deca pe aceste objecteo nu sa pote scri, ele suntă puse întruni
vasii s6ă loc pe cara se punc uă bandă de chârtie sigilată cu sigiliulă loră şi cu sigiliul prevenitului, deca acesta o va cere.
Dâca aceste objecto suntă de ună volumă atâtă de mare în cât să vă so p6tă transporta,
ofigorii de dorobanţi şi snboficerii lo pot pune
sub paza unui păzitori care va depune jură-

mentii,
NE
Oficerulă de escadrâne şi suboficerii suntă

cu totuli opriţi a intra în altă casă de câtă
„în aceea în care prevenitulă 'şi are domiciliul,

“afară numai de va fi vre-unii birtă, cârciumă
s6ă ori-ce alti locală deschisi publicului unde

dati de aducere de cât în casă numai când so

rădic contra Ină nisce presumţiuni forte grave..
Mandatuli de aducere trebua să arcte că .
prevenitulă trebue să fie condusi înaintea judelui de instrucţie scii procororulai. (Legea na
auteriză pe ofişeralii poliţiei judiciara a continua instrucțiurea după ce s'a descoperiti
fla-

grantalii delict),
Da
i
Câtii desp:o vagabondi, 6menii fără căpă-

tâiii, plângerea să denunciarea este de ajuns :
pentru a'i aresta sâă a da contra lorii mandat |
do aducere.
...
|

Art, 224, Ofigerulii do dorobanţişi subofi-

cerulă trebue să cerceteze îndată pe prevenit.
Toti ofigeruli de dorobanţi şi suboficerulii
trebue să aibă sigilii cu numirea fracțiunii
—
pe cars o comandă.

. SEOŢIUNEA UI
Despre formele ce trebue otsercate cu înstruc-

- țiunile judiciare
Ari, 226, In tâte operaţiile menţionate în
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- art. 204 şi următârele, ofigesii de dorobanţi şi
subofigerii trebue să fio ajutaţi de urgenţă do
poliţia locală, sâă în lipsă, de primarii s6ă a
" Jutori! săi, şi în lipsă, de duoi locuitori din
comună,

„CAPITOLULU 11
Poliţia judiciară şi administrativă

Cu tâte aceste ei încheiă procesii-verbali şi „Art, 232, Funcţinaile ordinare ale brigadefără asisteuţa martarilorii dâca nu a fostă ca loră sunţii de a face gone de tâlhari
scă paputinţă a'1 avea.
E
trule po drumurile cele mari,
e veci„BI trebue să subscrie şi să pună a subacri nale, în comune şi păduri din drumuril
circumseripţiaprocesele-verbale Ia fie-care facă, de persânele
cari ai asistată la lecrări, ră în casă de re-

nea lorii respectivă.
Subofigerii, brigadierii scă dorobanţii con-.
fusi se va face menţiune,
|
ducăpo bănauiţi înaintea subprefectului căruia
Art, 226, In cas de crima cari ceri cuno- preda tâte chârtiile şi actele
ce ai formatii.
scinţe particulare pentru a fi constatate, răni Subofigerii îI pot trămite direct
procurorului,
grave, mârte violintă, oficerii de dorobanţi şi | Arte 293, EI prindă asemene
pa omoritori,
subofigerii trebue să chiăme persâna compe- fură şi delicuenţi prinşi asupra a fapter
sâă urtinte prin arta stă profesiunea Jorii, capabili măriţi de atrigarea publică,
precum şi pe ccă
de-a aprecia natura împregiurărilori sub pre- ce ai găsită cu arme pline
de sânge s6ă alte
stare de jurământi că vori face raportală Jor indice ale crimei,
pe on6re şi consciință,
Art, 234, In casă de focă sâă inundație şi
Art, 221, Cândă ofigerii de dorobanţă şi sub- alte evenimente de acâată natură,
se duci pe
oficerii suntă ceruți a constata uă crimă s6ă dată dorobanţi, ordonă şi fac
a se executa tâte
delictăi, chiară nefiindi flagrantă, comisii în mtsurile de urgenţă.
interiorul unei case, procedă asupra instrucLocuitorii suntii dâtori a executa îndată coţiunii dnpă aceleaşi forme de mai susă pentra rerea şi chiarii a da cai,
trăsuri şi orl-ce obflagrantă delictă (cn deosebire numai că nu jecte necesare pentra a ajuta
persânele şi proeste trebuinţă ca infracţiunea co santă chiă- prietăţil
pa
e.
maţi a o constata în interiorulii unel case,
Arte 235. Dorobanţii ce arii găsi vre-ună
să fie pedepsită do uă pedâpsă criminală, cadarru po drumuri sc țârine,
chiară cândă
este de ajunsi a fi supusăla uă pcdspsă corec- nu suntiă de serviciă, încheiă proccairerbală ţională.
despre acâsta și anuuciă pe celă mai apropiat
Art, 22S, Ofigerii de dorobanţi şi subofige- primarii,
a
rii trobue ainterreni să după cererea proprie
Art, 236, In procesnl
ă se va artta
tarului casei sâii după cererea acelorii ce 10- starea şi poziţia cadavruli-verbal
ui în momentul când
”
cuescii în casă,
ai găsită, hainele ce aă găsită pe dânsuiti,

Art. 229, Ofigeriide dorobanţi şi sabofigerii

starea armelorii

s6i alto instrume

cari s'ar

,
nte
în exerciţiulă funcțiuni judiciare fiindă ofigari presupune că ari
fi serviti la comiterea omeal poliţiei auxiliare, ai procurorului, dâca a- tulni,, objectele sâă chârtiile
găsite la mortă
cestii magiatratii se presintă în cursulii lucră- s6iă vre-un locă vecini.
.
riloră lorii pentru ună flagrantă delictă, crimă
Dorobanţii oprescii pe ori-cina a se apropis
s6ă delictă comisă în interiorul unei case, tre- “de mort până Ja; ajungerea primarului sâii subbue să înceteze a proceda la instrucţie.
prefectulai,
.
Procurorulă, dâca a fostă încunosciinţată,
Ei prindă individil ce pari a fi binaiţi şi se

pâte autorisa pe ofigeriă de dorobanţi şi subo-

figeri a continua procedura, dâca «li nsuși a
început'o pâte zi însărcina cu uă parte din

actele de competinţa sa,
Art, 230, Când ofiţerii de dorobanţişi subofigeril ai terminată actele lori de instrae-

„ ţiane preliminară, trebue să înainteze până în
24 ore procurornlui proceaele-verbale şi tâte
actele ce aii făcută, chârtiilo şi tote efectele ce
„aă găsită, s6ă a'lă anuntia de măsurile luate
pentru paza, şi păatrarea objectelorii în casii
cândă nu se poti transporta,
Arte 231, Ofițerii de dorobanţi şi sabofigerii în ccea ce priresce exerciţiuli polițică ju-

diciare suntă puşi sub

priveghiărea judecă-

“torulni de instrucţie, procuroriloră de Tribu-

nale şi procurorului generali

apel.

.

ali Curţii de

asigură de dânşii spre a'i conduce la sabpre-

fectă.

Art, 237. Semnalimentele făcătoriloră de
rele, furiloră, omoritorilori, turburătoriloră.
liniştei publice, scăpaţiloră de închisori, precura şi aceloră persone în contra cărora sunti

liberate mandate de arestare, se trămitii dorobanţiloră, caril în casă de arestarea acestoră
individi”i conducă din brigadăîn brigadă până

la autoritatea unde suntă ceruți.

IE

Art, 29$, Pentru căutarea persâneloră urmărite sâii a cărorii arestare aă fostă legali

onionată, subofigerii şi dorobanţi visitâză bir-

tarile, cârciumile şi alte case publice, ei ceră
a li se presenta de proprietari s6ă chiriaşi registru de înscrierea călttorilori, şi acăsta nu
li so pâte refasa nic! uă-dată.
Deca observi stersături s5ă neingrijiri în

:
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ținerea acestorii

registre, că închce procesii- | dinţatii, sti dâca împotrivirea este asti-felii
verbală şi îl daă primarului s6ă comisarului în câtă nu starii putea învinge altii-felă do cât
de poliţie.
ptin forţa armeloră. Inaintea întrebuințărei
Cei co vorii refusa de a da aceste registre se armei se. facă somaţiunile prevtdute de lege,
vor pedepsi conformnii art. 389 din codul penaj,

Art, 239. Casa cetăţianului este ună local
unde dorobanţii nu poti intra fără a f culța” bilii de unii abusă de putere, afară de casurile
„următâre:
"1. In timpală

dgilef poti intra pentra ună

- Art, 244, Cândt vre-uă rese6lă populară iaună caracterii şi se măresce astt-felă în câtă
dorobanţii'se găsesc în neputinţă do a învinga vesistința, prin foţa armeloră, ei închee unii
procesă-verbală în care noteză şefii şi făptui-

în virtu-

torii rescâlei. Prevină îndată pe gefulă esca-

toritatea competintă.
”
2. In timpulă nopţii potă intra în casuri de

dronului şi po autorităţile locale, spro ali se
trămite ajutoriă, sâii la şefii militari cei mai
apropiați.

motivii formală arctată de lege, sâă

tea uni ordină de perchisițiune liberatiă de ap.

apoi se întrebuinţeză mai ântâii arma albă.

incondii, de inundaţii, de reclamaţie venindă

din întrulă casei,
În tote cele-alte casuri ee vor mărgini nu“mai până so ra face divă, să ia măsurile previdute în articolele următâre :
.
Timpul nopţii este regulatii astii-felii :
Da la i Octombre până la 30 Martie, de ln 6
ore sâra până 7 ore dimintţa.
,
Da la 1 Aurilie pâuă la 90 Septembre,de la
„8 ore s6ra până la 6 ore diminâța.

„Arte 240. Cândă se presupanecă unii indi-

vidă pentru cate va dati mandatii de arestare
s6i ver-unii. prevenit dintruă crimă s6ă delictă, pentru care nu s'a liberatii mandată, sa
refugiată în ver-uă casă particulară, dorobanţii poti priveghia acâstă casă sâă a o încungiura, aşteptând ordinele necesarii pentrua întza, scii sosirea autorităței care are dreptulă
a coro deschiderea casei pentru a aresta pa indiriduli dosită,
.

Art, 245, Nici întruni casă dorobanţii nu
trebue să părăsescă loculii înainte de a, se restabili ordinea, - .
-

Prisonierii ce roră face vorii fi conduşi în-

dată înaintea procurorului.
“
Art, 240, Ei prindă pe toţi aceia cari voese
a atinge liniştea publică turbirândă cetăţenii
în exerciţiul cultului) lorii precum şi po acea ce

S'arii găsi exercitândii siluiră scă violințe con-

tra personelorii,

-

“Art, 247, Dorobanţii

delo în mâteriă de vamă

-

i

oprescă contrabanşi. de contribuţiuni

indirecte, şi prindă mărfurile transportate în.
fraudă şi închee procesii-verbală de acesta confiscări. .
:
FI aresteză pe contrabandiştă, *

Art, 245, li suntă autorisaţi a face d'a

dreptulii sâă a da ajutoră îinspecţiilorii directoriloră şi amploiaţiloră postali, pentru risitele și perchisiţiunila asupra celorii co pârtă
Art, 241, Când unii ofigerii de dorobanţi a- pachete, mergând obicinvitii de la ună oraşi
resteză individ în virtutea disposiţiilor do mai la altalii, asnpra trăsurilori de birji şi altele
susi, elii este dâtoriă ai conduce înaintea ofige- de acestă felă, purtândii pachete şi scrisori, şi
rului poliţici judiciare .celă mai cu apropiore a prinde tote objectele transvortate în fraudă.
şi va deprne armele, chârtiele etc.
Aa
„Art, 249. Perchisiţiunile nu se facă de cât,
Art, 242. Dorobanţii răsipees adunările per- la eşirea sii intrarea în oraşi şi la staţiuni, asoheloră ce s'ară opune la executarea unci jegi fară numai dâca va exista ver-uni ordină ali
sâii judecăţi; ei oprescă ori-co revoltă îndrep- administraţiunei postale,
o
tată contra siguranței persGnelori, contra auPerchisiţiunile vorii fi constatate prin protorităţilorii; ci răsipescă orl-co atrupamente cesă-verbalii,
formate pentru scăparea arestaţilur şi condam- „Art. 250, Dorobanţii nu potii face perchisivaţiloră, pentru jefairea şi devastarea proprie-, ţiuni asupra călttoriloră străini serviciului potăţiloră particulare,
stală.
|
|
Atrupamentaliă este armatii :
E

+ 1. Cândă mai mulţi individi portă armo vă-

dute stă ascunse;

:

-

2, Când unii singuri individă, purtândă

arme văduta, na este îndată gonită din atru-

-pamentă de cei-alți ce facă parte din acesta,

Art. 249, Dorobanţii şi ofigerii lori nu pot
întrebuința armele de câtă în cele duoă casuri
următore :
îi
1. Dăca viviinţe spre ali se lua objectele sâii

individii coli s'a încredinţatii suntă exercitate
contra lori;

.

Ia

2. Deca, ei nu potii apăra alt-felă tărâmulă
ce ocupă posturile sâii persânele ce li s'a încre-

„

CAPIROLULU IL
Poliţia milă fară

a

Art. 251. Santi speciali îndâtoraţi doro-

bauţii a urmări şi a aresta pe ori unde voră
înteini desertori şi recruți absenţi,
neajunşi la „timpi la destinaţiunea,
miliţianii cu chârtiele în neregulă...
Fi arestezii asemenea inilitară alii
gediii a expiratii şi care fără ver-uă

reserviştă lori, sei
_
căror concausă de

bolă nu suntă âucă întorși la corpă.
Art, 252, Toti suboiigeruli, brigadierulii.
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sâii soldatuli, dorobanţi fie în servicii sâăi
li-]
beri la casa sea, care va aresta unii desertori
s5i unii recrută absenti, va priimi uă gratificație-de 10 lei din sumola co va deatina Ministerulă de resbelă, .!
Aa
Deca va fi arestati ver-uvă militară cu congediulii expirată, ună reserșistă neajunsii la
destinaţia, lu! la timpi fără motive legal
e, stă
nuă mmiliţian cu chârtiilo în neregulă, va, priimi

asemenea uă gratiticaţie de 5 tii,
Art, 2553, Dorobanţulă care va. fi arestată

ver-unii desertorii, recrută absentă
s6ă militar

cu cungediulii expirată » Teservitii sc miliţia
n
cu chârticle în neregul ă; e dâtora/laduce înaintea comandantului da escadroni, cara va
dresa
procest-verbală d espro actsta,
Comandantulii escodrouuluila dresarca procesului-verbală v: a Ina tâte informaţiile , Spre
8 constata dâca arcstarca e fâcută do dorobanţi, s6ă că cl Pa priimită de la, vexl-uă autoritate Grc-care,
n.
- Procesulii verbalii va 6 înaintată . Giro
ct Mio
nisterului de resbel, spre a aproba, gratif
icația
Arte 254, Doroban țulă căruia î-se va fi ,
încredinţatii âe ver-uă autoritate u ni descrt
ori,
- şi că îl va aduce la cseadronă arttân
dă că Pa
priusii chiară clă, S9 va supune judecățe i spre
şi loa penalitat oa. Art, 255, Doro banţii raporteză ofigeriloră
scii suboficeriloră lori, sâă în lipsă facă. cuno- scuti subprefecțilorii ori ajutâretoră loră,
polițailoră, comisarilorii.
sâă subromisariloră de
» poliţie, primariloriă sc ajutorelorii loră
spre a
dresa procesă-vesbalii contra, ori-cărui
indi„Vidă care a ascun sil cu precugetaro-vro-un desertorii să recru tii absentă, care va fi favorisat scăparea unui ascmen ea, sâii care prin
uneltiri culpabile a opriti seci a întârdiaţ ple-

carea saca,
Acesti procesi-vorbalăi se dresâză procuro-

Art, 25S, Semnalimentele desertorilori ss
ala recruțiloriă absenţi sa păstrezi cu
cea mai >
mare grije

şi aceştia se urmărescă neconteniti
penă se vorii aresta să până se vorpriimi
sciin-

ță de la corpuri despre prinderca scă venirea

loră de bună voa, =
Art, 259. Dorobanţii verifică cu cea mat mare grije biletele do drumă sâă pasportela
călătoriloră, cari prin vârsta lori se pară a
faco

parte din clasele trasa la sorţi.

a

Fi sc consultă cu primarii cari sunţă dâtori
a le comunica tâte reciamaţiile co ai asupra,
]o-

cului presupusă că s'au retras recruții absenți

Art, 260, Indată co
a aflaţii că ună recrutii
întrună altă districtă,
nalementele absentului,

ună şefă de escadroni
absenti sa refugiată
comnnică pe dată semcomandantului respee-

tivii de dorobanţi,
Art, 261, Dorobanţi suntă chiimaţia concura

Ja supravegherea militariloră din resarra
armatei.
.
,

- Cândă ună militară făcând parto din rcservă a fostii condamnati la că pedpsă da disciplină, măsurile de execuţiune sunati asigurate,

deca 'va fi cu putință, prin îngrijirea dorob
țiloră dâcă nu csto altă-felă regulatii. - auArt. 262, Ordinele do convocare a Gmerilor

din reserra armatei potă fi transmise titala
»
riloră prin dorobanţi, decă nu Be ra regula
în

altii modă,

-

CAPITOLULU 1V |
Poliţia drumurilor şi pădurilori
Art, 263. Dorobanţii suntii însărcinați cu

poliţia drumurilorii celoră mari, că, constat
ă
stricăciunelo făcate asupra Iucrăziloră de arte
şi liniilorii telegrafice şi denuncie po autorii

părţilorii competinte,

rului.
Art, 256, Desertorii alo căror cozpuri
sunţ
cunoscute, se trămitii de cătro coma
ndanţii de
escadrâna directă pe îa corpurile loră, după co
se vorii îndestula d in casa cscadronulai -cn
hrana budgetară po timpul cureritii, şi
50c9tinda-se 40 chilometre d ofic-care; îră accea
alo
căroră corpuri suntă n ecunoscute, se trămiti
la divizia teritorială respectivă.
Comandantul escadronulai cere reintegrarea casti sslo la finsle tri mestrului prin compturi separate, cari so trămitiă intendenţei
circumscripțiunei, pentru a so ordonanța.
din capitolulă budgetară privitor Ja desert
oralii
prinsă.
Art, 257, Sem nalimentele desertorilor
priimite dela corpuri, ssă ale recruţiloră ab
Senţi,
priimite de Ja ofigerulii recratoră ali dist
rictului, comandantul escadronulai le înscrie
în-

Art. 265, Dorobanţii obligă po cărațaşi, cărăuşi şi pe otj-ca conductoră de trăsuri a sta
lingă caii lori, pentru 321 conduce,
In casă de împotrivire că arestâză pe acei ce
împedică trecerea, şi "i dacă înaintea primart-

filoră de brigadă do dorobanţi,

ţiunea,

Dorobanţi prindă şi ducă înaintea subpre-.
fectului sâi primarului comunei celei maj apropiată, po ori-cinc ară găsi rapândi sii deslocândă şinele drumului de feră, s&ă depeind pa
drameri objecte cu scopă de a împedica circulațiunea precum şi actia cari prin ruperea firelori, prin degradarea aparatelosii
si prin!
ori-ce alti midlucă ținteză a împedics comu-

nicaţia, s6ă corespondența telegrafică,

Art, 264, Ofţerii da dorobanţi incheiândi
protesii-verbală contra proprietasiloră do trăsură cari suntă în contravențiune cu legea și
regulamentele do administraţiune, asupra, po-

liţiei drumuriloră,

.

'

trună registru într'adinsă şi lo comuni CĂ şelui corendă de Ia aceata 'să constate contraven=
:
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-Ej arestâză ori-ce individii care din impruArt, 274, Inainte do a scâte din închisâza
denţă prin repedirea cailorii sti scii în ori-co pe arestaţii a căr-rii transferare este ordonată;
altă mod a răzită po cincea sti a comisă stzi- sefală oscortel îl cautăa nu avea asapră-la ob„căciuni pe dromuri,
cete ascaţito s6ă vro-ună instrumentii cu cara
„Art, 266, Dorobanţii ajută po pădarari la arii putea să se sorva.pentra scăpare, seful 0suvinărirea delicteloră pădurăresci,
:
cortei vă cere do la arestaţi să depus Vanilsii acArte 967, EI supraveghiază, po cerşetori, tele ce legea nu lo permite a avea asupră-le,
vagabond! şi 6meni fără capitâiă umblând pe
Dzspro acâata se face menţiune în ordinele
- drumuri şi comune, azestâză pe acel conu suut d schiso şi banii, obiectele sii actele so precuboscuți la autoritatea locală şi carl n'aă nici aaăă aaatorităței către caro suntii trămişi aro-uă chârtio constatândi identitatea lorii şi mai staţii, la Sosirea acolo.
cu aâmă pe cerşetor valid :

Art, 265, Dâcăîn expoliarea vre-unni cansoi de arostanţi, antoiitate a czat'i trimite va

[Ia

1. Cândă cargetoresoă ecu riolință sâi ame-

ninţare ;
2: Cânăi cerşetorescii cicu arme;

.

lbeza banii pentin hrana loră pe ramii, sama,
so va încredința, șefului escostei, căruia î so
va da instrucțiuni “domoduli cum trebuee pro
cura hrana, afară numai dâca autoritatea, raspectivă na.va dispunca ca hrana arestaţiloră

„8. Cândi cerşetozescă în timpii de n6pts;
4. Cândă c:rşetorescii mai mulţi împreună;

5. Cândii cerşetoreseă cu certificate îalso scă
cu iafirmități saposate sci deghisate;
să sa procure prin îngrijirea ver-unul orânduit
6. Cândi cerşetorescii după ca ou fostii o din partei,
,
- sândiţ.
Arte 236, Arastaţii cari statii conduşi ps
Ari, 265. Toto acasta măsuri lo vorii Ina josii, vori 6 încătușaţi în modulă următorii:

cândă va da, peste asemenea delicte s6i con- travenţiune,
Art, 269,

unsă mari

Cândiă se presupune

că în urma

adenări publizo numerâse,

|.

ate, Da sentii duof sâii mai mulţi până chiar

ordinsa

gi şssa arestați, sa înşiră d'a lungul unui lanţ

va trămite uri ofişeri, caro după ce seva consalta cu subprefectuli sâii după carerea sea,
pât2 concentra, scă trărito mai multa brigada
de dorobanţi.

în câte uă sirgură, manetă. .
,
Acesta lanţuri vorii avea de schimbi pentr
ele, şi cu ele verigi de pici6re câte una Intru
câţi arestaţi suută la acelă Janţi, cari voră
servi a lo încătuşa câte anii picioră în giri unulii de altuiii pe locul de culcare, la popasul
de n6ato.

eră putea fi ameninţată, șcfulă escadronului

CAPITOLULU v

Art, 270, Una din fancţiunile obicYauito
alo dorobanţilorii, este transferarea da arestauţi.

Art, 211, Oră de câte ori sa transferă arestanţii, ofigerii de dorobanţi sâiă în lipsă-le subofigerii ori brigadierii singari ai dreptuli
regula escorta,

a

ârt, 22, Namrali dorobanţitori do escor-

tă trebua să stea în raportii cu alii arestanţilorii în proporţiunile următâre : (Bonitoruli
oficialii No. 82 din 1864); -

1. Poutru ună arestantă, duoi dorobanţi;
2 “Pentru 2 arestanți, trei dorobanţi ;
Pentru 3,4,5 şi 6 arestanţi, patra doro-

bnaţi pi
;

4, Pentru 7, 8, 9 şi 10 „axestanţi,, cinci do-

robanți. :

De la 10 arestanţi în susii seva, caleala câte

unii dorobanţi pentra duoi arestanți.

.

Art. 273, Dorobanţii de escortă vori avea
armătura regulamentară şi cartuşela cuvenite
fie-cărnia,

câte duci Va rindul, prinşi do câto vă mână

'Totii-d6-cna dorobanţi voză avea, cu ci unul
s5ă ducă lanţuri de aceiea pentru uă mără, şi

Trăusferarea arestanţilorii civily

"+

Cândiă esto unulăi gs prinde uă mână şi an
piciori cn ani lanţiă având ducă verigi 1a ca-

La pornirea arestanţilorii escorta îşi încarcă
armele în presenţa loră.
o

unii picioră ce va serviali aplica
care se cere afară pentru sine,

la arestatul

Art, 227, Arcstaţii cart suută conduşi ca
carălo yoră fi încătaşaţi în lanțuli cu verigi
do picidre,
Ă
Arostaţii conduşiîn trăsură celulară, vor fi
încătaşații da piciore fie-care deosebită.
”

Art, 918, Marşurnta escortai de >arestaţi va,

fi cea, mai scurtă cu putință ferindi a angagia
prin drumuri lăturaşe departe do locainţe” şi

coraune,

Escorta, va avea îngrijire să nu înopteze nici

uă-dată departe de comune,
Art, 279, Escorta po dramă va căuta a so
opii în murgulă seri! toti-dâ-una într'nă comună; acolo gefală ei adresându-se la primară,
va cere ai so înssmna locuinţa undepâto să depună areataţiă în timpulii nopţii, cândă comuna n'arii avea arestă.
Şefală escortei va putea, core primarului ajutorulă cuvenită pentru paza arestaţilori, ps
timpul nopţii.

Arestaţii aduşi în trăsură celulară, dâcă în

comuna, de popasă, nu va fi arest, voră petrece nptea în trăsuri,
«
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Uă oră după sosirea arestaţilorii în locolii | raia i se vafi îndeplinit termenulă, ge escorteză.
reședinței, autoritatea locală este dâtâre ai până la locali destinati fără încătuşare.
priimi și a! trămite la arestii.
Art, 259. La casă cântă nun! sci mai mulţi
Art, 280, In timpulă marşului cu arestaţi,

arestaţi se împotrirescă cu violinţă dorobau-

_singrară mişcare a lori.
NE:
„Li trebue să observe dâcă nn încârcă a scăpă cu fuga; e! îi priveghiază de aprâpo mai cu
sâmă în trecerile cari poti favorisa scăparea
jorii precum păduri, zîpe, şanţuri, riuri, drumuri pe unda întâlnescă trăsuri silume mul.
tă, munţi s6ă alte locuri accidentale, a căroră
posiţiune arii face cu anevoinţă urmărirea şi
prinderea lori.
:
|
Art. 251, Este sub aspră podâpsă oprit dvxobanţiloră , a introduce arestaţii prin cârciami s6ă picga publice, pentru cdihaitii, pentru mâncare s6ă pentru compăratulă celor trebuinci6sa de hrană,
,

întrebuinţarea de săbii.
La casii cândă arii prinde fuga, dorobanţii
sâii dorobanţalii celă mai aprope, dâcă dapă.
âutâia însciinţare nuse opresce, trage asupră'i

dorgbanţii nu trebue să pârdă din vedere vă

"De va îi trobuinţă, unii dorobanţi se ra de:

taşa de la escortă, şi va face comisiânele.

țilorii, spre a isbuti să fugă ; aceştia poti face

cu pușca, căutândă al lori.
„_: Arte 290. La casă cândii ară fi isbutită a

dosi unulii să mai mulți arestaţi, anii dorobanii se detaşăză de la escortă şi alârgăsă
dea da stire la autoritatea comnanală cea mai
cu apropisre şi încunosciinţăză pe Snbprefec- .
tura plăşei, luândă cu sine ordinele deszhise
privitOze pe azi arestaţi, spre
li se putea

lua semnalementele şialto lămuriri eariză potă
uşura descoperirea. .
E
Auțorităţile suntii dâtore îndată a pane în
mişcare numărulă trebuinciosă de omeni întâte

Art, 282, Este oprită dorobanţiloră sub a3- direcţiunile, a încunossiinţa în tote părţile şi a

pră pedâpsă,de a tolera întruniri şi înțelegery lua măsuri energice pentru prindere, raportând
cu Gmeni liberi, cărora nu va fi permisă a se a- Prefecturei respective.
,
Art, 291, In casii de scăpare a onuia stă
propia, la mal multi de cine! pași distanţă.
Art, 263. Arestaţii numai câte unul pe mai malţi arestaţi, şeful escortei pe lîngă
xândă poti Îi învoiţi a se depărta peatru sine, încenosciinţarea.co face autorităţii civile, după
şi atunci, dâcă nui sova fi încătuşată membri- cum s'aii prescris la articolul precedentă, cero
le alternative (mâna drâptă cu piciorul drept), a se dresa prozes-verbal constatând evasiunea.
Procesulii-verbalii va fi dresată de ofigaraulii
se va detașa duoi dorobanţi spre a'li escorta.
Art, 2934, Este oprită cerşetoria erestaţi- s6i sub-ofişeruli de dorobanţi celă mai aprulorii, este opritii dorobanţilor să bea şi să mă- piată, scă în lipsă do vre unulă din ofişerii ponânce cu arestanţii, si din avutulii arestaţi- liţiei judiciare, celii mal apropiati de localiloră, prin picge publice, cârciumi stă pe uliţe, tate, precum sub-prefecţii ori adjatârele lori,
le esta asemenea oprită a faco silă ori-cărui poliţaii, comisarii scii sub-comisarii de poliție.
|
locuitorii sâii autorităţi comunale pentra hră- primarii sâii adjutârele lorii.
Procesulă-xerbală se va înainta comandannitală lori sc a arestaţiloră. Acestea pentru

dorobanţi, sub pedpsă de a fi daţi înjudecată. tului escadronulră de dorobanţi care scoţiulă
Art, 255. Va fi obligatorii transferarea a- copiă do pe dânsulii, o va înainta autorităţii
restaţilorii cu trăsusile celulare să cu care, de unde provenea arestatalii evadatii.
de câte ori:
a
.
a. Drumulă va, fi înoroită, plini de zăpadă

Art, 292. .Dâcă după 15 dile, scăpatulă na
se va prinde, comandantuli da escadronă fuaintiză prin calca erarchică Ministeralol do re3-

B6u va fi viscolă;
.
bel copiă de pe proccsulii-verbal, spre a decide.
b. Vorii fi toţi cu grea osîndă şi voinici;
Indată ca scăpatulă va fi priusă, comandanc. Vorii fi convalescenţi, d'abia sculațide pe
toli escadronului comunică Ministerului,
|
bolă, sâii ver-unulă neputinciosă, :
Art, 293, Pentru toţi arestaţi: ce ss vorii
„Art, 256, In timpurile de iarnă se va căuta

2, se îmbrăca arestaţii totii-dâ-una bine, cu transfera ca ordine. deschise, şefulă escostei
nădragi s6ă benevici, cu zeghe sâă suemane, cu presentându'i la reşedinţa districtului sâi a
opinci şi cu cojâce; cândii arestatuliă va, fi li- plășii următâre, declară banii ce s'aă liberati
psitii de asemenea, i se vor da, de Ja, închisârea, antorităţiloră pentru hrană, conduita lor şi
unde so găsescă, cu îndâtorira pentru escortă numele loră, precum şi ori-ce incidenta stari de a lo aduce îndărăti do la cea d'ântciii Pre- f întâmplat po drumi, spre a se trece în mar-

fectură următore, şi ds a nu porni cu dânşii şuruta ordinalui deschisi, Din asemenea lămuriri autoritățile următore
fără să fie îmbrăcaţi în modulă acesta,
Art, 287, Pe geruri mari cari potă fi pri- poti să se povtţu6scă pentra măsurile de securimejdi6se, nu se voră face transferări, malales
în timpuri viscolâse de iarnă, escorta se va putea opri în marşii până la trecerea viscolului,
îa comuna cea'mai apropiată,
ia

Art, 28$. Totă liboratuli graşiată s6ă că-

tate scă îngrijire ca trebuo în deoseti să adopte,
Toti G'uă-dată, şeful oscorter iea adere-

rință da predarea arestaţiloră cu caro se avhită către şefulă stă la întorcere,

„

Art, 294, La casă cândă ună arestat sară

XILITARE
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| Art. 800, Cândi arestanţii militari suntă

fi imbolnăvită pe drumii, de va fi fâcândă drumulă pe josă, escorta va cere la autorităţile
celei ântâiii comuna midlâco de transportii cu
carală, liberândii acelei autorităţi adeverinţă
de tocmâla urmată şi de priimirea trăgttoriloră, cu care adeverinţă autoritatea comunală
să se potă refera la Subprefectura plăşii, corecdi despăgubire.
.
Art. 295. La casti cândă s'ară întempla ca,
pe drumiă uviă arestati să fi muritii de mârte
„giabnică, elă va fi dată în sâma autorității
comunale, care e-dâtâre a face cercetare, a
încheia procesă-verbalii şi în cele 24 ore, a refera Subprefecturii; mediculii arondismentulni asemenea e dâtorii a văşi în 12 ore a face
antopsia,, şi.a constata prin visum-repertum

puşi în căutarea spitalului, ofigerii şi subofiqerii de dorobanţi, în lipsă de oficeri âi intendenţii militare, suntii autorisați a face visite
într'aceste stabilimente spre a se asigura dâcă .
gederea, lorii mi este abusivă şi prelungită făSR
ră motivi.!

Art, 301. Dscă vre uaii arestantii militară

va fi murită

SECŢIUNEA 1

i

T ransferarea arestanţiloră militari
Art. 296, Măsurile prescrise pentru trans-

ferarea arestaaţiloră

civili, suntii toti ace-

leaşi şi pentru arestanții militari, afară do

modificațiunile de mai josi.

”

Art, 27, Arestanţii militari expediați de

transferă-

verbală încheiatii asupra morţii, şi o va înainta comandantulay de escadron,
i
efectele mortalui.

certi va da autorităţii comunale, care cu ade-

verinţa de înmoricântare a preotului, reforeză
Subprefecturii şi cere despăgubirea celor cheltaita cu înmormântarea, cândii este casă,

pe drumă în timpulii

riy, şeful escortei se va duce la Primăria cea
mai apropiată, unde pa lingă îndeplinirea, celor prescrise la art. 295 din secţia precedentă,
va cere primarulni uă copiă de ps procesulă-

!-

TITLULU

împreună cu

VII

Pedepsele dorobanţilorii, juridicţiunea
Tribunalelorii asupra lorii

- »

CAPITOLULU UNICU.
Pedepsele dorobanţilorii, juridicțiunea
Tribunalelorii asupra loră,
/

SECŢIUNEA 1

la ună escadronii de dorobanţi Ia ună corpi Lespre greşeli în contra disciplinii şi dreptuliă
- 6ze-care, sâii la divizia teritorială, s6ă în fine
!
"de a pedepsi
în ori-ce altă locii, dâcă nu voră fi avcud bani
Art. 302, Regulamentele în vigore la arma
de hrană priimiţi de la vro ui antoritate, li se
procură asemenea bani pe timpulii cureniti ta permanentă, sunt aplicabile şi corpului dopână la destinaţie, din sumele disponibile ale robanţilor, afară din modificaţiunileurmătore :
escadropului. (Vedi art. 256).
.

Banii de hrană proveniţi din cei liberaţi de
corpulă ce trămite arestanţii, s6ă cei liberaţi

din casa escadronului, se vorii încredința şefalat escortei,. ca instrucțiuni de modul cum
trebue a hrăni arestanţii.
|.
Dâcă până la loculi destinaţiei şefulii escortei no va fi totii acelaşi ei se va schimba, va

preda banii ce remânii înlocuitorului stă,
Art. 29, Cândă arestanţii militari fac dru-

mulii
causa
să nu
cortei

pe josii, se va întâmpla ca vre unulă din
slăbiciunii, (fără însă a fi. greă bolnav),
pâtă urma mersul pc josă, şefulă esva cere de la autoritatea comunală, cea

| Pedepsele ofigeriloră

Art. 203, În ceca ce privesce ordinea pu-

blică toti ofigerulă de dorobanţi pâte fi pedopsită de unii altii ofigeri, avândă ună gradiă sâă
funcţiune superi6ră oră mai vechii, fio din orice corpi sii armă; €ră în ceea ce privesce ser- viciulă, nu pote fi pedepsită de câtii do şefii
cărora, este sub-ordinati.
-*
ÎN
-

Art, 304, Feluiii pedepselorii este celii în-

trebuinţatii la, armata permanentă, ră drep-:
tulă dea ordona unele din ele, este modificată
precum urmeză,
,
Reprimanda so face de comandantulii dirimaj apropiată, a'i pune la disposiţie carul tresionolui.
:
:
buinciosii, şi acâsta e dâtâre a'i satisface ceArestulă
de
rigâre
şi
tnchis6rea,
cari
suntă rerea plătindă din ork-ce fonduri.
.
. .: atribuite comandantului de regimentă, se orŞefalii escortei priimindă trăsura, liberză
adeverinţă şi anroritatea comunală, cere des- donă de către şefulii de divisioni şi este dâtoră
păgubirea do la Prefectură, care la rândulă a raporta şefului sub-divisinnei teritoriale scii
*
”
stă este despăgubită de cătro adminisţraţia inspectorului.
militară.
”
e
Pedepsele subofigeriloră, brigadierilorii şi sol- )

Art, 299. Cândii un arestanti militar cade

bolnavă pe drumi, eli este pusi în căntarea
spitalului celă mat apropiati.

daţilorii din dorobanţi

Art. 205. In ceea. ce priresce ordinea pu„i

1
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-Dlică sub-ofigerii, brigadierii şi poldaţii, pot îij
“pedepsiţi do ozi-ce militar, avend un graa scă
funcţiune superidră, s6ă mai vechii, fie din ori„co corpă scă armă; în privinţa serviciulai însă,
ei nu jotiă fi pedeşsiţi de câtă de şefii cărora
sunti subordinaţi.
Art, 506, Pedepsele snb-o figerilori, briga-

dieriloră şi soldaţilorii, fără pr: judiciul celoră

prevădate prin codicele penale, pentru greşeli
- mai grele, sunti pentiu abateri nai uşâre numai de dooă feluri,

Sala de poliţie,

tivitate în armată, da unde pentru enii ană de
servicii în dorobanţi, trebue a servi în armată şese luni şi jumătate.

Pentruuă tonăîn dorobanţi 15 dilein armată.
Art, 354, Dorobanţii trecuţi în armată

suatii obligaţi a servi în activitata ant timpi
prosorţicualu cu timpulă cală maj area da
sezșit în dorobanţi; șitaă la termenul de 7 ani.
Calculuii ze face dapă principiile stabilite vrin

atticolalii precedentă.

sa trece în suservă, sii zailiții ca şi soldaţii din

Inchisârea.
_
Sala de potiţio nu pote dura mai multă de
mă lună,şi închisârea nu sa prelangeste peste

armată,

Art. 207. Omenii pedepsiţi, cari fatii serşicii po 18, Sabyrefecturi ssă alta posturi ca

vor

15 ile.

PN

mu sunt la reşedinţa districtului, suntă aduşi

spro 2'şi lua pedâpsa la stată-majurulă escudronului.
Art, 809, Pcdepsa se aplică totii-dâ-una po

timpali cândii dorobanţi nu suntde serriciă,
şi Omenil pedepsiţi aă drept la banii de hrană

- în comptulă guvernului,

-Arţe

809, Dorobanţii cari fără causă bine

cusintaţă nu voră intra în serviciulii
la diva otărită, s6ă aceia cari nu voră
tori la, chimarea peste rândă ce Ji se
se vorii pedepsi în modulă următori

ordinară
fi urmăvor face
:

Pentru prima Gră cu sala do poliţie sâi inchisâre pe timp de 7 gile, când nu va fi de rândă.
Pentru a duca 6ră patra-spre-gece dilo ase”!
menea.
Pentru a treia 6ră se va chiăma la'stată„ majoralii eseaâronului pentru 21 dile, fie-care
.
din dorobanţii de la plăşi.
In casti do a patra, a cincea şi cele-alte abgenţi, se va supune jndecăţil ca nesnpusă, s6i
sa va trămita în armata, permanentă.
Art. 310. Sub-ofigerii şi brigadieril cari nu

în

conformitate

cu vesta

avândii.

ce ară fi .

-

!

Art. 315. Na se potii propune pentra tic
de câtă dorobanţii

cera în armată,

sceia caii

a mai servi celă pugină due

îi avândii

auf, în corpulii dorobanţiloră.

SECŢIUNEA II
Suspendarea, coborireala uiii gradă infertoră
şi casarea suboficeriloră și brigadierilorii
de dorobanţi. .

N
ă
sergenţii şi »iimajori,
il
Art, 810. Sergenţ

pedierii de dorobanţi, poti, conformă reguiamentelorii în vigâre la armata permanentă, &

fi suspendați din fancţiuzile lori, s6i coboriţi
întruni pradă inferiori, sâi în fine trecuţi în
|
rândurile soldaţilor. Suspendările nu poti dura uz timp mai jug
da duoă luni.

Art, 917. Sasrendările surtă pronanciate

de către şefală divisionuloi, după propunerea
motivată a comandantulai de escadronă.
ră,
Arte 518, Coborirea la ună gradă infcrio a
precum şi casarcă, nu 80 pâte pronuncia d

câtă de comandanții de divizia teritorială.

Cândă sergenţii inajori, sergenţi. s6ă briga-

nu potă fi casaţi de
vorii intra la servicii ordinară cu Omenii lori. dieri suntă decoraţi, ei Ministerulci de rca-

a6ii acain, co voră lipsi la chiămările nepreră-

câtii dopă autorisaţiunea

Art, 319, Trecerea în armata permanentă,
pentru causele prevăduta la art. 309, va fiapiobată totă-dâ-una de Ministerul de resbeliă.
_- Propunerea se face de comandantulă escadronnlai, caro e dtoriă ce po lingă raportală
relativă. să înainteze Ministerului prin calea

uă stare de servicii,
Art, 320, Sergenţii-majori casaţi, se trămită a face sarviciii până ?a expirarea terme:
nului, în trupele din armata permanentă ce va
:
dezemna comandantală divisinaci Scrgenţii şi brigadieril continuă a servi în
dorobanţi, însă sunt obligaţi a servi în alte locari de câtă acelea unda vori fi fostă rai înainte;” chiar și cândă sesgenţii şi brigadierii

recomandaţiun:e comandantuiui
gate, fără motive legale, suntii pasibili aserno- bolii, şi după
ne.
diviziu
de
l
prearticolu
e
la
prevădat
ţile
mea de ponalită
Art, 319. In generalii imidlocirile pentra
|
cedentă.
are, coborite la unii gradi inferior scă
suspend
serla
do
Arte Ile Pedepsele pentrn lipsă
de tâte actele de incuijiciă se ordona totii-d6-una de comandantulă casare, trebuesc însoţite
şi
pare şi oscbită de uni relerei de podepaz
escadronului.
:
,

erarchică fâia, de peaspse a Gmeniloră şi cea
matricolă.
„Arte 919,

Proposiţiunea

timpului de ser-

vicii îutre dorobanţă şi armată este stabilită

precumiă urmeză :

.

|

Dapă expirarea termenalui de activitate. ri

suntă saspendaţi numai, e6ă coboriţi la ună

pradă înferioră, nu mai potă servi la postulă

7 ani în dorobanţi cchivaleză cu 4 ani de ac- de mai inainte,,

MILITARE

„257

-

fi sapaşi la jaridicțiunea Tribunaleloră. ordinare şi judecaţi ca simpli cetăţiani.

E SECȚIUNEA III

TITLULU VUL

:

Despre competința tribunalelori
a judeca crimele şi delictele comise de dorobanţi

SI

Disposiţii generale

Art, 321. Oficarii de dorobanţi suntii justițiabili do Tribanalele militare întocmal ca cei
Arte 229, Tâte disposiţiunile legiloră şi redin armată permanentă.
!
gulamentelori privitârela armata permanentă,
Subofigerii, btigadierii şi soldaţii pentru eri- suntă aplicabile dorobanţiloră întru câţi sermele şi delictele săvergite în timpulii serviciu vicială lori specială prescrisă mat susă, va
- luă, câţi vori & din districtele unde se găsoscii permita.
|
|
comisiuni ostăşesci criminale, se judecii de căArte 324, Dorobanţi nu poti-purta unifortre acelo comisiuni, €ră cel din alte districte mele date lori de Stati, de câtii cândă santă
voră fi daţi în judecata comisiunilor mixte or- în activitate de servicii...
|
„-ganisato pentru acestii sfirşitii, şi ale căroră
Art, 325; Disposiţiunile acestui regulament
sentinţe sunti apelabile la consiliile de revi-. coprinse în titlulă VII, suntă aplicabile comsiune militară,
UI
paniiloriă şi escadrânelorii de gndarmi. * |. |

art, 922, Sub-ofigerii, brigadierii şi solda-

ţii pentru crimele şi delictele comise pe tim„Bulă aflării loră liberi 40 serviciă militar, voră

Arte 326, Tâte disposiţiunile regulamentart

anteri6re şi contrarii regnlamentului de facă, suntii desființate.
!

*

_SUPLIMENTU
-LA

REGULAMENTULU

ASUPRA

SERVICIULUI

GRANICERILORU

i (Decretă No. 1844 din 5 Octombre 1871)

Pedepsele grănicerilor juridicţiunea| : Şalade poliţie,
"

Tribunalelorii asupra lorit

„Despre greşeli în contra disciplinei şi dreptuli

"de a pedepsi

|

irt. 1, Regulamantele în vigâre la armata
permanentă suntii aplicabile şi corpului grăni-

cerilorii afară de modificaţiunile următore :
Pedepsele ofigaziloză.

Art, 2, Felul pedepselor este celii între” buinţată la armata permanentă, 6ră dreptulă

de a ordona ansle din elo este modificată precum urmâză :
Reprimanda ss face de comandantul bata.
lionuiui.

-

-

,

,

,

,

a

a

nchisârea.
,
Sala de poliţia nu pâta dura mai multi de
vă lună şi închisărea nu se prelungesce pesto

15 die,

a

Art, 4. Podâpsa se aplică totă-dâ-una pe .

timpulii cândă grănicerii nu sunţă de servicii,

şi Omenii pedepsiţi aii drepti la banii de hrană
în comptalii guvernului.
i
Art. 0. Grânicerii cari, fără causă.bine:cu“|viatată, nu voră intra în serriciulă ordinară la

diua otărită, sâă aceia cari nu vorii fi următori

la chiămarea peste rândi cc li se vor face, se
vorit pedepsi în moduli următoră :
Pentru prima ră cu sala d» poliţie sâii închis6r2 po timpde 7 dile, când nu va fi do rândă :
|- Pentra a duoa Gră, patru-spre-dece dilo as0-

menea;

-

”

-

Arestulă do zigore şi închis6rea, cari suntii

Pentru a treia 6ră sa va chiăma, la statăatribuite comandantului da regimentă, se or- majorulii companiei pentru 21 dile.
. .donă do către şefalii de batalionii şi este Q6-|. In casă de a patra, a cincea şi celo-a]te ab-

toră a raporta şefului inspectoriei lui,

-

-

a

[]

i

Pedapselo suboficerilorii, caporaliloră
ai

daţiloră din grăniceri

senţi, so ra supuna judecăţi ca nesupuşi, e6ii

se va trămite în armata permanentă.
şi caporalil cari naa vorVOL,
şi sol-|, Art, 6; Sub-ofigerii
a
„| întra la serviciulă ordinară
-

cu 6menii oră, sâii

Art. 3, Pedepsele sub-ofişariloriă, caporalilori şi soldaţilorii de grăniceri, fără prejudițiulă celorii prevădute prin codicele penale pentru greşeli mal grele. suntii pentru abateri mai

uş6re numai ducă feluri:

-

De

aceia ce vori lipsi la chiămările neprevădute
firă motive legâle, suntă pasibilt asemenea de
penalităţile prevădute la arţicolul precedentă,

Art, 7, Pedepsele pantru lipsă de la servicii .

se ordonă tot-d&-una de comandantul
companiei. .

Art,8, Trecerea în armata permanentă pen=

hi

>

.

-
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“tra causele prevădate la art. 5 va fi aprobată

2

totă-dâ-ana de Ministerulă de resbelă,
„Propunerea se face de comandantulii compa-

Art, 14. Coborirea la ună gradii inferioră

precum şi casarea nu se pta pronuncia de cât:

de comandanții de dirizii teritoriale.
Cândă 'sergenţii-majorI şi sergenţii să caporalii de grăniceri sont decoraţi, ei nn potă
autorisaţiunea Alinisterarchică fâia do pedepse a 6menilorii şi cea îi casaţă de câtă şidupă
după cererea comandantului

niey, care e dâtoriă ca, pe: lingă raportalii relativă, să înainteze Ministerului prin calea e-

ruluy de resbeli
Pe
„ratriculă.
|
Art, 9, Proporţinnea „timpului de servicii de diviziune.
supentru
midlocirile
generală,
In
15,
Art,
precum
stabilită
este
între grăniceri şi armată
la unii gradă inferioră stă
urmeză : 7 ani în grâniță equivalăză cu 4 ani spendare, coborire
însoţite da tâte actele de inde activitate în armată, de nnde pentru un ană casare trebuescii
do unii releveit de pedepse şi
do servicii în grăniceri trebue a servi în ar- culpare şi osebitii
uă stare de servicii.
mată 6 luni şi jumătate, .
Art, 16, Sergenţii-majori casaţi se trămită
Pentru uă lunăîn grăniceri, 15 dile în armată.
serviciulă până la expirarea termenului
face
a
sunt
armată
în
trecaţi
ii
Grănicer
„Art, 10,
din armata permanentă co va de-.
trupele
în
protimpii
unii
te
activita
în
servi
obligaţi a
lă divisiunii.
comandantu
semna
servit
de
avea
mai
ce'ii
„porţională cu timpulii
Sergenţiişi caporalii continuă a servi în gră„în grăniceri până la termenuli de 7 ani; cala servi în alto locuri
'cnlele se face după principiile stabilito prin ar- niceră, însă suntii obligaţi
de câtă, acelea unde vori î fostii mai înainte,
ticolulii precedenti. .
şi caporalii suntii su'Dapă expirarea termenului de actiritate, ci chiar şi cândă sergenţii
la ună gradă inse trecii în reservă sâii milițiica şi soldaţii din spendaţi numai sâă coboriţi
posta! de mai înainte
armată, în conformitate cu vârsta ce ară f ferior nu mai pot servi la
,
E
avândă.
Art, 11. Nu se pot propune penfru trecerea
Despre competinţa Tribunalului a judeca criîn armată de câtii grănicoril acel cari roră fi
“mele şi delictelo comise de grăniceri
corîn
ani
avânâiă a mai servi cel puțini duoi
“
.
puli grăniceriloră,
Art. 17. Ofigerii de grăniceri suntii justiţiade Tribunalele militare întocmai ca cei din
bilă
inferiori
gradă
ună
la
ea
Suspendarea, coborir
!
permarentă. atmata
de
rii
şi casarea sub-ofigeriloră şi caporalilo
Subofigerii, caporatii şi soldaţii pentru cri» grăniceri,
mele şi delictele săserşite în timpul serviciucâţi voră fi din districtele unde se găsezcă
caşi
lui,
sergenţii
majori,
Art, 12. Sergenţilsejudecă de către
poralii de grăniceri poti, conformă regulamen- comisiuniostăşesci criminale,
alte districte roră f
telorii în vigâre la armata permanentă, a fi su- acele comisii, 6ră cei din
lori mixte orgnnisate
spondaţi din fancţiunile lori, s6ă coboriţi în- daţi în judecata comisiuni
untă
tvuni gradă inferiori, s6ă în fine trecuţi în pentru acest sfirşitii şi ale căror sentinţes
apelative Ja consiliile de revisiune militară.
rîndurile soldaţiloră.

Suspendările nu potă dura ună timpi mai

:
lungii de duoă luni.
„Art, 19. Suspendările sunt pronunciate de

către şeful batalionului după propunerea mo-

" tivată a comandantului de companie.

Art, 1S. Snbofigerii,

caporalii şi soldaţii

pentru crimele şi delictele comise pe timpuli
aflării lori liberi de serviciulă militarii, soră f
supuşi a juridicţinnea 'Tribanaleloră ordinare
şi judecaţi ca simpli cetățeni.

“No. 1247 DIN 11 1uLiU 1872 PENTRU UNIFORMELE CALARASILOR, DOROBANTILORU,
MILITIANILORU

SI GARDELORU

ORASIEXESCI

”
(1572)
,
însă găitanelo actuale
înlocuindu-se
actuală
|
ele
uniform
„Art, 1. In armata permanentă
rimânii ast-fel precum sunti determinate prin de la tunică şi pantaloni cu găitano de mă-

înaltele ordonanţe de uniformitate actuală.

„Arte

9, Pentra trupa regimenteloriă de că-

tase rosiă,

Brâniă se adoptă acela ali regimenteloră

lăraşi din armata teritorială se manţine în to- de roşiori. Chepinlă va fi ca acela ală escadrdneloriă de gendarmi.
“tulu uniforma actuală,
Art; 3. Uniforma trepoi dorobanţiloră din
Uniforma gradeloră ofişeresci ra fi toti cea

MILITARE

armata, teritorială va fi cea actuală cu osebire
că culârea, distinctivă va fi albastru deschisă
pentru întrega ţeră, cră nn pe divizii, după
“cum era până atum.-

Pentru gradele ofigeresci se manţino unifor-

:

.
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corpuri va fi asemenea ca aceea a ofigerilorii
din corpul călăraşilorii, cu osebire că brande-

burgurile vori fi negre de mătase şi chepinlă
fără bandă roşiă,

-

.

Atâtă trupa câtă şi ofigerii din aceste ducă

ma actuală, cu osebire că guleraulă şi manchetele da la tunică, banda de la chepii şi tâte
paspoalele voră fide postarii albastru deschisă
ca şi la trupă.

arme, miliții şi guarde orăşenesci, la căciuli
voră avea pe cocardă uă cruce. bizantină de

uniforma trupei de infanteriă va fi ca ateea a
dorobanţiloră, cu osebire numai că paspoalele
vorii fi roşii, 6ră accea a trupei de caraleriă va

laşi modă, însă fără torsadă.

Art, 4. La miliţiani şi guardele orăşenesc

fi ca aceea a trupei călăraşiloră,

Uniforma ofişerilori de infanteriă în corpu„rile de miliții gi guarde orăşenesc! va fi întocmai ca aceea a oficerilorii de dorobanţi, cu osebire numai că gulerul, maachetele și banda
de la chepiă voră fi de culdrea fondului tunicei
„şi a chepiului, €ră paspoalele roşii.
Uniforma ofişerilură de cavalerie din aceste

metală albi, de forma şi dimensiile ce se va

fisa în urmă, de ministru nostru de rebeli. La
chopiă asemenea acestă cruce aşedată în acaArt, 5. Semnele distinctive pentru grade în aceste ducă arme .voră fi întocmai ca şi în
armata permanentă.
Art, 6. Tâte modificările aduse în uniforma

-

!

trupeloră prin presentală decretiă se roză face potriviti cu expirarea termenului de durata a
efecteloră.
|. Eră modificările aduse în uniforma ofigerilorii se va face în termeni de trei luni de la

data acestui decretă.

DECRETU
No. 1244 DIA 11 IULIU 1872

PENTRU

3

ae

UNIFORMELE ELEVILORU DE ADMINISTRATIUNE -

(4872)

Art. 1, Uniformele elevilorii da administra-

9, Chepiulă actuală cu tresele ca la mâneca,
tuniceă; penagiulii actuală se conservă.
a. 'Tunica cea actuală avândă po umări găiArte 2. 'Tote disposiţiunile decretului notanuli actuală de fră albi împletitii cu mă-] tru No, 1995, din 1 Noembriii anulii trecuti,
taso roşiă, la mână uă tresă orizontală aseme- | întru cât nu suntă contrarii decretului de facă,
“nea de ră albi împletitii ca mătase roşiă; * suntii menținute,

ţiane se determină în modulii următori : “

DECISIUNĂ MINISTERIALE
_-

PENTRU ADMITEREA IN SCOALELE
Z. Scâla fiilorii de militară

Art. 1, Scâla filoră de militari din Iaşi, sâi
sc6la pregătitore pentru sc6la de infanterie şi

cavalerie, este înființată în scopulă de a da uă
crescere şi educaţiune complectă fiiloră de mi-

litari de ori-ce gradi, cari îi destin carierei
„militare. Acâsta, “drepti resplată a unui servi„ciă îndelanpatii şi nepătată.'
Art, 2, Fiii militariloră: suntă admiși în
scâlă de la vârsta de 13 până Ja 15 ani, după
examenuli de admisie cs seotărasce mal josă.

„Art, 3, Fiii militariloră vorii fi îutreţinuţi |-

în scâlă de Statii, neavând părinţii a plăti nici
mă taxă,

MILITARE IN ANULU 1873

elovii soră dobândi tâte cunoscințele de taca
loreat, în raport cu cerințele instrucţiunii militare, Acei cari vor termina cursurile cu succes
vor fi trecuţi în scâla militară din Bucuresci.
Art, 5, Cursurile coleginlui militar din Iași
suntii de 4 ani.
Art 6. Elevii cari n'aii satisfăcut la exa-

menulă de eşire condiţiunile cerute pentru a fi
trecuţi în sc6la militară din Bucuresci vorii fi
trecuţi în armată cu gradulă de sergentii, în
care contracteză obligatorii ună angagiaroent

de 4 ani de servicii.

Art. 7, Potă fi admişi în scâla filoră de
militari şi alţi copil, Pentru aceştia, părinţii:
vorii avea a plăti nă taxă de 40 Je. nuoj pe lună,

Art, 4, Sola este unii colegii militarii şi plătăndă laa fcepatală

fe-cărui
A
'semestru tae
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ÎN

ainte; aceşti elevi aii acelaşi dreptii şi îndto- ! destinată a forma oficeri de infanterie şi ca-valerie,
*
riri ca și fiii militarilor.
,
Art, 14. Cursurile suntă de duci ani, dapă
Art, 8. Pentru elevii co nu sunti fii de militari, suntii 18 bnrse şi 24 semi-burse, car! se care timpă elevii priimescii de drepti graduală
put dobândi presintândiă certificate de pan- da sub-locotenentă în armata permanentă, în urma unui examenii de ezire. |
|
pertate şi pe măsură co se ivesce vacanțe. .
Art. 15. Elevi! suntă întreţinuţi în scâlă
“Art, 9, Examenul de admisie în sc6la fiiloră de militari pentru anulii 1872 se va face de Stată; părinţii nu aii a plăti nici uă tară.
Art. 16. Scola militară se alimentezăcu
în Bucurescă de la 1—15 Iuliă, la Ministerulii
de resbelii, 6ră în Iaşi de la 9—14 Ialiii, în lo- olevii ce aii terminati ca succesi studiele ac6lei fiiloră de militari, şi cu elevii aspiranţi ce
calulă scâlei fiiloră de militari.
sf cari celă pugină
Arte 10. Pentru câ unii elevă să fie admisă ai obţinută bacaloreatulii
_ în scola fiilorii de militari trebuo să posedă : ai terminati gâse clase gimnasiale,
Art, 17, Ori-ce elevii admisă în sc6la milia. Uni certificată că este românii sâi natutară din Bucaresci contracteză obligatorii ună
„Talisată.
.
B. Actulii do nascere în originali, consta- angagiament de ştse ani de serviciit în armata
tânăă că arc 13 ani la 1 Angusti viitori, sei permanentă, care va compta în diua admiterii
- 15 ani celă multă.

„_ Petiţiile împreună

:

cn aceste acte se voză

priimi în Bucuresci la Ministerul do resboiii
pâuă la 25 Junii. Iză în laşi la direcţia scolci
Siloră de militară până la 1 Inlii.

Fiii do militari vor presinta pa lingă pitiții
Ş i ună actă caro să constate cualitatea de mi
] itariăi a părintelui săi.

săle în scâlă prin ordinii de di.

Ari, 18. Esamenulii de admisie pentru aspiranţii bacaloreaţi sc elevii ca ai trecuti
geso clase gimnasiale, se otărascede la 20 până

la 25 Soptembre şi se va face în Bucuresci la
Ministerul de resbelă. .
Petiţiile se priimescii până ?a 15 Septombre;
ele vorii fi însogito deosebită de certificatele

Elevii aspiranţi so voră presinta în diua de provădate la art. 10 şi deuă declaraţie modelă

1 Juliă, la îl ore, la Ministeră spre a fi examinați asupra constituţiei lorii fsice de către
uă. comisiune medicală militară, care otărasco
pe acei ce potă fi examinaţi.
In Iaşi acâstă examinare medicală se va face
în Jocalulă scâlei filoră de militari, în dina
„de 9 Ialii.

Art, 11 Cunoscinţele ce se cerii ori cărnă

A., investită cu legalisarea autorităţii competiute,.
Ă
:
Arte, 19. Elevii ce concurii pentru a intra
în scâla militară do inrante:ic şi cavalerie voriă

avea, vârsta, do la 18 penă la 21 ani și se vori

presinta în diua de 20 Septembriă la Minister,

spre a fi examinaţi de vă comisiune meaicalii
|
asupra, constituţiei loriă îisice.

Art, 20. Elazii bacaloreaţi vorii depana examenă numai asupra aritmeticei, algebrei şi
geometrică după programul liceulvi,
„Elevii aspiranţi cari aii trecuti şese clase
gimnasiale voră depune examen asupra armă-.
Limba francesă, citire şi scriere;
târeloră materii,
|
Istoria Romanilor până Ja imperii;
Limba francesă, gramatica, analisa logică
Geografia antică;
|
Aritmetica elementară, numerile întregi frac- şi sintaxa.
Limba germană, citire, scriere, gramatica
" ționare şi decimale;
”
Religionea, îstori 2 eacră şi testamentalii şi traducere,
„Aritmetica ationatiă după programul livechii.
elevă pentru a fi admisi în scola fiiloră de militari sunti acelea ale clasei I gimnasiale din
colegii :
“Limba română, gramatica;

Art, 12, Toţi elevii voriă fi clasificați, în

ceulni (clasa 2 şi 3).

i

arma, examenului, după notele ce ai dobândit.

Algebra dusă programată clasei 5 din liceii.

Elevii se iati după tabloalii clasificată generali în numtră ecuatii cu vacanţele scoli în
modul urmttori, -

Tiisica, programulii clasei 6 din liceă.
Istoria universală după programrlă examepaluf de bacaloreată.
Geografia vechii şi nouă idem.
Istoria naturală, Zoologia, Geologia după

Nică uni clovă nu ra fi admisi de n'a doDânditii uă medie generală de dece şi jumătate
puncturi minimum la tote cursurile.

a. Mal ântciii fii! de militari co ai obţinută

nota de 10, 50 la tote materiile.

-

Geometria, programului clasei 4 din liceă.

programulă cască 5,
arta 21, Elevii admişi în sclă se voră lua

B. Dâca golarile nn s'aii: complectatii cu fiii după clasificaţia generală până la complecta-

de militari, se iati în ordinea clasificaţiei elevii ce aă obţinut nota pentrua putea fi admişi.
ZI, Scâla militară de infanteriă şi carateriă

Art, 13, Scâla militară din Bacuresci este

rea aumăruini otărită, Pentru a fi. priimiţi
tzebuo a area vă notă mediă de celă prşini”

dace şi jumătatea puncturi Ja tâte materiile.
Ministru de resbelă, generalii lorescu.
1873, Martii 8.
No. 8.
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li, insaratiă în Monitovuliă ste

(Stoelăi A)

anul

Doclaraţie

supune

tatmloră

,

Presentulă actă. 'l-amii investită şi cu autorisația părinţilor sâă tutorilorii mei.

Scbserisuli ......
.... olevi alii scâlei
militară Qe infanterie gi cavalerie, mă angagezi a mt

No. 31, din

1872.

îndâtoririloră

co

: xesaltă pentru mine din art. Xe. 94 şi 98 ală
vegniamentului sc6lelorii militare, din 19 Iu-

(Semnătura elevului)
Antorisarca părintelui scii tutoreiui,

Antorisâză angageamontaliă de mal sasi,

,

-

(Semnătura părinteiui).

Legalisarea autorităţii. .

REGULA ATENT: LU. MEDALIEI MILITARE
(Decretă No. 947
$
din 17 Mai 1872),

|sthimbe îni aurii, devoniodă oficerii; în aceată .

TITLULUI i
tnstituirea medelici
„de ao

modulii

purta

Art, î, Se iustituo uă medalie cu deviza tiriute militară, care se va acorda gradeloră militare si asimilați pestra încnragiare şi r€splătive.
-

Art, 2, Medalia sa dă pe vicţă.

casă va continua a parte tot pe cea de argint,
art. 11, Uni ofigarii pâta priimi în casurile
prevădate da reglementă medaiia de aurii chiar.
de ară fi posedândă medalie de argint ca gradă
inferioră; în asemenea casă clă va purta am:
bele medalii.

se

MIPLOLU IL

APta. 9. Dreptulii da a o purta est: persoDreptulă de a dobândi medalia
pală şi nu se țranemite în nici nui casă
"Arte 4. Numărulă medaliiloră acordate este
Arte 12. Medeliilo de argiată santă pentru
ru determinată.
Art, 5, Madatia se coripune dinte uă piesă gradela inferior; cale de aurii pentru gradele
to argiută £6ă de aurii, cu unii diametru de ofigeresci.
Art, 19. Unii servicii neîntreruptă de 12 ani
30 m.m. şi nă grozime de 2 m.ra.; forma sa este
împliniţi în gradulă de sorgentă, timpii în care rotungă..
Ă
Pe vă parte a medaliei suntă stampate în n'a urmati nici uă casare de gradă, nisi conrelief cavintale virtute militară, încongiurate damnare prin'sentinţă, dă dreptulila medalie
do dusă ramuri, ura de raslini şi alta de ste- de argintă cu uă pensiune viageră de 300 lei
jară, cară se unescii jos pria uă fant5. Pe par- pe an, conform legii de organisare din 27 Martea opusă seaflă asemenea în reiief ciigia Dom- tit 1872, (Art.8).
Dreptatii la pensiune se perde cu dobândirea
nitorulni, încongiarată de curinţele Carolit d
unui gradi ofigerercii.
Domnă ală României.
Art, 14. Peatra fapta mieritorit, de curagiii
Art. 6. Medalia are 12 partea suporidră vă
ghislandă de dafin prin ezre se trece panglica, şi devotamenții, se acordă medalia în mod onoArt, 7, Panglica cate de moara roşie. având rifici atâtă gradeloră inferire câtă şi ofigeri- ,
margine albastte, Nan tele culorului sunt cele Joră şi asimilaţiloră, „fără considerare "do timpii
din drapel. Panglicaîn tota! este lată 30 m m. servită,
Art, 15, Cândă dintr'uă faptă meritorie ară
insă încependă de la margine. 1 m.m., roşu,
apoi 2 m.m. albastra, după aceea miglocaiă de xesulta rane grave, cari arii face po irdividiă
cutor predominant rost24 m.m. în margineaopu- improprii serviciului, so acordă gradelorii insă 2 m.m., albastru, după care vine m. 'TOȘ0, feridre retribuţiunea, prevăd! ută prin legea casei
Art. 8, Medalia se portă pe partea stângă de dotaţie, pentru Ofişeri şi asimilați; dâca a„| ceştia nu aveai nici ună droptă la pensinne,
2, peptului.
Art, 9, În nici uni casă nu se câte purta sc va cere în favârea lorii uă recompensă, na“numai panglica singură s6ă miniatară după țională,
Art, 16, Constatare a celoră 12 ani de ser-.
medalie; ea urmâză a avea totă-ac- una dimenvicii în graduti de'sergentii se faco prin cersiile reglementare.
Art, 10. Medalia se pâstă numai de meta- tificatela consiliului de administraţie alo corlală priimită. Asti-feli graduli inferiori, ce puriloră în care individulă a servită, raportală

a dobândită medalie: de arginti, nu o pâte
a. pre-

şefului de corpi în care se găsesce în momen-
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tul cândiă a dobânditii acestă drepti, şi rapor-

tul şefului diviziei teritoriale. Tote aceste piese

Art, 23, Pentru ofişerii inferiori, batalionulă, din care face parte priimitorulii meda-

suntii adresate Ministerului do resbeli, care a- liei, ese sub arme în mare ţinută şi presintă
preciază şi decide.
|
pa
armele Ja citirea decretului şi darea medalioi.
Art. 17, Faptele meritorii se constată prin Pentru oficerii superiori ese corpulă întregi
raporturilo şefilorii sub ochii cărora s'a petre- fără drapel. Pentru şefii de corpuri, corpul întreg
cută faptul. Acesteraporturi cuprindă cu dea- cu drapel. Pentru ofişerii generali, brigada sâă
mănnntuli tâte causele co motirăză cererea divisia după gradă, s6t de nu voră fi adunaţi
medaliei, şi santii adresate şefului divisiei te- voră cşi trupele din garnisonă.
vitoriale care le supune cercetărei unei Comi"Art, 24. Pentru companiile de grăniceri,
basiuni de patru oficeri superioră sub preşedinţa, taliânele de miliții şi escadrânele de călăraşi,

sea ; aceştia apreciază şi notză dâca indiri-

ceremonialulă se va îndeplini în aceleaşi con-

diţiuni, profitând, pentru acâsta, de ori-ce concentrare arii avea locă.
ataştză la dosar. In casă de diverginţă de oArt, 25, Medalia se prinde pe peptulii capiniuni!, majoritatea şi minoritatea subscrie lui în drepti de capulă Statului, sâi de miprocesulii-verbală, însă minoritatea esteţinută nistrală de 'resbelii, ori de ună delegati ali
ă'şi da în scrisă opinia separată în josulă pro- acestuia.
cesului-verbaliă.
Art, 26, Priimitorulii medalie! esta : dus în
Ia oră-ce casă chiară cânâă majoritatea ară faca frontului, în mare ţinută, şi do este grad
" Â pentru respingerea cere:ei, actele sa înain- inferiori, fără armă, elă priimesco medalia şi
tâză Ninisterului de resbelii.
|
brevetulă ; muzica sti, în lipsa aceşteia, corArt, 13. Pentru cele prevădute la art. 15, nişti şi toboşari, sună marşulii până la reindeosebiti de cele menţionate la art. 17, se va trarea sea în loculii reglementari în fronti.
dulă merită medalia ; resultatală deliberărilor

se consemneză într'unii procesii-verbalii c3 se

mai adăugi şi certificatulii medicului superiorii

militară din localitatea unde s'a petrecut faptuli, vizată de inspectorulă generalii alii serviciului sanitară militară.
,
Art, 19, Cândă militarulii în favorulă căruia sa cere medalia sa găsasce în casulă pre-

vădată de art. 14 şi 15, Ainisterulă de resbelă
va cere şi avisuli Consiliului de ministrii.

Brevete, acte
Art, 22, Uni brevetii snbacrisă de capulă
Statului, purtândi sigiliulii Ministerului. de
resbel, şi contrasemnat
de ministru do resbe!,

TITLUL III
Dreptalii de a acorda

TITLULU IV

se va da nă-dată cu medalia.

medalia

Ceremonialulii
Art. 20. Numai capulă Statului are dreptulii a acorda medalia.
i
Art, 21, Modalia se acordă prin decetiă domnescă în urma raportului motivată ali Mini-

sterului de resbeliă.

Art. 22, Acordarea medaliei se publică prin
Alonitorulă Ostei şi se citesco în tote corpurile
la apelulii de 11 ore. Compania, escadronul ssă
bateria (la trupele de linie) din care individulă
face parte, este în mare ţinută şi presintă armele la citirea decretului şi prinderea medaliei pe peptă.
|
|

Art, 23, Medalia şi drepturile ei se perdă
din aceleaşi cause din cari sa perde şi cualitateă de cetăţianiă românii,
,
Art, 29,.Sa perde âncă după nă condampare prin sentință la uă pedepsă infamantă,

Art. 30. Sa va ţine la Ministerul de resbeli

unii registru specială pentru înscrierea succesivă a celorii cărora s'a acordată medalia. Acesti registru va cuprinde, deosebită de nume. etate, anii de serriciă, gradulă, districtulă, ete., tâto detaliurile ce ai motivată darea medaliei,
ă
|

Sa va ţine asemenea, unii registra da ordină

pentru expeduirea breveteloră, purtândi numele şi data transmiterii medaliei.
Art. 31, Tâte actele pravădute şi pe cari
s'a basată recomandarea sa voză conserta în
dosare speciale.
.
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DECRETU
NO. 1057 DIN 5 1UIE 1872 PENTRU INFIINTIAREA SEMNELORU ONORIFICE
„
"PENTRU SERVICIULU MILITARU
-

(1572)
“Art, 1. Ca semni de distincţie pentru uni
serviciă militari îndelungată, so crează unii
semnă onorifici de argintă destinată a se da
ofigeriloră pentru ună servicii de 18 ani, şi de
anrii pentru 25 de ani împliniţi în armată.
Art. 2. Acesti semnă oLorific se acordă celat în dreptă prin decretă domnesc, după propunerea ministralul de resbelii şi inserată în
Alonitorulă 6stet. |
„Art. 3, Timpulă petrecutiă de ofişerii în posiţinno da neactivitate prin retragerea funcţii
şi pentra corgediă se va dednce din numărulă
„ aniloră petrecuţi în armată,
:
Art, 4. Dreptulă da parta semnulii onorifică se continuă şi după eşirea din armată,
2 -Art.'5, Na se voră bucura de dreptulă de a
dobândi acesti semnă onorifică ofigerii cari în
timpulă serviciului lori vorii fi fostii condamaţi la u% pedepsă criminală pronunciată de
„ Tribanalele militare, şi la uă pedâpsă corec- țională pentru sinele prevădute prin codulă
penali civilă la articolele 127, 128, 129, 140,

144, 288, 289, 290, 291, 292, 308, 309, 316,
322, 323, 884 şi 335,
|

Art. 6, Porde draptulă da purta acest semn
onorifici ofigeriă reformâţ pentru causă dedisciplină, conformii aliniatetorii A, B, şi C din

art. 13 ală legil posiţiei ofigariloră din 5 la+ nuariă 1872.

-,

!

_

.

Asemenea acesti dreptii încetâză şi pentru
ace! cari arii perde gradul pentru casurilo
prevădute la art. 1 şi 2 din citata lege.
Art. 7, Ofcerii în retragere cari ai dobândită semnulă onorifică, încetâză d'a, se bucura
de acestii drepti îndată ce i se rădică dreptul

de cetăţenii română sâă este condamnat la, nă
peââpsă pentru ună faptă infamantă.
Art, 8. Semazliă onorifică după alăturatulă
modelă esto de uă formă ovală în diametre de
31 milimetre şi 35 milimetre; ea se compune
de uă placă încongiurată în partea stângă de
uă ghiriandă de stejari, &ră în partea drâptă
de nă ghirlandă de dafin unite în josulă lori
printruă panglică în forma unui nodi,
Semnulă onorifici este surmontată de corâna României.
pi
-Pa plaza, din facă se va pune numărulă
de XVIII sâi XXV în gifre latine, ră pe placa
din dosii gifra domnâscă în reliefii.
Pe semnală onorifici de argintă,

pumtrulii

şi cifra domnâscă sunti de aurii, 6ră pe somnulă onorifică de aurii placa va fi do argintii.
Art, 9. Semnul onorifică se pârtă pe peptulii stângă fixată printw'aă panglică în Jățime
da 32 milimetre; colorile panglicei voră fi în
dungi longitadinale albastre şi galbene.

Panglica nu se pâte purta fără do semnulă

onorifică.

.

Li

-PROIBOTU DE REGULAMENTU
RELATIVU LA ATRIBUTIUNILE SI DETORIILE VETERINARULCI-SIEFU ALU ARMATEI
(VETERINARU DE REGIAENTU CLASA 1)

”

(Decretiă No. 298 din 12 Februariii 1872

Art. 1, Veterinaruli-şefă eate capulii ser- | gienice şi serviciului veterinar în corpuri; cercetâză causele morbelorii ce afectâză caii truviciului veterinară ală armatel.
“Elă se află sub ordinile directe ale inspecto- peloră şi propune midiâcele co crede necesarii
ralui general al serviciulai sanitar din armată. spre a le preveni şi a lo combate cu succesă.
Art, 4, Priimesce de la veterinari da drepArt, 2, Vetericarulă-şefi 'priveghiază împreună cu întreguli personali veterinarii ală tală tâto raporturile atingătâro de serviciulă
armatei, care esto sub ordinile sâlo, asupra veterinari, pe cari, la rândulă stă, la casă de
trebuinţă, le supune la cunoscința inspectorastării sanitară a cailoră armatei.
a
IA
_ Art, 2 Apreciază merituli vetarinarilorii, lui generală,

priveghiază direcţia ce se dă îngrijiriloră i-

Arte 5, Veterinarulă-şefi este dâtoră a vi-

.
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e

zita în tâte dilele infirmeriile cailoră din gar- |

Art, 10, Asistă la priimirea remonţiloră şi

nisonă şi a prireghia :
a. Decă reteriuarii mergi Ja corpurile respective la orele otărite prin regulamente ;

subscrie procesulă-verbali relativ la acestă o-

tratamentul este potrivitii felului bâlei;
c. Dâcă caii bolvavi de bâle contagi6se sunt
astii-feli despărțiți în câtă că să nu mai p6ţă
da, Jociă la contaziune;
|
po
d. Decă grajdurile, infirmneriile posedă condiţiuni igienice cernte;
.

pective,
Arta 12, Insi:ectâză cel pușin vădată pean,
şi în cas do trebuinţă şi de mai inulte ori, servicinlii petezinarii ală corporiloriă cari sunt a-

perațiune,
Art, 11. Este detor a cortra-visita caii pro-

d. Decă îngrijirile date cailorii morboşi şi puşi de reformă şi ra contrasemna listele res-

e, Dscă hrana cailoră şi îngrijirile do cură-

ţenie suntii conformă

disposiţiuniloră

mentare ;

.

,

regle-

.

f. Dâcă atâtă trusele ce-trebue sii posede
fie-care veterinară, câtă și instrumentele şi u-

fară din capitală, dopă nă prealabilă consim-

țire a inspectorului generalii, şi raportâză despre resaltatele obținute la iuspecţiune.

Art, 19, Înspecţianea va avea de objectii :
a. Constatarea celor menționatela art. 5.a.k.

b. Starea igienică a cailoră trupei;

ntlte de oporaţiune ale infirmeriilor sunt bine
îngrijite;
.
Ă
|

e. Controluii serviciului veterinară prescris
prin regulamentiă şi observaţiuni asupra deficultăţilori întempinate în exerciţiulii lui, pre-

“g. Decă losmtii pentru conservarea, pregătirea, şi administrarea mecicamentelori este cu-

tura;

viinciosă ;

*

în. Decă veterinarij observă întocma i regalele atingătâre de servicii;
N
i, Dâcă infirmierii ati instrucţiunile cuvenite
şi "şi împlinesci dâtoriile lori;
. :
E. Dâcă poteoritul cailor este în stare bună
şi dâcă potcovarul are învăţătura trebuineiosă,
Art, 6. Veterinarulă-sefă este însărcinată
cit căutarea cailoră bolnavi af câgeriloră din
statulă-majoră-generali, atâtă în garuisonă

cât şi în murşuri, tabără și în timp de resbel,

cum şi arstarea
|

d. Propunerea

midioceloră de a le înlă-

de midloce mai

nemesite '

pentiu întreţinerea unei bună igienă după
starea localităților ;
e. Relaţiuni asupra aptitudinci în servicii

a personalului veterinară,
|
Art, 14. La fizole anului, vetorinarul-sefă |
înainteză inspactorului genezelă alii serticiului sanitară ală aimatei uni raportă genera
împreună cu unii tabloi statistică în care av6tă mişcarea morbilorii între caii tutulorii
trupeiorii călăroţa ai armatei în decursulă a-

Art,2, La casuri da ișirea unei cpizootii nului. menţionândiă +
între caii unul corpii şi cândii personalulă rea. Felulă bâlelorii ;
torinariă nu va fi suficienti, elă va, fi dâtosă a
b. Causcle ivirii loră;
face în personă servicii Ja acestă corpii până
c. Măsurile cari s'a aplicatii pentru comla încetarea, epizootiel.
sei complectarea peri baterea loră şi dificultăţile întâmpinate la asonalului.
.:
.
_
|
plicarea loră, precum şi mii6celo de a le inArt. 8, In casulă înființării anu! spital cen- lătara.
a
a
trală ală cailoră, elă ra fi însărcinatii cu did. Starea infirmeriiloră :
- Zigerea serviciului acestui stabilimenti.
e, Starea, igienei cailorii în genere,

Art, 9, Visiteză de duoă ori pe lună ce] pa-

cină magazia de furagiă şise încredințâză dâca
proiuctele aflata în aprovisionare indeplinesc
tOte cordiţienile cerute pentru ză bună nutrire.

Art, 15, Veterinaruli-şefi corespunde cu

inspectornlii- generatii ală esrvictului sanitară
alii armatei, en gefii de corpuri al trupelorii
călăreţa şi cu întreguii personală veterinară.

e

Le
PENTRU

FIXAREA

TAXEI

(Decretă

ASUPRA

GR
“TRANSPORTGRILORU

MILITARE

din 10 Martie 1871)

Art, 1, Militari! de ori-ce graâi, îndată ce
suntă în uniformă, vorii plăti costulă transportului loră personală pe drumurile de feri ale

|

mâtatea taxei fizată pentru cet-alţă călătorila

diteritele clase,
Arte 2. Bagagele acestori militari nu voră

României după uă taxă corespundătâre cu ju- fi scutito pe plata taxeifizată pentrutranspor-

.-
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tnlii grentăţiloră ce treco peste maximulă a-. efecteloră şi altele aparţinendii Ministerului
de resbelă, voră plăti uă taxă da transportă
cordatii gratisti ori-cărui călător.
Art.9. Cândi militarii sunt în marş, trans- după tarifă pe jumttate din tarifa fixată penportală bagagelorii vori fi asimilati bagagiu- tru transporturile mărfurilorii şi cele-alte particulare.
i
lui Ministerului de resbelii,
Art, 4, Tasele transportului mărfuriloră,

„0
-

PENTRUSCUARTIRUIREA TRUPELORU ARMATEI IN MARSIO SI IN TIMPU
DE CONCENTRARE
„

i

pr

ABGULAMENTU

p

„-

(Decretă No. 595 din 11 Mai 1979)

m_i

în localete aparţi- | au se pâte facă de câtăpe efectivală de pre: “
JArt, 1. Trapelo se aşcdi

sență.
_
.
Mendii Ministerului de resbelă.
Nimeni nu pâte avea mai multe cuartire de
J
Arte 9, In casti do lipsa acestora e6ă neîni
căperea acelor locale, trupele în marşă şi în mă-dată.
Art. 10. Caartirală co locuitosii trebua a
timpă do concentrarz. se cuartirucacă la lo'euitoră, conform art.41 din legea deia 27 Mar- da se stabilesco în modulă armătoră :

tie, 1812.
Arte 3. Prin carântulii trupă so înțeleg»

P:atru ofierii general! ducă camere, lovăde

.
- servitori și grajdă pentru cai, .
Pentru ofişerii superiori şi căpitani,-uă cagradele inferiore, ofigeresci şi asimilați rrermieră, loci da servitori şi grajăi do duoi cai
gândi în corpă.
LE
.
'
i
Art, 4. În casă cândii trupele roră trebui pentru ofișerii superiori.
Pentru locotevenţă şi sublocotenenţi, uă caa se cnurtirui la locuitori, sefil divisiiloră ssă
comandanții trapeloră respective vorii face cu- meră pentru doi şi locii pentru servitori. Arte Li, Dâca căpitanii, locotenenţiişi sub- .
noscuţii Primăriiloră timpulă sosirii. aceloră
locotenenţii facii parte din trupele câlări sâi .
trupe şi durata cuartiruirei. .
„Art, 5, Şefală corpului ss detaşamentulci suntiă din aceia ce ati cai reglementari. li se
va face asemenen canoscotii Primăriilorii efec va, da deosebită grajd potrivită numărului de
“tivulă trupei şi cailorii cu carl ate a sosi; a- cai prevădută gradului jorii prin reglemente.
Art, 15, Locul unui cală în grajii se s0cestii anuncii din partea şefului do corpi se va
.
face prin cuextirierii prevădaţi la art, 229 din cotesce de ! m. 50c. Art, 13, Asimilaţii vor avea drept la acecagi
servicială înterioră alii trupelorii pedestre.
Arte 6. Caii trupeloră scit ofișeresci so vorii cuartirnira ca şi gradele Ja cară corespundă, Art, 14, Suboficerilorii, caporaliloră şi solpuna în grajduri şi iu lipsa acestora în coşare
lope câtă se pâte în apropiere de cuartierală ofi- daţilorii li so va da, pentru fie-care individii
i
cerului să acela ală companici (seadionuiui culă curerită pentrn 'culcată.
art, 15. Camerile destinate ofigerilorii de
sii baterici din care face parte.
|
_ Asemenea va urma şi penrru trăsuri, însă oră-ce gradă voză trebui să cuprindă celi puină mobilierală strictă necesariii,
namai acelea de trupă.
:
Art, 7. Primarii suntă actori în distribui Art, 16, In camerile afectate gradelorii înrea cuartirelozii a mu face nici uă deosebire de feriâre se voră da loculă do culcare, aşternută
porsâne, ori-cara arii fi funcţia sâii posiţia in- celii pugină cu nă rogojină, unii scaunii s6ă ladividului ; se escepteză însă vădarela şi fiicele viță pentru muniţie, loci la luminare sâra şi
nemăritate cari voriă putea da cuertiri în nâ- locă la vâtră pentru fertulii hranei.
Camerile servitorilor vor fi ca ata soldaţilor.
tură la altă locuitori, după înţelegerea ce ară
Art, 17, Nutrimentulă trupei nu este în
avea împreucă,.
n
Manicipalităţilo vor regula însă ca sarcina sarcina locnitoriloră, asemenea nic faragiulă
|
a
cuartirnirei să nu cadă totă-d6-una pe aceleaşi cailoră,
Art, 15, Trupele voră fi răspandătâre de
individe, şi ca fia-caro îa riudolă săi să fie suatricăciunele causate do dânşii în locuinţele ce
„pasii la aceata.
ai
avuti, :
.
A
doati
îşi
nnde
Art, 8. Ofigerii în garnisâna
“Pentru acâsta, la plocare, fie-cara esto d6-.
miciliulă lară propriă suntă dâtori a da 'cuartoră a repara degradările făcute, s6ii va plăti Pi
tir ca şi cel-alţi locuitori.
.
Art. 9. Caartirnirea trupeloră la locaitori în bani aceste stricăciuni.
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Art, 19. Locuitorii ce anii avea reclamaţii
de făcatii în ori-ce privință în contra trapelor
„suntă dâtori a le face, înainte de pornirea trnpei. către şefii corpuriloră stă detaşamentelor,
s6i cslă puţină uă oră Qupă plecarea acestora
către ofişerulă întradinsă lăsată la Primărie
de cătro

şefulă

corpului

sâă

detaşamentalui

spre a asculta reclamărilo şi a faco dreptate,
dâca ele suntii fondate,
i
Art, 20, Primarii suntă dâtoriu libera corpurilori şi detașamenteloriă cari ară fi fostii
cuartiruite ună certificati care va constata că
nu există nici uă plângere din partea locuitoriloră sâii că corpul a făcută dreptate la re-

.

|

ruirea potriviti cu listele presintate, conform
art. 5 din regulamentali de facă.
art. 24. Cândii anii corpă nu se pote cuartirui toti în aceeaşi localitate, primarulă va

aşeda dcosebitele detaşamentepe câtă se pâto
maj aprope de statii-majorulă corpului şi în
satelo ce urmâză stații principali, spre a se
evita marşuri de prisosăă.
.
,
Ante 25, In casuli specificatii mai sus, primaurii: por trămite împreună cu cuartirierii călăuse înâinţea corpulul ce sosesce până la l0culi unde ars a se depărta detaşamentele spre

a le conduce 1a iuzulă destinată lori.

Art. 26, Asemenea55 54, da, după cererea

clamaţiile adusă. Primăria nu va putea refasa şefolui de corpi, călăuse la pl&varea corpului
darea acestui certificată, dâcă uă oră după spra a conduce detașamentele po di mulă cel
pornirea trupei nu a nrmat nici nă reclamare. inal scurti la ună punctii de întâlniri Pre”
4 qilo, oficerii şi asimilaţii nn voră area drept
la cuartirii mai multă de câtă acestă termen,
după care ei urmâză a'şi procura domicilinlă
„cu plată,
Art. 22, Cândi unii corpi scă detazamenţiă

_ Sosesce întrun locii unde are a ţine garnisâna,
elă este considerată totă ca în marşi

şi pote

cisatii.

IER

Art, 27, Trupele nu se poti cuartirui în „localităţi isolate de câți cândă acestea ară pa,”
tea conţine escadrâne, companii sâii baterii întregi ori fracțiuni regalata ale acestora cuun
sergenti scă ofigeriă.
|

Art, 2S. Caporalii de ordinară se voră aşeda la, unii locă cu bucătăria şi bucătăriile companici, bateriei sâ escadronului lorii,

fi datii în cuartiră pentru uă nâpto s6ă masi- |: “Art. 29. Gaarda poliţiei se va pune în ora-

mu 4 dile împlinite.
" Ofigerii in ati dreptă la cuartiraire o câtă
numai cândă trupa din care faci parte este 6nsăşi cuartiruită;
.

şele si satele ce nu aii parnisonă regulată la :
Primărie sii la altă locală otărită da primari

care ară corespunde cerințeloră unei închisori,

Arte 30, Depositulă bagageloriă corpuluide

Art, 23. Cuartirierii militari nu aă drept a otă-ca natură so va aşeda, în apropiere de guarse amesteca în alegerea locuinţeloră; eY dai da poliţiei.
"

numai desluşirile spre a so caartirui trupa în
Art, 31, Magaziile de cari trupele în marşă.
ordine de hătae şi conformă reglementalui arii putea avea nscesitate so voră da de către
serviciulul interioră, art. 229, ponându-se di- comună.
feritele grade cu funcțiuni specialo po câtă se
Art, 32, Primăriile, după arătarea cuartiva putea în apropiere de şefii cu cari sunti di- rieriloră, vor reserva domiciliuri necesara acerecti în contactă.
+
lora cari din diferite împregiurări de serviciă
Primăriile insă suntă d6târe a face cuarti- sâii bolă nu aiă putută sosi uă-dată cu corpulii.
y

- CONDIȚIUNI GENERALE
DE ORDINU SI ADMINISTRATIE APLICABILI
SI FURNITURE

PRIVITOARE

SERVICIULUI

LA TOATE
DE

INTREPRINDERILE

MATERIALU

ALU GENIULUI

(Aprobat de A. S. Domnitorulă în Septembre 1871)
$ 2. Duoă feluri de adjudecațiună

Art, 1. Afară de casurilo anume prevădate
în legea comptabilităţii generale a Statulat,
(art. 46) tote lucrăriie şi farniturile serviciu"lut de genii se adjndecă în pablicii, la loculă,
Qiua și ora otărită prin diare să afişe, conform
art. 50 din legea comptabilităţei generală,

dacă felari:

DE

LUCRARI

MILITARU

-

l-iii, în adjodecaţiuni de lucrări

nouă şi ameliorațiuni, şi 2-a în adjudecaţiuni:
de lucrări de reparaţiună şi întrețineri.
Adjudecaţiunile de specia I-a se faci asupra
sumelorii generale cuprinse în devise; cră cale

de a 9-a asupra prețurilorii cuprinse într'uă
tarifă,
:
|

Adjudecaţiuni!e de lucrări de reparaţiune şi

Art, 2, Adjudecaţosiiuuile se debescii în întreţinere se facă în luna lu! Ianuarie pentru

——
tz

Art, 21. Cănăă, după împregiurări, trupa
arii trebui să stea cuartiruită mai multii de
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să unii minimum do
Curata analui următoriă şi pentru t6te lucră- | mum de urcarea preţului
sii minimum s8
maximum
acestă
,
scoborire
îns'ară
ce
întreţinere
şi
i
zile de reparaţian
deschiderea, gela
biuroii
pe
sigilată
depune
va
adminiprivesce
cari
templa în garnisonă pe
dinţei (art. 51 din legea comptabilităţei ge|
straţiunea.
nerale).
|
Art, 9. Cualităţilo concurenţilorii şi depoţiună
adjudeca
pentru
re
pregătită
$2. Atsuri
sitele lori fiindă declarate de delegati ca adofertelorii.
Art.9, Actele relative la, fie-care fel de ad- mise, se procede ta depunerea,
Ofertele vor fi iscălite şi sigilate, şi pentru
judecaţiune precum : contractulă de întreprisă,
nuoi şi amelioraţiuni
planurile menţionate într'ânsulă, devisalii de- adjadecaţiunite de lucrări
a
în
cuprindere
nrmătore:
preţuri,
de
tasifa
,
urătârea
ante-măs
scriptivă.
«Subsemnatul . . . . (numele, prenumele,
desisulăestimativii, condiţianiletecniceşi con). . . +: . . declară
a
diţiunile generale do facă se depunii celi pu: profesiune şi domicilinli
a execata cu uni
gină cu ducă dile înaintea adjudecaţiunei în lo- prin acâsta, că mă îngagieză
de . . . (se ra arăta
calulă arătată prin annaciuri, pentru caîntre- scădământiă (e6ă urcare)
Ja sută asupra
prenorii,să le pâtă cozsulta şi să ajungă do a suma în tâte literile), . ...

cunâsce tote condiţiunilc la, cari se-obligă.

EA

324

”

_.

.

preţuloi totală ali devisulei lucrărilorii (s6i
furnitarile). . ..

:

-

<A se arăta Incrările ecii farniturile aşa pre-

Ş 3.
ce s'a întitulații în contract. . . . . conform
clauseloră şi condiţiuniloriă din caetulă de înconcura
a
admisi
este
pu
Arte 4, Nimeni
sărcinări ală întrojrisej. şi a mă supune conatea
specialit
posedă
nn
la adjndecaţiuni d6că
a . .. sub No...
de ingineri, constructorii stii architectii, ori diţiuniloriă generale deeretatel
».
do nu justifică prin acte în regulă că a execu- despre care amă luată deplină cunoscinţă
(Iscăliti) No. .., făcatiila . . în 18...
tatii într'ană modă satisfăcătorii lucrări publiEră pentru cele de lucrări de reparaţiune şi
ce în ţâră sâii în străinătate, e
E
”
La, întâmplare ca unii concurentii împlinitor întreţinere în cuprinderea:
prenumele,
condiţiunilorii de mai susă să nu se pâtă pre- _ «Subsemnatulă , , . + (namele,
l). . . . declar prinsinta în persână la adjudecaţiune, pote delega profesianea şi domiciliu
a esecuta cu ună
îngagiezii
mă
că
tracâsta,
legale.
formele
tte
cu
investitii
pe altii cine-va
. . . (so ra arăta
de,
urcare)
(s6ă
ă
scâdământ
adjula
concura
a
do
Arte 5, Suntă esclaşi
suma, în tote literile). . . .1a sută asupra pre!
decaţiune: !
lucrările (s€ă far1. Persânele pe cari legeale declară incapa- țarilor la vă Valtă a tariferi,
niturile), . ... .a soarăta lucrările scii fur”
bile de a contracta;
precum s'a intitulată în contract
+9. Acei ce nn potii participa lo execuţiunea: niturilo aşa
„conformă clauselori şi condiţiunilor
Tucrăriloră publice, fie din causa funcțiunilorii ......
din cactulă de însărcinări ali întreprisci, şi o
loră s6ii după vr'uă decisiune Ministerială.
mă supune condiţiuniloră generale decretate
preresbeli
de
ului
Minister
Agenţii
G.
Art.
la
.... sub No... despre cari ami luati
concurendâcă
judecă
” senţă la adjudecaţiune
deplina eunoscință».
* :
ME
ţi! împlinesci condiţiunile de Ia art. 4 şi 5.
(Iacălită) No. ... făcnţă las. . în... 18.
Ş 4.- Modulii de adjiăecaţiune

Art, 7, Adjadecaţiunea, se face de uni funcţionară inilitară, delegati ali Ministerului de

zesbel, în presența funcţionarilor însărcinaţi cu
serviciul de casermare, prin oferte sigilate stă
strigări, conformiiart. d] şi 53 din legea comptabilităţei generale.
.

Art, 8. Concurenţii vorii trebui să presinte

îndată după deschiderea şedinţei de adjudecaţiune unii deposită în bani sâi efecte publice

Art. 10. Ofertele candidaţilorii suntă după

aceea, deschise şi citate în publicii cu glas tare şi acelea cari nu vor cuprinde arătările mo-

deluriloră 'de la art. 9, scă în cari sevoriă găsi

propuneri parțiale. sâă condițiuni contrarii în
totalii să în parto clauseloră din aceste condiţiuni generale, sâă celoriă din caetuli de însărcinără ali fatreprisei, suntii considerate ca nulă
şi neadranite.
Dâca nu s'a fostii fisaţii vr'uă limită de mazimum stă minimum,

acelă

dintre concurenţi .

pen- ce va fi făcută propunerea, cea mai avantagisă
naţionale (cu cursul curent) ecuivalente:
de lucrări nuci şi amelio- se declară adjndecători ; în casulă contrarit |

tru adjndecaţiunile
raţiuni, cu îhoo din stimațiunea ucrărilorit de
adjudecatii, 6ră pentru adjudăcaţiunile de lucrări de reparaţiune şi întreţinere cu io din

ndjedecaţiunea. nu se pronuntiă de câtă numai *
d&că propunerea va satisfaca condiţiunea de limită otărită,
N
Arte di, La casă când mai mulţi concusuma, otărîtă în contractulii de întreprise, ca
|
renţi arii oferi acelaşi preţă şi care să fie coli
,
garanţie provisorie.
mai avantagiosi, se va procedo în aceeaşi şelă
delegatu
sâii
resbelii
de
ulii
Minister
Dâcă,

stă va fi determinati mai Winainte ună mazi7

dinţă şi înaintea, deschiderei plicului cu limita
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„de maximumiă şi minimum (d6ca există) la uă | trebue ca cle să prâsinte uniiavantagiă pontra
nucă adjndecaţiune prin oferte sigilate s6ă stri- tesaurii cu celii paginii cinci la sută, preţul
gări pânt la stingerea, a trei focari d'a rindul ceiă mai josă oferiti Ja adjudecaţiunea paşi numai între concurenţii ce aă oferitii acelaşi blică,
.
preţă, (art. 53 din legea comptabilităţei geArt, 18, Supra-adjudecătorii trebue să imnerală), .
.
|
plinâscă condiţiunile do Ja art. 4 şi 5.
- Arte 12, Dâcă în urma operaţianiloră dela
Propunerile
lor se vor face.ca oferte în forma
art,10 şi 11 na se va găsi nici una din propu- celorii de la art. 9, acompaniinda-sa şi de deponeri acceptabili prin preţă, se va putea proco- situlă ce la art. 8; supra-adjudecătorulă e ţida în aceeaşi şedinţă la nă nouă încercare de nuii a, subseri actele de la art. 11 uă-dată cu
adjudecaţiune între acei din candidaţii presenți depurerea oferte! s6la,
admişi prin nuoi oferte sâi strigări, Q6că acesti modă va părea mai jriinciosă.
,
$ 7. Inchecrea definitivă a contractului
In acestă readjudecaţiune concurenții suntii
admişi a propune scădăminte asupra prețului
Art, 19. Cinci gile celă multă după notificelă mal avantagiosii oferită ma! "nainte,
Arte 18. Resultatulii adjudecaţiunei se va, cațiunea făcută adjudecătorului dezpre aproconstata, priutr'ană prescript-verbală încheeat baţiunea Ministerială a adjudecaţiunei, adjuîn şedinţă facă cu toţi concurenţii, care să a- decătornlii e dâtoră a depune uă garanţie vaxâto tâte împregiurăriie operaţiunei cu numele dabilă ecuivalentă cu 2ho din valGrea totală a
concurenţilorii şi preţuiii în tâte liteiloa pro- îmtrerrisoi, pentru adjudecațiuni de lucrări
puuerilorii lori, menţionându-se în particular ! nuci şi ameliorațiuni scă pentru cele de reparațiune şi întreţinera, cu suma, însciisă în con- numele adjudecătorulai și oferta sea,
Acestii prescript-vesbală se subscrie de fare- tractii s6u în afişulă de publicaţiane. Suma diu
ţionarulă co ține şedinţa de adjudecătorie şi de urmă se calculeză laând a 10-a parte din chelcel-alţi concurenți. Decă vrunulii din concu- | tuelelo prcsumate pentru anti la caro sa rapor*
renţi se refusă sciă nn scio a iscăli, acesta so tă întreprisa.”
Gazanţia va consista din bani, efecta publice
noteză în prescriptulă-verbali (art, 5-t din l0naţionale (dnpă cursul curenti) s6ă imobilo
gea comptabilităței generale),
:
Art, 14, Totii în cursulă şedinţei şi îndată nesupuse la ipotacă şi, d6că cuprinda clădiri,
“după închecrea, prescriptalui-vosbală, adjude- să fio asigarate în contra incendiului,
Garanţiile ipotecare se vorii priimi cu anii
cătorulă şi funcţionarii arătaţi mai susă sub.
,
scrii contractul de întreprisă, caetulă de în- scădămâută de 13.
Art, 20, Garanţia de la art. 19, find depusărcinări şi condiţiunile generale de facă. Acesto acto trebue să fi fustii depuse pe biaroii să în termenuli fixată, se întârce adjadecătorului depositalii do la art. 3. In casuli contrade la începutuli adjudecaţiunei.
.
In urmă se întorc concurenţiloză depositele Titi acesti depositii rămâne în profitul tesau„ de la art. 8, oprindu-su ramai po ală adjude- ralui vublică.
“Art, 21. Indată după dapunerea garanţiei
- cătorului.
so va preda întreprenorului copie logalisată
după preseriptulă-verbală ali adjadecaţinnei
$ 5. Deeisiunea ministrului asupra
şi după contractulii de întreprisă ai unii exemadjudecațiunei
plară imprimată ali condiţiuniloră de facă.
Pentru. cele-alta copii după planală şi pis
Art. 15, Adjudecaţiunes, nu este valabilă şi
definitivă do câtă după ce va fi priimită apro- sole ca compuni castulă de însărcinări, întrebaţianea Ministerului de resbeli. Cu tâte a- prenorulii e dâtorii a lo scâto, îu biaroulă gecestea decisiunca Ministerială trebuc să so co- niului, cu a sea cheltullă. sapunându-le la conmunice întreprenorului cel multi în termenă fruntare ca originalele şi la legalisare ; fără acestă urmare na îi va fi permisit a începe nici
do 10 gile de la data adjudecaţiunet.
Art, 16, La casă ca adjudecaţiunea să nu uă lucrara.
se aprobe de Ministeri, adjudecătorulă nu are
drepti la nică uă indeinnitate, dâră numai la

întorcerea, depositului do la art, 8,

$ 6. Supra-adjudecătoriii

$ 8. Arausuri date întreprenorului

art, 92, Dapă încheerea definitivă a contractula! se va putea libera întreprenorului ao
“| avansii care să nu trecă paste suma otărită ca
după garanţie (art. 19),

Art, 17, In decurselă celor 10 dile
data adjudecaţiunei şi înainte de a ss fi notifi-

catii primului adjudecatoră decisiunea do la
art. 15, ss potii priimi supra-adjudecători. Pentru ca propunerile acestora să fie însă admise,

Acestii avansii.va fi asignrati prin osebită

garanţio, conform disposiţiuniloră de la art. 19,

şi se șa reţine treptatii la fie-care libzrare de
acompturi, ,

Ş 9. Alegerca

domiciliului întreprenorului

Arte 23. Indată după închecrea contractnJi întreprenorulă 'e dâtorii a'şi face alegerea,
domiciliului îa loculii fizată de Ministerulii da
|
resbsliă, la aprobarea, adjndecaţiunei,
Oii-ca notificări, cereri. şi urmări privitore
Ja întreprindere se vor putea face la domicilulii alesă şi înaintea antorităţilorii acolză lo-

calități,
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trebus unii ordini specialii înserisii ali şefalui

serviciului de geniii s6ă agentului fasăreinatii
eu privegherea lucrăzilorii, care să fiseze şi
,
:
.
termenulă de execuţiune.

Art, 29. Stările conţine cuantităţilo de lu-

erări de efectuată cu preţurile luate din seria,

taritei, totalulă fiindă scădutii s6i adăngitii
ca resultatulii adjudecaţinuei.
“ Flo se deosibescii în stări de
cative sâi de întreţinere şi de
Mă
nerale,
Listele pentru reparațiunile

E

$ 10. Supleantuiii intreprenorului

reparațiuni lo:
reparaţiuni geCa
locative scă do'

întreținere trebuesă aibă numai aprobațiugenii s6i Comisiei
Art, 21, Intreyreuorul pâte transmite con- mea. şefalui serviciului deînsă şi pe a Ministerude casermare, cele-alto

ducerea şi direcțiunea lucrărilor unui aapleant
îndestulă de instruită şi priimitii de şefulă serviciului de geniăi ssii acelui însăteinatii cu pria
+veghierea iuerărilori,
Uni asemenea: supleanti devine.obligatoriă
pentru întreprenorii îndată ce şefulă serviciu- luă de genii ssii celt însărcinată cu privegherea Vncrărilorit se va fi pututii convinge că întreprenorulii nu posedă indestulii cunoscinţela
ceruto spre a conduce cuzuşi lucrările Juato în:
întreprisă, sâti pentru casă de bâlă oră abscuţă
:
:
din forgă majoră,

lui de resbelă.

:

.

a

Ş 11. Desuri preparatore pentru execuţia
Ă
lucrărilorii
.
Arte 90. Imediatii după închoiarea definide la
tivă a contractului că dapă- ordinul
art, 28, întrepreuarulă e dâtoră a stinge aprosisionările do materiale şi a pregăti midlocele .
de execuţinne, în câtă lucrările să potă fi îucepato la giua fizată prin contractă sâi prin
ordinulă înscrisă ală şefului serviciului de geniă sâă acelui însărcinată cu priveghierea ln-

$ 11. Reşedinţa jtreprenoruluă.

crărilorii, şi să fie condusocu activitate şi fără

rea-complectă.
Art, 25, Pentru tâtă durata întreprisei, în- întrerupere până la termina
Nu sa va, începe cu tote acestea lutrali de
treprenorulă s6ă supleantulă stii e dstoră ai
lui de geniă să
avea, reşedinţa obicinzită în localitatea de exe- câță după ce şefulă sorvicin area lucrărilor
cu priveghi
cuţiuno a îmerăriloră, Şi uculii şi altulă sunt acelii însărcinată
că tote miqlâcelo de exed6tori a se prosentala oficiul sefulni sorvicia- so va fi încredinţatii
e; dâca din acestă
pregătit
fostă
aii
cuţiune
privecu
însărcinată
acelui
ssă
genii
de
lui
întârdiere, întrevre-uă
produca
sarii
causă,
chiămaţă,
fi
vor
câte-oră
de
oră
“gherea lucrărilor
prenorul nu se va putea îndrepta cu dânsanici
spre a reclâma indemnităţi, nică pentru a so.
„812. Oprirea de a ceda initreprinderea
apăra do penalităţila născute din neexecuţiufixate.
Art. 26, Intreprenorulă: nu pote sab nică nez lucrăriloră la epocele
Art, 31, Mai "nainte de începerea lucrăriană pretextă a ceda altorii pereâne în totală
ă sâă stări, însâii în parta cxecaţiunca întreprinderei sâle fă- loră înscrise în ante-măsarător
face verificaţiunea pa
ră autorisațiunea prealabilă a Ministeralui de treprenoruli e dâtorii a
lucra și a reclama, .
resbalii, sub pedâpeă de amendă ccuivalentă tărâmul caantităţiloră de
gofului serviciului de geniă sci însărcinatului
cu garanţia de la ast. 19...
nepoArte 27, La casă do cesiune antorisată fără cu priveghiărea, lucrăriloră pentra oră-ce
le îndreptări.
depunerea de garanţie proprie a noulujintre- triviri, spre a se face cuvenite lacrăcilorii, nici
- După începerea exocuţiunii
prenorii, întreprenorală primitivă cu garanţia
asea na încotâză de a rămânea îngagiatii către aă reclamaţiune a întreprenorului de felulă
Stat pentru ăzirea de către cesionari a cla- cesta nu se va priimi.

seloră şi condiţiuniloră contractului de în-

treprisă.

i

$ 13. Stări de lucrări de reparaţie şi
Ă
întreţinere
|
-

Art, 98, Lucrările de reparaţiune şi între-

ţineroto cfectusză după stări dresate de a-

Ş 15. Localuri, nuhelte, ete. pe comptulii înIN
treprenorului
.

Art, 32. Intteprenorulă e detoră a procura
cu asa cheltuâiă magazinele necesarii pentru .

depositali:şi

pregătirea

materialelori, pre-

cum şi uneltele de lucru, plătindi şi orl-ce

despăgubire pentru proprietăţile străine ocupate pentru conducerea Iuerăriloră întreprindin
lucrările
ca
Pentru
e.
trebauinţel
constata
dorii, suntă în sarcina sa, şi orl-co cheltueli de
|
r,
întrepreno
ds
stări să fie puse în exccuţiane

genţii geniului In deosebitelo epoce, când dar
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.

împrejmuire şi pază a materialeloriă şi Jucrări- | transportă, conformându-se cererilor celui însărcinată cu priveghiărea lucrăritoră,
lori până la predarea lori.
Uă specie de lucrare nu se va putea începe
de întreprenor, afară de urgenţă justificabilă,
Ş 16. Localuri ale Statului împrumutate
fără ordinalii înscrisă ali şefului serviciului de
Art, 39, La cas ca, după stipulaţinnile con- genii s6ă celui însărcinaţi cu priveghiarea
tractului, întreprenorulii trebus să aibă drept lucrărilorii, sub pedâpsă de dărimaro şi reexea se servi pentru magazine, ateliere ete. do cutare pe sâma sa, Ja casă ca acesti şefii de
.
Jocaluri ale Statului, va fi detoriă în toti cur- serviciii să o găsâscă cu cale.
"Arte 39. Ori-ca lucrare începută trebue să
sulii operaţiunii
ale executa, lucrările de întrcţinere, apropriaţiune şi reparaţiune nocesarie fiă terminată fără întrerupere, afară'deca cel
şia le stabili la intrare în starea primitiră, însărcinată cu prireghiărea lusrărilorii nu ra
deca o cero în interesul serriciului de genii. fi autorisatii contrarialii.
Nici uă indernitate nu se pote reclama pentru amelioraţiunile aduse unorii asemenea loŞ 19. Materiale procenite din dirâmări .

calnri chiară de voriă fi fost făcute cu consimţimântulii şefului serviciului de geniii.

Art. 40. Decă după clausele contractului
întrevrenoruli va avea de dărimati nis-cari-va
lucrără vechi, va lua toto precaaţiunile neceafară de nu va dovedi că incendiulă s'a întem- sarii pentru a, asigura conservațiunea matepiat din forță majoră, din vigiuri de construc- rialelorii şi objecteloră provenite din acâsta.
ținne stii că focul să se fi comunicată de Ia,
Pe lingă acâsta e dâtorii a repara sii a înArte St. Introprenorulii respunde de arderea clădirilorii cari "i-aii fostii împrumutate,

uă casă vecină.

locui, cu spesele sâlo şi cu muteriale.
sâii ob-

jecte nouă, po cele stricate, vitămatesâiisparte
din causa lui scă a lucrătorilorii sti.
_
$ 17. Ordine şi instrucțiuni date înArt, 41, Materialele şi objectele din dăritreprenoruluă
mare rimânii proprietatea Statului.
Toto cheltuelele relatie Ia curățirea, transArt, 85. Ordinile şi instrucţiunile date întreprenorului pentru tot ce privesce serviciul portulă şi aşedarea în magazine aacestor maîntreprinderii şi execuţiunea, lucrărilorii se fu- teriale scii objecte destinate după contractii
scrii pe unii registru ad-hoc, cotatii şi para- a fi reîntrobuinţate esii depusa în magazinele
fatii de gefulii serviciului de genii aci de celii Statului, sunt tn sarcina, întreprenoruiui, conînsărcinat cu privegherea, lucrărilorii şi de- formându-se pentru operaţiuni ordineloră acelui însărcinată cu priveghierca lucrăriloră,
pusă în oficiulii săi,
,

Intreprenorulă o dâtorii a lua cunosciaţăde

Art, 42, Derimătarile şi molozali declarat

ordinile înscrise pe acostă registru, de câte
ori va fi de trebuinţă, şi de a subcrie în josul

de serviciul geniului nctrebuinciosii, rămăşiţele şi gunoială proreniti din dărimări sâii din
pregătirea matorialeloră roui rmâne la dispoziţia întreprenorului, care le rădica pe mtsură ce se produci, potrivită cu arttările celui însărcinată cu prireghierea lucrărilorii şi
cu regulamentele de poliţie generală scii locală,

Se-căria inscripţiuni.

Singara inscripţiune a nui

!

ordinii po regi-

stru ecuival€ză cu vă notificațiune a acelui ordinii către întreprenorii, cu data snbscrierii celui co a dati ordinulii,

Ş 18. Regule de urmati în execuţiune

"$ 20. Poliţia lucrăriloră

Art. 36. Intreprenorali e dâtor în tot curArt, 43, iPoliţia, lucrărilorii o face şefalii
suli întreprinderii de a executa cu preţarilo serviciului de ganiiă s€ăcel însărcinată cu pridin tarifă si devisii, sciidute sâii sporite cu vegherea lucrăriloră.
resultatulii adjudecaţiunii, ori-ce lucrării se
xa fi ordonatii după regulele stabilite în ace-

ste condițiuni generale.
Art. 37, Ori-ce lucrări eliă le va executa cu
îngrijire și după tâte regulile artei, conformându-so exactii planurilorii, profilelorii, elevaţiunilorii, dimensiunilorii, cotolorii, pantelor

Art, 4£. Intraprenorală este dâtorii să so
conforme măsuriloră şi disposiţiunilorii prescrise lui, în interesulii militarii, precam şi
porăţuiriloră date în privința distribaţiunii şi
alegerii locuriloră, ateliereloră, depositeloră
de materiale, şi în generală pentra totii ca se .

atinge de buna ordine a lucrărilorii şi do execuţiunea clauselorii din coatractă.
şi alinieriloră date de ofiţerii do geniă,
Art. 45, Şefală serviciului de geniă scă cel
_ Art. 85, Intreprenorulă sâii supleantul săi
dirigeză şi prireghiază lucrările în persână.

El va area toti-dâ-unala lucru unii număr
îndestulătoră de lucrători şi do midlâco de

îusărcinată cu priregherea lucrărilorii pote ordona înlocuirea supleantulnai, conductorilorii,
a prireghotorilori să maestrilorii lacrători,

|
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dica p'aii pricepere la lucră * o lacari sunti

dâca în adevării vai cornstatati fraudă ss reu
întrebuințați. .. - constrecţiune.
:
.
* Intreprenoruli doveaită culpabilă de fraudă
s6ă de rea construcţiune prin precugetare se
$ 21. Imerători militară
va putea declara prin otărîrea Ministerului de
Art. 46, Soldaţii şi condamnaţii militară resbelă incapabilă d'a mai lua întreprinderi
se poti întrebuința la executarea lucrărilor : da lucrări sâi furnitari pe comptală admini1. În comptali Statului, pentru motivă de straţiunii resbelului,

economie sâi urgenţă;

.2. In comptulă îatreprencraluj, dâca acesta
va fi făcută convenţiuni particulare autorisate
de comandanţi! corpurilorii sâă a garnisonei
de cari atârnă militarii; în casulii acesta ei se

asimileză însă în totală cu lucrătorii civil.
Art, 47. Pentru lucrătorii militari în comptală Statulai, întreprenorală este plătitii pentru usarea uneltelorii şi furnitura materiiloră
- întrebuințate, deca aiă fostă date de dânsalii.
Preţurile acestora se ină din tarifă s6ii deviaă, scădute sâă sporite cu resultatulii adjudecaţiunii,
:
Ş 22. Plata materialeloră şi lucrătoriloră

îrt, 4S. Sumele dâtorite lucrătorilori militari se plătesci Consiliilorii de administraţia
a corpuriloră din cari facii parte s6ă coman-

danţilorii de detașamente.

Ş 25. Lucrări întârdiate
Art, 58, Trăgănându-se lucrările astă-felă
în câţii să aducă temere ca resultatale directe
s6i indirecte aşteptate de la întreprindere să
nu vâtă fi căpătate Ia epocele firato. şefulii
serviciului de geniă sâi celă fusăreinată cu
privegherea, lucrăriloră invită în scrisă pe îutreprenoruli să dea vă impulsiune mai activă

lucrărilor într'ună termeni otăritii şi dapă .
midiocele arătate de dânsulii.
,
Dâca la expirarea acestui termeni întreprenozulă nu va fi armati invitaţiunii, şeful serviciului de. genii sâi cel însărcinată cu pri-

vegherea lucrărilor întocmesce neîntârdiată
.
uă stare detaliată :1. Do lucrările executate în realitate;
2. De aprovisionările de materiale

strînse

la punctalii lucrării, şi acestea deca împlinesc

condiţiunile cerute;
Ă
o.
3. După cele-alte materiale ale întrepreno-.
rului po cari le crede cu calede opriti pentru
Art, 49. Contestaţianile
ivite întro întro- construcţiunea lucrărilorii.
prenori şi şefulii serviciului de genii sâii acel
Acâstă stare se dă întreprenorului spre a o
însărcinată cu privegherea lucrăriloră suuti aproba:prin iscălitura sea în termen de 5 dile,
supuse la decisiunea, Ministerulci de resbeli.
Dscă după acesti termeni nu va fi înapoiat'o
Arte 50, La casă ca întreprenorulii să de- aprobată, şefulii serviciului de genii s6ă celă
„_pindă de uă protecțiune străină, nu va putea însărcinată cu privegherea Incrărilorii întoc=
avea recursii nici să se apere la acea protec- mesce una numai ca semnătura sea,
ţiune întru nimică din cesa ce privasce lucrăÎn asemenea casă se resiliază contractulă,
rile adjudecate.
după aprobarea Ministerului, şi lucrările se
continue în comptulă întreprenorului, conform
celoră specificate la art, 55 şi următârele,
- $ 24. Fraudă şi rea construcțiune

"$23. Casii de litigiă

.

1

Arte 51, La cas de frauăă sâă rea construcţiuae contractată în lucrări atâtii în cursulii
execnţiunii, câti gi până la priimirea definitivă, întrepronorulă e dâtori, după ordinulă
înscrisă ali şefului serviciului de geniit s6ă acelii însărcinaţă cu privogherea lucrăriloră, a

dărima acele lucrări şi a le construi cu totală
din noi cu spasels s6le.

-

Dâca, frauda, ssă r6na constracţiuna este nu-

mai bănuită. atunci şefalii serviciului de ge„ni a6ă celă însărcinat ca priveghoren lucrăsiloză va'raporta detaliat Ministerului despre
acesta şi, la casă când Ministerul
-ară autorisa dtrimarea lucrăriloră făcute, întrepronorulă se ra supune.

Chaltaslile resultândi din acsată dărîmare

$'26. Resiliatiunea contracteloră
Art, St, Afară de amendele le cari pâte fi
supusii întreprenoruli şi despre cară va trebni
să votbâscă contractulii, Ministerul de resbel
"şi reservă dreytul d'a'i putea rasilia contractulii de întreprindere :
1. Peatra abatere de la clausele şi condiţiuz,
nite cuprinso într'ânsulă, şi acâsta după ducă
avertismente înscrise ale Ministerului (pentra

lucrări nuoi şi amelioraţiuni) stă şefului serviciului de geniă. (pentru ]ucrări d» reparaţiuno şi întreţinere) cărora nu lo va fi dat armare;
.
.

2, Pentra întâmplaza de falită;
3. Pentrii casă de morte, Art. 55, Peutra întreprinderilo de lucrări

voră fi în sarcina, Statului, dâca bănuelile n'aii
fostă fondate, şi în comptalii întreprenorelui, | nouă şi amelioraţiuni, fiind să se aplica acâ-
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stă măsură, se va îutocmi imediată uă staro

fixată pentru expiraţiunea contractului nu s2-

detaliată în moduli arătată Ja art. 53 şi care va fi făcutii uă nouă adjudecaţiune, cca nouă

să cuprindă :
.
PE
: 'Înu se va fi aprobati de Ministeră. întrapreno1. Lucrările în realitate executate;
. rul vechiii e dâtorii, decă i se care, să'şt con2. Aprovisionările de materiale făcute la tinne serviciulă şi pe trimestrulă următoră.
Acesto lucrări i se plătescă pe preţurile înpunctuliă Incrărij, d6că împlinescă condiţiunile
treprinderii vechi, dâcă noua întreprindera nu
cerute.
|
Acâstă stare se va supnne la aprobaţiunea se va fi luată toti de dânsuli, cându atunci se

Ministerului de resbeli pentra a servi la li- vor considora preţurile şi condiţiunile cele noi.

cuidare.
i
Art, 66, Pentru întreprinderile de lucrări
ds reparaţiune şi întreţinere se va proceda tot
ca la articolală precedenti (55) nuinai că stavea detaliată se va supune Ja aprobaţiunea
şefului serviciului de geniu s6ă cela! însărcinat,

cu privegherea lucrărilor, 6ră resiliaţiunea

Ş 29. Rădicarea scheleloră ete.

Art. 60, La sfirşitală ori-căreia Lucrări întreprenorulii rădică schelele, punţile de serviciii, astupă garile, curăţă gunoinlă şi murdăriile, potrivesce loculii ete.
Dapă terminarea complectă a lacrăriloră,
desfiinţeză magazinele erigete de dânsulă, ră-

sc va pronancia totă de Ministeriă.
|
„Art, 57. Intreprenorulă scii creditorii ori
moştenitorii săi nu voră avea dreptală la nică dică macbinele, instrumentele, sculele şi ori-ce
uă indemnitate pentru acâstă resiliaţiune, fie materiale rămase neintrebuințate, întorce lopentru cheltueli fâcute cn disposiţinnile s6ă calarile împrumutate, desface ezeturile s6ă
lucrările pregătitâre ori cumptrare de mate- răgasele provisorii, astupă rigolele şi gropele
ziale, unelte şi alte objocte, ssii pentru orl-ce şi în sfirşit carăţă şi nategesce local peste tot.
altă motivii scă perdere,
Materialele aprovisionate şi neacceptate r&-

mânii proprietatea loră, dâră trebue să şi le
ardice în dece dile de la priimirea ordinalui

Ş 80. Lucrări nceoprinse în tarifă stii devise

de ardicare,'sub pedâpsă de confiscaţiuno în
profituli Statului.
i

Arte G1, Dâcă în cursală întreprinderii ar
fi să se execute lucrări sâă să se farnâscă objecte alti căroră preţuri p'arii figura în tarifă
Ş 27. Schimbări în contractă
ssii devis, întreprenoralui se va plăti prin sti|
,
Art. 58, Dâca pentru întreprinderile de lu- maţiuna sâă cu toptanuli.

crărl noui şi amelioraţiuni înaintea începerii

lucrăriloră si în cursnlă execuţiunilorii Ministerulă de resbelă va, găsi de trebuinţă să aducă vre-uă schimbare în clausele” contractulai privitoră la disposiţiunea lucrărilori, întreprenoruli va fi dâtoră să se conforme noucloră prescripţiuni păzindu-se ragula :
]. Ca valoraa lacrărilorii suprimată şi înlocuite prin altele să nu fntrăcă a gecca parte
din preţul totală ală fatreprinderii; .
2. Ca schimbările prescrise să nu urce sti

să cobâre atâstă gifră cu mal mult dea duoadecea parte;
3. Ca aceste părţi limite să nu întrecă suma, de 5000 lei.
.
Se va admite de bază

pentra

calculele

şi

compensaţiunile de stabiliti preţurile din de-

visulă întreprinderii subacrisă da întreprenor,
“mărite s6ă micşorate cu resultatulă adjudecaţiuni!.
.
Modificaţianile introduse în contract se vor
regula printr'aă conrenţiune adițională supusă

la aprobaţiunca Ministerului de resbelă,
Ş 28. Prelungirea contractului

Art, 62, Lucrările prin stimaţiune sunt acelea ale cărorii preţuri neprevădute tn tarife
sâii devisa se regalâză mai 'nainte de şeful ser-

riciulu! de genii ssă de cel însărcinată cu
privegherea lucrăriloriă şi d2 întreprenoriă, pe
unitate de objecte, măsură sâii greutate, prin

midloculă unei analise basate pe resultatele

experienţei şi după preţurilo curente ale loca-

lităţii.
Preţarile estimaţiunii suntă calculate astăfelă în câtii să fie sapuse ca şi cele din tarife

sâii devise la scăderea sâă urcarea resultată la
adjndecaţiune; ele nu suntă valabile do câtă
după aprobaţiunea ministralui. Ele se înscrii
în tarifă seu devise 13 urmă, şi d$că vorii face
objectulă vre-unoriă condiţinni particulare, a-

ceste condiţiuul so voră adăuga în castulă de
îusărcinări,
Art, 63. Lucrările cn toptanulă
laşi cari, ntrecute în tarifo

|
suntii ace-

s6i davise, pre-

țarile loră se otărăscii în blocii. Modală acesta de plată se va întrebuința numai când va

f ca neputinţă a se stabili unii detaliă de analisă. Preţurile cu toptanulăse stabilescă ca şi
cele prin stimaţiune, spra a fi pasibili de scădimântulă s6ă urcarea resultată la 2djudeca-

Art. 59, Pentru întreprinderile de lucrări ţiane, şi că şi acestea suntii valabile numai
de reparaţiuns şi întroţinere, dscă la epoca | urma aprobaţiuil Ministerului de resbeiă.
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$ 31. Sume destinate în devisă pentru

lucrări nepreridute .

i
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[în presența întreprenorulat sâi a supleantului
stă, care se va anuncia în scrisii do șefulii serviciului de genii sâi celi însărcinată cu pri-

ârt. 64. Sumele din devisii fixate în special vegherea lacrărilori cu ducă dile înainte. La
pentru Incrări neprevădute so intrebuinţeză casă'ca nici unulă din ei să nu se afle facă,
numai pentra lucrările sâii farniturile de exo- priimirea so face fără densali, .
a.
cutaţă scă da predatii afară din obligaţiunile
Art, 21, La fie-care priimiro se constată
prestrise. Aceste sumo cuprinse în suma to- exactii şi pe cuantităţi articolele do lucrări actală a deviselorii poti să nu so întrebuințeze ceptate, dresândna-se pentru acâsta uni certiiu întregă, sub nici unit pretextii însă, nu se ficată de recepţiune a lucrărilor, care
să serve
vorii putea pori de câtii în virtutea unui or- la facerea compturiloriă:
dină specială ali ministralui şi cu consimțiArt, 72, Plăţilo întroprisei se efectu€ză du- mentuli prealabilă ali întrevrenoralui,
pă condiţianile contractului :
Art. 65. Preţarile lucrăriloră neprevădute
1.:Prin mandate asupra caselorii tesaurului
se iai din dorise adăugate scii scădute cu re- Statului, pentru lucrări co sunt a se plăti
saltatulă adjedecaţiunii. Cele co nu se sori de Stati; afla în devisă se voră regula ca la art. 61, 62
2. Prin ordini de plată datii asupra Consie
şi 03,
:
liilor de administraţiane a corpurilor de trupă
Arte 66, Pentru lucrările neprevădute se va a6ii asupra, ofigeriloră ori impiegaţilorăi miliţinea uni carueţiă specială în dublă expediţiu- tară, pentru stricăcianile ce se impută acestora,
ne, cotată şi parafatii de şefală servicialui de
Atâţi mandatele câţă şi orâinile de plată
genii şi de celii însărcinată ca privegherea se vori libera pe numele întreprenorilu! şi în
lacrărilorii şi păstratii unulă de întreprenorii cele d'ânttiii 30 qile după data certifizatului
şi altulii de ofişerulă sâă gardulă priveghe- de recepţiuno a lucrărilor.
!
tori, În aceste carnete se va transcrie din reArt, 73. La fie-care încheere de compturi
gistrali de la art. 35 exactii ordinile de exceu- s va face uă reţinere proporționată asupra ațiune a lncrăriloră de făcută eci a farniture- vansulai (art.22), dâca a avată locă.
lorii do efectuată cu detaliulă cheltuelei reArt. 74. Pentru lucrările a cărora întreţisultată,
|
nere va fi pusă pe unii termen 6re-care în sarAceste carncte se controleză, se otărăsc, se cina întreprenvrulai, se va face de asemenea
certifică şi se subscriii de agentală priveghe- uă reţinere de deco la sută asupra sumelor cotorii şi de întreprenoră înaintea fe-căreea e- prinse în fis-care certificat da recepţione, spre
__poce de recepțiune de lucrări.
a servi ca garanţie de întretinere, până la e-.
Intreprenorulă face uă declarațiune în scris poca da definitivă predare.
pe expelițiunea ţinută do agentali privegheArt, 15. Lu acelaş timpă cu eliberarea mantor despre priimirea expediţianii destinată
lui, datului sâii ordinului de plată pentru ultimul
Art, 67. Ori-ce cheltueli neprevădute cari termenii de plată ali tatreprinderi!, se va înnu vorii fi autorisate în serisii de şefală servi- târce Statului expediţiunea originală de conciului do genii sâă celă însărcinată cu prive- tractă pe care întreprenorulă a priimit'o ca
gherea lucrărilori n'aă nici uă valore.
parte contractantă.
Art, GS, Nu se voră considera ca cheltuele
„Acâstă întârcere seva, considera pentru Stat ..
nsprerădute micele objecte accesorii car! for- ca uă desfacere complectă, definitivă şi absomEză uă consocuenţiă necesară a execuţianii lu- lută de întreprenorii, cu reserva sumeloră co
crărilor ssii a bunei întrebaințări a materialulor, voră fi a se mai râspunde (art. 74 şi 76), .
Axt, 70, Nici întrună casă şi sub nici ună
$ 32. Afăsuri şi greutăţi
pretextă întreprenorulă nu va putea pretinde
vre-uă indemnitate din causa întârdierii ce
Art, 69. Dimensiunile şi preatățile tutulor s'ară putea pune în piata mandateloră aţi a
Incrăriloriă şi furnitarelori car! ai să fie mă- ordiniloră do plată prin lipsă de fonduri, nică
surate ecă căntărite se voră exprima după si- 2 da acâsta ca scusă la casii cândii lucrările

stemuli metrică decimnală, întreprenorul fiind
detori a ea supune pentru tâte măsurătorile

regulilorii urmate de serviciulă geniului. .

rari fi terminate Ja timpi.

E

,

$ 34. Amende

Art, 17, Amendele determinate prin con“| tract şi prin coudiţiunile, de facă la cară întreprenorulă va putea fi supusă pentru nsurArte 70. Lwcrările se primesziăi de atâtea mare s6ă contravenţiune la clausele şi condicl pe câto termena da exccuţiune ai fostii fi- țianile întreprinderii se voră deduce din suma,
xate şi numai după ca voră fi complecti să- certificatului de plata care se va fi libarat pe
verşite. Priimirile se faci, la epocele prescrise, termonulii de execuţiune în care a avută loci,
Ş 33. Priimirea lucrăriloră pentru

efectuarea plăţilor

.

.
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fără prejudiţiulă celoră-alta penalităţi sâi ficultăţii, se ra constata prealabilemente prindaune-interese la cari ară da nascere ncexe- tran prescriptă-verbali, situațiunea stării
cuţiunea sâi contravenţiunea la îndâtoririle lucrărilorii stă a locurioră, dresată în modulit
impuse.
de la art. 53.
i
$ 35. Intreruperea lucrărilor
Art, 28; Laîntâmplare de întrerupere după
contractă a lucrărilorii în cursulă întreprinderii, întreprenorulă e dâtoră a loa tâte precauţiunile necesarii spre a le păzi de degradaţiunile ce s'arii putea produce de timpi s6ii
de ori-ce altă causă. Elă e responsabilă de ori
ce accidente şi e dâtor a repara cu spesele sâle
tâte stricăciunile, avaricleete, advenite în.cursul întreprinderii.
$ 36. Responsabilitatea întreprenorulă;
întreținerea lucrăriloră

-

„Art, 79, După predarea tutnloră lucrărilor
cuprinse într'uă întreprindere, întreprenorulă

rămâne responsabilă şi e dâtoră să le întrețină

„Art, S4, Numa! dnapă ce reclamaţiunea sa
nu se va fi admisă de Minister, pote să difere
întreprenorală la litigii.»

Arte 85. Nici uă reclamaţiune şi de ori-ce

natură arii fi nu se mal admite îndată co se va,

fi liberatăi certificatul de recepţiune ali ulti-

mului termenă ală întreprisci,
* Arte 86, Intreprenorulă nu va putea reclama nici întruni casă vre-uă indemnitate pentru motivii de pagube, avarie, stricăciuni ete.,
pretinse ca încercate în execuțiunea lucrărilor.
8

98. Legi şi regulamente

Art, 87, Intreprenoruli e dâtoră a se conforma, legilozi şi regalamenteloră privitâre ia
transgortulii şi pregătirea materialelori, pracum şi cele-alte legi, regulamente sc ordo-

pe toti timpulă preserisi în contractă,
Eli e dâtorii a repara ca spescle sâle tâte nauţe de la cari nu se derogâză întru nimică
stricăciunile, degradaţiunile şi accidentele i- atâtă prin condiţiunile de fagă câtii şi prin
vite în acesti timpi, astiă-felă în câtă să le contractuală de întreprisă, Elă e răspundătorii
predea, din noi în perfectă stare la expirațiu- peraonaiemente atâtii cătro gavernă cât şi către particulari de tote daunelo interese ce ară
nea, termenului de întreţinere.
Avariele provenite din natara eolnlui, din putea să resulte din contravenţiunilo comise,
disposiţiunile vici6so prescrise sâă din forţă tiră prejudiţiulă celori-alte penalităţi la cari
majoră, a căria, apreciaţiune so reservă gurtr- so va fi supusi.
nului, nu sunţii în sarcina

întreprenorulul, a-

fară numaj dâca nu se va putea dovedi în cur-

Ş 39. Dreptulă de ramă, taxe comunale etc.

îndreptatii din prescriyţiunile contractului stă

manale s6i alte dări iinpuss şi privitoro la lucrărilo adjudecate suntă în sarcina întraprenorului.
:
Dâcă vre-uă dată ară fi că se derogezo de
la acestă principii în totală s6ă în parte contractulii de întreprindere o va prescrie expres.

sulă construcțiuni! sâă ali furniturei să ec fi

a ordinilorii şefului serviciului de genii sâă
celui încărcinatii cu privegherea lucrărilor,

„Art, 50. De obicinuită şi dâca contractolă

întreprinderii na va prescrie contrariulă, du-

rata de întreţinere a unei lucrări e do un ani.

Art, Sl, Lucrările de reparaţiane şi de în-

treţinere sunti dispensate do întreţinere, afară de contrarie disposiţiuno a contractului,
Art, 82, Intreprinderea e considerată ca
definitivă terminată şi întrepreaorulă ca descărcată de responsabilitatea şi de şansele
contractului numai după recepţiunea de la expirarea termenului de întreţinere,

$ 37. Plângerile şi reclamaţiunile întreprenorului

.

Art. Să, Plângerile sâii reclamaţiunile în-

Art, SS. Tâta drepturila de vamă, taxe co-

$ 40. Descoperire de objecte de artă etc.
Art, 89.

Objectele de artă, numismatică,

istoriă naturală şi ori-caro altele da uă valora
Gra-care i sa vorii descoperi în cursul derimăriloră şi săpăturcloră efectuata pentru execu-

țiunea lacrărilozii suat proprietatea, Statului.
Ele se xoră preda îndată fierului
sei gardului priveghetoră , de întreprenorii s6ă da
lacrătorii sc, şi se voră trămite Ministerulai
de resbel, sprea le degene în muscele naţionala.

treprenorului privitâre la Incrările îutropiizei
s€le se facii în scr;si cătra şcfuli. serviciului de
Ş 21. Dispositiună finale
genii s6ă către celă însărcinati cu privegheArt. 90, Ori-ce disposiţiani aateridre coarea lucrărilorii,şi decisiurea acestuia esta eXxecutorie în modă protisorii, * |
i trariă celor da fagă sant şi rămân desființate,
Act, 91 şi altimalii. Condiţinnilo genc:ata
Intreprenorali este liberii a apela asupra
acestei decisiuni la Ministeraliă de resbel, însă de taşă sa vorii pune în vigâre dela | lanuaîn casulii acesta, dâca decisiunea arii avea de rii 1872.
Ministra de reabeli, Generală Florescu.
resoltat înlăturarea punetalul materială al di-
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REGULAMENTULU |
SCOALELORU REGIMENTARE, DIVIZIONARE, SCOALA FIILORU DE MILITARI, SCOALA MILITARA DE INFANTERIE SI CAVALERIE, SCOALA SPECIALA DE ARTILERIE SI GENIU SI SCOA=
LA OFIGERILORU DE ORI-CE ARMA SEU ACADEMIE DE RESBELU,
”
(Decretă Xo. 1283 din 19 Iuliii 1872)
| se găsesce în cea d'ânteiă jumătate a ofigerilor:
de giadulă şi arma sa,
,
In nici ună casă ofigaralii ce se găsesce în
|
Z. Disposiţiună generale
.
serviciulă scâlei nu mai pâte rămânea în aceli
Arte 1, Scâlele militare create prin legea din servicii decă,a fosti înaintată la gradă.
21 Martiă 1972 aă dreptă scopii a da uă înArt, 7, Fie-care scâlă militară are directostrucțiane militară sciinţifică soldaţilorii, sub- rulii stă specialii, luată dintre ofigarii superiori
ofigerilorii, aspiranţiloră la gradulă da ofigarii al armatei.
i
:
.
în armată, ofigariloră ce'so destină armeloră | Art, 8. Ofgerii numiţi profesori într'uă sc6speciale şi -ofigerilorii de ori-co armă ce ati a lă militară sanții scutiţi de ori-co serviciă şi
compune staturile majore ale armatei.
priimescii, ca saplimenti do soldă, adausulii
Arte 2, Scolele militaro suntii împărţite pre- prevădati pentra cursurile ce dă.
|
cum urmeză,
Art. 9, Directorulă şi ofişerii numiti în sera. Sc6la regimentară s€ă scâla de ântâinlă viciulă scâlci priimesce unii adausă la soldă egradă pentra fie-care regimentă de înfanteriă, cuale cu uă treime a soldei do presenţă.
cavaleriă sâă artileriă şi pentru fie-care bataArte: 10. Pe câtii so va putea corpul prolionă, formândă corpii atâtă în armata perma- fesoriloră sc6!elor militare se va compune din
nentă câtă şi în armata teritorială;
ofigarii din armată.
Ma
!
V. Bcola divizionară stă scâla, e al duoilea,
art, 11, Sclele militare suntiă puse sub regrad pentru fiz-care diviziune teritorială stabi- gimulă militari; scOla militară de infânteriă .
lităîn oraşele Crajova, Bucuresci, Galaţi și Jaşt; şi cavaleriă şi scâla specială precum şi acadec. Scâla fiiloriă de militară ssă scâla pregăti- mia de resbeli sunt sub juridicţiunea militară.
„ tore pentru sc6la de infanteriă şi cavaleriă staArt. 12, Oâșerii ce compun personalulă scâbilită în oraşală Iaşi;
leloră militare precum şi oficerit-elevi suntă
Organisaţiane

d. Scâla militară do intanteriă şi caveleriă

stabilită în Bacuresci; ! .
|
e. Scola speciali de artileriăşi goniă stabilită în Bacuresci;
az
f, Academia de resvelii s6ă scâ!a superidză
a ofigeriloră de ori-ce armă în DBucuresci, |
Art,3, Sc6la regimentară, şi scâlele divizionare suntă puse sub direeţiunea superidră a

comandanţiloră de divizii teritoriale,
.
Sodla fiiloră de militari, ecola militară de in„ fanteriă şi caraleriă, scâla specială şi academia de resbalii snntă puso sub direcţiunea sa-

consideraţi cs detaşaţi de ia corpurile loră şi

sunții puşi, în privinţa raportariloră personale

şi disciplinari, sub ordinile directorului scâlei,.

care este investită cu nă autoritate ecuale cu
acea a unul şefii do regimentii.
|
Art, 13, Ofigarii-profesori al sc6leloră suntă
consideraţi ca, detaşaţi de corpurile loriă şi formezii corpi cu ofigeril ce compună personalulă
de serviciă ali sc6lel.
.
Condiţiunilo pentru înaintare stipulate în
art. 6 se aplică şi ofigerilor-profesori cară poti
sta 4 ani maximumă în acestă funcţiune.

peri6ră a Ministerului de resbelă.
Li
Art, 14, Ofigerii ce companii personalul
art, 4, Personalulă de ofigerii şi sub-ofișerii permanentii ali scoleloră regimentare şi divipentru servicialii scâleloră so înă din armată , zionare ati aceleaşi privilegiuri ca şi ofigerii sc6-

alegându-se printre cei raai instruiți, cei mai
apți şi în condițiunile de vârstă ce cere asemeez fancținni.
.

Art, 5. Ofgerii numiţi în servicialii scâle-

loră nn poti rămâneaîn acesti servicii mai
maltii de patru ani.'.
DR
Art. 6, Uni servici neîntreruptă la sc6la
“militară în timpă da patru ani şi bine notatii

leloră militare,

-

IN

|

Subofişerii monitori la sc6lele regimentare şi

divizionare priimescii, deosebită de prestaţia:
nilo reglementari, una-sută duoă-decileipe an.

11. Scdla regimentară (1 graăă)

Art. 15. In fie-care regimentăde infante-.
de inspectorulă generală constitae pentru ofi- Tie, cavaleria şi artilerie precum şi în fie-care
geră uni dreptă de înaintare la alegere, dâcă

batalionă, formândii' corpi. atâtă în armata

-

LEGIUIRI permanentă câtii şi în cea teritorială, esto uă | cipiulii ce se consacră prin acestii replementii +

"178

scâlă de ântâiulă gradii pentru soldaţi.
Art. 16, In scâla de ântâiulă gradii, soida-

ţii voră învăţa :
Citirea, şi scrierea ;
Gramatica. limbei româre;
Aritmetica elementară (numerile

fracţionare şi decimale) ;
Geogratia României;

,
întregi,

Catechismulă;'
Istoria sacră,
.
Art. 17, Cursurile scâlei de ântâiulă grad

suntii obligatorii pentru toţi soldaţii.

instrucțiunea cbligătăre pentru toţi militarii
în genere.
,
,

Art, 23, Cheltuelile do întreţinere pentru
materialulii trebuinciosă se6lei, materialoli de
uă consomaţiune dilnică şi sporire de soldă pertru directori şi monitori este în sarcina mescă
generale de întreţinere a corpatul.
Art. 29. Inaintarea în corpă, fiindi basată
po aptitudine şi instracţiunc, va fi ună puternică stimalantă pentru a produca emulaţiunca,
necesarie în scopul d'a desroita aplicarea 5meniloră Ja instrucţiune,
-

Art, 18. Fie-care scolă de întâialii gradi
sa sub-împarte în patru clase; materiile co“prinse în art16 se împart priu programe specia!e în cela patru clase ce conrespundo coloră
4 ant de servicii după modelulii scâlalorii primare din ţcră.
Art. 19, Fio-care contingentă la sosizea sa
la corpi cate subîmpărțită în cele patru clase
după cunuscinţele ce posedă Gmcnii la venire,
Art, 20. Nimeni nu pâte dereni caporalii

duoilea grad sub denumirea de scâla divizionară în oragelo Crajora, Bucuresci, Galaţi

- duoă clase..
i
Nici unii caporală nu devine sergent do câtă

Art, 82, Saboficerii de tâte armele din âi-

dca nu posedă curoscinţele celozii de ântâiii

III. Scola divisionară

Art. 30. Sa înfinţeză câte uă scâlă de ali
şi laşi.
.
.
Arte 81, Scâla divizionară este înfiinţată în:
scapulii Wa complecta instrucţiunea militeză
a suboficerilor, dânâule tâte cunoscinţelo sciin-

ţifico militare neapărati trebninci6se unti oficer da infanterie sei cavalerie.

"dâcă posedă cunoscinţele celorii patru lase ale viziunea teritorială suntiă adinişiîn acola divi-

zionară prin concursă ţinută în fe-care regimentii între toţi subofigerii aspiranţi, asapra
cursuriloră prerădute în programul scolei regimentare, :
Ei suntă clasiSeaţi dopă merită; celii d'ânArt, 22, Cursnrile scâlei da ântâiulă
- începă de la'1 Octombrie şi ţinii până la 1 A- tii până la concurenţa de minimum unvliă, şi
maximum dugi de companie, escadroni sâii bapriliti în fia-cara anii,
.
Omenii ce n'aă terminată clasa în mod sa- terie, suntii comandaţi pentru a urma carsusc6lei regimentara,
Art. 51, Nimeni nu yâte lipsi da la scâlă
de câtii în casurile do absenţă legale prevădată
de regulamentă.

:
tisfăcătoră suntă constrânşi a tuvăţa şi vera în rilo sc6lei divizionare,
Art. 82, Elevii sc6lei divizionara sant caorele de repaosă pentru a putea trees în clasa
armătore.
!
|
"Termenul de a sta ună anii într'uă clasă nu
este obligatorii; elevii silitori potii parcura
clasele scolei ori câtii de repede cu singura con-

diţiune dea satisface unui examenii asupra ma-

teriilor cuprinse în programul
clasei precedente,
Art, 29. Nimeni nu pote dobândi congedii
dâca wa trecut cel pugini uă clasă cu suceesiă.

Art, 2t. Scola do ântâiuli gradă este pusă

sub direcţia unui locotenentă din corpă, care
este scutiti de ori-ce serricii.

Eli este secondatîn acestă servicii de patra

subofigeri monitori.

:

Art, 25, Colonelutii supune aprobării gene-

neralului de divizie numirea directorului scolei
ds âutâiulă gradi, care nu va fi :evocatii de
câtă în acelaşi modă.
,
Art, 20. Scâla se va ţino întruă cameră a
mure destinată în fie-care di de la 1 până la

5 ore după amicdi, pentru infanterie, şi de

Ja il până la duo ore peatra trupele călări,

Art, 27. Şefală de corpă va avea cea mai de

aprâpe priveghere şi va întrebuința tote midJocele posibile pentra a ajunge a realisa prin-

sermnaţi împreună în acelaşi locală şi paşi în
subsistenţa unui corpă din rezedinţa scâlci.
Art, 84. Corsarile sc6leY sunt de duoi ani;

ele începă la1 Qctombre în fie-care anii şi şină
până la 1 Apriliă alii anului următorii.
Toţă subofigerii elovI se intoreă la corpurile
toră do la 1 Aprilii penă la 1 Octombre pen-

tru a face serviciă şi arma instrucţiunii, teo-:

ratica şi practica regulamentelor militare în
corpurile lori respectire,
La 1 Octombse vinii crăşi la seolă,
“Arte 85, Generalulă comandantă ală dişizică otărasco în fie-caro arii uuiniruiă ofgeriloră co corpurile potă detaza la sc6lă, ţinerat:
comptii do exigenţele sarviciului corpului și
ală garnisonet.

Art, 26, Sabofșerii elevi pe timpulă afăsii lori la sz6lă sunt scutiţi do ozi-co serviciă.
Art. 87. Cursurile co
divizionare suntii precum
Aritmetica raţionată,
fia elementară cu ridicări

se pradaă în scolela
urmeză :
geometria, topograde planari şi citirea

barteler topografice, geografia fisică şi politcă;.
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Istoria generală pre scurti şi istoria Româ- | timpaiti luniloră de studii şi pentra timputii
piloră;
*
- Noţiuni asupra artei şi istoricimilitare, fortificație de companie (pasageră);

Administraţia și legislaţia militară, desemnii,

topografie si laviu, etc.;
" Gramatica limbei române cu exercițiulă la
stii militarii gi composiţie doraporturi şi memorie militară;
“

Caligrafia şi exerciţiulă la diferitele modele

,
|
de scripturi;
Yxerciţiriă de scrimă şi gimnastică.
- Art, 38, Cunoscinţele cuprinse în progra-

molă precedentă formeză capitalul sciințifie

co trebue să poseae ori-co subofigerăi aspirantă
la gradulă de sub-locotenentii în armata permanentă stă teritorială.

Art, 89. La sfirzital fio-cărria an de studii

va fi nai examenă asupra materiilorii predate
în acelii ană,

ră la finele

anului alii duoilea

de studiă ună examenă generali asupra tatalorii materiilorii.
:
Art. 40. Nici unii subofqeri nu pâte sta
aî multă de trei ani în scâla divizionară.

trebuinciosă aplicaţiilorii pe tăremă.
Art, 45, Scola divizionară va funcţiona în

tâto dilele afară de Dumineci şi serbătorile

cele mari; curaurile so va ţine diminâţa duoă
pe fie-care di în timpii de patru ore, €ră dapă
amâdi duoă ore de desemniă ei scripturi şi
duoă ore exerciţiile de scrimă şi gimnastică.

Oroje de studiă necesarii so oră otări şi di-

minâţa înaintea cursurilorii.
Art. 46, Materialalii permanenti ală scâlei,

materialalii de nă consumaţie periodică şi jurnalieră precum şi cărţile necesariă se vor cum-

păra de Stati.
Scâla ca toti materialulă în timpul vacanţelorii se preda serviciului de genii cu in-

.

ventară,

Art. 47, Deosebitii de examenă, subofişerii
ce se propună pentru scOia divizionară trebue
să se găsâscă în condiţiunile de sănătate trebuincicşi pentr a putea, urma fără întrerupere cursurile scolei divizionare,
Art, 48, Sabofigerii so admită la scâla divizionară până la vâtata de 30 de ani.

- Art, 41. Examenelo anuale se facă de directorulii sc6lej, în presenţa gefalui de statii- IV. Scâla fiiloră de mihtară stă scola pregă-

majorii ală diviziei; celo generale, în presența
unei comiaiuni nnmită ad-hoc de către şefulii
diviziunei teritorială. sub preşedinţa sa per”
!
i
,
sonală.
Elorit subofigeri suntii clasificați după no-

titâre pentru scâla de infaiterie şi cavalerie

lei aspirantă la eşirea din scolă.

pentru aceştia, părinţii voră fi detori a plăti

întruni moăii satisfăcători cunoscinţele teoalo armei în care se destină şi dâca, aro uă con-

se şi dece semi-bursa, cari se dubândeseii prin
.
certificate de paupertate.
Art, 59, Pentru a fi admis în scâlă, elevulii
va trebui să aibă vârsta dela 18 până la 15 ani

tro elevi.
Acesti personală este numiti pentrn 2 ani

nisterală de resbel şi în Iaşi, la localulii scâlei.

„Art, 49, So înfiinţăză în oraşală Iaşi ună

colegiă militară sub denumirea de scol fiilori
de militari pentru a da uă crestere şi uă eduori-ce gradi care
tele ce ză dobânditii, conformă art. 69 şi 70 din caţiune fiitori do militari demilitare
în scopul
voesce a'i destina carierei
a
E
acestă reglementii.
tii şi nepăArt. 42, Suboficerii cari aă isbatitiă la exa- 'a reaplăti uni serviciă îndelunga
A
menulii generalii, dobândescii unii brevetii de taţi în cariera militară,
Art. 50, Elevii îi de militari suntă intercapacitate pentru gradulii de sub-lccotenentii.
tote în socotâla
Acesti brevetă, subscrisă de comisiunea c- nați în scolă şi întreţinăţi ca
xaminătOre şi contra-semnat de seful de statii Statulră.
Art. 51, So admite în. sc6lă şi alţi elevi;
inajoră şi directorali scâlei, sa dă suboficeruArt, 43, Ori-ce subofigerii, ce posedă brevetul de capacitate, se consideră. ca aspirantă
la ofigeri şi la inspecţiile generale, pâte fi propusă do inspectorul generali, decă posedă

retice şi practice asnpra reglementelor militare

câte patru sute optii-(leci lei pe an în ducă rânduri, la începutai fie-căruia trimestru înainte.

Se infiinţiză în favorală acestora cinci bur-

şi să fie fiă de română ei naturalisatii, să aibă
un eArt. 44, Porsonalulii scâlei so compune din- mă bună constituţie fisică şi să satisfacă
tutnlor materiiloră
tmună majoră alesii din garnisona reşedinței sameriii de admisie asupra
I diu colegii,
scOlel, directorii, 2 locotenenţi profesori şi re- cupriase în programulă clasei
se va ţine
admisie
de
ă
Examenul
53,
Art,
dinluaţi
monitori,
petitotă şi cinci subofigeri
i în fie-care ană la 1 Iulie,în Bucuresci, Ja Mi|

duită ireproşabile.

celă puţină şi nu fancţioneză la scolă de câtă
în timpală

laniloră de studii; în intervalală

co separă duoi ani de studii aceşti ofigori se
Bi
întorcă la corpurile lori.
Sporirea soldei personalalui ofigerilor şi sub:
oiceriloră scâlelori divizionare se va face conformă celoriă stabilite mai susă nnmai pentru

Petiţiunile do cerere se admit până la, 15 Iuniii ală fia-cărui ani:

Aceste petiţiuni vorii fi însoţite pentru toţi

de certificatele prevădute la art. precedenti,
âră fiii do militari vorii înainta

şi certificatulă

constatatori de cualitațea de militară al? pă-

rintelui săi. -

"

a
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Art, 54. Cursurile colegiului militar sunt | t”anii ofigeră snperioriă directori, colonel scă
do patru ani; elevii dobândescă tâte cunoscin-

locotenentă-colonelii, un sub directori, majoră

telorii militare tactice şi administrative tre-

repetitori şi de servicii, 8 profesori militari şi

Acoia cari nu pot trece în acâstă scâlă voră
fi trecuţi în armata permanentă cu gradulă
de suboficeri, unde contracteză obligatorii unii
angageamentăde patru ani de servicii.
Dapă ună anii de servicii la frontiă, ei poti
fi trămişi la sc6la divizionară pentru a dobândi
brevetulă de aspirantii la ofigeră.
Art,:56, Gradulă de subofigări se va consi-

la şi dirige studiile; este investitii cu autorita-

ţele de bacaloreatii în raport; cu exigenţile ser- s6ă căpitană şi comandanti ali companiei,
viciului militară plasă cunoscinţele reglemen- ună locotenentă comptabiliă, patru locotenenţi

civili, un preotă,un medici, 4 priveghetori în
buinci6se unui subofişeriă.
Art, 55, Elevii ce ati terminată cu succesii salele de stnâii, 6 suboficeri, 4 caporal, 30 sol- .
7
carsurile colegiului militarii sunti trecuți în dați şi unii bucătari,
Art, 64, Directorulă scâlei administreză sco- .
scâla militară de infanterie şi cavalerie. -

tea unui şefă de regimentă în privinţa personalului scOlei gi corespunde d'a dreptulă cu
ministru pentru totii ca privesce administraţia
şi comandamentulii scâlci la tote măsurile ce
reclamă disciplina ordinei şi serviciul în spi-

ritulă roglementeloră militara din armată şi
propună la trebuință complimentulă ce crede

dea din diua în care s'a dati ordinul de di de necesarii a se introduce pentru a asigara mormutare,
Din acea di se numără şi cei patru ani de
Borviciă,
.
Art, 57, Complectalii scâlei sa otărasco de

uă-cammă dată la una-sută duoă-deci şi va for-

sulă perfectă ali tutuloră resorturilorii ce com-

portă acestă institnţiune,

Art, 65. Profesorii se alegă prin concursi
printre căpitanii sâă locotenenţii cei mai înstruiţi din armată si dintre profesorii civili.

”. Art, 66, Administraţiunea fonduriloriă şi a:
Art, 58, llovii cu conduită incorigibile sei fecteloră sc6lel se face conformi reglementerecunoscuţi lipsiţi de facultăţile intelectuale lorii de administraţie în vigăre.
Dâca trebuo măsuri excepționali, directorală
pentru a putea urma cursurile scâlei. suntii
ma uă companie.

daţi afară din sc6lă, după propunerea directo:
„ ralu sc6lei şi aprobarea Ministerului do resbel.

Raportuli directorului trebue să coprindă

tote motivele

pe cari se basâză uă asemenea

cerere,
a
Art, 59. Ori-ce elevă dati afară din ecâlă
se îutârce la părinţii săi prin îngrijirea, administraţiei militare,
Art. 60, Nu se va tolera unul elevă a rtmâuea repetentă mai multă de unii ană într'uă clasă. E
Aceliă care nici după ce a repetati unii ană

le ra supune aprobării ministrului.
Ă
“ Art. 67. Tabloulă servicialulinterior al scâ-

lci și programulă distribuţiei studiiloră şi împărțirii timpului suntii trămise la începutulă
fie-cărui semestru Ministerului deresbelă,

Art, 68. Elevii potii eşi din scolă 2a fie-care

15 dile cu părinţii scă corespondenţii acreditaţi în regală; aii deosebitii 15 dile vacante la
sântele Passi, 15 la Crăciuni si lunele Juliă
şi Augustă; acei co nu ai părinţi nici conrespondenţi rămână în scolă în timpuii vacanţe-

întraă clasă nu pâto trece în clasa următore

loră, s6i suntii încredințaţi de directore verunel rude care să ofere garanţie morală suf-

loră de militari sunţă cele următâre :

anuale.

cientă că îlă va îngriji,
esto daţi afară din scâlă ca incapabilă.
Art. 69, Examenele
Art. 61. Cursurile ce se predaii în scola fiiReligiunea, limba română, limba francesă,

limba, germană, istoria generală şi a Românilori, geografia fisică şi-politică, istoria naturală, aritmetica, algebra, geometria, Âsica,
chimia, cosmografia, desemni şi caligrafia.
_Reglementele de infanterie până la scâla de

batalionă.
“Administraţia unei companii.
Exerciţii inilitare, gimnastică şi scrimă,

Art. 62. Timpali şi distribuţia studiiloriă

sunt împărţite prin programe speciale fixate

de directorulii scâlei pe bascle armătore :
Cursurile 3 ore.
”
Exerciţii militare sâă gimnastica 2 ore;
Studil 5 ore;
Recreaţii 6 ore;

.

Somnuli 8 ore. Art, 63, Personatulii scolei sa compune din-

!

sunt

-

semestriale şi

Directorulă asistă la exameniă.
Profesorii examinatori se conformă pentra
notelo loră ca apreciarea următâre :

Dela

0—4

rii;

5— 9 meâiocra;
10—13 binişoriă;
14—18

bine;

19—20

prea bine.

Spro a aşega uă erarchiă între diferitele carsură şi a le clasifica proporţionale cu importanța
loră pentru cariera armeloră, se adoptă coeticenţii următori :
-

Matematici şi sciințe militara 3:

Limbele 4,
Istorii. geografia, fisica şi himia şi istoria
naturală 3;
”
Carsulă religiosii şi conduita 2;
„Dasemnul, caligrafia şi exerciţiul gimnastic 1.
a
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Clasifcadia se "face prin- adunarea noteloriă
dobândite îmulţite prin coeficentul respectivii.

| In casari Brave se potă da părinţilorii dâca

cere sâii so trămită la, spitalul militari unde
Art, 70. Ca, să pâtă trece unii elevă din- santă tratați pe acelaşi picioră cu oficerit din
traă clasă întvalta trobue ca snmărală punc- “armată.
Art. 29, Se va observa cu cea mai mare seve-!
teloră dobânâite de dânsul la examenoli anualii s& fie celii pugini ecuală cu jumătatea ritate dâtoriile impuse de religie fie-cărui eler.
Confesarea, şi împărtăşirea se vorii face nă:
maximum pancteloriă plus 20.
Pentru a treca dintr'aă clasă într'alta unii dată pe ană, în întâia săptămână a postului
elevii trebue să aibă minimum 4 la tote cursu- Pasciloră.
In tote Daminecele, elevii asistă la letargii,
rilo coprinse în programii,
Art: 71. Ună elev cara din causă de forţă- conduşi în corp, sub comanda unui oficeră, .
Art, 80. Recompovsele în scâlă consistă în
majoră arii lipsi de la cxamenulii anuală sa va
examina deosebiti până la începerea cursarilor numirea elevilori de frunte sâii de ântâia clasă, înaintările la graduală de caporal şi subo- ”
la 1 Septembre.
.
EI se va clasifica după notele ce ar dobâvăi. figerii. eşirole şi vacanţele.
Art, 81. In clasa 1YV va î ună serpentiiIn casă dea nu putea trece examenulii până
„a 1 Septembre, elii rămâne repotentă în clasa majori, 4 sergenți şi 6 'caporali; |

In clasa III, ună caporalii;

în care se făsesce.

In nick unii casă na se pote tolera ună elevii
a sta mai multi da 2 ani în aceeaşi clasă.
Art, 72, Regimulii militară ală seâlei cere!
ca ori-ce superiorii să găsescă în oleri supunerea cea, mai desăvârşită, ca tOte ordinile să fie
observate cu punctualitato, fără observaţiane,
fără împotrivire şi fără marmura.
Aatoritatea care la dă este csponsabilă şi
" reclamaţia nu este permisă de cât aceluia care

s'a supusi,

|

>
Il, ună caporali; *
In clasa I, nu va fi nici ună elevă gradată.
Semnele distinctive ale gradelori dobânâite
în scâlă se pârtă de elevi nu mai în timpulii petrecuti în acestă seâlă fără a avea altă înriurio asupra posiţiei lori în sc6lelo următâre sâii
cândă suntii trecuţi în armată.

Art. S2. Numirile la gradă se face de diree-

torului scâlei după fie-care examenii anuală.
Unii elevii gradatii perdo dreptul de a purta
semnele distinctive dâca nu se păsesce în clasulii următori în cea d'ânttii treime a eloilori dapă clasificaţie.
|: Uâ conduită rea trage asemenea după sine
perderea semneloră distinctive.
Ori-ce elevi care a dobânditii nota 14 mini-

Ori-ce abatere din disposiţiile precedente atrage după sine vă pedepsă aspră şi pote motiva isgonirea
i
din sc6lă,
Elevii santii dători supunere gi roepectă profesoriloră scâlei.
Art, 23, Fumatală este poprită elevilor din
murm, ca termenii meâiă, se numesce elevii de
acstă scolă,
Art. 74. Tote scminalele pentru dezceptare, clasa I, a6ca-are că conduită bună.
Arte 89. Eşirile fără rândă, Duminecele şi
începerea şi încetarea cursuriloră studiilori şi
recreaţiunoloriă se facii prin semnalele bătute sărbătorile, so pot acorda elevilorii de nă conduită ireproşabile şi care a dobândită în curcu ţoba ca în armată,
Arte 15. Profesorii în timpalii cursuriloră salii săptămânei 14 punctari, termenă medii
.
şi priveghetorii în timpul studiiloră ţin cea may ja tote cursarile, ca coeficienţi5, 4, 3.
Art. S+, Pedepsele ce se aplică eloviloră concomplectă ordine în ciase şi salela de studiă.
Ia timpali orctoră de stadii priveghetorii stai în arestă;
|
Opzirea de a cşi din scâlă pe timpii determivoră observa ca fie-care elevii să se ocnpe nunati, închisâre, oprirea ds a prândi împreună
mai cu aceea ce s2 prescrie prin programil.
Art, 20, Priceghetorii suntii dâtori pentru cu cei-aţi elevi şi punându-so la ordinarulă
a familiarisa pe clevi cu limbele străine a le trupei pe timpi de 15 dile maximum;
Isgonirea din scâlă în ultimi resortăi.
vorbi numai în limba fraucesă şi germană atât
Art. 85. Directorali ordonă sâii aprobă peîn orele de studiii câtă şi orele do recreaţie.

Aceştia vor stărni ca elevii să vorbâacă în- depssle.
OAşerii profesori repotitori şi de servicii

tre dânşii în timpulă recreațieniloră în limba
francesă să germană.

potă

ordona pedepse în limitele preserise de

Art. 27. In timpuli vacanţiilorii, elevi! pu

serviciulă interiori, însă raporteză pe dată di-

potii frecuenta alte locuri publice de câtii teatrele şi concerturile ; asemenea ei nu potă circula siuguri pe strade nică în birje.
Ei suutii dâtori în tote împregiurările a da
salutulă şi respectulă cariinciosi tutulori oficeriloră din armată în uniformă.

rectorului,
Pedspsa închisorii se aplică eleviloră pe tim-.

Art. 8, Elevii pentru boli uaoră suntă trataţi în infirmeria scOlei,

pulii recreaţiilorii şi stndiiloră, 6ră arestulă
numai în timpulă Tecreaţiiloră.
“Arte S6. Ori-co elevă a avută 100 dila de

arestă întruni anii se dă afară din scâlă,
Art. 87. Imbrăcămintea, armătora, marele
şi miculă echipament, precam şi objectele tre-
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buinciâse pentru studiii se dă de Statii după
tarifele adoptate de Ministerulii do resbeliă.
Aceste obțecte se daii tutulorii elevilor fără
deosebire.
.
Art, 89, Certificatele de panpertate pentru

deținerea bursei sâii a semi-bursci se ceră de
la Primăria locală.

!

Ministerală alege şi decide pe clevii bursieră

sâii semi-bursieri.

.

Art. 59. Sub-directoralii este comandantul

Elevii din altă preveninţă co s'ariă găsi în
acestă casă, suntă trecuți înarmată cu gradul
de sergent, numaidsca se găsesce în al 2-lea au
do studii.
e.
Eleșit din l-iul ană de studii, co nu protinii
din colegiulă militară, suntii trecuţi cu gradul de caporalii.
Ori-ce elesă trecată în armată are a sersi

4 ant din diua mutărei scle.
“Art. 99. Cursurile ce se pradaă în acâstă

scâlă suntii:
”
companioi de eloși.
Elă este totă-A6-una instractorii pentru teo- - Limba francesă ;
Limba germană;
ria şi pructica, reglementeloră do infanterie şi
Trigonometria dreptă liniată;
cursul de administraţie militară; are la disTopografia mecanică;
posiţia sa pentru executarea acestori cursuri
Geometria descriptivă cu aplicație;
pe oticerulă comptabilii şi po ofigeruli repetiFortificația pasageră şi permanentă;
torii şi da servicii,
Istoria şi arta militară;
Gcografia militară;
V. Scola militară de infanterie şi cavalerie
Art, 90, Scola militară pentru formarea o-!:
figerilorii de infanterie și caralorie este stabi-

Jită în oraşul Bacuresci.
Art, 91, Pentru a'fi admisi în acâstă scolă

trebue ca aspirantul să fi terminatii cu succesti
colegiulă militară din laşi s6ă să fio bacaloreat,
Art, 92, Eloții concurenţi cari n'aii trecută
prin scâla fiiloră de militari, pentru a fi admişi
în sclă, trebue să aibă vârsta do la 18—21 ani,
să fie română sâi naturalisată şi să a)hă di-

„ploma de bacaloreatii ; ei vor fi examinaţă pentru admiterea în scâlă numai asupra aritme-

Artileria şi construcţii militare;
Chimia aplicată la sciinţele militare;

Hipologia;

|

Administraţia şi legislaţia militară;
Reglementcle de intanterio şi cavaleria;
Fcauitaţia, scrima şi gimnastica;
Desemnii topografică.
In anulă ali 2-lca se va faco ună cara come
plimentară de matematică sueridri eleviloră

celorii mal tari destiuaţi scoli speciale de ar-

tilerie şi genii.

Art, 190. Timpulii şi distribuția studiilorii

sunt împârțite prin programe speciala făcute de

ticelraţionate, algebrei şi geomotriei după pro- directorulă scâlei pe basele următâra :
Cursurile 4 şi jumătate oo;
gramaiiă liceului,
Exerciţii militare, ecuitaţie, scrima şi gimArt. 93, Cursurile scOlei suntă ds duoi anf,
jamătate ore ;
ME
după care timpi elevii priimescă da drept gra- nastica 2 şi
* Studiă 6 ore: _
dulii de subiocotenenti în armata permanentă
Somnul? ore;
după unii oxamenii de eşire,
Recscaţia «t ore.
Cursurile unui anii incepi la 1 Octombre şi
Art, 101. Personalul sc6lei se compane din:
ţinii până la 1 lunii.
1 colonelii directoră;
Art, 94. Ori-co elev admis în scâla militară
1 locot.-colonelă s6ă majori sablircotorii şi
de infanterie şi cavalerie contractâză obligatoxiă uni angagiamentiă de şâse luni de serricii comandanti ali comnanici do elevi;
1 căpitani comptabilă ;
în armata permanentă caro va compta din dina
1 căpitacă do infantarie instructori;
admiterii sâle în sc6lă prin ordinii de di.
1 căpitani do cavalerie instaretoză ;
Art. 95, Elovii suntă întreţinuţi în scâlă de
2 căpitani rapetitori;
Statii, părinții nu ai a plăti nic] nă taxă.
4 locotenenţi de servicii diu infanterie şi ca-:
Art. 96, Elerii cari n'arii termina cu succesii cursurile scâlei întrunii timpi de Inaxi- valerie şi priveghetori în salele de stadii;

mura trei ani scolastici aci cari ară fi daţi afară din sc6lă pentra vw'unulă din casurile pre-

vădute în acestă regulamenti suntii trecuţi în
armată în gradul de sergentă.
„Art, 97, Complectulă scâlei se otărasco la
00 de elevi...
!

Art, 98, Disposițiunile art. 58 suntă-apli-

cabile şi eleviloră din acâstă scâlă.

Iu casă însă ca ună elevă să fie datii afară

din scâlă, elă este trecută în armată

în arma

infanteriei sii cavaleriei cu gradul de sergent,
A6ca proșine din colegiulii militară,

S profesori inilitari și civili;

1 meiică;
„1 preoti;
1 copistă;

4 subofigeri;
4 caporal;

24 soldaţi;

1 bucătari.
Art, 120, Directorulii scâlei exercită admi-

nistrația şi dirige studiele; este investită ca
autoritatea unui gefă de regiment asupra personalului şi eleriloră.
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” Scâla findă sub jurisdicţiunea militară va| . Ministru decide în ultimii resortăi cazărilo
căuta a introduce cea maj, perfectă disciplină | din seslă.
Ă
şi punctualitate în tâte ramurile serviciului,

Art. 103, Unii consilii de studii compusă
-din directorii, subâirectoră şi 3 căpitani luaţi
de rîndiă din personalulă scâlel, va fi chiămatii

Art. 113. Completul gradelorii fixati prin

art, 111 este totă-dâ-una menținute elevilorii
ca dobândesce dreptul prin clasificaţie,

Ună elevii gradată ce cade la clasificaţie,
a statua după fie-care examenă aplicaţiunile co chiar cândiă nu a fostă casati pentru acesti

urmeză a face elevii în fie-care ani,

-

motivii. nu pote împedica prin posesia gradu-

Decisiunile Cocsilinlui santă sapuse Ministe- lui săii pe elevnlă ce este în dreptii de a/lii doxalui de resbelă.
bândi de a fi îraintațiă.
|
Art, 104, Tabloală serviciului interioră şi
Arte 114. Ofigerii ce aplicii pedepse elevilor

programulă distribuţiiloră studiilor sntii trăInise la începutulă fie-cărui semestra Ministerului de resbeliăi,
A

raportezii pe dată directorului, care decide.

Art. 115, Directorul corespunde de a dreptulă cu Ministerul de resbelă pentru toti ce

Art. 105. Elevii suntii internaţi în scâlă şi interesâză administraţia şi serviciul acâlci.
nu poti eşi de câtii do ducă ori pe Innă şi la
Art. 116, Snbdirectoralii administreză şi

„prasnicele cele mari bisericesci otărite da di" rectoră,

comandă compania de elevi.

,

Eli înlocuesce pe directoră în tote atribuLa Pasce vorfi liberi 8 gile şi In Crăciun 4 dile, ţiunilo sâle, afară de numirea la grad şi schim-

In lunile Iulie şi Augustă, directorul vaputea acorda permisiuni de eşiri elevilor şi chiar

bără de programe, cândii este absentiă.

crările po târămiă nu voră reclama presenţa
uuci elevă. .
”
.
|
ln tote casurile directorulă încredinţeză ps
elevi părinților sii corespondențilorii.
Art. 106, Examenile so faci în prezenţa directorului şi a Corsiliuluj de studii,
Notele'se dati conformii art 69; clasificaţia

şi gimnastică, raportândi directo:ului în tâte

Art, 117. Asistă des a tote exerciţiile prac'congediuri întru câtii aplicaţiile practice şi la- tico de infanterie, caralerie, ecuitație, scrimă

so faca conformă aceluiaşi articoli fără coeâ-

cienţi,
”
Art, 107, Dispesiţiunile art.70 şi 71
aplicabile şi în acâstă scâlă cu singura
bire că unii eleșii co a rapetatii deja uă
nu se mai pote îngădui a repata şi clasa
tore ci se trace în armată,
-

suntă
deoseclasă
urmă-

ilele,
! Visiteză localulă în tâte dilele, asigurându-

sa do privegherea şi exactitatea la serviciă a

totuloră gradeloră ce formez personalul scOlei.

Subdirectoralii este dâtorii a merge cu elevii
în campaniile topografice gi ori de câte ori arii
fi aplicaţii po tărâmă,
.
Art, 115. Tâte cele-alto detatiuri ale serviciulul sc6lei privitâre la studii, la cursuri, la
administraţie şi la servicii se regulez de către.
directorul scâlei, care este responsabil de totă

ce intereseză acâstă scolă.

Art, 108, Scâla militară de infanterie şi ca"IV. Scdla specială de artilerie şi genă
valerie fiindă sub joridicţiunea militară, disposițianile serviciului interio:ii ji saută apliArt, 119, Se înfiinţâză în Bucuresci aă sc6lă
cabilie.
o
Ă specială da ofigeri pentru artilerie şi geniă.
Pentra crime şi delicte elevii suntii justiţiaArt, 120. Cursarile sedlei suntă de un ani
“bill d'inaintea Consiliu!ui de resbelă.
şi ţină de la 1 Ostombre până la 1 Iunie.
Art, 109, Disposiţiile art.72, 74, 75, 77,
78 şi 79 din acestă reglemerti suntii aplicabile şi în acestă sc6lă,
Art, 110. Recompensela în scolă consistă
în numirea eleviloră la gradulă de caporali şi
de subofigeră, în acordarea țermisiiloră de e-

şire si în alte dile de câtă acelea ce s'a otărit,
Art, 111. ln clasa II va fi ună sergentă-

majorii, 8 sergenţi şi toţi elevii caporali.
In clasa I, 8 caporali,
Art. 112. Directorul

numesce pe elevt la

grade prin ordinii de i, conformii regulamentului după fie-care examenă,

p-

Gradele dobândite de elavi comptezii cu tote

gradele din armată.
a
Unii elevii potefi casat pentru aceleasi cause

cari aducă casareaîn armată și în acelaşi mod.
Consiliulă de studii se pronunciă dâcă ună
elevă cădutii la elasificaţie trebue să fie casat,

Art, 121, Pentra a fi admisi în acâstă scâlă
trebue a area gradulii de sublocotenentă şi a
satisface ună examenii de admisie asupra programulni sc6lei de infanterie şi cavalerie ss a
îi fostii elevii ali acestei scol eşit la examenă
ca No. 14 minimum.
Art. 122, Cursurile ce se vorii preda în a-.
câstă scolă suntă:
.

Analis infnitesimal cu aplicaţie la mecanică;
Mecanica aplicată raţionată ;

| Fortificaţiune pasageră şi permanentă;
„Artileria şi construcţiuni militare;
" Arta militară;
Geologia şi mineralogia;

,

.

Studiu şi aplicaţiani po tăremă;
Exerciţii militare de artilerie,
„Art, 122, Elevii nu sant internaţi în scâlă,
dâră stai totă. diua în scâlă de la 8 ore diminâţa şi până Ja 7 ore s6ra.
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Art. 124, Profesorii suntă toţi militari: |
Art, 125. Sela specială este sub aceeaşi

Algebra;
Geometria şi trigonometria dreptă liniată

direcţie cu scâla de infanterie şi cavalerie şi în
> acelaşi locală.
. ,

Istoria şi geografia;
Fortificația;

Art, 126, Materialulă permanenti ali scâ-

Operaţiuni secundare de resbelă;

lei, acelă de nă consumaţie jurnalieră, precum
chârtie, creiâne, etc., se dă de Stati, cărţile

Limba francesă s6i germană.
Arte 185, Cursurile sant de trei ant; în fiacare an cursurile începii la 15 Octombrie şi

trebainci6ss şi le voră procura elevii.

ţină până la 15 lunie.

Art. 127. Elevii pe timpul aflărel în scâlă

suntă scutiţi de ori-co altă servicii.
Art. 128. Peraonalulă acestei scâle este acela ali scâ!ei de infanterie şi cavalerie,la care

Întâiul

Geometria descriptivă ;

sa va adăuga patru profesori,
duvă subofigeri şi

Fortificația pasageră şi permanentă
semni;
'Topografii şi desemnă; |
Artileria;
Limba francesă şi germană;

- Complectulii eleviloră se otărasce de uă cam

IE

Art, 129. Dapă terminarea cursarilorii elevii trecă ună exameni; aceia cari aiă reuşitii a
avea minimum 14, suntiă trecuţi în arma artileriei scă geniului, dâca nota de aplicaţie este

4

Arta militară şi istoria militară;
Geografia militară;
,
- Serticiulă do stati majoră;
Topografia expediată şi carte străină;
- Complimentulă geomatriei descriptivă;

Art. 130. Ofgarii ce aă terminati scâla cu

Limba fransesă şi germană;

suceesă dobândesce unii dreptii da înaintare la
alegzre după ordinea clasificărei loră la exa" menă,
.
-

IE

Reglumentele de tote armele. .
Ali treilea anii de studii :

Arte 191, Pe timpolă aplicaţiiloriă pe tărâm

sâii studillorii, corpurile de artilerie și genii
vorii pune ia disposiția diceetorului scolel speciale tote gradele trebninci630 pentra execuţiunea lucrâritoră.
”

şi de-

„Reoglementele de tote armele;
Alii dooilea aniă de studii:

satisfăcătoro şi doredesce aptitudine pentru
” serviciul acestoră arme,
Se
Oâgarii ce 'ară reuşi la examenii suntă trecuţi în arma infanteriei scâ cavaleriei, după
preferința ce ară exprima. *
,

anii de studii:

Analisti infinitesimală (elemente);

şsse soldaţi.

dată la 20 maximum,

7

|.

Arta militară şi istoria militară ;

Administraţia militară şi legislaţia;
'Trigonometria sferică;
Geodesin;
,

Geologia;

VII. Academia de pesbelăi

Ari, 192, Se înfiinţeză în oraşul Bacuresci
uă scOlă saperiâră de resbeli sub denumirea de
academie de resbelă compusă din oficerii de
ori-co armă, în scopă de a da vă instrucţiune
mai înaltă ofigerilor de ori-ce armă spre a putea face alegerca cea mai nemerită pentru statulii majoră ală armatei,
.
Art. 193, Spre a fi priimitiă în acâstă scâlă,
ofişeruli trebue să aibă celi pușină trei ani de
servicii în armată ca ofic2ră, să fio locotenent
stă sublocotenent,să aibă uă bună conduită, să
fie de uă bună constituţiune fiaică, să aibă uă
bună vedereşi aptitudinea de a călări bine şi

Mineralogia;

Limba francesă şi germană;
Reglementele de tote armele.
Art, 126, In timpulă acestori trei ani de,

stadiii elevi! priimescă lecţiuni de ecnitaţie şi
de scrimă și suutii exersaţi la operaţiuni topografice şi cxerciţiuri practice de artilerie.
Ia intervalulă a ducă cursuri iai parte la
uă campania topografică de 60 de dile, şi după
cursul anului ală treilea facă uă campanie ]0-

gistică de 50 de dile, care trebue să cuprindă

lecţiuni practice asapra conducerii armatei în-

traniă resbeli defensiră scă ofensivă în interiorală ţărei, studială răiloră principali din

munţi, stediulii apărării d'inapoi a obstacaleloră principale topog:afice din ţsră, studiul
diferiteloră posiţiani militare din România ce
şi să fis pregătită prin propriile a6le studii şi sa coprindii cu diferitele theatra de operaţiuni
silinţă la învăţătură a urma cursurile acestol ale unei armate străine,.cte.
scoli după cum urmeză mai josă.
|
Art, 157. Dopă fie-care ană se fac examene
Art, 134. Ofgerală pentru a fiadmisă în a- al căroră resultatii combinatii cu notele ce a
câstă scâlă trebue să satisfacă cu succesă unii dobândită elevală în cursulă anului la interoexameni do concursă asupra materiilorii.
ur- gaţii stă la lucrări exscutate în timpulă curmătâre:.
surilori, determină aptitudinea pentru a trece
Fisică şi chimie;
la corsulii annalui armătoră sâă a priimi după
Aritmetica;
trei an! diploma Ministerială.

să fio notată că este aptă pentru a, dobândi uă
instrucţiune mai înaltă la inspecţiile generale

A
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Arte 133, Nimeni
nu pote fi togăduită al
Art, 147, Ofigarii elevi nu sunt casermaţă,
repeti uni cursă scii unii examenă; ciasificaţia deră staă la scolă totă diua de la 8 ora dimi-.
se face după tâte notele.
neța până la 7 ore sâra.
|
|

Arte 189,

După terminarea carsuriloră şi

exerciţiilor practice, ofigerii ce aă dobândită

nota 15 minimum sontii publicaţi prin ordină

Art. 148. Ofigerii elevi d'impreună ca pro-

fesorii gi repetitorii formezii corpi în parte de
şi suntii consideraţi ca detaşaţi de corpurile loră.
|

de di pa armată şi se detaşeză ps timpi de
duoi ani la depositolă de resbelă spre a lua
Directoraliă scOlei esta de draptii şafulă de
parte ia lucrările goodezice şi topografice şi în corpiă ali ofigarilorii scâlei şi eate investită
cu
” divisiile teritoriale şi Ja comandamentulii tabe- totă autoritatea unui generală de brigadă.
rilorii de manevre.
Art. 149. Subdirectorală asistă obligateră
Arte 139 (bis). Toţi ofigerii ce aă terminati la tâte exerciţiile practice pe trâmi, merge
cursurile academiei do resbelă sunţă detori a cu elevii în campania topografică.
face servicii unii ană într'uă armă diferită de
Directorală este obligați u merge cu eleșii
aceea din care provine, după alegerea, sea.
în campanie logistică.
-

„- Arte 140. Oficerii co vin în acâstă scâlă din

arma artilerici scii geniului sant priimiţi fără
exameni, QEca aii trecutii scâla specială, şi
suntă admişi de a dreptul în ală 2-lea anii de
stadii,
i
- Pentra aceştia condiţiunea dea avea trotani
- de servicii în armele lori este manţinută.
Arte 141. Ofigeriă eşiţi din academia militară genă la 15 inclusivii suntii destinaţi în
genere corpului de statii majoră ală armatei,

Arte 142, Dâca cadrele constitutive
ale di-

feritelorii statii majore suntă complecte, ofige-

Art. 150. Elevii în timpulă aplicaţiuniloră

pe tărâmi priimoseii do la Stati şi uă indamnitate calculată pe strictul necesariă ali tre-.
buinţelorii ce sa creezi cu acâstă ocasiuna,
Art. 151, Ofigerii da arţilerie şi“ genii ce
marii satisfacecn suceesii cursurile academisi
militare, A€ră cari aă armată trei ani, poti fi

îatrebuințaţi ca adjutanţi la comandameutele
milijare ale armatei,
VIII. Disposiţii transttoriă şi finale

rii se trămită fără distincţiune la armele de

Art, 152, Scolele regimentara se vor înunde provine.
,
.
fiinţa pe basele de mai sasii chiar la 1 Octom=
Ei suntă propuşi la înaintare la rîndală ale- bre viitori.
»
gorei îndată, ce se găsescă în cea d'ântâiiă juArt, 153. Scâlele dirisionare so vor înfiinţa
mătatea ofișerilorii da acelaşi gradă din arma asemenea în acestă ani; cei d'ântâiii elevi ai
din care facă parte,
|
scâleloră actuale de ali 2-lea gradă sa vor âuToţi ofişerii proveniți din academia de re- pune la concussă prin corpuri și sa vori înainsbelă conservii dreptulă de a se întârce în cor- ta scâlolorii divisionara la 1 Octombre viitorii
puli de statii-majoră 1a racanţele ce s'ariă pro- în proporţie de an subofiger de companie Inată
duce în corpă. .
*
după clasificaţia corpului ce so va, face după
Art. 143. Personalul scâlei sa compune din: ună nroii examenă,
.
”
Uni colonelă sâii generală de brigudă diArt. 154, Scâla fiiloră de militari se va înrectori;
.
”
fiinţa chiară din acestii ană.
e
:
Uni colonâlă stă locoteaentii-coloneli subElevii ce trocă acum în clasa a 2-a şia 9-a a
directori ;

.

,

Trei majori s6i locotenenţi-coloneli repeti-

Bcâlei actuale vorii forma clasele a 3-a şi a 4-a

ale colegiului militari, €ră clasa 1 șia 2 se.
vorii forma cn elevii co se voriă admita după
programulii de admisie pnblicatii, şi care vor
Dao! profesori pentru ecuitaţie şi scrimă ;
posesia cunoscinţele otărite pentru aceste clase.
Ună căpitană comptabilă;
.
Art, 155. Scola militară de infanterie şi caPatru subofigeri, patru caporali şi 16 soldaţi, valerie so va înfiinţa de îndată cu amânduvă
Arte 144. Directoruli aredirecţia superiră clasela în modnlă următori:
.
a studiiloră şi administraţiei, elă convâcă oriElevii clască a 3-a din sc6la militară actanlă
cândă, de câte ori cere trebuinţa, ună Consilii vorii forma clasa | d'imprennăcu aspirauţii
de studiii compasii din profesori, sprea doter- bacalaareaţi ce voră reuşi de la examenul de |
mina, măsnrile cele mal nemerita pentru apli- admitere etăritii, pentru acestii anii la 1 Sep- caţii şi exerciţiile po tăremă..
tembra șiitoră, sră €levii clasei LV dia seâla |
Asistă la exameniă şi propune nominal pe actuală militară do infanterie şi cavaleria,
ofigerii co merită diplome Ministeriale.
Art, 156, Compleotuli de 60 fixată două
tori şi direetori do clase;
Optii profesori pentra cursuri;

Arte 145, Directoruli va ține ună control cam-dată pentru scâlele da infanterie şi carade toţi ofgerii ce trecii prin academia do re- lerie so va considera pentru totă scola, ră nu
sbelii pe ani şi notele aptitudinei fic-căruia,
câte 30 de clasă.
|
Art, 146. Tote objectela de studiii trebuin-

ei03e elevilorii afară de cărți se daii de Stati.

Ari, 157, Se6la specială de artilerie şi geniă se va forma alegândii printr oferii cei
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maj buni notați eşiţi din cele din urmă

trei

mentului dirige studiile scolei întrebuințândă
promoţiuni ale scâlei militare actuale, şi va ca, profesoră pe ofigarii superiori 2i regimentufancţiona chiară la 1 Octombro viitoră.
lui şi pe căpitanii ceă mai instruiți.
Ea se va înfiinţa în locală scolei militară de
Art, 103, Conferinţele militare sunt obtiinfanterie şi cavalerie,
,
gatorii pentru toţi oficerii inferiori,
Art. 155, Academia de resbelă se va cresce
Cursarile ţină duoi ani.
cn timpuli până la 45 ofigeri.

Art, 164. Notele ofişariloră dobândite la e-

Ba se va înființa cu ânttia promoţiune a acâ- xamenile anuali combinate cu nota da aptitu-

lei speciale din anuliă viitoră şi cu din ofigerii
ce vorii depune examenul de admisie otărită
Ja art. 134.
Arte 159. Scâla oficarilorii de ori-ce armă
devenindii prin programulii de studii otărită
prin acesti reglementă uă academie de resbel, se institue în fie-care regiment de infan-

dine la serriciă formezi nota generală pentru

înaintare,
Art, 165,

”
Sub-locotenenţii şi locotenenţii

până la vârsta de 35 ant, cari după 5 ani de astă-di înainte nu potă justifica că posedă cunoscinţele prerădute la art. 161, suntă considerați ca incapabili şi se vorii supune nnet comi-

terie şi cavalerie cursuri de studii sub denu- siuni do examinare conformii legii posiţiei ofimirea de conferinţe inilitare în scopul de a ariloră
,
complecta instrucţiunea militară sciințifică a
Art. 166. Ofigeril
din armata teritorială cari

ofişeriloră inferiori ce n'a
militare.

trecută prin scoli

Art. 160. Conferinţele militare vorii începe
chiară în anul curentă şi se voră ţine regulaţă de la 1 Octombrie până la 1 Aprilie.

Art, 161. Cursurile conferinţeloră militare

nu posedă aceste cunoscinţe suntă dstoria cere

mutărea sii ataşarea la corpurile de infanteria

sâii cavalerie pentru a dobândi acestă instrucţiune, aceştia însă după uă presență maximum”
de duoi ani în acestă elementţii ali puterii ar-.
mate, ci vori fi înlocuiţi pa câtii se ra putea
cu ofişarii cen'aăi trebuinţă a urma conferințele
militare.
:

suntă puse sub priregherea directă a colonelului şi iospecţia imediată a generaliloră comandanţiloră de divisii.
Arts 167. Programuli detaliată pentru îmProgramală va fi celă următori :
părțirea cursuriloră pe anil de studii pentru
Aritmetica ;
sc6lele regimentare divisionare şi şcâlele mili„Geomstria';
E
tare se va trămita de timpariă corpariloră de
'Topografia şi desemnii topograficii;
trupă, divisiiloră teritorial şi direcţiilorii scâGeogratia, fisică şi politică ;
leloră militare, spre a le pane în aplicaţie chiar

Operaţiuni secundare de resbelă;
Fortificația ;

Istoria, generală şi a Româniloriă.
Art. 162, Locotenentul

colonelă ală regi:

din anulii acesta.
'
- Art, 109, Tote disposiţiile anteri6re relative
la înctțământulă în armată contrarii acestui

regulamentă suntă şi români desfiinţate.

DECRETU
No. 394 nix 20 FEBRUARIE 1874 RENTRU ADMINISTRATIA SCOALELORU
FIILORU DR MILITARI
Art, 1, Administraţiunea sc6lelor fiilorii de lulu 1 şi 2 din regulamentul de administramilitari şi de infanterie şi cavalerie se exercită ţie suntăla scâla fiilorii de militar] şi aceea da
prin Consiliulă prevădată la art.8 din regula-

infanterie şi cavalerie lăsate asupra Consiliuri-

trupă.

vinţa îmbrăcămiateişi echipamentului conform

mentuli de administraţiune ali corpurilorii de lori de administraţie cari se conformă în priN

Arte 2, Articolele 9, 11, 12, 13 şi 14 din a- disposiţianilorii articolelor ce urmăză mai jos.
celă regulamentiă sunt aplicabile ad-literam
Art, 5, Indstoririle speciale ale preşedinte-

Consiliurilori de administraţie ala scâleloră,
ră art. 1? nu le privesce,

Art, d. Atribuţiunile, şedinţele şi responsabilitatea Consiliuriloră, capitolală 3, 4 şi 5
din regulamentulă susă numiti, suntă aplica-

lui Consiliului, raportoralui, comptabilalui,
suntă ad-literamiă cele prevădute în regalamentulă de administrație de la art. 90 pâni la
149 inclusivă.
.

Art, 6, Titlulă 5 din disulă regalamentă
bile Consiliariloră de administraţie ale scâle- este aplicabilii administraţiunei s:6leloră fiilorii, so esceptă însă:
- lorii da militari şi de infanterie şi cavalerie.
Articolil 22, 23, 24, 25, 28 și 36 cară nu privescă pe aceste Consiliari.
.

Arte 4 Indetoririle şi responsabilitatea Co-

misiuniloră de îmbrăcăminte, titlulă 3, capito-

Art. 2, Fie-cara cler are un livrctiă după un

model ce sa va da de ministru nostru de resbel,
art,$. Sotda ofişerilori, profesoriloră şi a'
trapri este priimită, plătită şi considerată du-

MILITARE

pă disposiţiunile titlului 7, capitolulii 1 şi 2
din regutamentali de administraţie. :
Art. 9. Hrana trupei şi lemnele pentru fisrtul hranei şi îucălditalui sunt considerate după

disposiţiunile titlulai S din disulii reglemontii.
Art, 10. E-hipamentală ge sorotesce:
"Pentra omenii dotrupă îutocmai dapă

dispo-

siţiile titlului 9 din rogulamentulă da administraţiune.
.
Pentru elevi compusii din categorii anume:
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purile cândă unii efectă este susceptibili de
acestă categorie. Degradarea mai nainte de
termenul reglementari
însă este imputată vixovatului, în casă de insolvabilitate masa da
întreţinere va acoperi.
Marcarea acestorii efecte sa face conformii
reglementului de administraţie,
- Art. 19, Articolele de la 228 pent la 302

inclusișiă din reglementuli de administraţiune

sunt considerate Ja, ac6la fiilor de militari gi
aceca, do infanterie şi cavalerie, însă pentru casul do la art. 290 şi acelea da la art. 301 suresbelă ;
ma totală se consideră până da lei 350 anualii
pentru scola fiiloră de militari gi lei 200 pentru
facii parta din fie- sc6la de infanterie şi cavalerie.
prevădate în tarifa - Arte 20. Masa generală de întreţinere, scofie-care ani s6ă la pulii venituriloră şi cheltuelele ei precumi şi

Trabrăcăminteaşi miculă ezhipamentii;

Marele cchipamenti; |.
Armătara şi muniții de

Casarmamentă.

Art, Li, Efectele cari
caro categorie santii colo
Ministerială publicată în
epoci oportane.

modulă de administrare sunti dapă disposiţiile
Ari. 12, Imbrăcămintea şi micali echipa- titlului 10 din regulamentulă de administraţie
mentă alii eleviloriăi se înfiinţeză
din fundulii şi devisiunea, Ministerială No. . . . inserată în
masei generale de întreținere, pentru acesta
„sumele prevtdute pe fie-cars ană în budgetii
pentra asemenea trebuințe se ceri prin stări
lunare de soldă ale ofigarilor şi sa alocă în fvile

de dile asupra fondului susă numitii la caro se

și face venită epeciali, întrebuinţândii numai
pentru asemenea înființări do efecte. Masa in-

dividuată la elevi fiindă desfiiațată.

Infiinţărils se factreptată cutrebainţa şi la
termenele fixate prin tarifole ministeriale de
cari s'aii vorbiti mai susii, ţinându-se compt de
termenele reglementare stabilite în garnituri.
Art, 13, Numai mantalele, tunicele, pan„talonii de ordonanţă şi chepiurila se otărăscii
pe garnitati şi cari sunti în numără da ducă
fixă, cele-alte sanţii considerate simplu pe ter-

mene totale.

Art, 14, Contractările stă înființările sefac

conformii celoză stipulate în regulamentul de

administraţia cu îndâtoririle Comisiuniloră de

Alonitorulă 6stei No. 5, din anulă curenţi, cu
adăngirea celoră prevădute la articolul 12 do.
mai susă,
|
Art, 21, Registrele de comptabilitate' ale
administraţiei acestoră scâle suntii :
Registru da liberare ali Consiliulu!;
>
matriculă ali ofigeriloră;
>.
matriculi ală 6menilorii de trupă
şi elevi ;
E
,
Registru qilnică de priimiri şi cheltueli;
Jâvretă de soldă;
.
e
|
>
de justificaţii;
!
Registru de dâtoriile ofieriloriă ;
>
mesei de întreţinere;
Controlii de arme; .
>
'de8, 4 categorii (efcote);
" Registra de priimiri şi consumaţii ;
>
de modele tipe;
!
>
de detaliuri;
Livretă de ordinară ;
-

„Foi matricule.
Art, 22, Tiţlulă 12 şi 13 din regulamentul
ționate sâiă în materiali; cândă acestii din ur- de administraţiune, art. dela 352 până la 363
mă casii este, confocţia are locii la atelierul iaclusivă, suntă aplicabile scolelorii susi dise.
administraţiei centrale.
!
Art, 23, Plevii din scola fiiloră de militari
îmbrăcăminte.

-

|

|

Arte 35, Efectele suată contractate confec-

Art, 1G, Marcarea efectelorii şi punarea lor
în sarviciă se efectueză după disposiţiile reglementului âo administraţiune mai pugint uumăruli companiilor.

Art, 17. Efectele după expirarea termenu-

şi din scâla, socială de infanterie şi cavelerie
Ja trecerea lorii la trupă ca grade infericre,
conformii reglomenteloră speciale ale acestoră
scâle, li sa alocă de noulii corpă prima misă în-

tocmai ca, şi pentru Omenii din nuoii înrolați.
Art. 24. Chiar de la începerea, acestui an,
cu intendența, că nu mai pot face serricit sunt disale scoli se voră administra conformii ordoreformate şi szădute din registru în urma, văr- nanţei de facă, prin urmarea resultataliă masei
săriloră la devositele Statului,
. individuale după reoistru de contralisații ali
Art, 15. Efectele din categoria 2, 3 şi 4 trimestrului 4, anuli 1873, se va vărsa la maJui de servicii câte se voră constata împreună,

sant priimita pa complectulă budgetari alii
elevilorii, înlocuirea sâă reformarea se face prin
încheerea unui procesă-verbală de către Consi-

sa generală da întreţinere, Gră materialulă şi
efectale do îmbrăcăminte şi miculă echipament;

aflate în magazie şi la elevi va rămânea consiliii cu subintendentulă respectiv numai Ja tim- doratii ca proprietatea acestoi mase.
aie
PA
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SPECIALE

DE

CAVALERIE

(Decretii No. 1495 din 5 Septembre 1572)

Art, 1, Escadronuli de instrucţiune prevă-|
dutii prin legea din 27 Maztio 1872, la art. 23,
va parta denumirea de scolă specială de cuvalerie.
-

Art. 2, Acâstă scolă se înființză în scopul

d'a forma instructori de tâta gradele pentru

armă cavaleriei, d'a perfecționa pe soldaţi în
“arta călărie şi d'a împrăştia sciinţa îngrijivii îmbunătăţiriă şi producţiunii rasei cailoră,
Art. 3. Instracţiunea, ce se predă elevilorii
este conformii cu regulamentele şi ordonanțe!
în vipâre; ca cuprinde:
|
:

Uni
Uni
Ună
Unii
Uni
Duci
Unii
Duoi
I)eoi

sergent-major, la infirneria de cai;
sergent-major, la herghelie;
sergent-iuricr ;
sergentă do scrimă;
|
sergenti, la infirmeria de cal;
sergenţi ai hergheliei;
.
sergent-trompet;
"
sergenţi-selari;
sergenţi-poteovari;

Optii sergenți af escadronului trupei scolei;
Droi sergenţi, secretari;

Duot-decă şi cincă brigadier! ;
,
Una-sată patru-deci soldaţi, ordonanţe,
trompeţă, maisteri şi îngrijitori ai cailoră scâţiiloră de cavalerie ;
.
Vb. Ordonanţa
asupra serviciului în campanie; lei şi hergheliei.
Numiruli cailor scâleleate de 80, din cari:
e, Ordonanţa asupra serviciului interiori al
30 pentra manegiii, 30 pentru carieră, 2. roltrupeloră călări;
d. Ordonanţa asupra serviciului de picţă şi tigeori, 2 santeurs, 6 furgonari,'6 întocaitori
şi 4 productori, plusii numărulii de epe co se
- garnisâne;
.
va putea da.
e. Unii cursii de echitaţiuno militară;
“Art, 6, Reglmentele trapelorii călări din
f. Unii cursii de echitaţiune asupra manearmata permanentă şi teritorială vor trămite
giului civilă;
în totă anulii la scolă câte duoi oficeri-elovi
9. Unii cursii de hipologie;
h. Ună cursii de artă militară aplicat la ca- din cari unulă asândi graduli de iocotenentă

a." Ordonanţa asapra exerciţiului şi evolu-

şi celi-altă do sub-locotenentă, Pio-care regi-:

valerie ;

i. Unii cursii de potcovărie şi selărio;
F. Unii cursii de scrimă,
Arte 4. Cursurile acestei gcoli sunt de anii

ană de 12 luni, şi începi în fio-care an în dina
de 1 Octombre,
Art. 5, Cadruli constitutii ală se6lei spc_cială de cavalerie se compune din :.
Unii colonelă să locot,-cotonel, comandant;
Ună locot.-colonelii s6i majoră, sub-coraandantii ;
,
Uni căpitani, ecuier-şef;
“ală trupei scolei;

Unii căpitani, şefă ală hergheliei ;
rel locot.-ajntâro;

.

Unii ofigerii comptebili (locotenent sâii sublocotenenti) ;.

şi deosebiti şăse soldaţi spre a înveţa patru
arta poteovăriei şi duoi arta şelăriei, Accatia

na vor sta mai mai mult de ună anii da scolă.
Regimentele de artilerie roriă trămito optă 6meni pentru potcorărie și şelărie,
Art, $, Fic-care regimentii de călăraşi ra

trămito Ja scâlă 4 sergenți și 4 brigadiori.

„ Uni căpitană, instructor-şef şi comandant
Unii şeti-veterinari ;
Unii medic-chirurg;

mentă de artilerio ra trămite ună oficeră,.
Art, 2, Fio-care regimentiă de cavalerie din
armata permanentă va mei trămite la sc6lă
în tot anulii duoi sergenţi şi patru brigadieri

Art, 9, Elevii do ori-ca gradii din regimentelo de linie aducii cu dânşii cai de la corpulă
în care se numără. Acei din armata teritorială
vinii fără cai.
Art, 10. In scâla specială da cavalesie 63
priimesea în fie-care anii 10 călăreţi volantari
cari suntii obligaţi a contracta, unii îngagiamentii do 4 ară în armată, din cari numai u-

nulă "li face la sc6lă,
Duoi veterinari-ajutore ;
Ei trebun să aibă cel preinversta de 18 anişi
Uui pzofrsoră da scrimă (civilă) ;
să posede cunoscinţele scâlei divizionare, Ei vor
Uni sab-chirurgă;
fi însumaţi în controleleregimentelori delinie..
Duci sergenţi-adjutanți;
Art. 1], Elevii de ori-co gradi co nu ai apUni sergentii-majoriă ali escadronulai trutitcdinew pentr arma cavaleriei se întorci la
pei sc6lai;
corpurile lori şi suntă înlocuiţi în timuii do
Unii sergentii-majoriă, potcuvari;
'15 dile cel multi cu alţii.
Uni sergent-major, şelari;

187

MILITARE

Art, 12. Elevi! de ori ce gradii înduoescii
stagiulă deca nu dobândescii la examenulă anuali nota 14 minimum,
In nici ună casă nu se pât= tolera unu! elev
a sta mai multii de duoi ani la se6lă. .
“Art, 19, Sc6la se împarte în trei diviziuni
sâi clase distincte. Din ântâia facă parte călăreţii şi brigadierii, din a daoa suboficerii şi
din a treia sub-locotenenţii şi locotenenţii. Art. 14, Unii consilii de studii este însărcinatii cu direcţiunea învăţământului; programele cursurilor teoretice şi practice precum

şi ali distribuției timpului se trămită totii-

d-una Ministerului de resbelă înainte de înce_perea cursuriloră,
SN
Consiliulă de studii se compune din coman=
dantulă sc6lei, sub-comandantul, veterinarul"şefă şi cei duoj căpitani din cadrulă scâlei.

d. Uă şelărie-model în care vor învăţa elevii

trămişi de prin regimente în timp de un ană.
„Acâstă scolă va avea ducă secțiuni : una
pentru lemnărie şi alta pentru curelărie."

e. Uă herghelie-modeli care va avea patru

productori şi epele ce are pentru crescerea ac-

tualei erghelii plus ună numără de epe indigene ce se va putea da în condiţii favorabile

producţiunii.
Art, 22, Veterinaraliişefă este şeful direct
ali infirmeriei şi potcorăriei.

Scâla de dresagiii şi gelărie-modelă va fi dirigiată de căpitanulă ecuierii,
o
- Herghelia are de şefă ună căpitană din cadrulă scâlei otăritii într'adinsii pentra acâata

care va fi secondată de unii oficerii. Personalul
de subofişeri, brigadierişi soldaţi trebuincioşi
hergheliei se iaă din cadrul prevădut la art. 5

Arte 15, Elevi voră trece ună examen se- din acestii reglementii,

mestriali şi ună examenă anuală în presența
" Consiliului de studii.
Elevii cari din causă de bâlă vorii fi rămasă
"Snapoi suntă dâtori a trece unii eramenă spocială în acelaşi modii.
DE
Art. 16. Profesorii se vori conforma, în cea

„Art, 23. Sub-comandantulii

|
sc6lel. aro su-

pravegherea dilnică a, totii ce provede acestă

Tregulamentii, precum şi. esaota execuţiune a
programelorii şi servicialui intexioră ali scâlei. Elă înlocnesce pe comandantul scâlei când
este absenti,
,
|
co privesce notele eleriloră pentrn clasare, aArt, 24. Sc6la estepusă subordinile directe
„ tâtiă în timpulii cursuriloră câtă şi la examev, ale Ministeralu! de rashelă,
i
cu cele prescrise Ja'art. 69 din regulamentulă
Art, 25. Ofigerii ce compunii cadruiă perdin 19 Juli 1872 asupra, scâleleră militare:
manentă ali scolei facă parte din arma cavaArt, 17, Sc6la specială de cavalerie se ad- lerieă şi concură pentru înaintare cu ofişerii
" - ministr6ză ca unii corpă în parte,
din acâstă armă.
IE
“Art, 19, Elevii de oră-ce gradă suntii ataEi se bucură însă de privilegiulii acordată
'şați de corpurile loră,. că formezii însă corpă prin ast, 6 ală reglementului scolelor militare,
"eu ofigeriă sc6lei pe timpuli aflării la sc6lă sub
Art. 26, Elevii celoră dWântâiii auot diviordinele comandantului scâlei care esto inve- ziuni sâă claso car! la examenulă definitiv esă
stiti cu autoritatea unni şefi da regimentă,
în, diviziile loră respective ânttile numere trec
ârt, 19, Ofigeril ce facă parte din cadrulii cu uni gradi saperioră în corpurile loră. !
scâlei priimescă unii adausă la soldă conform
"Soldatul eşită ânteiă trece brigadieră,
disposiţiilor prevădute la art. 9 din reglemenBrigadierulă eşită ântâiii trece sergent,
talii scoleloră militare.
|
Sergentulii eşit ântâiii trece sub-locotenent,
Arte 20. Comandantulă sc6leisupune apro- deca posedă şi brevetulă de capacitate al scâbării ministrului regulamentulă interiori ali lei divizionare.
Aa
serviciului dilnic, care va cuprindecu deamăLocotenenţii sâii sub-locotenenţil.
eşiţi ân-nuntulă. atribuţiile fic-cărui gradă din cadrul tâiuli numeri la examenul anual dobânde-

- permanenti ală scâlei.

:

Arte 21, Scola de cavalerie, deosebit da în-

sce dreptuli d'a fi înaintați la alegere.

Art, 27, Şefii de regimente na potă înainta

vtţământul prevădutla art. 3, cuprinda încă : po nici unii gradi trămisă Ja scolă ca elev în
"a. Uă sedlă de dresagiii la caro se va tră-

: mite uă parte din remonţă şi oră-ce cală nără-

- vaşiă din regimente,
|
d. Uă înfirmerie-modelii unde se va îngriji

caii bolnavi ai seâlei şi ori-ca cală cu bâle se-

xi0so din regimentele de linie; acâstă infirme"rio va servi totă-d'uă-dută de scâlă practică,
scâlă de veterinăria actuală, : -

“6. Uă potcovărie-modelii compusă cu elevi

trămişi de prin regimente cari după ună ani
"de. practică, aii să se întârcă la corpurile lori
meşteri potcovari, ca unii ce facă la scâlă pe

scurtă şi unii cursii de bipolegie numai în cea
ce se atinge da picidrele calului.

toti timpulă aflării lori Ja se6lă.
|
.
Art, 28, Cadrele permanente ale scălei se
alege din tâte trupele călăzi.
„Arte 29, Inspectorii generali alegi în fiecaro anii pe elevii ca trebue să urmeze cursurile scâlei speciale de cavalerie menţionândă
în procesul-verbal. EI vori comunica lista
nominală pe grade a eleviloriă aleşi si coman=

dantului se6lei,
.
Art, 30, Șefii de regimente voră îngriji ca,

la diua de 1 Octombre în fie-care ană, ofişerii,
suboficerii, brigadierii şi soldaţii destinaţia

deveni elevă să se afle sosiți la-ncâlă cu caii,
harnaşamentul, îmbrăcămintea şi armătura lor,
13
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„_- Disposiţiani transitoriă

LRGrulat
“1 “Arte 39, Seâla specială de cavalerie va începe chiară în anuli acesta la 1 Octombre

Art, 31. Până la aşedarea definitivă a sc6- | viitoră. 33, Actuala herghelie va intra în aArt,
leipe uă localitate care să întrunâscă tâte
scolei specială de cavalerie.
condiţiile cerute pentra acâstă instituţiune, ca tribuţiunile
disposiţiile contrarii ordonaniTâto
34:
art,
scolet'oali
locală
lă
actoalu
în
ă
instalat
fi
va
şi rimână desfiinţate.
suntă
facă
de
ţei
|
ci.
Bucures
în
armă
ork-ce
de
figerilorii

UNIFORMELE ARMA'PIĂ
“ (Decretiă No. 1212 din 9 Iunie 1873).

CAPITOLULU I
Principi

generale

Art, 1, Epoletele ofigeresci, căptaşito cu po„stay de calârea distinctivă a armatei, rămâne
- în usă la tâte armele, afară de vânătorii pedeatri, cavalerie, gehdarmil din Basarabia, călăraşi, intendenţa militară, corpuli ofigerilori
de administraţio, corpul medicală şi toţi a-

De

similaţii.

Ele se vori purta cu tunica, după modelulă
adoptatii pentru fie-care armă, înst fără trese
şi avândă pe umeri tot ţinc-epoletele actuale,

căptuşite cu postari de culârea distinctivă,

nele loră distinctive de servicii, ledunca ; corpulii medicală are trasa, cră toţi cel-alţi ofigeri asimilați nu voră purta cşarpa, ci numai
.
centuronală de firii pa d'asupra tunicoi.
Eşarpa se va purta d3 adjutanţii de regiment -

şi de batalionii, în eşarpă peste umărulă drept :

pe sub epoleti, adjutanţii Domnesci şi adjatanţii-majozi de infanterie o voră purta totă
astă-felă,
Adjutanţii ministrului de resbaliă şi al generaliloră, po lingă uniforma. corpulni din care
aă făcută parte, vorii-purta po umărală drep$
eghilote de firiă do arginti.
Art, 5. Pentru mica şi marea ţinută, oficerii,
de tâte armele aă centuronulii de firă de aurii.

în generală căptuşiti 6răşi cu pele roșie, şi se
va purta sub tunică de toţi ofigerii de trupă
cari în servicii vor purta eşarpă, 6ră ofigerii
gală,
de
ţinută
ca
âncă
purta
Sa voră mai
artilerie în ţinuta de servicii roră purta
de
în
ţinută,
mare
de
gi totii-ds-una cu coifura
nii de firă asemarea d'asupra tunicei.
centuro
,
următărele ocasiani:

Epoletele nu se vorii purta sub arme, decât
în ocasiuni de solemnităţi şi cu ordinii special,

La sărbătorile cele mari religiosa şi naţio-

nale ;
_

,

Ta ceremoniile religiâse şi la cari va asista
i
.
Măria Sea Domnitorulă.
La balurile Domnescă sâii oficiale
Io fine, la sărbătorile de familie.
Art. 2. Eghiletelo suntii menținute numai
1a stat-majoral generală, adjutanţii ministralui de resbelă, ai generalitoră, corpulă intendenţei militare, gendarmii călări şi pedestri

din Bucnresci şi laşi; gendarmiile va purta pe
umărală stângă, cele-alte

arme pe ce) drepti.

Corpulă stat-majoralui Domnesciă, adjutan-

ţii ministrului şi ai generaliloră le voră purta
.
ca ţinută generală.

Plăcile cu cari se închoiă centnronalii sunt
de metală galbani, pentru tâte armele, având
stampate pe dânseie duoă capete de lei, unindu-se printr'ani $. Trupele călări roră purta centuronulii totdâ-una sub tunică.

Lăţimea centarei va fi do 35 m.m. Cră a be-,

jieriloră do 22 m.m.
Art, 6, Dragona pentru marea şi mica ţinută, la tâte gradele, de firii de aurii cu ducă
trese da mătase, roşu şi albastru, ciucnrela
tare de firă.
Art. 7, Distineţiunea, — Distincţiunea gradelorii ofgerosci se ra facoîn modul urmâtor:

a. În mica ţinută, sub-locotenenţii voră a-

unghiulară dW'asupra petliţei de
Stat-majorulă generală, corpulă intendenţei vea uă treză
;
la
mânacă
mare
în
şi gendarmil, le vor purta tot-ac-una
Locotenenţii, ducă trase;
|
„ţinată.
Căpitanii, trei trese ;
Art, 3. Fireturile,: galânele şi broderiile,
Majorii, chiară pe petliţa do la mânecă, vor
cari servă ca semne distinctive ale gradeloră,
de firă cu marginea superidră
voră fi în generală cu lustru, pentra tâte cor- avea ună galonăulit petliţei. Acestă galon va
paspoal
cu
unită
glanţi.
cu
:
purile, adică
upghinde serviciii este egarpa de 5 lată 30 m.m, şi osobiti aă treză
Art, 4, Semnulă
firă e aur pentru toţi oficerii de tâte trupele,
afară de trupele călari şi artilerie, cari ai sem-

'
ară,
Dasemnală acestui galoni va fi trai rândari .
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de colţuri în midlociă (pe 20 m.m. lăţime şi cu însă lați de 25 m.m. cu una tresă, pe cusătura

* borderă (de câte 5 m.m.). ,
de susii a bandonului va avea brodată în aură
Galonuli de tresă va fi la de 2—3 m.m.
uă baghetă lată de 5 m.m,
Da
.
Locotenenţii-coloneli vorii avea acelaşi gaPentru generalii de disiziune acelaş galon,
lonii, cu ducă trese.
.
” cu duot trese, .
NR
2
Colonelii; cu 3 trese, -.
Pentru generalii en-chef acelaşi galonii, cu
:
Generalii de brigadă vorii avea ună galonii trei trese...
:
Pi
”
|
- de firă la, galerii, lată 40 mm., d'asupra petliOfigeriă generali, trei trese diagonale şi troţel mânicei asemenea ună galonă şi uă tresă fluliă din fondulă chipiulu! triplu.
unghiulară,
i
Art. 8, Tunica, ce nu se pârtă cu epolete,
Galonulă generaliloră va fi lati 35 m.m., cu a ofişerilorii da ori-ce gradă şi armă, va avea
acelaş desemnă,pe uălăţime de 25 m.m., ga- pe umării găitane de aură formândi ună tredonuli de tresă ca acela al oficerilor superiori. flu pe cusătura care unesce mâneca cu guleGeneralii de diviziune, asemenea galâne, cu rul. Găitanulii va fi lată de 5 la 6 m.m.
duoă trese. .
!
Lungimea pâlelor tunicei pentru ofigerii inGeneralii en:chef,, asemenea galâne, cu 3 fanteriei de linie va fi de 32 c.m., prin măsutrese.
.
,
”
:
rătârea polelor dusă până sub al 2-lba nasture.
Generalii de ori-ce gradă, între galonuli de
Art. 9. Mantalele ofigeresci vor avea, ase„la mânecă şi tresă, voră avea âncă ună galonă menea pe umări găitanele actuale ca şi la tude firii, în lățime de 10 m.m:

Asimilaţii se disting

prin aceleaşi semne,

nici şi fără nici anii semnă distinctivă al gradului, aceeaşi formă pentru tâte armele. Nae

' însă atâti tresele câtii şi galânele vori fi ori- sturele de la petliţă este suprimatii.
zontale,
Ai
:
Mantaua de canciucii nâgră sâă civită, fără
b. Distincţiunea gradelor oficeresci în mare nici ună semnă distinctivă, este tolerată ofiținută, este epoletele, .
Epoietele ofigerilori inferiori suntă cu ciucuri mobile, 6ră acelea ale ofişeriloră superiori

- sunţă cu ciucuri tari. *
Ă
Sab-locotenenţii are uă stea albă d'asnpra

geriloră de oră-ce gradă şi armă, precum şi asimilațilorii, însă numai pe timpuli ră.
„Art, 10, In locală mărciloră, cornurilor s6ă
numeriloră corpurilor,Ja colfară, se va purta
inițiala Domnâscă.
,
Art, 11. Ofigerit de arma infanteriel de orkce pradă, oră purta în marguri sâă pe timpă |
rtă, a6ă în campanie, pantalonii intraţi în.
cisme.. -.
"Art, 12, Pomponuli, cu ducă globuri, celă de susii va avea unii diametru de 42 m.m. cel
de josii 30 m.m., cră cu ună singură globi va
avea 2 m.m. dediametru.
" Celă actuulă ală infanteriei cu culdre roşie

epoletului.
St:
Locotenenţii, ducă stele;
- Căpitanaii, trei stele; .
“|
Majorii, uă stea;
„7
.
"Vocotenenţii-coloneli, ducă stele.
Colonelii, trei stele;
a
Generalii de brigadă vorii avea srele de ar" gintii pe epolete, ca uă stea de aurii d'asupra
ca semnă distinctivă;
Generalii de diviziune, duoă stele;
"|se conservă pentra tâte armele ce sunt în drept .
Generalif en-chef, trei stele, A
. a purta pomponulă, afară de dorobanţi, al căc. Petliţa mânicei tunicei va fi cea actuală roră pomponii este albastru.
Sa
şicolțuleldin fagă va avea înălțime de 120 m.m.,
art, 18, Toţi ofigerii inferiori în. timpă de
€ră partea sa cea mal îngustă de 60 m.m,
campania aă uă gentă de pele blanci, ce se
d. Chipiulii pentru ofişerii infariori, va; ficu pârtă atârnată în partea drâptă după-gâtă,
semnele distinctive urmâtâre :
.
- Dimensiile acestei gunte suntă :
Pentru sub-locotenenţi, cu uă tresă împre1 Capaculă celi mare dela gântă, lungi-

ginrulă turbanului ;

Pentru locotenenți, duoă trese.
Pentru căpitani, trei irese. . -

-

-

" Ofişerii inferidri voră avea pe chipii ca ornamentă numai una, tresă diagonală şi tr: fla
după fondulii chipiului, formată dintr'uă singară tresă.
|
Pentru majori ună galonă lati de 20 m.m.
dW'asupra bantsi cu una tresă,
d
Pentru locotenenţi-coloneti acelaşi galoni,
cu dacă treze,
.
Pentru coloneli acelaşi galonă, cu trei trese,.
Ofigenii superiori duoă trese diagonale şi treduli din fundulă chipiulni dublu,
Pentru generali de brigadă acelaşi galonii,

mea 810 m.m,, lăţimea 320 m.m.
2. Sub capacă avândă 6 buzunara. fie-care

buzunară lungă

150 m.m, lată-25 m.m.

3. Gânta împregiurulă capacului, lungimea

120 m.m , Jăţimea 55 m.m.

|

4, Genta ambele părţi, langimea 230 m„m.,
lăţimea 290 m.m.
De
5. Puzunarele din întruli genteă suntă patru, fie-care lat 280 m.m.. lungim: a 130 m.m.
|. 6. Buzunarul)
din afara gântei lat 160 mm. langimea 100 m.m.
Ia

7. Capaculii buzunarului din afara gentei,
lată 150 m.w., lungimea 70 m.m.
i

8. Capaculă interior al gântei,lat 220 m.m.,
| lungimea 120 m.m, -.
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Pielea între partea din faşăşi partea din

apate a gântel, lat 25 m.m., lung. 220 m.m.
„+40, Curelele şi catarămile capacului interior

“ală gentei sunţii dacă, fie-care lati 25 m.m.,
pi
lung. 160 m.m.
'3Î. Cur6ua, de care se atârnă gânta la cen-

tr, lat 50 m.m..1a ambele capete lat 25 m.m.,
Jungimea cnrelei 920 m.m.
„12. Curcua de sub gântă de care este pusă
„curgua de careatână genta, lată 25 m.m., lun„gă 1040 m.m.
n
Avândi la ambele capete câte uă cataramă,

Art, 114, Toţi ofițerii superiori de infante-

„xie, precum şi ofişerii de cavalerie în timp de

„campaniă voriă area pemantane de piele n€gră
forma celoră de mare ţinntă, însă fără nici uă
ea
marcă pe dânsele. ....
:
ss Arte 15. Trei feluri de săbii sunti pentru
„totă armata, afară de flotilă, care are sabie

„specială.

|

A

a. Sabia pentra infanterie cu mânerulă de

metalii gaibenii cu trei ramuri puţin întorse,
brăcările de metali galbeni. .
Pe lamă va fi gravate armele ţărci în midlocuiti trofceloră militare. -

B. Sabia pentru cavalerie esto acelaşi mo„detii, însă mânerală şi brăgările de oţelă, . .
c: Sabia pentru toţi oficerii asimilați este
spada drâptă, care se purta pent astăgi de către ofigerii de stat-major.:
-

_Art,.16,- Ofigerii de infanterie vori purta,

sabia determinată pentru infanterie. |
. Ofigerii de cavalerie, artilerie şi stat-rajor,

f. "Poţi şefii de regimente şi bataliâne ce
facă corpă în parte, vori purta egreta albă,.
ca cea, descrisă pentru generali.

“CAPITOLULĂJ II
Statele majore
Art. 19. Statii-majorulii Domnescă : .

Marea ţinută
a. Coifura, chipiulă de faca fondului tunicel
(postavă albastra deschisă) banda de cal6rea
distinctivă, roşu închisă (carnbie) surmontat
de unii panagiă albi; tote giăitanele ce orneză
chipiulă de firii de aură glanţă; sub cocardă

iniţială Domnâscă de argintă.

b. Tunica, de postari albastru deschis, forma, și dimensiileîntoma! ca acea prescrisă pentru tunica oficerilor de infanterie; manchetele
şi gulerulă de postavii roşu închisă (carubie),
brodate după modeli, căptaşâla pe pole va îi
de tibeti albastru deschisi.
e. Epoletele, de fir de aur întocmai ca celo
prescrise pentruofigeri! do stat-major, purtând
însă inițiala Domnâscă în arginti.
d. Eghiletele, de firii de aurii glanţă.
e. Eşarpa, de bră de aură, purtânda-se peste umărulii dreptă şi petrecută pe sub epolet.
£. Centuronuliă, de firă de aură, purtându-se
pe d'asupra tunicti, întocmai ca acela prescris

.
Îa principiile generale,
g. Sabia, modelă prescris pentru ofierii
|
„xorăi purta sabia de cavalerie.
„, Art, 17, Ofigerii veniţi în Ministerul do res- de stat-major, cu facultatea do a purta modebelii, aceia'ai sc6leă fiiloră de militari, ai scâJcide infanterie şi cavalerie, precum şi auditornlăi armatei, voră purta uniforma, corpuri
loră din cari ai făcată parte mai "nainte.

Art, 18. a. Ulanca în mica ţinută este ad-

misă pentru ofişerii corpului de stat-major generaliă şi oficerii da artilerie,
„B. Fondalii ulancel este de culorea fondului
tunicei, ce are fie-care din aceste duoă arme,
„cu pluşă negru la guleră, Ja peptă şi mânecă
şi paspoalală roșu, purtându-se cu furajeră de
firă de aurii la gâti.

c. Ofigeri[ inferiori al trupelorii de infante-

lată prescris armei din care au făcatii parte
mai "nainte.
“h. Dragona, modelulă prescris prin art. 6
din presentuli decretă.
î. Pantalonit, de postav coldrea fondului
tunicei, cu lampas roşu închisă (carubie) lată

de45 m.m.
k. Pintenii, de oţeli, forma aceloră determinaţi pentra cavalerie,
Mica, ţinută

1. Coifura, chipiul de mai sus fără penagiă.

m. Tunica, de postavă albastru deschis cu
- vie, în timpii de campanie, voră avea ună revolveră, purtându'lă în partea stângă într'un trese do aurit glanţă, forma şi dimensiile po4rivită tunicel de mare ținută, a ofigeriloră de
tocii de pele de lacă,
"d, Sergenţii-majori, sergenţii-adjutanţi şi infanterie; gulerulii de postari roşu închisă
sub şefii de muzică, roră purta sabia ofigere- (earubie) cu uă broderie în colţuri după modepostar roşu închis.
scăcn centuronulă de pele nâgră şi dragona del; manchetele asemenea
aură prinse la umăde
firă
de
,
Eghiletele
p.
roşu
galbeni,
:
trese
trei
de mătase nâgră cu
în formă de contoreadă
printr'uă
dreptă
rolii
şi albastiz; ciucurile de firă de aură mobili,
tră-epoletii, în midloculă căreia se va afla iniîmpletită cu mătase.
e, Centurânele şi cartuşierile infanteriei din ţiala Domnâscă în arginrii.
9. Centuronulii, de firă de aură cu încingăarmata permanentă vori fi negre; 6ră la aceea

din armata teritorială voră fi de pele albă na- târea de piele, purtânda-se pe sub tunică.
p. Dragona, cea descrisă pentru mare ţinută.
turală.

-
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q Pantaloni, de postaviă seri, ca aceia de-|
erişi pentra ofigarit de stat-major, cu lampas
de postavă roşu închisă, lată de 45 m.m.
r. Mantaua, da postari, colârea, forma şi
dimensiile întocmai ca asea preserisă pentru
ofigarii da infanterie, având însă tte paspoalele şi petlița de pe guleră de postavi roşu închisăi (carabie).”

Art..20. Stat-majorulă generali :.
Uniforma. generalilorii
Marea ţinută
|
a. Coifura, chipiulă de modelă generală, va
Â de culorea fondului tunice!, banda de postav

roşu cu galonulă şi tresele descrise la art. LA

eu egreta albă.
b. Tuntca, de postav civit închis că paspoal
roşu, gulerul şi manchatele de postavă roşu, cu
-galânele descrise la art.7, al, a, însăfără trese,
Forma croelei posunareloră de la spate este
| menţinută şi sunt paspoalate cu postav roşu,
decorate cu duo! nasturi. Subisele da la spate
sunt brodate ca şi manchetele şi gulerul, însă
„pe postavii de culGrea tunicei. Căptuşela pe
pâle va fi de tibeti roşu, &ră pecorpi şi mâni
va fi căptaşită cu albi. Nastari sempli gal-

beni de 20 m.m. în diametru, din cari 8 în facă

şi 4 înapoi. Fie-care mânecă va fi decorată cu
ună nasture la încheiătura manchetelor.
"c. Epoletele, suuti tari de aură cu decora-

ţiunile de la art.7, alin. c.

d. Pantalonii, de postavală tanicei, tăiaţi
drepti cu câte 2 bande de postari roşu ecarJatiă, lîngă cusăturile laterale externe, separate de ună paspoali asemenea roşu, fie-care

bandă va avea uă lăţime de la 35 la 40 m.m.,

şi fie-care la distanță de 3 m.m. de paspoali.
e, Centuronulă şi eșarpa, suntă cele adoptate pentru tote gradele. :
" $. Dragona, este cea adoptată pentru tote

gradele.

Mica ţinută
g. Mica ținută este ca marea ținută, cu următărele deosebiri :
"Chipiulă, fâră egretă. Tunica, fără epolațe

şi cu tresele gradului, -. :
Pantalonit, de postavă seră cu lampasele

caloră de mare ținută,
Pantalonii de mica ținută, se pâte parta

călare strîmţi şi cu botforţi.

h. Mantaua, „lungimea ca acea a înfanteriel

da -postaviă serii, având pe peptiă ducă rânduri

de câte 6 nastari, largă spre a forma încreţituri Ja spate, şi lungă până la 300 m.m. dela
pământi, cu buzunare d'înainte în dreptal: ce-

lui de ală G-lea nasture, cu clape după model,
la spate cu petliţe în trei coiţari, cu marteb-

gala lată de 45 m.m. paspoalate cu postav roşu,
gulerală lată 14 la 15 c.m. de catifea; cenuşie

de nuanţa postavului, paspoalatiă, reafrânt, 4şi

194

avândă în facăcâte uă petliţă lată de 35 m. m.
şi lungă de 45 m.m. de postavii roşu, mânetile

vorii fi resfrânte do 15 c.m. cu paspoală soşu.

Liă manta se va putea adopta nă glugă pentru timpi r5ă şi în campanie, după modelală
cele! de cavalerie.
î.
i. Nastură, vori fi simplii Incitori, pagină
bombaţi şi de 20 m, m. diametru. . -:
k. Pantaloni de vâră, voră fi ca la ohșerit
ds infanterie.

.

-

Arte 21, Colonelii st i locotenențit- coloneli,
numiţi în funcţiune de comandanţi de brigadă
s6ă de diviziune, vorii purta uniforma corpă-

lui din care aii făcută parte.

,

oi

Art, 22, Uniforma corpului de stat-major
a. Chipiulă, pentru marea şi mica ținută
este celă actaali roşu ecarlatii; în mare ţi- .
nută cu penagiulă trei-colori : roşu, galbenă
şi albastra; în mica ținută fără penagii. -

b. Tunica, cea actuală încheiată cu? nasturi şi pâlele să ajungă resfrângându-se:nnmai pent la alii 2-lea nasture de susă.
“i
-Broderiile suntii snprimate,
La guler voră fi aplicate câte uă granată

cu falgere, și la mâneci în ţiniită fără opolete,

tresele distinctive după gradi. - *
na
In mareţinută tunica se va purta cu epoletele
şi eghiletele descrise la principiile : generale.
c. Pantalonii de postavi seră, în mare ţinută cu lampasulă roşu, însă fără "paspolă între lampasii,
ea
Pentru călărie şi în mică ţinută aceiaşi pantaloni, cari se vorii putea purta: şi strimţă, în
botforţi.
Pantalonul de vâră cala ofişerii de infanterie,
d. Afantaua, va fi că aceea a "Beneraliloră
cu petlița de catifea negră, paspolătă cu postavă roşu.
:
e, Centuronulii şi dragona, suntă după modelulă descrisă Ja principiile generale, . 1:
- £. Iişarpa, este ceaactuală determinată pettru ofigerii de infanterie. |.
..:,i pro

Art. 28. Uniforma stat-ma, joriuă de geniă
a, Uniforma stat-majorului de genii este
ca aceea a ofigerilorii trupei de genii, cu deo:
sebire că nasturii suntii simpli fără numără
nici marcă.
.

b. Pantaloni, voriă fi ca aceia al corpului

de stat-major.
"e. Ia chipiii în mare ţinută se va purta pe
nagiulii corpulu! de stat-major.

CAPTTOLULU III
Uniforma sc6lelorii militare

Art. 24. Uniforma scălei floră di
:-

anilitară (elevii)

a. Chipiulă, esto după imodelulă general de

:
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"postavii garance, ornată cu trese de găitauii | închisă, cu 7 nasturi, manchetele de postari
roşu ecarlati, lăţimea 600 m.m., ră la colţuri
de mătase galbenă-limonie.
. Banda de la partea inferiGră va fi de postav 100 m.m. Pe guleri la părţile de d'inainte postavii roşu, lungimea fie-care parte de la boralbastru deschisi.
„Egreta da pără de cal, galbenă-limoniă, dulă galerului 90 m.m... tăiată la partea de
forma aceleia e, trupei de genii. Cocarda şi i- d'inapoi dreptă şi mergândă în lată câtă este
niţiala Domnâscă d'inainte. Visiera, şi sub-băr- înălţimea galeruiui. Contra-epoletele de postav
bia, de piele de lacii nâgră, învelitârea de mu- roşu deschisi, avândii număruli regimentului
tăiați în postavulii din care se compune conşama u6gră.
Sa
.
_b, Boneta, de pnstavi garance, forma ace- tra-epoletulă, Eră postavulă care compune culeia de infanterie. Partea inferidră de postară lârea numărului . va, fi de cul6rea fondului tualbastru deschisi. Ornamentele suntă : gra- nicei, galorulă tunicei va fi paspoalati cu poBata de mătase-galbenă, galonuliă şi ciucurele stav roşu numai la partea superi6ră, 6ră mande lână galbenă colârea granatei, paspoalul de chetele de la mânecă voră fi fără paspoale: tanica va mai fi paspoalată pe părţile de d'inainte
„i
„ postară asemenea galbenă.
e. Tunica, de postavi civită închisă, forma, la buzunarile de d'inapo! şi la petliţa subisă co
şi tăietura aceleade infanterie, paspoalată cu se află la partea stângă la taliă, cu postavă
postavii garance, gulerul şi manchetela de po- roşu deschisă. POlzle tunicei cadedela taliă în
,
,
ps
- atavii albastru deschis, având la ambele col- josă 250 m.m.
ţuri câto uă granată de mătase galbenă-limo- e. Mantaua, este cea actuală pentra cul6re
__nie, Pe umeri găitanulă de lână -galbenă, co- şi formă, de postavii serii aibă, paspoalată cu
-lOrea granatei; partea exterioră în formă de postavii roşu ecarlată, ea, va fi lungă ca să atrefiu, partea înterioră atârnată de ună nastu- jungă 400 m.m., distanţa de la călcâinlă omuÎui în sus, 6ră lărgimea va fi la pole 2240 m.m.,
ro mică.
|
,
_
|
d. Pantalonii de ordonanţă şi de purtalii, la midloc 1680 m.m., şi la subţiori 1480 m.m.
de postavi cisitii închisii, forma şi tăetura ca

Pe 'gulerală mantalei la amânduoă colţurile va

Jete câte unuli, la ambale colţuri ale guleru-

spatelo cu d'inainţele
vor Â încheiate prin mid-

aceia de infanterie, paspoalaţi cu postarii ga- fi uă petliţă de postavii roşu, în lungime de 75
rance pe cusătarile laterale.
e
. şi în înălţime de 20 m.m.
Mantaua va mai avea ună capuşoniă deosee. Vesta de purtati, este de postavi civită
inchisi, forma aceleea de artilerie, paspoalată bitii cn căpătâi, cu care să se potă înfăşură
omulă, el va, fi de postavi serii ca şi mantaua,
ca postavii garance.
Ia
f. Mantaua cu capuşonii,de postaviă seră, însă nepaspoalatii.
Coutra-epoletele da pe umeri vorii fi de poforma şi tăetura aceleca de infanteri6, paspoalată cu postavă garance; contra-epolete de po- stavă roşu cu numărulă regimentulvă de cal6.
": stavă garance, fără nici ună semn pe dânsele, rea fondului mantalei. :
Galerulii mantalei va fi lată de 160 m.m. şi
Pe fie-care parte de d'inainte a mantalei va avea câte 4 nasturi, d'napoi 4 şi la contra-epo- paspoalat cu postavă roşa. Cusătarile ce unesc
Jay va avea, câte vă granată cusută, de mătase
galbană, ca aceea de la tunică.
Art. 25.

Uniforma elevilori, scolei mlitare
de infanterie şi cavalerie

Este întocmai ca aceea a scâlel fiilor de militari, cu osebire că găitanuli de pe umeri la

tunicăva, fi de mătase galbenă. -

CAPITOLULĂ 1V
Uniforma infanteriei de linie
Art. 26. Uniforma trupei
a. Coifura, chipiulă după modelulă general
de postarii civită închisă, cu banda de postav
roşu, paspoalată asemenea cu postaviă roşu.
Pomponală roşu, suportati d'aă granată de

" metală galbeză, inițiala Domnâscă de metală

_galbenii şi cocarda trei-calori.
b. Zunica, este cea actuală de postavii civită

locul unei martengale, lată de 45 m.m.

Petliţele de buzunare vor fi aşegate în drep-

tul martengalei, astă-felă ca partea, de josă
să fie de 250 m.m., 6ră cea de susă de 35 m.m.
atâtii martengala câtă şi petlițele buznnare-

loră vor fi paspoalate cu roşu, Mâneca mantaJei la partea inferiâră va fi resfrâată în sus de
150 m.m. şi pâspoalată cu roşu. Nasturii atâtă

la tunică câtă şi la manta sunati de metal galbenii, în diametra de 20 m,m., pagină bombaţi,
cu numărulă regimentului, avândii împregiurală numărului, ornamentulii actaalii.
d. Pantalonuliă, este de postarii cenușii închisii, culorea fondului mantalei, ca paspoală
roşu pe cusăturele laterale externe, tăetura este
dreptă.

|

,

-

e. Uniforma săpătoriloră, este întocmai ca

a trupei cu şorțulii de piele albă şi căciula ac-

tuală de piele da ursi.

.

,

a

f. Boneta, este cea actuală do postav cirită,
cu paspoaliă şi ciucure de lână roşie pentru soldaţi şi caporal, şi cu ciucurele de lână roşie şi

galbeni pentru sergenţi.
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chepinlă ca ală ing. Cismele, do mică şi mare ţinută sunt cele | mele distinctive ofigeresci,distinctivă
verde, cu .
postavulă
însă
fanteriei,
actuale.
distincţinnile gradelorii ofigeresci;
b. Tunica, ca, aceea a trupel cn distincţiunile
Ari. 27. Uniforma ofişeriloră
gradeloră ofigeresci, cu găitane pe umore ca la
infanteria do linie; ,
„a. Coifura, eate chepiulă actuală, forma ca
c. Pantalonulii, ca acela alii trupei. .
ali trapei ca distincţiunile ofigeresci,
_ Pantalonauli de vâră ca acela, ali oficeriloră
b. Zunica, este ca acceaa trupei, cu distinc„
.
ţiunile ofișeresci şi găitane în formă de trefla, infanteriei de linie;
d. Mantauă,ta aceea a ofișerilori infanteriei
determinate la art. 8 din presentulă decretă. | de linie, însă cu paspoalii verde şi petliţă la
c. Pantaloniă, ca aceia ai trupei. ,
sa
gulerti asemenea verde,
nici
în
suntiă
nu
cândă
timpulă
în
„. Oâșeri!
de
pantaloni
purta
potă
„ună felă de servicii
drili albă sc cenuşiii, în forma celorii regle.
.
mentari.
:
”
„d, Mantaua, este de postavii seri, în forma, Unitorma regimentelorii”de roșiori şi
şi dimensiunile ca la trupă, însă lîngă cel din
* scOla do cavalerie
armă ală şâse!ea, nasture, de amânduoă părțile
soră fi buzunare acoperite cu clape, 6ră petliZ
Art. 30. Uniforma trupeă +
ţele buzunareloră d'inapoi voră fi cu trei colla
ca
Guleruli
trupă.
la
ca
lă
ţuri și martenga
a. Coifura, pentru mare ţinută este căciula
trupă do catifea sâti plisă, de culGrea postavahârzie de miel nâgră, cu fundulă de pode
paspoale
şi
colţuri
la
lui mantalei, cu petliţe
caro va atârna la vă parte în stânga și
stavă,
de postavă roşu ca la trupă.
i
până în -dreptulă margini de Josă .
ajunge
va
tunică
Pe umeri va fi găitanele de firă ca la
a căcinlel.
de mica ţinută.
Sa
i
regimen-

CAPITOLULU VI

„Alte semne distinctive de grade n'are man-

:

Postavulă fondului căciulei pentu

tulă ânteiii de roşiori va fi galbenă, limoniii,
regiment şi albastru
'e. Centuronulii, dragona şi eşarpa, suntă albă pentru ali duoilea,
deschisi pentru sc6lă. x
cele determinate la principiilo generale.
Unii găitanii de lână galbenă-limoniii, pen| tra ambele regimente şi scolă, ra orna căciuCAPITOLULU V
la; capetele găitanului suntii prinse prin anii
nasture în partea drâptăla partea superioră
Uniforma vînătorilorii pedestri
_
a căciulei, prinsă la primul nodă sub inițiala
Dombâscă, ală duoilea sub atârnătura funduArt. 28. Uniforma trupe
lui căcialei în partea stângă, 6ră alii treilea
partea d'inapoi a căciulei; ini'a. Coifura, este pălăria actuală de pâslă n6- nodă va orna
de metală gălbenit pentru amDomnâscă
ţiala
cocarda
cu
ă,
Domnâsc
inițiala
cu
fașă
gră, în
scâlă, cocarda d'asupra că
şi
regimente
bele
ă
şi penagiol la drpta.
găitană culdrea fundului
de
torseda
vine
reia
tăiată
castaniă,
b. 'Tunica, este de postavii
ună nasturo da metală
prin
prinsă
căciulei,
vă
distincti
i
după modelulii actuală, postavuli
cocardei, nasturele va a="
„la paspoale 'este verăe, se va, încheia cu ducă galbenă în miqlocali
taua,

”

MN

ui, Ja scâlă fără număr,
rânduri do nasturi şi în fie-care rindă câte 5. vea numărul regimentul
Eg:eta este albă pentru ambele regimente . „. Contra-epoletelo guntii de postari verde, în
lîngă torsadă în
forma şi dimensiilo celoră de la tunica infan- şi scolă, care se portă înfiptă
|
A

fundulă căcialei, In mica ţinută, căciula, va fi învelită în mungră, însă toti-d6-una cu egretă.
gama
inde
celui
e
- spoală verde, forma şi dimensiil
do sab barbi este do pele dolac negru.
Curâna
.
„”
fanterie. .
Căciula va fi tare, mai largă în partea de
„d; Mantaua, este aceea a infanteriei de îijosiă şi mai strimtă în partea de susă,
aie cu paspoale verQ!, însă fără capugonă.
— Pentru mica ţinată de grajdă, boneta de poe. Boneta, este de postavi civiti ca la încivit ca la infanterie cu paspoală garance.
star
paspoală
şi
ciucare
cu
însă
linie,
a
de
fanteri
« b. Tuniea, este aceea actuală de postavii gai
verde ;
ambele regimente şi scâlă, cu
£. Cismele, sunti ca acelea ale infanteriei rance pentru
negre de lână; nasturi! răsuciţi
rguri
brandebu
Ra
”
|
de linie. şi rosetele galbene în forma celori actuale;

,
teriei, cu numărul batalionului.
c. Pantalonulii, este de postavii seră cu pa-

Art, 29. Uniforma ofigeriloră

a. Coifura, pălăria ca aceea atrapoi, cu sen-

polele tanicei voră avea în lungime 160 m.m.

e, Vesta, este cea actuală de postarii seră,
cu contra-epolete ca la mantalele infanteriei,
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însă de postavă garance ca numărulii regimen- |
tului de postav civit şi nasturi galben simpli.
d. Pantaloni, sunt de postav albă şi tăiaţi
strimţi, pentru marca ţinută cu găitane de
lână ca ale tunicel pe cusăturela laterale externe şi în facă cu buzunare; so voră purta în
cisme până la sub-genuche. .

Pantalonil pentru mica ţinută la ambele regimente şi scOlă, sunții de postavă ser, cu găi„tane, tăiaţi strimţi; formatulă şi dimensiunile
pantalonilorii albi de mare ţinută.
E
“e. Dantaua, este de postarii seri, de forma
infanteriei şi dimensiile cele actuale, cu gluga
făcută astă-felă ca, la casă, să pâtă acoperi
gi căciula. Lungimea p6leloră mantalei va
până Ja 300 m.m. de la pământă, ss va încheia
cu şâse nasturi de metalii galbenă, pe ambele

c. Pantalonuli, de mare ţinută ca al trupei,
însă cu găitane de mătase nâgră ca la tunică,
Pentru mica ţinută de postavi serii, tăiați
ca aceia ai trupei şi cu garniturile de lână ngră ca la pantalonii cel albi,
i

„. OBceriă în ţinuta, de tote dilele potii purta

pantalon! seri Inngi, cu paspoală garance.
Pantalonulă de v6ră ca acela ală ofigerilorii
de infanterie,
d. Mantaua, ca, aceea a trupei, de postarii |.
seră cu paspoali garance, trefla de fir de aură
pe umeri ca Ja tunică, gulerul ca la ofişerii

de infanterie, însă garance. :
e. Brâulă, ca acela ală trupei, însă de mătase albă

cu nodurile de aurii pentru ambele

regimente şi sc6lă.

„Brâul se va purta astii-fală ca nodulă ciu-

părţi, puşinii bombaţi în forma celorii de în- curiloră să vină d'înainte la stînga şi un rândi

fanterie, însă simpli fără numără, nici marcă. de nasturi în dreptulă unde se încheo tunica. |.
Guleruli de partea exteriâră va fi de postav
£. Ține-coifura, ca a trupe, aceleaşi dimengarance, în lăţime de 160 m.m., paspoalele sii, însă de firii de aură pentra ambele regimartingalei şi clapelorii de la spate voră fi de mente şi sc6lă,
,
.
postav garance. Mânecele resfrânte de 160 m.m.
g. Incălţămintea, botforţi ca la tmpă însă
gi paspoalate cu postav garance.
cu găitan negra de mâtase şi cu rosetă do âur.
- f. Brăulă, este celă actuali de găitanii de
b.: Cartuşiera, este cea actuală da metală
* lână galbenă la ambele regimente şi scâlă.
galbenă cu ledunca de firii de anrii pentra amg. Ţine-coifura, este uni găitanti de lână bele regimente, şi se va purta astă-feli ca orgalbenă pentru ambele regimente şi scâlă, cu- namentele să vină drept la midlocul peptului.
l0rea celul ce ornâză căciala, în lungime de
i. Centuronuli de sabie şi dragona, suntă
1 m. şi 80 m.m., cu câte duvă noduri la căpă- cele descrise la principiile generale,
tâe şi de care sa atârnă câte unii cincure mic,

lungă de 45 m.m.
!
h. Incălămintea, pentru mare şi mica ţinută

' CAPITOLULU-VII

guntii bottorții actuali cu găitane de lână n6-gră, ca celă de la tunică, pe marginea de sus

Uniforma corpului de genii

a carâmbilorii, şi arândii d'inainte uă rosetă

"Art. 32. Uniforma truptă

de metală galbenă ca cele de Ia tunică.
i. Ledunca, centuronulă de sabie, dragona
şi toculă de carabină, suntă cele actuali de
piele albă, 6ră cartuşiera de picle nâgră.

a. Coifura, chepiulă de postav garance de
forma celui de infanterie, însă cu banda şi pa-

Art, 31, Uniforma oficeriloră
a. Coifura, pentra mare ţinută, căciula de
- astrahanii negru, forma, fonduliă şi dimensiunile ca a trupej, cu găitanele şi ciucurii de firă
de aurii, egreta ca a trupei, pentru ambele regimente şi scolă.
IE

Pentru mica ţinută chepială actuală de postavă civiti, ca banda de cul6rea fundului căciulei şi cu distincţianile da ofişari.
b. unica, este ca aceea a trupei, însă ca
hrandeburgurile de găitană de mătase nâgră
- cu semnele distinctive ofigeresci, €ră oficerii
superiori, pa lingă tresele după grade la mânecă, vorii mai avea împregiural gulerului ună

spoală de postavă negru şi egretă de pării de

cală roşu, boneta este ca aceea a infanteriei
de linie.
V. Tunica, este cea actuală cu contra-epoletele de postari negra, cu numărulii batalionului de postavii roşiu, şi granate roșii la guler,
c. Pantalonuli,de postavuli fondului tunicei, cn paspoal de postav roşia pe cusăturile laterali externe, tăetura ca acelora de infanterie.
d. Bantaua, este ca aceea a infanteriei da

linie, cu contra-epolete ca la tunică.

e. Nasturii, suntă de metalii galbeni, după,
modelulă celoră de infanterie, cu numărul ba,
EN
talionului.
Art. 33,

Uniforma ofigeriloriă

"galonii de firă de aurii lati de 25 m.m. şi de-

a. Coifura, este chepiulă ca acela ali tru-

semnati cu unii rândă de colţuri pentra majori, cu duoă pentru locotenenţi-coloneli şi cu
trei pentru coloneli,
i

pe, cu semnele distinctive ofişeresci, avândă
banda de catifea nâgră.
e
b, Zunica, este ca aceea a trapef cu semnele

-Pe umeri va avea treflu de fir ca la infanterie,

y

distinctive oticeresci şi trefluli de fră pe u-

.
-
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mări, ca la ofigerii de infanterieîn mica ţinută, |
şi granată de firii de aură Ja gulerii., Manchetele şi gulerul de catifea nâgră.
„€. Pantalonii, pentra mare şi mică ţinută
srintă ca şi ai trupei; €ră de vâră suntii ca ai
ofişerilorii de infanterie.
Pe
-d, Mantaua, esta ca aceea a oficerilor de în-

fanterie.

e. Centuronulă, dragona şi eşarpa, ca acolea a oficeriloră de infanterie,
î. Nasturii, suntă ca aceiaal trupei.

„ CAPITOLULU VIII
Uniforma flotilei
Ari. 34, Uniforma irupei

*

k, Pălăriile, de lacăi şi de pae suntii cele actaale, purtândii ambele pălării câte uă panglică negră de mătase, pe partea din fașa pălă-

riei se aplică cu litere aurite numele bastimen-

tului, ră la căpătâe câte uă ancoră asemenea
aurită. Lungimea panglicei va fi aceea ca sa Ta
crede convenabilă, lăţimea ei va fi 30 m.m.;

_.1. Boneta de lucru, este de pislă nâgră, for- “
ma va fi rotundă şi mal lată de câtă la partea,
de josă ce vina pe capii, purtândi asemenea uă
panglică n€gră ca aceea de la pălărie;
m. Nasturiă, suntii de metal galbeni semibombaţi, purtândi în centru ancora;
n. Saculii drepti, raniţă (pentru ţinerea c-'
fecteloră), este da pânză gr63ă cenușie, for- ,

ma rotundă, lungimea 660 m.m. şi lăţimea fan-

dului 330 m.m., gura se va închide prin uă sf6a. Cabană, este de postarii civitii închisii, s- ră introdusă prin 8 găuri, făcută în pânză învând câte 5 nasturi pe fie-care parte, mânecele adinsii, la uă distanţă egală;
despicate, încheindu-se cu duoinastutri mici; gn- „0. Ciorapii, suntă groşi de lână albastră aJeralii întors purtând la fie-care colţ câteuă an- mestecată, fără cusături; lungimeu va fi până
coră de postav roşu, lungimea ancorei 45 m.m.,

căptuşala de postavă sâă fanelă civită.
b Spenţerulde ordonanţă, este de postari

la genuche,

Art. 35. Efecte suplimentare pentru iarnă

civită închisii ca acela de la cabană, arendă
sâte 9 nasturi pe fie-care parte, mânecelo des-

picate, încheindu-se cu 2 nasturi mici, gulerulă

întorsii şi cu ancore ca la cabană, Lungimea

spenţerului esto 50 m.m. ma! jos de talie pentru a putea purta centuronulii pe d'asupra lui; |
Căptuşala de pânză albă să cenuşie.
c; Pantalonul de ordonanţă, este de postară
civitiica acela al spenţeraului, tăetura dreptă
“căptuşala de pânză ca la spenţere;
d. Pantalonul de flancă, este de pânză albă
uă pereche, şi uă pereche de pânză grâsă cenuşie, tăetura ca acelorii de postari;

8. Bluza, este de pânză grosă cenuşie,! forma cămăşii de flanelă, iîncheindu-sa cu un nasture de osii Ja gâtişi altulă la peptă, mânecele despicate încheindu-se cu unii nasture;

f. Cămaşa de flanelă, este civită închisă (moletonă), încheindu-se cu uni nasture de osii ne- gru la gâtii şi unulă la peptiă, mânecele despicate, încheindu-se asemenea cu unii nasture;
"g. Cămaşa de marină, este de pânză, cu ună
guleriă raare albastra de pânză, purtând la margine trei şireturi albe, cusute la uă distanţă de

|

Mantaua cu capuşonii este de postavii serii
după forma aceleia a trupeloră de infanterie

de linia, dimensiile asemenoa.

Ari. 36. fete de casarmamentă

:

a. Brande s6ă hamacu, este de pânză grâsă
cenușie, compusii din duoă pânze alipite cusute pe margine, de Ja unii colții la altul va fi
asemenea cusutii crucişi. Lungimea va fi | m.
90 m.m. şi lăţimea 850 m.m. Pe tâta mărgi-

nile lăţimil şi lungimii va fi introdusă uă frânghie, care la ambele părţi ale lungimii brandel împreună cu alte frânghii atânate de aceste părţi se introducs în unii belciugă de fară
spre a se putea întinde.

Art. 37. Efecte de micii echipamentă
- a. Saculă mică, este de pânză grâsă ca acela
ce s'a întrebuințată până acum;
O
b. Cămaşa, este după modelul cămăsei de

marină de pânză ce se întrebuinţeză pentru căm. m. unuţii doaltulii ; la ambele părţ ale des- măşile de infanterie de linie.
picăturii peptulu! va i câte duoă şireturi pene. Ismene, suntii după modelulii actuală;
tru încheere. La mânect asemenea ca la gât,
d. Obiele, asemenea;
|:
”

mancheta de pânză civită cu trei şireturi albe;
h, lanela, este bumbacii (trico) cu vărgl
albastre şi albe, varga aibastă de 12 m.m., ceaaltă 20 m.m., fără guler, cu uă parte din pept
„ despicată;
|

î, Cravata, este una de lână nâgră lucratăîn

cârlige şi alta de lustrinii de lână toti nâgră.

Lungimea celei în cârlige 1 m. 250 m.m. lăţimea unei părţi fiind înduoită 120 m.m. Lungimea celel de lustrină 1 m. 400 m.m.;

e. Stergare, asemenea; |
$. Alănuşi, asemenea;
g. Pantofii, suntă de tovalii după modelulă
întrefuinţată la marină;
a

h. Cismele, după modelulă actaală.

Art. 38. Uniforma ofigerilorii flotilei

a. Oficerii superiori şi inferiori ati uă mare
şi uă mică ţinută;
-

|

!
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b. Marea ținută, este îraculăde postavă ci- |
vitii închisă, căptuşită cu aceeaşi materie, în-

cheindu-se pa amânduoă părţile cu 9 nasturi

mari de uniformă cu ancora coronată. Galerul

dreptii gi scobitii, mâneca tăiată la mână şi în-

.cheiată cu dnoi nasturi mici , polele de la spate
„tăiato după forma şi dimensiile argtate în de-

semnii tabla a, No. 1, al. 3. din decretrulă nu-

7

Pentru sublocotenenți, galerulă ornată de
uă dungă aurită cu ancoră şi încongiurată de
foi de stejară în colții, la mânecă vă dungă
aurită; tabla b, No. 4 galerii, No: 7 mâneca,
din decretală No.:1560 din 1870.
Pentru locotenenţi, gulerulă ornatii ca la

|

sublocotenenţi, la mânecă nă dungă aurită cu

uă ancoră simplă, tabla b, No. 4 gulerulă, nu-

mărul 6 mâneca,
din decretul No. 1560din 1870.
-mărulii 1560 din anulit 1870;
.
Pentru căpitani, la guleră şi la mânecă broc. Ținuta de ernă : Pantaloni de postari civitii, tăctura dreptă şi ornaţi la cusăturele la- deri! conform mocelului No. 4 gulerulii, oumăterale cu ună galonă de 40 m.m. pentru oficerii rolă 5 mâneca, din decretul No. 1560 din 1870.
Pentru majori broderii la pulerii şi la mânesuperiori şi da 35 m.m. lati pontru ofigeriiincă conformă modelului No. 1 guteruli. No. 2:
feriosi;
,
:
|

No. 1560 din 1870.
d. Ținuta de vtră : Pantaloni albi de drilii mâneca, tabla, b, din decretul
k, Ofigeriide tote gradels vorii avea sabie
Vesta do pichetă albii, încheindu-se cu şâpte căptușită cu marocheni , mânerii, guarda şi
nasturi mici de uniformă, se portă cu fraculii garniturile în alamă aurită.
1. Centuronulii, în mare ţinută esto de măde mare ţinută.
o
>
uniti fără galonii, tăetura celori de postari.

e, Mica ţinută, gherocii de postaviă civită închisă cu portă-epolete, guler de postari civitii şi resfrintă, mânena pârtă mărcile distinctiva ale graduluj, de desubt duci nasturi mici
şi buzunare la spate. Gheroculii are d'uă-parte
şi dalta cinci nasturi mari de uniformă, a talia,
spatelui daci şi ma! josă âncă dnoi nasturi. .
Pantalonii, de postavă civită închisii, sei

panta!oni albi cu buzunarele drepte.

Vesta, în circumstanţele prevădute mai sus,
după timpi, de postarii s6ă de pichetii.

î. Aărcile distinctie :

Pentru mica ţinută suntiă cele următore :

Pentru sublocotenenţi : la mânecă anii ga-

lonii lată de 6 m.m. cu ani ochiă d'asupra.
Pentru locoterenţi : duoă gal6ne, celă inferioră drepti, celă superiorii cu ună ochiă. Pentru căpitani : trei galGne, cele ducă inferisre drepte şi cel superioră cu unii ochii.
Pcutru majori ună gatonă lată de 18 m.m.,

taso albastră cu dungi da aură,.€ră în mică

ţinută centuronulă va fi de mătasa nâgră, dragona este cea, descrisă pentru ofigerii în genenâ); ambele centurâng'se pârtă d'asupra tunicei;

m, În mica ţinută, sabia se pârtă numai în
serviciulă comandată.
:

n. Coifura, pentru mara ţinută, pălărie bicornă asendă pe margine uni galonii de mătase nâgră şi la drâpta gansa da aurii fixată
printr'uă cocardă tre! colori.
* In mica ţinută, gepca cu visieră do piele cu
cocarda generală, şi cu galâne ca pe mâneca

gherocului, însă fără ochii.

0. Nasturii, de uniformă suntă în metal au-

|

rită, semi-bombaţi şi timbraţi cn uă ancoră co-

ronată. Diametrul nasturilor mari este 18m.m.,
acela alii nasturiloră de midiociă şi mici este
15 m.m. şi 10 m.m
p. Semnulii de servicii, (Chausse col).
Este marea pentru servicială comandati la

A

celă inferiori dreptă şi unii galonă mică su- pământii și la bordi.

q. Barba, trebue să fie să întregă scă rasă,
perioriă cu unii ochii.
e
g. Pentru serviciulii de Ernă,şi pe timpă u- cânâii se pârtă barbă, este permisii şi mustărâtă, ofgerii de tâte gradele vor purta uă ca- ţile; cândi barba se pârtă rasă, na este perbană de postari civită închisă, căptușită cn misi nici mustăţile, nici barbişonulă.
stofă de aceeaşi colore cu uă gluga la spate,
fără nici uă marcă distinctivă şi încheindu-se
Art. 39. Uniforma medicilorii flotilei
cu cinci ciucuri negri.
E
Este ca aceea a ofigeriloră flotilei după grah. Afărcile distinctive, pentru ofişeri în mare ținută suntă epolete şi broderii în aur glanț. dulă la care suntă asimilați şi cu semnele di' Sablocote nenţii portă opolete de aur, în mid. stinctivo prescrise pentru corpală sanitară.
locă cu nă ancoră galbenă coronată şi cn uă

stea albă,
„
Locotenenţii asemenea ducă stele.- .
Căpitanii asemenea trei stele.

Majorii epolete tari de aurii, cu ancoră galbenă şi cn uă stea albă.
|
a
Epoletele se pârtă totii-d&-una cu marea ţinută şi în mica ţinută cu gherocă.
. i. Haina sti fraculă, de mareţinută alii ofi-

şeriloră este brodat în aurii, conformă descripţiunii următore :

. CAPITOLULU IX -:

Uniformaartileriei de linioşi teritorială |
Ari. 40. Uniforma trupei
a, Coifura, este chepiulă actuali de postav

civită cu banda de postati

negra şi penagiă

roşu de pără de cală, purtându-se răsfrântă în
partea dinainte;

MILITARE

b. Zunica, de postari castaniă, după forma
şi dimensiile celei actuale cu paspoali roşu e-

carlati. Gulerulii, cele ducă clape de Ja piept,

|
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CAPITOLUL X
“Uniforina gEndarmiloxii

” cum şi manchetele, de postavi negru paspoalate
cu roşu, Se va încheia cu duoă rânduri de na"Art. 44. Uniforma gendarmiloră călări
sturi, câte 7 în fio-care rândă.
„o
.
Bucuresci şi Iaşi
„Da guleriă de embele părţi, grannta flăcărândi do postarii roşu. Lungimea polelorii tuTrapa
nicei este do 180 m.m., de la talieîn josă. Contra-epoletele sunti de postavă negru cn numă„2. Coifura, pentru mare ţinută :. casca de
rulă regimentului de postară roşu.
| piele nâgră de lacă cu garniturile do metal
e. Pantalonulă de mare şi mică ţinută este galbenă, în facă cu inițiala Domnâscă de acede postavii seră cu paspoală roşu po cusăturile laşi metală, avendă la partea drâptă mă cocar=
laterale externe. Tăetura drâptă;
!
dă şi la partea de sasi ună penapiii albă de
d. Mantaua, roantalele conductoriloriă de ar- pără do calii.
tilerie ca şi acelea ale servanţiloră sunt de poPentru mica ţinută: boneta de modelulii gestavii ser şi vor fi do aceeaşi iormă ca a infan- norali cu paspoală roșu;
!
|
teriel de linie, însă contra-epoletele de postav
b. Zunica, este de postarii civită închisă,
neg:u întocmai ca 1a tunică şi mantalele con- paspoalele, guleralii, manchetels şi contra-eductorilorii croite mal largi.
poletele de postavi roşu, forma, 'dimensiile şi
e. Vesta de lucru, este aceca 2 uvrierilor de cele-alte accesorii ca acelea ale tanicel infanadministraţie însă de postavă seră, fără pas- terioă de linie, pâlele căptuşite cu postav roşu,
poale cn contra-egotete în tocmai ca-la tunică astă-felă ca la călărie resfringend fie-care pul- gi cu buzunare la peptă, încheindu-se cu 7 na- pană şi prindenân;le prin colțuri în copci, căpsturi galbeni de aniformă.
.
..
tuştla să fie de aceeaşi culdre cu manchetele
„= £ Nastură, după modeluli celoră actualide şi gulezulii. In locii de contra-epolete va avea
metal galbenă cu duoi tanuri încrncişate şi ţine-epolete da postavulă tunicei paspoalate cu
„ numărulă regimentului sub cela ducă tunuri,
postavii roşu unde se vori treca epoletele da
g. Incălţănnintea, este că aceea a regimen- lână galbenă în formă do trefla, cari so vor
toloră de infanterie;
E
prinde printruă butonieră do ună pasture mic
„b. Cartugiera şi centuronul de sabie cu dra- do uniformă cusuţii po umără lingă gulară.
gona, suntă cele actuale de piele albă.
c. Pantalonulii, pentra marea ținută de po-

Ari. 41. Uniforma ofigerilorii
a. Coifura, chepiulii ca acela ali trnpci, însă
cu banta de catifea nâgră;
b. Zunica, ca aceea a trupei cu distineţiunile ofigeresci ; gulerulii, pentulă şi mancheţele

„_voră fi do catifea, negră cu granata cusută pe

stavă albi, tăiați strimţi şi purtați în botforți,

na voră avea nici uni paspoalii sâă garnitură.
Pentru mica ţinută, de postavii serii, cu paspoal roşu, tăiaţi dreptii şi purtaţi peste cisme;
d. Alantaua, ca aceea a cavaleriei cu pa-

spoală roşu;
a
e. Cartuşiera şi centuronulido sabie, este

de pels albă ca acelea ale cavaleriei de linie.
guleri;
.
î. Mănuşele, de castoră albii, după modelă;
e. Pantalonuli, ca-ali trupei, Ja ţinută în
g. Incălţămintea,
este botforţi! pânăla înălepolete se va puzta pantalonalii cu lampasulă
" xoşu ecarlații, însă fără paspoal între lampuaii; ţimea, genuciului, fără a forma creţuri, cu pin"d. Mantaua, ca aceea a trupei cu distincţiu- ten! prinși prin curele pentru marea ţinută.
nile ofigerescă, gulerulă ds plisă sâii de catifea Pentru mica ţinută, cisme şi pinteni ca la celealte trupe;
o
.
nEgră ca, la ofgerii de infanterie; *
h. Vesta, este ca accea a cavaleriei de linie
e. Dragâna şi centuronulii de sabie, precum
cu paspoalii roşu;
“
se prevede în principiile generale;.
î. Eghiletele, de lână galbenă atârnate pe u-. î. Cartuşiera, de firii de aură ca cea actuală;
mărulă stângii pentru mare ţinută;
g. Nasturii, ca aceia ai trupel.
k. Nasturiă, de metal galben de diametrul
nastariloră do infanterie, pugini bombâţi şi.
„Art, 42. Uniforma companiei uvrieriloră
fără nici uă marcă pa dânşii.
,
E
de artilerie
Este întomai ca aceea, a artileriei, nasturii

fără numără, având trupa giuă bluză de pânză civită,

MN

.

Art. 43. Uniforma pontonieriloră
- Este întoemai ca aceta a artileriei. Nasturii

fără numără, Vesta este de postavă civită,

Art. 45. Uniforma ofigeriloriă
"a, Coifura, casca ca a trupei pentru mare
ţinută, Chepialii după modelulă: generală ală
armatei cu bantă de postav roşu şi tresele gal-

bene, pentru mica ţinută.
-b. Zunica, de mică ţinută ca a trupei, cu

_LEGIUIRT
g. Incălțămintea, de maro ţinută botforţi ca
„ distineţiunile ofigeresci, avândii po umere găi*
ca la tanică,
193

tane după modelulă generală ali armatei; 6ră

ai trupei cu găitanele

:
pc
trese.
€. Pantalonii, de mare ţinută ca ai trupei;

Art. 48, Uniforma gendarmilorii pedestri
Trupa

d. Blantaua, este ca a cavaleriei cu pas”
poalii roşu;

lără Bucuresci şi Iaşi, fără penagii ; bonetuli

pentru marea ţinută tunica cu epolete fără

de mică ţinută, asemenea ca ai trupei tăiaţi
|
aia
semi-largi;

a. Coifura, este ca aceea a g&ndarmiloriă că-

o. Centuronulă şi dragonulii, suntă cele prescrise Ja principiile generale;

asemenea;

.

b. unica, ca a gândarmiloră călări Bucuroşie, rămâa, cea actuală de firde aur; curescl şi Iaşi, însă fără căptuşlă
£. Cartuşiereste
de linie;
infanteriei
tonica
ca
pândă
ca
botforţi
ţinută,
mare
de
a,
g. Incălțăminte
e. Pantalonulii, do mara şi mică ţinută, ca
a
.
i
al trupei;
a
infanteriei do linie;
ali
aură
de
firii
h. JEghileţele, ca ale trupei de
“d. Mantaua, ca a infanteriei de linie cu conE
plană:
;
tra-epoletele de postavi albii, fără pumării
i, Mânuşile, ca ale trupei.:
şi na“e; Epoletele, eghiletele, centuronulă sci
şi
sturii, ca ale gendarmiloră călără Bucure
Art. 46. Uniforma gendarmilorii, de

- Basarabia Trupa

E

Iaşi, însă albe.

:

Art. 9. Uniforma, ofigeriloriă

,

*

a. Coifura, ca aceea a g&ndarmiloră călări
a, Coifura, pentru mare. ţinută, căciula ca
Bucuresci şi aşi, casca fâră penagiă;
aceea a călăraşilori din armata teritorială ;
b. Zamnica şi pantalonuliă, ca ale trupei ;,
mica ţiuută, bonetulii după modelul
Pentra
”
generală cu paspoală roşu;
b. Tunica, de mare ţinută, ca accea a călăraşiloră din armata teritorială;

e, Bantaua, ca a infanteriei cu petiție roşil;
d. Eghiletele, albe cu plauții, centuronuliă
dragona şi nasturiă, ca ale ofigeriloră gendar

miloră călări Bacurescă şi Iaşi, însă albe cu
glanţi.

Pentru mica ţinută, vesta ca aceea a cava-

leriei de linie;

|

e. Pantalonulii, de mare ţinută
albi tăiată strirată, cu găitane ca
pe cusăturele laterale externe şi la
d'inainte; cei de mica ţinntă sunti

de postav
ale tunicei,
posunarele
de postavă

,

Tuiforma

serii ca aceia ai călăraşiloriă; .
“d. Bantaua, ca aceea a cavaleriei cu pas-

a. Coifura, este coitală actuală cu penaziă
roşu, Boneta ca aceea & infanteriei de linio; -

forți ca aceia ai cavaleriei do linie, cu găita-

nele ca la tunică şi cu rosetaîn midloc d'inain-

b. Tunica, de mare ţinută este ca aceea a:
infanteriei de linie, afară de gulară, care va fi

te; pentru mica ţinută ca ale artileriei;
!
"£.. Brâulă, esto ca acela ală călăraşiloră.

întregii de postari roşu:
e. Pantalonulă şi mantaua, suntă ca acele
ale infanterie! de linie;
d. Pentru mica ţinută, vesta şi pantalonulă
,
actuală de postaviă seră;

Art. 47. Uniforma ofigerilori

a. Coifura, pentru marea ţinută, căciula ca,
a ofigerilorii câlăraşiloră din armata teritorială,

Nasturii, suntă cei actuali fără marcă.

asemenea şi chepiulă pentru mica ţinută;

b. Tunica, de mare şi mică ţinută ca, a tru-

Art. 51. Uniforma ofigeriloră

pei, cu găitanele de mătase roşie şi distincţia-

nile ofceresci, arendă pe mâneci tresele după
'
modelulă generală ali armatei;
c. Pantalonulii, de mara ţinută ca alii trupei; de mică ţinută, asemenea ca ală trapei;

d. Mantaua, ca a cavaleriei de linie, cu pa-

-

a. Coifura, esto coifală ca alătrupel pentra

mare ţinută, chepiulă modelulă generali pen:
,
tru mica ţinută ;

"b. Tunica, este ca atrupei cu distincţiunile

|

“e. Brâulă și ţine-coifura, suntiăca acele ale
ofigeriloră de căărag;
" £.: Centuronulii, dragona şi cartuziera, caa-|
celea ale cavaleriei de linie;

pompieriiorii

Art. 50. Trupa

poală roşu ;
e
e. Incălțămintea pentru marea ţinută, bot-

spoală roşu;

CAPILOLULU XI

”
ofigeresci;
c. Pantalonulă şi mantaua, suntă ca acelea
ale ofigariloră infanteriei de linie;

Eşarpa, centuronulii şi dragona, suntă ca
”
aceleâ ale ofigeriloră de linie.

GAPITOLULU XII

fanterie fără petliţe la guler şi fără manchete

de postari roşu.

„Unitorma trupelorit do administraţie.

|

Art, 56. Uniforma

Art, 52. Uniforma trenului echipageloriă
„militare
“

____
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companiei samtără

"Esta întocmai ca a uvrieriloră. de admini-

straţie;
”
.
A
„ Nasturii simpli, ră contra-epoletelede poTrapa”
|
stavă roşu, cu uă cruce de postavă albii pe
„a Coifura, este chepiulă actualii după for- denscle.
„ma, generală cu penagiă de păriă de cală negru |.
„fără pomponi;
,
CAPITOLULU SIL

Boneta esto cea actuală de postaviă cirităă

Uniforma

forma generală;
b. Tunica, este cea actuală do postari ca- |
staniii, tăietara, forma, dimensiunile, contra-

armatek

a. Coifura, căciula de hârşie ca aceea a ca»
valoriei cu fanduli de postavii roşu, atârnând
în partea, stângi, cu deosebire că nu va uvea
găitane, ci numa! lanţul actuală d'a lungali
părţei drepte, egreta actuală, inițiala, domnâscă, torsadă şi cocardă;
:
b. Tunica, este cea actuală do postavit civită cn brandaburguzrile actuale de lână roşie, naturii răsnciţi şi-rosete de metali gal-

roşu;
|
e. Nasturii, cei actualicu numărulă esca„dronului;

|

Garniturele dela chepii, cartuşieră, etc.,

voră fi de metali albă; .
e. Toto cele-alte efecte de îmbrăcăminte

benii ;

„echipamentă, suntă cela determinate pentru

!

Art.53. Uniforma oficeriloriă

"4, Patalonulă, da mare ţinută este ca acela

întocmai ca aceia ai regimentelorii de roşiori.
_e, Brâulă, este ca acela ală dorobanţiloră,
însă de lână roşie, caro se va purta atâti peste
tonică câtă şi peste bluză în modalii descrisă

ofigoresci;
c. Nasturii, că ai trupei;

a. Tâte cele-alte objecte de uniformă suntă

"ca acelea ale artileriei;
.
:
0, Fireturile şi garniturile, suntii albe;
---£. Ledunea, este de firii albi;.

roşil ca la
A

Pantalonulii do mică ţinută va fi de postav
seră cu găitana roşii, purtându:so în botforți

b. Zunica, este ca a trupei cu distincţiunile

pentru dorobanţi;

. -

-

f. Bluza, esta cea actuală do pânză-flancii,

“! Galeral, manchotele şi contra-epoletele de pânză roşie, In loculii brandeburguriloră tunicej,

Art, 54. Uniforma uvritrilorii de

"administraţie

p.

a. Uniforma trupei este ca aceea a infante“zică de linie, însă în locii de înnică acestii corp
aro bluza fără posunare, 'care se încheo d'inain"te cu cinci nasturi de osă pe din întru, strân“pendu-se prin ană găitană la midlocă; fără po-

-tliță la guteră, fără mancheto de postari roşu |
şi chepiulii cu banta de postavii civită, sră nu
|

|

'ală cavaleriei de linie cu găitane
tubică;
|

a. Coifura, este chepinli ca ali trupei cu
distincţianile ofigerezci;

“TOşu,

N

e, Mantaua, este ca aceea a cavaleriei de
linie, însă numai ca paspoale şi petlițe roşii;

şi

artilerie ;

»

"Trupa

cum şi numerulă nasturilori, sunt ca alo tu„nicei infanterieide linie; gulerulă, manchetele
şi contra-epoletele suntii de postavă negru paspoalatii cu postarii roşu.
SE
Langimea pâlelori va fi de 200 m.m., şi colțarile guleralui ornate cu granate de postarii

„d.

teritorială

„Art. 57, Uniforma călăraşiloră

epoletele şi petlițele de la posunaruli d'inapoi

:

-

'

Art. 55. Uniforma ofigeriloră

a. Uniforma ofigerilorii este întocmai ta aceea a, oficeriloră regimentelori de infantorie,
cu banda de la chepiă ca aceea a trupei; în lo-|'
culă bluzei vori avea tunica ca ofișerii de in-

va axea 5 petliţa crăşi de pânză roşie;

Gradele inferidre cândiă voră fi îmbrăcate în

bluze, voră avea următârele semne distinctive:
* Brigadierii, po ambele părți ale galerului
voră avea aplicaţe în longulă, gulerului câte

uă petliţă albă în lăţime de 4 milimetri şi în

lungime de 50 milimetri;

|

e

„ Sergenţii, tor avea câto ducă; vacmaisterii
voră avea, câte trei petliţe;
_g: Botforţii, suntiă cel actuali ca ai caraleiei, însă ca găitane roşii;

h. Cartuşicra şi centuronulii, sunt ca acolea,

:
ale cavaleriei de linie; .
5, Toculă, de carabină, este asemenea ca acela ali cavaleriei de linie.
:
Art. 58. Uniforma ofigerilorit

"a. Coifura, căciula de astrahanii negra, de
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forma şi croiala aceleea a ofigsriloră de roșiori
b. Tunica, ca aceea a regimentelorii de inşi cu aceleaşi ornamente, avendă însă fundulii fanterie cn petiiţele la galerii, machete şi paşi egreta roşie; ține-coifara, (furajera) va fi în- spoale de postav albastru deschisi;
tocmai ca aceca a oficeriloră de roziori;
Chepiulă, este de postari civitii, cu banda

'de postavă roşu ecarlată, întocmai ca acela al
"gândarmilorii călări. Bucuresci şi Iaşi.
.
b. Tunica, este ca aceea a trupei, însă cu

c. Mantaua, ca aceea, a infanterici de linie cu culârea, distinctivă albastră ca Ja tunică;!
"4. Pantalonulii, asemenea ca ală regimenteloră de infanterie,cu paspoală albastru;
e. Centuronuliă, epoletele şi nasturii, sună:

găitane de mătase roşii şi cu distincţianile o- galbene;
_
figeresci;
“
”
Art. 61. Uniforma secretarilor depela pune€. Pantalonuli, de mare ţinută ca acela, ală tele do graniţă va fi chepiulă de postavii citrupei cu găitanulă de la tonică, ră celii de

vitii cu bandă şi paspoali de postari albastru

d. Mantaua, ca a trupei, brâulă este ca acela ali ofigeriloră regimentelorii de roşiori;
"e, Botforţiă, ca aceia ai trupei cu găitane
ca la tunică;
”
”
f. Cartuşiera, centuronulu şi dragona, ca

ciulă frontierei.»

mică ținută întucmnat ea celii demică ţinută ali deschisi, arendă brodată pa partea bandei
ofişeriloră de roşiori, însă cu găitane roşii; - dinainte în ră de argintii inscripţia <servi-

acelea ale caalerioi do linie.

CAPITOLULU
XIY
Uniforma

dorobanțiloriă

Art. 59. Trupa
a. Coifura, căciula de hârşie n€gră forma
disă cucă, cu iniţialelo domnesci în frunte, cocară la partea stângă cu uă până de vulturii
eşită, do sub cocardă;
”
b. Mantaua, este ca aceea a infanteriei, însă
cu paspoale şi petlițe de postaviă albastru;

c. Iţarii, suntă acei actuali de postavii alb,
purtaţi în opinci fără nică ună paspoală;
d. Opincele, sunt cele actuale după modelulă naţionali cu curele;

e. Bluza, este ca aceea a călăraşilorii, gule„rul şi manchetele de pânză albastră, pe pept,
începânâii de la pulerii şi penă la partea do jos,

va avra uă bandă de pânză albastră în lăţime

de 80 milimetri, pe uinării, contra:epoletele de
asemenea pânză; ră pe polă jară împregiuri
unii tivii de pânză albastră do 10 m.m.
î. Brâuli, este albastru, de lână, care se
va parta încinsă peste bluză învertitii de ducă
ori pestecorpi şi înodatii în partea stângă cu
căpătâiele atârnândii ;

Art. 62. „Uniforma cadrelori permanente

ale dorobanțiloră

a. 'Coifura, căciuia întocmai ca a dorobaniloră ;
i
:
b. Mantaua, iţariă şi opincele, întocmai ca
ale dorobanţiloră ; precaomii şi cismele prevă-

date de regulamentuliă armatei teritoriale,

e. Bluza, este de pânză albă, în forma aceleea determinată pentru “dorobanţi, galerniă
şi manchetele acestei bluze suntii de pânză albastră, po peptă începândii dela gulerii şi până
la partea din josii va area uă bandă de pânză

albastră în înălțime de 80 milimetri, pe umere

va avea contra-epolete asemenea de pânză al:
,
:
i
bastră cusute.
d. Brâul şi legătura de gătii, sunti ca acolea ale dorobanţilori, portându-se în mo-

duli descrisă pentra dorobanţi.

CAPITOLULU AV

Uniforma. iniliţienilorii şi a guardei
"

orăşenesci

Y

:

Art. 63. Uniforma miliţianilorăi de infanterie

Este întocmai ca aceea a dorobanţiloră ; cei
din comanele urbane vor putea purta pantalona) ser cu paspoal albastra, capelul şi cismele.
- Panica miliţianiloră este do postarii cirită,
g. Legătura de gâtii, este do materie de Iâ- identică în formă şi tăctură cu blusele doron albastră, purtându-se cu căpătâiele atâr- banţiloră, însă cu bandele de Ja galerii, manchete, contra-epoletele şi tiviala de la pâle, de
nato afară din galerulă mantalei;
h., Gradele inferidre cândă suntă în bluză postavă albastru; bluza usemenea ca aceea a

oră purta semne)e gradelorii, întocmai după dorobanţilorii avâadi tâte bandele albastre;
cumă suntă determinate pentru călăraşi,
- brâulă şi legătura do gâtă albastre.
Toţi miliţianii pe cocarda căciulei vori avea
uă cruce bizantică do metalii albă.
Art. 60. Uniforma oficeriloriă
a. Coifura, chepiulă ca acela ală regimentelorii de infanterie de linie cu banda de po-

stavii albastra deschisă, pomponulii asemenea

albastru;

”

Art. 6i. Uniforma ofigerilorii milițiani de
infanterie şi a ofigeriloriă guardei

Este îritosmai ca aceea a ofişeriloră do do-
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robanţi. cu osebire că pe cocardă la chepiă ai

Art.68. Uniforma corpului oficeriloră
crucea bisantină.
|
,
A
"de administraţie
Uniforma ofişerilorii guarâei, este întocmai
Este întocmai ca a intendenţei militare, însă
ca a ofigerilorii miliţiani cu deosebire că gule.
.
rală, manchetele şi banda de la chepiă, voră fi fără eghilete. Pantalonii, sunt numai cu paspoale garance.
de calârea fondului tunicei şi a chepiului cu
paspoalii roşu, cu crucea bisantină de metal
albii pe cocardă.
Ari. 69. Uniforma elevilorii de administraţie
Art. 65, Uniforma tripei guarăcă orăşenesci
- Este întocmai ca aceea a infanteriei de linic, însă fără petliţe la guleră şi manchete de
postavă roşu, ci numai paspoale roşii.

Nasturii de metală galbenă, fără numără

- s6ă marcă,
,
|
Chepiulă, forma aceluia ală armatei, însă
- numai cu paspoals roşii-şi cocardă ca cruce ca
la ofigerii miliţiani.
i
-

Art. 66.
.

Uniforma ofigeriloră milițiană de
cavalerie
,

Este întocmai ca aofişerilor regimentelor de
călăraşi din armata teritorială, co oscebire numai că brandeburgurile de la tunică şi găitanulă de la pantaloni voră fi de mătase nâgră.
La căciulă se va purta crucea bisantină, ca

" Este ca aceea a ofişerilorii de administraţie,
cu armătârele modificări: . .
.
DR
a. Chepiulii, cu uă singură tresă de firă alb
împletită cu mătase roşie.
Penagiuli, ca la ofigerii de administraţie.
b. Tunica, ca a ofşeriloră de administraţie,
îusă fără broderie la guleră, avândi pe umării
găitanuli de firă albă împletită cu mătase roşie, la mână fără tresă,:
.
c. Centuronuli, este de pielede lacă negru.

Art. 70. Uniforma guargilorăde artilerie
Este ca aceea 4 ofișeriloră de administraţie,
ca culorile distinctive alo artilerioi.
„Art. 71. Uniforma guardilori de genii

-

Este întocmai ca aceea a guardilorăe artile-

rie, cu culorile distinctive ale corpului de geniiă.
milițienii de infanterie,
Chepiulii asemenea, fără bandă roşie la par- |.

Ari, 72. Uniforma casermarilorii
tea infericră, însă cu crucea bisantină,
* Uniforma trupei, este ca, aceea a ofierilorii,
Estâ unii semmplu chepiă de postavă roşu cu
însă găitanele de lână nâgră.
- bandă de postaviă negru, arândiă brodati pe
partea bandei de d'inainte în mătase galbenă,
inscripția : casermarii.
.

CAPITOLULU
XVI

Uniforma asimilaţilorii

CAPITOLULU.XVIL.

Ari. 67. Uniforma, întendenţei militare

Art. 73. Uniforma medicilorii, farmaciştiloriă

a. Coifură, chepiulă

după

modelulii gene-

rală cu inițiala domntscă galbenă, va fi de po-

stari civită închisă cu banda de postavă garance. Penagiuli va fi bi-color: albi partea inferioră, garance partea superioră. Tresele de
“argintii după pradă,
,
b. Zunica, va fi ea aceca a infanteriei, însă

cu galerulă şi manchetele de postar ca fondul
"tanicel. La, colţurile galerului va fi cusată în
arginti granata cu fâlgere. Tresele la nânecă
orizontale,

E

-

c. Nasturii, varii fi albicu glanții, fără nici

vă marcă pe dângii,
”
d. Eghilelele, de firă albii cu glanţă; după
modelul generală.
.
.
e. Pantalonulii;de postari seri, cu bandă
dablă de postavii garance, fără paspoale, tăetura dreptă.
Ia
f. Dlantaua, este ca aceea a infanteriei paspoalată cu postav garance. Giitanele de la

umerii de firă albi.

A

i

şi veterinariloriă

a. Chepiută, actuală cu banda de catifea
n&gră şi cu tresele dapă gradă.-În ţinuta ma-.
re va aveauni pomponiă cu ducă. globuri, cel de susii galbenă, celă de josă albastru.
b. Dlantaua, este cea actuală de infanterie;
pentru cei dela trupele călări,cea de cavalerie.
c. Pantaloniă, sunti cei actual! pentru mica şi marea ţinută pentru toţi medicii de cor-

puri penă Ja gradul,de medicii de regimentă
«lasa | inclusivă, precum şi pentru farmacişti

şi veterinari în genere.

Pentra medicii superiori din serviciulii api-

talelurii. încr pândă de la medicii de regiment
clasa | inclusiv, pantalonii

seri cu ua

Jam-

pasii garance ce la statii-majori în ţinută mică; pantalonulă civită închisă toti

asemenea

cu lampasi garance pentru mare ţinută:
|
d. Tunica, pertra ţinută -mică este cea, ac-

tuală. Penuu ţinuta mare la medicii, farma-

ciştii şi veterinarii superiori, de la gradulă de

:
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medicii de regimentă clasa I inclusivă, tunica
-va avea broderie la-guleră şi mâneci conformă

„uniformei şi modelelor decretate prin broşura

începândă de la paspoalul de susii alii gulerului; acestă broderie se va termina în partea
de josă prin semi-cercuri unite.
În amânduoă părţile gulerului va avea brodatii în aur uă liră în mărime de 25 m.m., care

aniformei serviciului sanitari din 1859; 6ră la
medici, farmaciştă și veterinari asimilați până
vor avea nu- în curmedişiă va avea bastonii de dirigiati în
-. Ja gradulă de căpitani inclusiră,
mai câte uni şarpe brodatii pe cele duoă la- mărime de 95 m.m., împletindu-se printre cârtari ale gnleralui şi baghetele distinctive în dele lire şi bastonul uă cracă delaur în lungidimensiila descrise după grado pe margine- me de 150 m.m., care va merge sabţiindu-se,
asti-felă ca la vârfă să se termine printr'nă
le loră.
„e, Centuronulii şi dragona, suntă ca la în- frundă în lăţime de 5 mm.;pe umărală tunicei
contra-epoletuli fără treflu,.
Ă
fanteria de linie,

f. Cartuşiera şi port-trusa, estecea actuală,

La mânecă ună galonii lati 35 m.m, şi uă

g. Sabia, este drâptă conformii ca acea descrisă la principiile generale pentru asimilați.
h. Contra-epoletele, pentru medici, farmaciştă şi reterinari, sunti în conformitate cu a-

tresă dispusă orizontală.
b. Centuronulii, de firă de aură.
Nici nă-aată egarpă.

i. Nasturiă, suutiă cel actuali cu marca medicinei.
.

infanterie,

c. Pantalonii, suntă ca, la ofigerii de infancele determinate în broşura de uniformitate 2 terie;
d. Alantaua, este ca aceca a ofigerilori de
serviciului sanitară din anulă 1859,

Art. 74. Uniforma inspectorului generală
alii serviciului smiițară,

Marea ţinută
a. Chepiulii, do postarii garance, avândă
vanda do postavii civitii închisă, culorea tu-

"pice şi brodatii de ună galonă ca acelă ală

generaliloră, Vasupra împresuratiă cu vă singură baghetă ca la generalii de brigadă şi cu
tresele diagonale ca la generali.
__B. Zunica,cea actuală fără broderii nică trese la mâneci, avendiă contra-epoletele cu broderiile actuale de postati civitiă închisii.

fără treflu ;

e. Chepiulă, este ca ali ofigerilori de infanterie, avândi semnele distinctive întocmal ca
acelea ale majoriloră de infanterie, cu penagii

negru.

î. Sabia, centuronulă şi dragona, sunt celeprevăduto la principiile generale, pentru asi-

milaţi.
Art. 76. Dica ţinută
a. Tunica, ca acea de mare ţinută avendă
brodatiă po guleri lira;
penagii.

scrie în principiile

a. Uniforma, şefilor de muzică este ca aceea

a trupei în care servă; la gulerală tunicei, brodată lira, ca la inspectorul muziceloră în mica ţinntă; în maro ţinută la coifară penagii

negru.

generale.

e. Găitanuli, de firă de aură, la manta fă„xă ireflu,
2. Mantaua, ca a medicilorii.

CAPITOLULU XVIII
Uniforma inspectorului generalii ali
muzicelorii şi a şetilorii de muzică
"Art. 75. Uniforma inspectorului generală
ali muzicelorii
-

a. unica, esto'ca aceca a ofişerilorii de infanterie.

Goulerală tunicei va avea uă înălțime de

55-m m, Giuriropregiurii gulerul va avea ză |

i de 10 m.m,
în lăţime
broderiede aur cu flutur

-

Art. 77. Uniforma şefiloră de nuzică

Pentru mare ţinută, guleruli şi manchetele

„e. Pantalonulă, pentru mica ţinată celă ge-

.

». Chepiulii, celă de mare ţinută, însă fără

vorii avea broderiile ca acelea. de la chepii.

: morală ali mediciloră; cră pentru mare ţinută
cu duoă bande de postavii garance şi cu pa„spoalăîn miglocă.
d. Centuronulii şi dragona, precamse pre-

găitane de firă

avândă pe vmării

b. Contra-epoletele, de la tunici şi mantale
estă găitanulă de firă de aură, fără trefla,

e. În mică ţinută, chepială dopă modelulă

generală,

d. Iuragiera, eşarpa,eghiletele sâă tedunca,

nu se poti purta;
e. 'Fresele clasei so roră parta la mânecile
tunice! orisontale;

£. Sabia, centuronulii şi dragona, suntă ca

acelea prescrie la principiile generale, pentru
asimilați. -

CAPITOLULU XIX
Uniforma muzicanţilorit; corniştiloră,

toboşarilorii şi tamburi-majori

Art. 38. La chepiulă actoaliă descrisă pen-
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tra trapă so va adăuga la musicanţi, cornizti
şi toboşari, pe partea suparidră a bandei celei
roşie, un galonă circular lată 18 m.m,, delână
tricoloră, lucrată în lozanjuri după modelală
celorii existonte pentru guleră şi manchetele

trulliţelorii sunt butonierele corespondinte nasturilor, Disposiţia acestui aliniatnu privescede

cât uniforma muzicanților, corniştilorii şi tobo-

garilorii infanterică, geniului şi pompierilor.
|. Muzicanţii şi corniştil cavaleriei, artileriei
şi vânătorilori, nu aă prin urmare aplicaţii pe
piului so înlocuescii cu asemenea galoniă,
peptulă tuniceloră nici unii felă de galoni. .
La infanterie : muzieanţii, corniştii şi toboTamburii-majori voră avea, aceleaşi ornagarii, pomponulde la chepiă îlă voriă avea alb, mente ia tanici ca, cele descrise la muzicanţii,
La căciula muzicanţiloră şi corniştiloră de corniştii şi toboşarii infanterici, însă galânolo
cavalerie, nu so va adăuga nici un galonă, însă loriă vorfi de aură, dispuse întocmai ca cele deegreta va fi roşie
scrise mai sus şi conservând dimensiile indicate.
La genii, egreta albă.
Tunica de mare ţinutăa tamburii-majorilor,
La artilerie, penagiuli albi.
va fi de postavi subţire.
|
La trenii, penagiulă roşu,
In mică ţinută tambură-majorii voră purta
La călăraşi, egreta albă.
chepiuli adoptatii pentru trupă.
AR
La infanterie, pomponuliă albii,
In acâstă ţinută, tunica şi pantalonulă va fi
Forma egrotei va fi aceea dela batalionul de asemenea ca ale muzicanţiloriă, adică : da acegeniă, înstinălțimea visibilă a părula! 100 m.m., laşi postavii şi totii cu acelaşi felii de galonă
€ră Ja partea de jos a egrotei va fi nă olivă de de lână tricolori. In mare ţinută de serviciii.
lână tricoloră în care intră părulii.
că vor purta aceeaşi ținută, însă vorii avea calArt. 79, Zunica, împregiarulă bordulu! su- pacă în locii de chepii.
perioră ală manchstei şi cusuti chiar pe mancheta cca roşie,se va pune asemenea ună galonă tricoloră ca celă descrisii mai susii, acest
galoniă urm6ză circulară mâneca, se formâză Iarnaşamontulăi areaatei în generalii

musicanţilor, asemenea şi tâte paspoalelo che-

CAPITOLULU XX

colţişiă ca şi mancheta, fără a se cobori la cu-

sătura d'inapoi a mâniceipe manchetă,
Galerulă va fi asemenea bordatiă cu acelaşi
galonă ]a partea de susii peste petliţele cele
roşii şi coborându-so d'inainto până ln încheetura gulerului.
Asemenea galonă so va aplica pe cusăturile
dinapoi ale umerilor gi pe cele do. la spate
până ia talie.
.

La încheotura umărului subpetliţa ce sorvă

de epoletii se va adopta: pentru infanterie, nă

bucată de postav roşu; pentu artilerie, uă bu-

cată depostav negra; pentru cavalerie, do postav
albii; eră pentru vânători, de postavii verde, în

Art. 50. Statii-majoruliă generalii
a, Pentru generaîiă de divisie, (marea ţinută):
Ştua, do pele albă (cuir fauve) formă englezâscă, cu port-piatOla a căroră vârfuri vorii fi
de aiamă aurită, trăgătorile

scărilorii de ace-

eaşi pele, scările de oțelă,
Chinga, do lână albă ţesută scii de storă.
Pofululii, de pele do lacii ncgră cu ornamente de metală; la începatuli bifarcaţiei d'asupra crupei calului ună nasture ovală şi bom-.
batii, mărimea 108 m.m. în diametru, încon-

giarată de nă ghirlantă de stojară surmontată

de nă corână regală şi purtândă pe elă inițiala
forma unei viziere aplecate pe amăr; partea de domnescă, înprimată în reliefă (C). La extred'asupra este cusută rotundă nă-datăcu închce- mităţile pofilului liagă câda, calului ducă mici
rea mânicei ca trupulii şi ia disposiţia rotundă flori în formă de inimă săpate, el se va prinde,
şi bombată a acestei părţi; partea de jos liberă, de şea, prin cele duoă carele formate prin bifur-

tăiată dreptii şi lungă 190 m.m., este bordată

caţia despre şea, la extremitatea cărora se află

cu galonuli tricolorii vorbit mal susii şi simul&ză anii epoletă înaltii la midlocit de 80 m.m.
Pe peptulă tunicel se află de fie-care parte
7 liţe, formate din galonulă tricoloră descrisă,

câte uă flore întocmai ca celede lingă câdacalului şi încătărimată în dnoăcatarame ce sant
fixate pa pofilă pentru acestă sfirşitii, lăţimea
pofilului măsurată la midlocă d'asupra crupei

tali pe peptiişi ca virfurile tăiateîn colții, liţa

de 20 milimetre.
,
Peptarulă, de pele do lacă n6gră, avândă

de desubt 190 m.m,, a treia 180 m.m..a patra

ca, celii descrisă pentru pofilă, care ra fi fizată

stanţa de ia: uă liţă la alta este de 30 m.m. p6

calului și atârnă în josă în lungime de 50 m.m.,
de a drâpta şi stânga falsei martengale (cur6ua,
care traca peste burta calului), -

cusutii dubiz, astii-felă ca fio-care liță să aibă va fi de60 m.m., lăţimea fie-căreea ramure forlățimea de 70 m.m. Liţele sunt aşedate orizon- mate prin bifarcaţie, măsurată la midloc, este
cea d'ânttiii, aşedată susi, are vă lungimo de
200 m.m. măsurată, Ja vârialii colţalui, a, doua

ornamente,

ună nasture

de metali

întocmai,

170 m.m., a cincea 150 m.m.a şâsea 135 m.m. pe extremităţile ramuriloră co formeză presiţi a şeptea caro rine la talie 120 m.m., 6ră di- nulă a căroră capete se încracigâză la peptuliă.

parteastângă a peptaluişi în centrul lițelor sunt
cusuţi cei 7 nasturi de uniformă lingă deschiaă-

tura peptului, 6ră la partea dreptă, tot în cen=

Peptaral so prinde de şea prin duoă cureluşe,
14
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încătărămato de a drâpta şi dea stânga gâ-| lăţimea idem de 210 m.m., înăiţimea corânat
,
tului calului, ca două mici catarame, curelele 82 m.m. 6ră lăţimea 92 m.m.
Acoperişală portii-pist6lelorii de postavă ciprosănului voră fi susţinute d'asupra grebenului printr'aă traversă de pele de lacii dablată,

lată ia midlocii de 36 m.mn., ale cărcea estremi-

vitii aceeaşi cul6re, ornate împregiuri cu aceleaşI galâne â'aur, celă din midiocii de 30 m.m.,

tăţi suntă cusute de presăniă prin duoă belciu- &ră cele-alto laterale de 27 m.m. arndă brodate po ele în relief ducă crăngi de stejar, care
ge de feră, învelita cu pele de lacă nâgră.
Presănulii, de la peptă în susii este formatii voră forma asemenea uă ghirlandă cu nă codin patru piese încheiate la ambele părţi ale x6nă la midlocă întocmai ca cele Ge Ja colţurile
.
gâtalni calului, prin midloculă a duoă catara- gea-îmbracej.
Lăţimea fie-căria din aceste crânguleța măma ce suntii fixate pe peptarii pentru acestă
sfirgitii, lăţimea cureleloră peptarulai este de sarate la miglocă va fi de 40 m.m., înălțimea,
22 milimotre, 6ră aceeaa falsei martengale de în totalii a ghirlandei de 170 m.m,, lăţimea
ghirlande în totală de 140 m.m, înălţimea co28 mm,
îi
Frâuli, de pele de Jaci nâgră cu botniţe, a rânel de 62 m.m. şi lăţimea de 54 m.m. Voră
căruia lăţime d'asupra botului va fi de 28 m.m. mai fi asemenea, ornate la partea superidră de
şi extremităţilo do 19 m.m. Fruntarulă, fălee- către unii galonă lată de 12 m.m., aplicat d'alele, cari susţină zăbăluța şi dârlogii zăbălu- supra cusăturei capacelorii, astă-felă spre «
ţei, vură fi îmbrăcaţi pe partea exteriră cu ascunde acea cusătură, partea din josă a acogalonă de aură, zăbala de oţelii în forma unui perişeloră portă-pistOlelorii se va ataşa de şeaŞ, (s6ii disăi gâtii de lebădă) avândă ca orna- îmbracă prin midlocalii a câte ducă încheetori
mentă la capatele ambuşurei (drugalii) ună e- de curea cusute de desubtulii lorii și a duoi nacusonii bombată surmontatii de nă corână re- stari mici corespundători fizaţi pe şea-îmbracă
gală po care va fi inițialele domnesci C şi a că- pentru acestii sfirşitii.
b. dica ţinută,
reea mărime cate în înălţime de 63 m.m.. 6ră

lăţimea măsurată la, midloci de 36 m.m. Tote

Șeaua, ca, cea de mare ţinută cu acecaşi chin-

extremităţile curelelorii căpeţelcă cari se încătărămeză voră fi ornate cu florea în formă de
ânimă despre care s'a vorbită mai susă.
Ca strună de reservă, care obicinuită esto aşedată po curdua căpeţelei d'asupra capului,

gă, trăgători şi scări,
Pofiluli, de piele de blancii n6gră, forma,
celui de mare ţinută, cu acelcaşi ornamente.
Peptarulii, iăcra de piele de blancii, forma
şi încătărămareatîntocmai
ca cea de mareţinută,

căroră extremităţi voră fi fisate de amândouă
părțile pe curea prin dnoă ilor! de forma celoră

curelelorii do 19 m.m. sub gâtiţe (sous gorge)
şi lățimea dârlogilori de 20 m.m. arendă frun-

16rea tunicei, dintr'uă singură bucată cn colţuri d'iînapoi, presentândă unghii de 62, colțurile inainta rotundite, aşedate d'asupra şele! şi închingându-se printr'uă chingă de lână
albă țesută, aplicată pe de desubt; căptuscla
de pinză grâsă negră.

ună ornamentă la alimuri; zăbala (cu strună

va avea ducă băntuşâre de metalii auritii, ale

Frâulă, de piele âe b'anciăi nâgră, lăţimea

vorbite de la estremităţile cureleloră şi susţi- tară şi botniţă a
nute în midlocă printr'uă mică corână masivă șa fi de 32 m.m.,
relele, zăbăluţele
fixată pe cor6na de d'asupra capului.
Șea-imbraca, da postarii civitii închisă, ca- aurii întocmai ca

sa-îmbraca va fi ornată împregiură pe mar-

gine cu trei galâne da aurii, dintre caro celă

din midloc în lăţime da 68 m.m., 6ră cele-alte
duoă laterale da 30 m.m. fie-care, aplicate la
ună intervaliă de 8 m.m. de celă din midloci,

va fi totii do nă-dată bordată de ună paspoală

de cul6rea fondului ci; la ună intervală âncă
de 8 m.m. da la galonulă interioră va mai fi un

altă galonii de aceeaşi lăţime ca acâsta;]a uă
înălţime de 140 m.m. de la fie-cara colții, măsuratii de
A brodate
de stejari
midloculă
xelief câte

Ja galonulă laterali interioră voră
în aură în roliefii câte ducă crângi
care vorii forma vă ghirlandă, în
cărora vori fi asemenea brodate în
uă corână regală, lăţimea fie-căreea

crăngi măsurată la midlocul eiva fi de 50 m.m,,
&ră înălțimea ghirlandei în totală de 210 m.m.,

căria lăţime d'asupra botalui
6ră extremităţile de 19, cuşi frantarali, va fi de firii do
la mare ţinută fără însă nici

ordinară) de oţel de forma celei de mare ţinută
fără nici un ornament, extremităţile cureleloră
care sa încătărămeză afară de sub gâtiţă, tor
fi determinate prin uă placă de alamă cu col-

ţurile teşite la extremităţile loră şi nestampate; zăbăluța va fi susţinută de fălcile ei prin
duoă strune de alamă galbenă, în lungime de

82 m.m., având la partea superiră ună drugaleți de alamă în lungimo de 62 m.m., care

se va petrece printr'ană înclii cusntă pentru
acestă sfirziti la partea de josă a fic-căreia

fălcele şi angagiată în uă mică petrecătre fixată asemenea, pe făleea.

Frâuli de mică ţinută ca şi cel de mare ţi-

nută, va avea, strună de reservă po partea sa-

pra-capulni. 'Tâto cătărămile şi ornamentele

de alamă galbenă aurită.

.

ea-îmbraca de mică ţinută ra fi do postar
civită închisă culdrea fondului tunicei, dintr'uă
singură bucată cu colţu în unghiă de 48 gra-

de, simple, fără nic uă broderie, purtându-se

pa sub şea; căptuşela nâgră. Ea va î împresu-

,
,
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rată de unii galoni de aurii latii de 42 m.m. [care, desemnulă disă în unghiuri, galonulii Ja-

aplicată între duoă suitaşe de aurii
ună întervali de 3 m.m. La unii alt
de 8 m.m. de suitaşulii interiori va
plicată uni altă snitaşă de aceleaşi

ca şi acesta.

-

cusute la
interval
mai fi adimensii

Acoperişele portii-pistoleriloră, de piele îmbrăcate cu postari civită închisă, culorea fondului tunicei ca şea-imbraca , împregiurate cu
acelaşi galonii şi suitaşi descrise pentru şeaîmbracă.

Lungimea şea-imbracei sub şea de 66 centim,
>
„>
>”
>
>
>
Șea-îmbraca se va

deînjosăde 95
2
deînaintede 64
>
ded'inapotdo 7?
>
putea purta fără portă-

pistâle în inspecţian! parţiale.

Ari. 81. Pentru generală de brigadă
a, Marea şi inică ţinută, harnaşamentul generalilorii de brigadă va fi întocmai ca celă
descrisii pentru generalii de divizie cu aceleaşi

ornamente, cu deosebire numai că şea-îmbraca
şi porti-pist6lelo voră avea un singură galonă
sti suitaşiă interiori.
!

terală exteriori va fi aplicată la ună intervală

de 5 m.m. de postavul ce bord&ză şea-îmbraca,

acestii paspoalii,.va fi de postavă roşu culGrea,

bandei. — In fie-care colții la înălţimea, de uă
sută tral-deci m.m. măsuratii de la galonulii
lateralii interiori va,fi brodată de firă de argintă în relief inițialele Domnesci surmontată

de nă corână regală şi întranita la partea de

josă printr'aă bandă asemenea brodată de firii
de arginti, în lăţime de 12 m.m. şi lungimea,
în totală de 130 m.m. pe care ra fi scrisă în
litere de aură devisa (Nihil Sine Deo), înâlţimea gifrei în total cn corâna va fi de 180 m.m,
lăţimea, măsurată susă sub corână de 90 m.m,,
măsurată josii d'asupra bandei 120 m.m,
Şea-imbraca va mai avea aplicată d'amânduoă părţile pe marginea de jos lîngă paspoalulă ce o bord6ză în dreptulă chingelori gelei duo bande da piele de lac nâgră, fie-care

din ele în înălţime şi lăţimea 240 m.m., colţu-

rile acestorii bande voră i rotandite la partea
superidră.
.
|
Acoperişele porti-pistolerelorii de piele albă,
îmbrăcate cu postavă albastru închisă, culârea
fondulni şea-îmbracel, împregiurate ca ace-

lea'şi galone do lână şi aară descrise pentru
Art. 82. Statii- majoruli; Domnesci

Mare ținută, Şeaua da piele albă (cuir fauve) forma englezâscă, cu portii-pistâle a căroră
xârfari voră fi de alamă, cu obiânculi de d'inapoi şi prelungirea bandelori (prolongement
des mamelles) motile, trăgătorile de aceeaşi
piele, scările de oţel, chinga do lânăalbă ţesută.
Pofilulii, de piele de laci nâgră cu garnitura
de alamă, un nasture mare bombat de 180 m.m.
în diametru, d'asupra crupel calulni între cele
duos bifarcaţii, elii se ataşâză la şea în chipulă

şea-imbracă la uă înălţime de 54 m.m. măsurată de la marginea galonului de aur interioriă,.
va fi brodate de firii albii po fio-care din ele iniţialele Domnesci ca, cele descrise pentru colțarile şea-imbracei; înălțimea acestori iniţiale
în totală cu corona va fi de 42 m.m., lăţimea
măsurată sub corâna 20 m.m., măsurată Wasu-

pra bandei de 30 m.m, .
Acopenşele portii-pistolerelorii vori fi întrunite printr'uă bandă de piele de Jacii nâgră, şi
se voră aşeda pe portă-pistolere încheindu-se
printr'uă cheetâre de curea cusută pe banda
„descris pentru pofilulii harnaşamentului ofi- de piele co fixeză port-pistolerile Ia gea şi pringerilorii de cavalerie.
tr'unii nasture fixati pe banda ce întranesce
Peptarulii, de piele de lacă nâgră cu false acoperişele porti-pistolereloriă, prin alte ducă
martengale fiind întrunitii în peptulă calului cheetori fixate de desubtla partea de d'inaintea
printr'ună nasture de alamă de forma și dimen- loră, şi dnoi nasturi corespundători fixaţi pa
siile celui deserisii pentru pofilală harnaşamen- marginea de desubtulii bandei ce ataşăză portii“tului de mică ţinută a peneraliloră.
pistolerile la şea,
"
Yrâulă , de piele de laci nâgră, forma, diGeamantanaşulii, de postavii culdrea fonmensiile curelărimei, zăbala şi ornamentele în- dului şea-imbracei, rondelile voră fi împregiutocmai ca cele descrise pentru frâulii de mică rate pa margine de ună galonă de aură, lăţiținută a generaliloră,
mea şi desemnalii celorii laterali de la şea-îra-

Tâte ornamentele vădute şicătărămile, vorii bracă avândii brodate în midlocală fie-căria,

fi de alamă aurită.
" Şea-îmbraca de postavi albastru deschisi,
cul6rea fondului tonice, dintr'nă singură bn-

sub
cată, la colţ unghiuri de 48 purtându-se
gea, căptuş6la da postavă negru,

Şea-imbraca va fi împregiurată de uă bandă
(lăţimea 38 m.m.) de galonă de lână (poil do
chăvre) roşu închisă cnl6rea lampasulul pantalonalu;, aplicată pe marginea şea-îmbracei în“tre duoă galâne de aură late de 10 m.m, fie-

inițiala descrisă pentru acoperişele porti-pi-

stoleriloră, rondelile voră fi întrunite cu geamantanaşulă printr'uă paspoală de postav cu-

l&rea bandei şea-îmbracei, galonaulă însă va fi
aplicatii în întru rondelilorii la ună interval

de 3 m.m. de la paspoală. — Lungimea gea-

mantanaşului va fi de 430 m.m., grosimea lui

măsurată pe din afară la capete lingă rondele
va fi do 380 m.m. în diametru,

Geamantanaşulă se va ataga la şea prin trei
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- curele de piele de lacii ngră, din care cea din îmbrace! roră purta brodatiă în firă deauriă ri.
:midlocii petrecându-se printr'nă gaură practi- bombă îmflăcărată.
-cată în oblâncă (şi căptuşită cu alamă), se va
încătărâma în uă cataramă fixată la celă-altă
Art. 84, Harnașamentulă ofigerilori,
capătă ală ci; 6ră cele duoă de margine se vor
înfanteriei
petrece prin duoă sc6be fixate pe arca de d'ina,
Pentru
oficerii
superiori marea ţinută.
"apoi şi se vor îocătărâma tot în acelaşi moi.
Şeaua, cea englezâscă cu portă-pistolere şi
b. Mica ţinută.
Harnagamentulă de mica ţinută, va fi întoc- oblâncă, întocma! ca acea descrisă pentru cor“mai ca cel de mare ţinută, cu deosebire că pulii de statii-majoră.

gea-îmbraca va, fi de forma disă de infanterie,

Zrtuli, peptaruli şi pofilulii, de piele de

: furmândă cu colţurile de d'inapoi unii drepti
unghii şi împregiurate pe margine Qe ună ga-lonă de luă (poil de chârre) culorea lampasu-lui, lată de 38 m.m, precum şi deaniială duoi-

blanci negră, forma, dimensiile şi ornamentele
asemenea, ca acelea prescrise pentru oficzrii ae
stată-majoriă.
|
Seca-îmbraca, de postavă civită închisii, cu-

“Ja partea interidră la unit iutervalii de 3 m.m.
“do celă d'ântâii; galonulă cel lată va fi a- plicată la interval de 5 m.m. de paspoala ce
bordează gea-imbraca; acestă paspoală ra fi
de postavă, culârea bandei, totii d'că-dată va
avea la partea stângă uă bandă de piele de
lac nâgră de dimensiile descrise pentru acea de
- la partea stângă a şea-îmbracei de mare ţirută.
Acoperişela portă-pistolerelorii vor fi de piele
- de lacă nâgră şi se voră aşeda pe portă-pistoJere în modală descrisii pentru acele de mare

da stati-majoră, va fi împregiurată de un ga-

lea, de aceeaşi culâre, lățimea 18 m.m. aplicată

ţinută.

Art. 83. Corpulii de stati-majorii
a, Pentru oficerii superiori (mare ţinută )
Harnaşamentulii ofişerilorii din corpulă de
- stată-majori va fi. întocmai ca acelii descrisii
pentru stată-majoruli Domnescii, cu deosebire
că şea-îmbraca acoperişelori portiă-pistolerelori şi giamantanaşulă rorii fi de postarii ci" xită inchisi de culorea fondului tanicei; asemenea galonuli de lână ce le împresoră şi paspoalele de culârea roşu ecarlati, nuanţa lampasalui pantalonului; în unghiurile de d'inapoi
a şea-imbracei la aceeaşi înălţime vorii purta
brodate în firă de aurii, granata cu fulgare ca
broderia de la gulerii, pa acoperişele portii"pistol:reloră şi geamaotanaşulă nu va fi nimic
brodatii,
|
Pentru ofgerii inferiori acelaşi harnaşamen:,

cu deosebire că şea-îmbraca în locii de ducă

" gal6ne de aură ra fi împreginrată numai do
“unulă, adică : de acelă interiorit aplicati toti
pe marginea interidră a ga'onului de lână.
b, Mica ţinută. Atâtă pentru ofigerii supe-

ziori câtă şi pentru cel inferiori, mica ţinută
va fi ca cea prescrisă pentru statii-majorali

Domnrescii, cu deosebire numa! a nuanţelorii şi

lsrea fondului tunicei, forma cele] a corpului
lonă de aură lati de35 m.m. de semnulii disă

în unghiuri şi bordată da vă paspoală de postavii culârea distinctivă a regimentului, galonulii va fi aplicată la margine la unii iatervali de 5 îm.m. de acâstă paepoală; pe fie-care

colţ da d'inapoi a şea-îmbraceila uă înălţime

do 8 m.m: de la marginea înteri6ră a galonului, va fi aplicatii de brooză aurită numărul
regimentului pentru regimentele de infante-rie. şi cornulă. (cor de chasse), în interiorulă
căruia va fi aplicatii în brocză aarit numărul
batalionului pentra bataliânele de vănători;
pentru genii uă bombă înflăcărată şi pentru
pompieri doot topâra încrucişate, asemenea
giamantanaşulă şi acoperişele portii-pistolereloră voră îi cela descrise pentru corpulă de
stată-majoră, cu deosebire că fondurile gia-

mantanaşului voră fi împregiurate de unii galonii de aurii, desemnul celei de şea-îmbracă lat

de 15 m.m., avânâă aplicati pe ele în bronzi
aurit numirulii regimentului sâă atributele

ca acele da Ja colţurile şea-îmbracei, însă în
mărime proporțională,
b. Mica ținută.
Acelaşi harnaşamentii cu deosebirea acoperişeloriăi portii-pistolerelorii, cari vor fi de piele
d- lac nâgră, galânele şea-îmbracci şi a giaman-

tanaşulul de jână (poil de chesre), cul6rea disticctivă a regimentului scii batalionului, numărulii stă atribuţiile respective aplicate totii

la aceeaşi înălțime de bropzi aurită. Forma
şea-îmbracei ca aceca de mică ţinută a ofigeri-Joră de stată-majoră.
Art. 35. Regimentele de roşiori
a. Pentru ofigeri.

Marca ţinută.

"că la gea-imbraca pentru oficerii inferiori în
-locii de ducă galâne de lână, va fi numai celii

Seaua, de piele albă (cuir faure) ca portăpistolere, pieptarulă va fi întocmat ca cea do

HMarnaşamentulii ofigerilor statui majori

prelungirile bandeloră mobile, trăgetorilescărilori de aceeaşi piele, chingile dise de sfâră albă

lată. suprimânda-se celă îngusti interiori,

astă-Qi (şaa englezâscă cu oblâncii d'inapoi)

de genii, va fi cel descrisă pentrn oficerii de
stată. majoră, cu deosebire că pe colţurile şca- scărilo de oţeli.

:
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Pofiluli, de aceeaşi piele, cu garnitură de a- ferii fixato pe arcada do d'inapoi pentru acestă
iamă, un nasture bombati (mărimea 130 m.m.). sfirşită, lăţimea curelelori geamantanagalui
„Freuli, de piele albă va avea pe frantariă va fi de 18 m.m.
cinci nasturi mici bombaţi do alamă, colţurile
b. IZârnaşamontulă de mica ţinută :
îruntarului cu colţurile botniţei se va întruni
Va fi ca şi celă do mare ţinută cu deosebire

prin duoă diagonale de lănţişâre de metală, a- că şea-îmbraca purtându-aa sub gea va fi din-

vândă în punctulă unda se încruciştzi un nasture mare de alamă în mărime de 150 m.m.
în diametru; botniţa va area asemenea ui gar-

nitură de alamă, forma frâalui şi a câpăstrului trupei; căpăstrulă în paradă nu se va purta, îrală va ma! avca ca ornamentiă uă subfălcea de aceeaşi piele încătărămată de amânduoă părţile în dreptulă cătărămilorii de susă
a căpoţelei, cari atârnând în josă pe sub gâtolii calului, extremităţile ci voră fi întrunite
printr'nă bombă din cara va eși uă crinieră de
pării da calii albă, în lungime de, .. m.m. lungimea sub-fălcele în totulii, măsurată do la cătărămi în josă fără crinieră va fi de 460 m.m,
zăbaia da oţelii formă engleztscă en ramurile
drepto, cătărămile vădute, nasturele şi tâto
garniturile de alamă galbenă.
Șea îmbraca, dintr'uă singură bucată cu colțurile Vinapoi, presentând ughinzi de40 m.m,
de cul6rea fondului tunicei, fiiadă împregiara-

tă pe margine de uă bandă lată de S0 m.m. de
postavă cul6rea braudeburgariloră care în par- tea din întru va fi tăiată în unghiuri ; pe partea din afară ofigorii inferiori vorii avea unii
snitaşii de firă de aurii, po partea din întru
ună asemenea, suitaşi care urmândă zigzagurile unghiuriloră se va întrani la fic-cara colț,
Ja care pentru ofigerii superioră se va mai adăoga la partea din afară câte ună galoni de
firă de aură lată de 20 m.m., şea-îmbraca nu
va avea ca atributii pe colțurile ei nimica, şi
se va aşeda pe şea, fisându-se printr'uă chingă
de curea culorea şelei,

în partea stângă,

care

ss va încătărăma

împregiurâtârea de aceeaşi

piele, de forma celei de la gea-îmbraca trupei,

tr'uă siugură bucată de postavii, cul6rea fon-.
dului tunicei, forma celei de infanterie, mica
ţinută presentândă la colţurile de d'inapoi un-:
ghiuri de 84 şi împregiurată două bandă de (poil

de châvre) lăţimea 40 în.m. culGrea brandebur-

gurilorii, acoperişele port-pistolerelori şi banda
do piele de la, marginele de josii a şea-îmbracel

de piele da laciăi nâgră.
c. Pectru trupă :
Şsaua trnpeă se compune :

Testulă cu talpele de lemn, arcadele de ferii
şi oblânzii dinapol. Arcadele suntă unite printvuă bandă lată de piele,

printre care treca

prin midloculă țestalui şi este legată strânsă

de părţile laterale a, talpeloră prin cordonanțe
do piele.
,
Seările, de fer lastruite santii atârnate prin
trăgttori (curelele de scări) de talpă care amânduoă părţile voră fi găurito pentru acesti
sfirşită,
Chinga de piele formată din duoă bucăţi va
A fixată în talpe şi se va încătărăma printr'uă
cataramă mare în partea stângă.
Clapele asemenea, de piele firate tn talpe d'asupra chingei,
Pungele, (sacothes) de piele şi în mărime de
a conţine objectele de grajdă, avândii în partea, d'asupra âncă câte uni buzunară şi capace,
sunții aşelate po arcada dinainte fiind legate
de talpe prin ciochinări ce se vorii petrece prin
chiotori fixate în partea de d'înainte a talpei,:
ră d'asupra se vor fixa de arcadă printr'uă cu-

reluşe cu cataramă,
Bidonulă aşedati întruni toci de piele, se

va atârnala stânga înapoi detalpă printi'uniă
belciugiă de fiarii sucită.
,
va mai avea de amânduoă părţile ei, pe margiPunga penru poteove, de piele în mărime
nea de josă în dreptulă chingelorii, ducă bande pentru a conține potcâvele de reservă cu cuiele
de piela culârea, şelei, în înălțime de 105 m.m. lor, sa va ageda tot asemeneaîn drâpta înapoi.
şi Jăţimea de 265 m.m., colţurile de susă a aToculii carabinei, atârnată prin duoă curele .
cestoră bande voră fi rotungite.
care se încrucişâză pe punga din drâpta.
Geamantanaşulii, de postavul câmpului şeaPofiluli, este încătără
mat în duoi cătărămi,
îmbracei, rondelele vor fi impregiurate pe mar- fizata în partea d'inapoi a talpeloră.
gine de uni galoni de firă, lăţimea celui înPieptaruli, va trece printruă cheetâre figustii de „la şea-imbracă, avândii aplicaţi:în xată la punga d'inainte, din drâpta printr'uă
midlocul rondelelor No. regimentului în bronz altă cheetâre fixată pe puncte (banda, ca trece
aurit, langimea geamantanaşulvi ra fi de prin midloculă ţestului) şi se va încătărăma
450 m.m. iar grosimea luj măsurată între pas- în partea stângă.
.
,
poalele rondeloriă de 180 m,m., aceste paspoale
Perina, de piele, în forma unei şeli engle-:
vori fi de culârea distinctisă a gea-îmbracei; zesck, se va fixa inapol printr'uă cheetore ce
geamantanașulii se va atașa sub oblânculi şe- so va petrece în oblânciă, 6ră d'inainte prinlei prin miqloculă a trei curelăruşe do culârea truă cureluşe cu cataramă.
|
şelei cu cătărămi, acea de midiocăi se va peBuzunările perinei, voră fi făcute în căptutrece printr'nă gaură practicată în oblânc, ră gala perinei în partea stângă, astiă-ielă ca aîncătărămânduse în acelaşi modă; şea-îmbraca

cele ducă de la căpeţelii, prin ducă scbe de şedânădu-se efectele în ele să iea cu totulă for-
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ma părţiloră de d'inainte a, clapelorii gelei en- galonaului, inițiala Domnâscă de forma şi dimensiile celei descrise pentrn harnaşamentuli
glezesci.
Frtuli, se compune din duoă bucăţi, căpă- adjntanţilorii Domnesci ; bandele de piele de pe
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fi de piele
struliă şi căpeţela frâuluy; căpăstrulă are ună marginea de josă a şea-îmbracei ror
frontali şi la belciugele din drâpta şi din stân- de lac nâgră, de forma şi dimensiile celei degaale botniţei, se va atârna prin duoă strune scrise pentru gea-îmbraca ofişerilorii de roșiori, .
zăbăluța,
6ră căpeţela avendi numai fălcile, se va aşeda pe şea încheindu-se în chipuli deva fi împreunate cu căpăstrală printr'uă chee- scrisă pentru şea-imbraca ofigerilorii de caratre de piele ce se află po căpăstru d'asupra lerie printr'nă chingă cu împregiurătâre de piele,
capuluişi se închee printr'unii nasture de cu- cul6rea şelei, acoperişele portă-pistolereloră de
postavă culOrea fondului şea-imbracei, făcendă
rea ce este fixată pe ea.
Şea-îmbraca, dintr'uă singură bucată de po- parte din şea-imbracă oră fi împregiurate de
staviă, culOrea câmpului tunicei, fiindă împre- trei semi-cercuri de acelaşi galoni, aplicate la
giurată do uă bandă lată de postavă, cul6- unii intervalii de 20 m.m. anulă de altulă.
b. Alica'ţinută.
rea brandeburgurilorii, care în partea intericră
Harnaşamentală de mica ţinută, va fi acel
va, fi tăiată în unghiuri, partea exteridră va
avea unii găitanii de lână ca acelii de la bran- descrisii pentru mare ţinată, cu deosebire că
deburgurile tunicei, grosii de 5 m.m. în patru şea-îmbraca, de postară culGrea fondului tunimuchi, pe partea ințeriră unii asemenea găi- cei, va fi de forma celei descrise pentru oficerii
tană; urmândiă zigzagurile unghiuriloră, se va de cavalerie fiindă împregiurată de un galonii
" întârce asemenea la fie-care colţă în cercă în de lână (poil de chovre) lată de 40 m.m. cul6“ partea drâptă şi stângă pe marginea de josii rea celei de la gea-imbraca de marea ţinută;
a găa-îmbracei, în dreptoli unde vine pictorulă acoperişele portii-pistolerelorii şi banda de la
călăreţului va fi uă bandă de piele culGrea ge- marginea de josă a şea-îimbracei va fi de piele
:
1că, lată de 120 m.m. şi lungă de 340 m.m,, de lacii nâgră. "0, Pentru trupă.
gea-îmbraca va avea la partea dreptă de d'inŞeaua, cu accesoriile ei, va fi acea, descrisă
ainte în dreptală tocului carabinei, uă deschidătură en capacă în formă de buzunarii, prin pentru regimentele de cavalerie,
Şea-îmbraca, în tocmai ca aceea a ofigericare se va trece vârfulă ţevei carabinei pentru
a'se angapia în locul ce este fixații la sacoşa lor cu deosebire că bandele de piele dela mardrâptă. Chinga asupra cu împregiurătOrea va ginea ci vorii fi de blanciă negru în dimeusiile
„treco prin duot cheetori cusute pe şea-îmbracă descrise pentru şea-îmbraca trupel cavalerii de
în partea de d'iînainte, va trece pe sub oblânci linie şi chinga cu împregiurătorea care fix6ză
şea-îmbraca pe şea de aceeaşi piele şi încătăşi se va încătărăma în partea stângă.
Saculii, pentru furagit de pânză grosă, se ra rămându-se totăîn modul descris pentru trupa
purta sub oblânci d'înapoi d'asupra mantalei, cavalerii do linie, cră inițialele de la colţurile
legată cu ciochinările, destinate pentru lega: de d'inapoi rorii fide postari galbeni limoniă,:
tală mantalei.
aplicate la înălțimea şi dimensiile prescrise
Tătă curelăria harnaşamentulai va fi de piele pentru ofgeri.
“albă (cuir fauve).
!
Art. S7. Harnaşamentulii călăraşiloră şi ali
gendarmiloră de Basarabia
Art. 56. Harnașamentulii gendarmilor călări
de Bucuresci şi Iaşi
a. Pentru ofigeri.
Harnaşamentuli complectii va fi acelă dea. Pentru oficeri :
scrisă pentru ofigerii de roşiori, frâulă, peptaAlarca ţinută,
Harnaşamentui complectii de formă şi di- rută, pofiluli şi curelele gemantanaşului, ra, fi
mensiile celui descris pentru ofigerii de în- totii de piele albă ca la roşiori.
Şea îmbruca, întocmai ca la roşioră însă fon=fanterie, cu deosebire că totă curelărimea, în
locit dea fi de piele ngră va fi do piele albă ca dul de culorea tunicel, ră banda de postavă
roşu caşi culrea brandebargutilor. Şea-imbraca,
a trupei.
Şea-îmbraca dintr'uă singură bucată de po- călăraşiloră în mică ţinută întocinai ca a rostavi civită închisă, calorea fondului tunicei, şioriloră de mică ţinută.
Chinga şi împregiurătorea, va fi ca la ropurtându-se d'asupa şelei, va fi împregiurată
de ună galonă delână (poil de châvre) roşu, cu- şiori. — Geamantanaşulii de aceleaşi dimensii
l6rea reverului tunicei, latii do 45 în.m, şi apli- însă de postari roşu culGrea ca cela! a brandecatii la uă distanţă de 20 m.m. de paspoali de burgauritoriă ; pe fandulă geamantanaşului se va

postarii roşu, culorea reverului cara o bordâză purta No. regimentului de bronză aurită, diavenâi câte patru colţuri rotundite, şi pe cele stincțialn gea-îmbraca între ofigerii soperiori şi

d'inapoi în bronz aurit şi în relief la uă înăl-

ţime de 140 m.m. de la marginea intericră a

inferiori va fi ca la roşiori, galânele fiind do aur.

Harnaşamentulă trupei este celă actuală.
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Ari. 88. Marnaşamentulă ofigerilori sanitari | fălcare cu patru cătărămi din care duoă pentru suită, €ră duoă pentru a se fiza de zăba,
a. Harnaşamentulii complectii descrisii penZăbaua, va fi întocmai ca cea englezâscă
tru ofiţerii de infanterie cu deosebire că port- drâptă, fără nici uă altă flâre, cu strună,
pistolerele vori fi în formă de cutie dreptii an- „ Fruntarulă , are lăţimea de 30 m.m: ca şi
ghiulară, terminate printr'uniă tab de tinichea căpeţtua,, 6ră fălcarele şi cele-alte curele cu ernată cu unii sabotii de alamă; fondulă cu- dârlogi 18 m.m., duoi dârlogi cu uă gâiţă,
tiei de tinichia, totulă este acoperitii cu piele, ducă paftale, uni biciii cu nodii englezescă,
capacitatea portă-pistolereloră permite de a împletită şi duoi portii-dârlogi.
conţine într'ânsele nu numai pistâle ci şi ob„Trendeluţă, (căpăstruli) este do piele n6jectelo de prima necesitate pentru legătura gră, uă căpeţea ale căreia căpătâi se despartă
răniloră.
în falcare şi sub bărbie, unii fruntari şi bot- :
Pe tâte ornamentele de alamă va fi stampatii niţă, la căpătâile fălcariloră ducă mile în colatributuri, asemenea celoriă ce se află pe na- ţuri, de alamă, care priimescii duot barete cu
sturii tunicel.
|
zale, clarete şi zăbăluţa cu duoi dârlogiaăi
Şea-îmbraca cu geamantanaşulii, roră fi în- câdă de căpăstru încătărămată de uni inel
tocmai ca aeelea ale ofişorilori de infanterie, ds alamă care împreunâză prin uă limbă de piele
ex deosebire că pe colţurile de d'inapoi nu va gab-bărbia cu sub-fălcarulă, formând baza căfi nimici brodati,
|
păstrului (botniţă) lăţimea cureleloră afară de
Şea-imbraca ofigerilorii snperiori va fi împre- fruntarulă care este de 15 m.m, întocmai ca la
giurată de acelaşi palonii de aură, Cră aceea a muştuci (căpeţena).
,
oficeriloră inferiori de anii galonii de lână (poil
Şeaua, este de piele albă (cuir fauve) formă
de chtvre) galbeni în aceleaşi dimensii.
englezâscă, băndilo oblâncului se prelungescă :
b. Veterinari vor avea acelaşi harnaşament, şi suntă puginii rădicate, îndărătulii celui d'incu deosebirea că pe ornamente va fi stampati apoi a se putea bine aşeda geamantanaşulă;
ea atributii anii capi de cală,
nu are garnitură de alamă galbenă pe dunga
„Şea-imbraca inspectorului generală va fi de sa saperiâră cala trupă, ca portă-pistole, a căaceeaşi formă, însă împregiarată cu galânele rora vârfuri voră fi de alamă galbenă, ele suntă
descrise pentru generalii de brigadă, ne avândă fixate pe ună coburi de piele grosă roşietică,
nimică brodată pe colţurile d'inapoi, F'reuli, şi împreună pe partea Winainte a şelei prin uă
peptarulă şi pofiluli asemenea întocmai ca chingă de piele cusntă pe elii, şi care se încăacela alii oficeriloră de infanterie, însă în loci tărămeză pe sab pântecile calului acoperişul
de a fi piele de blancii nâgră, va fi de picle de porti-pistolelorii este de piele nâgră grâsă de
lacă nâgră.
,
jacii, cu nasturi de alamă şi chiotori, cari servă spre a se fixa.
.
Pofilulă este de piele nâpră cu uă singură
„Ari. 89. Harnaşamentulă ofigerilori, corpului
limbă pentra fxat de şea, 6ră cureaua de care se
intendenţei şi a celorii de administraţie
încătărămâză cârnatulă, este despicată în ducă.
Șea-îmbraca, pentru mare ţinută, cu culrea
a. Corpulă intendenței,
Harnaşamentulii analogă celui descris pen- fondului tunicei dinti'nă siugură bucață, cu col-.
tru trupele pedestre cu colorile distinctive ale țarile rotunde partându-se pe sub gea, împrecorpulai intendenţei, âră colţurile şea-îmbracei giurată pentru ofigerii interiori de nui galonă
simple asemenea şi pe acoperişele pistolerelorii de lână roşie (poil de châvre) culorea lampasuşi pe fandarile geamantanaşelorii nu va fi bro- la! pantalonului, lată de 38 m.m. şi aplicată
“dată nimică,
:
"d, Pentru oficeriă de administraţie.

„|la mă distanţă de 10 m.m. de marginea şea-

" Harnaşamentulă analogă celui a corpului
intendenţei.
!
„Art. 90. Marnaşamentulă pentru artilerie
a, Pentru oficeri.

Marea ţinută.
.
Freulii , este de piele ntgră compus din ducă
părţi principale separate, adică : căpeţeua şi
trendea.
Căpeţtua, este coronată de uă strană gal-

îmbracei, care va fi paspoalată cu postav roşu,
culârea lampasului. La fie-care colții de d'inapot va fi aplicată la uă înălţime de 50 m.m.
de la galonă în sasă uă bombă înflăcărată de
broză aurită, în mărime de 130 m.m. care pentru ofigerii de la regimentă va avea aplicată

stampa, sub flacără pe bombă No. regimentu-

lui respectiv de bronz argintită, 6ră pentru o-

fişerii din stat-majorală artilerieinrmai bombă
înfiăcărată fără nici anii numără,

Peatra ofigerii superiori galonulii, de lână
roşie ce împres6ră şea-îmbraca va fi între du05"
gal6na de firii de aurii'late de câte 8 m.ră. fiebenă de alamă, uă pafta, duoă urechi cu na- care și aplicate po partea inferidră şi exterioră
sturi, ună[fruntarii cu ducă flori, ună sub-gât- a galonului de lână la nă distanță de 4 m.m.
legii ca duot cătărămi şi duoă gâiţe, ducă - Acoperişele portă-pistolereloră pentru mare:

.
-
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ţinută vori fi de acelaşi postarii ca şi gea-îmbraca, de forma şi dimensiile prescrise pentru
acelea ale adjutanţilorii Domnesci, ornate cu
gal6nele şea-îmbracei artilerii,
.
Șea-îmbraca, pentra mica ţinută sâii de campâvie va fi pentru toţi ofigerii de culârea fondalui tunicei, dimensiile şi ornamentele întocmai ca acelea descrise pentru gea-tribraca da

mica ţinută a adjutanțilorii Domnesci, acope-

Tişele port-pistoleretor de piele nâgră culustru.
Geamantanaşuli este de postavii ca alii geaîmbracei, în lungime 450 m.m.,

Gămantanaşulii, este ca ali oficeriloră, însă
puşinii mai mare, fără galonă po rondele, granata do postavii roşu,
Re
Părţila frâalui, a şelei, gea-îmbraca şi gâmantanaşulă, suntă denumite în nomenclatura regulamentulă scâlei condactoralai.
- Mamurilecu peptară sunții prescrise în regulamentulsc6lei conductorului,nomenclatură.
În marşuri sâi manevre se voră pune păturilo înduoite în optă, atâtiă pe şea şi sub gea,
precum şi pe lăturaşi sub ham.

ră diametru

120 m.m., măsurat inte paspoatul rondelalori,
acesti paspoali este de postavii roşa, rondelele
voră-fi împregiurata do ună galonă de lână
roşie, desemnulăă celui de la şea-îmbrasă, lată

de 20 m.ni. şi în midloculi rondele!or uă bombă

înflăcărată de firă în reliefă de 41 m.m. înălţime.
b. IMarnaşamentii pentru tăte dilele.

In tote dilele şsua se portă cu uă mică şea-

îmbracă de ptslă albă pusă sub şea, fără g6mantanaş, cobur, pofil şi şea îmbracă mare,
c. Pentru trupă.
: Freulii, este întocmaica al oficeriloră, stru-

Art. 91, Jarnaşamentulă trenaluă
a. Pentru ofigeră, barnaşamentalii va îi analogii celui descrisii pentru cail oficeriloră de
artilerie.

|

.

-

Șea-îmbraca, confecţionată ca pentru arti-

lerie, este de postaviă cafenii cu paspoală de
postarii roşu, arândii galonalii de firii albă şi
nici uă cusătură în colţulii şea-imbracei, galonulă de lână ce împres6ră şea-îmbrâcă va fi

ca la artilerie,

b Pentru caiitrupei înhămaţi, harnaşamentulă va fi după cum se află descris pentru caii

na de resercă va fi do fer alb cu ramuri dropta.

artileriei, totii asemenea şi harnaşamentală

- Şcua, va fi întocmai ca a ofigerilorii, oblânculii de d'iînapoi ara garnitură de alamă pe
dunga sa superidră, pe port-pistol este ună
sacoşii şi pe partea drâptă şi stângă a şelei
mai are douăpungi pentru potcâvele de schimb.
Port-pistolele, vorii avea capaca de piele, ca-

cailorii de şea va fi ca ali cailor de şea ăi artileriei.
:
Şoa-îmbraca confecţionată ca aceea pentru
artilerie de postavii cafenii paspoalată cu postavă roşu, arâadă la 5 m.m. departe de paspoală unii galonii laţiă 4 m.m. de lână roşie.
Incolţurile şea-îmbracei nici nă distincţiune.
Alămurile întregului harnaşamentă voră fi

* Jitatea şi culOrea coburului.

.

Şea îmbraca, este ca a oficeriloră, granata
îns€.va ti de postarii roşu.

de metali albă.

ERATA
„Bluza călăraşilori, dorobanţilorii şi a miliţianilori, precum şi Zunica acestora ra, fi întocmai cum se prescrie în acestă broşură, însă fără tivela de la pole.

REGULAMENTU
ASUPRA TRANSPORTULUI MATERIALULUI SI PERSONALULUI XILITARU PE
"
DRUMULU DE FERU

(Decretă Ao. 1466 din 21 Augustii 1573)
Disposiţiuni generale

“Arte 1. Serviciulă transportalui materialului şi a personalului militară se compune din:
- 1. Bagagele şi efectele de echipamenti, sab
ori-ce categorie, cari însogesce trupele.
2. Medicamentele şi efectele de spitalii, efecte de îmbrăcăminte, de harnaşamentă şi de

culcare, cari s'arii expedui din ăeposite ssă
magazii.
E
3. Materialuli dependinte de serviciulă go|niului, artileriel şi echipagele militare.
4. Objectele dependinte de serviciulă subsistenţeloră şi în generală totii materialală de
| resbelă,

5. Transportul

ofişerilorii şi asimilați, a
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forța numerică a corpului şi greutatea aprozimativă a bagageloră, amintindii, de va fi casulă, ordinul în baza căruia, so va executa; €ră,
cu pugină înaintea, plecărel, merge de se asigură singar despre execuţiunea, cererel făcută.

zeadelor inferiâre şi amploiaţii militari, d'împreună cn caii şi bagagela lori necesare.

CAPITOLULU 1.
Execntarea

Art, $. In diua plecărei, comandantulă de-

serricinlui

taşamentulni ce plecă, presiutându-se la gară,
dă şefalu! de staţie unicatală şi duplicatulă
din foile de drumă; acâsta din urmă se certi-

Art, 2, Ozi-co transport sa execută în timp
de pace numai în urma unui ordini ali Mini-

fică de şeful staţiei şi so înapoâză comandan-

sterului, 6ră în timpi de resbel sâă turburare

sa execută şi după ordinulă comandantula! în-sărcinată cu direcţia generală a operaţiuniloră
militare, îu limitele regulamentului de fagă.
Este destulii ca în foia de drumii să fie notat

tului spre a/lă păstra până la terminarea margului.
.

priimirea ordinului de marş, ia măsurile necesare pentru pregătirea Gmenilorii şi pache“4area materialulal ca aro 2 urma marşuli,

straţia drumului de feră rămâne responsabilă,

mului de ferii înaintea plecărci, alta se va da

ln certificare se vacuprinde şi No. locuriloră

|

Art, 9. Comandantuli detaşamentului va da

adjutorulii putincios pentru încărcarea, şi descărcarea, bagageloră şi a materialelor de transportă, şi uădată încărcarea făcută, admini-

No. ordinului.
Arte 3, Comandantulă corpului, îndată după

a preda la destinaţie materialul în starea prisită, ca pentru orl-ce particulară, afară naFace cunoscută şofalay intendenţei (d6că se mai cândă perderea sâii stricăciunea ară fi proaflă în garnis6na de unde plâcă) spre a con- venită din causa ambalagiului stă altorii îm-'
stata No. 6meniloră, ală cailoriă, ali trăsuri- progiurări independente de midlocele administraţici drumului.
loră şi materialul ce are a se transporta.
Art, 10, După ajungerea la destinaţie, co-.
Art, 4, Constatarea acesta trebue a se face
de către gafulă intendenţei în ajunul -plecă- mandantuliă getaşamentului priimesce bagarel de diminâță, şi reseltatul va forma uă f6e gele, caii, trăsarile, ete. ete., şi dă şefulul stade drumnii (modelă No. 1), în tripiă expediţie, țioi duplicatolă fâai de druomi, după ce ba
din cari una se va da şefului de staţie a dra- certificată pentru executarea transportului.

de clasa, ], 1] şi III ce a fost ocupate de trupă
de la cutare pânt la cutare gară.
Art, 11. Dâcă suntă perderi ss stricăciuni,
ele se constată prin procesii-verbală făcută în
conformii legei comptabilităței Statului; a presenţa gefalui detaşamentului şi a şefului
de staţie a locului de destinaţie,
.
treia foc Qe drumă va rămânea corpului.
Dscă acolo există serviciului de intendenţă,
Aceste disposiţiuni trebuescă. păzite ori do
câte ori într'ună trajectă se trece după liniile se va anuncia spre a delega uni asistentă,
Procesulii-vorbală făcutii cu acâstă ocasiune
-Statalui pe acele ale companiiloră, sâă după
ale unel companii po acelei-alte şi vice-versa. va arăta naturalipsei să stricăciunei, cuantiJa cea din urmă staţie pentra a justifica terminarea marşului, şi apoi ambele aceste foi
soră fi alăturata ia corerea ce va face administraţia Aramului de feră penira ai se plăti,

- Art, 6, Tote.bagagele recunoscute de in- tatea, şi causa din care a provenită. Uă expe-

tendenţă a, se transporta aa vor pacheta prin

diţie originală a procesului va rămânea

şefu-

pului (din fondurile masei generale) în modul

cătra corpă prin calea erarchică şi a treia expediţie sa va opri la corpii pentru a justifica

“îngrijirea Consiliului de administraţie a cor- lui stației, una se va înainta Ministerului de
celă mai solidii şi cara ară garanta conserva-

rea intactă până la destinaţie. Pachetele voră lipsa până la definitiva aprobare.
Arte 12. Cândi se va întîmpla ca în cursul
"fi numerotate de la unulă până la celă din urmă, şi pentru fie-care pachetă se va nota nu- marșului să so dea unii ordin ca să se despartă
mărulii pachetului pe uă chârtie, pentru a uă parte din corpi pentru altă destinaţie, aservi cândă sari întâmpla să se ştârgă celă tanci şefulii garei unde se execută ordinali,
va nota pe duplicatalii şi triplicatulii foci de
după pachetă,
.
Arte 6. După terminarea pachetagiului, ba- drumiă numărul Smenilorii, ală cailor şi ma„gagele se voriă transporta la gară pe comptul terialulă co so desparte, şi fOia va rămânea a
administraţiei resbelului, celă puţinii cu 2 ore şefală corpului până la terminarea marşului,.
Arte, 19, Partea, care se va dotaşa de detamai nainte de a pleca trapa; acolo se vor cânva priimi,la casă de marş
tări în presenţa delegatului intendenței şi a şamentulă principali

-ofigoralui de îmbrăcăminte a corpului; greuta:%ea sa va nota în foile de dramă după modedulă citată.

|

Art. 7, Comandantulă corpului, cel pușină
-cu 24 ore înaintea, plecărei trupei, face -cono:scută înserisii şefului staţiei de ora plecărei,

în altă direcţie foile de drumu necesare de la
intendenţa locală ca şi cândi arii pleca din acelă loci. .
|
e
Art, 14, In generală, cândă se va sci de la
începută că vă parte din corpi s6ii materială
area urma uă direcţie separată, înainte de a
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sosi la destinaţie corpulă principală, atunci se
vorii face foi de ârumiă separate pe numele de-

tagamentului chiară de la plecare.
Art, 15, So urmeză totă acâată regală când
se pune în marşă anii dotaşamentii să când

se fac expediţii de materiale din orl-ca depouri
scii magazii, stabilimente d'artilerie, spitale etc., 6ră în cele-alte casuri printr'anii însărcinati alu părţii expeditâre care va asista la
sântăritii şi apoi va pleca împreună cu materialulă spre a "li preda la destinaţie.

staţie, şi va cere concnrsulii intendenţel, de ra.
avea trebuinţă,
|

CAPITOLULU 11
Disposiţii privitâre la materii

aprindetâre.
Art, 29, Este opritii a se admite prafă de
pușcă de resbeli, de mine sâă de venătâre în

Art. 16, Cele prerădute la art, 164 din re- trenurile de pasageri s6ă în trenurile mixte,

galamentuli magaziilori şi depourilorii pentru forma, proceselorii de expediţie, ss manţin
întocmai, fiindă relative la operaţiile din registrele magaziiloră. Pentru acesta însărcinatalii cu transportulii se va numi conductore
aga, cum trebue să figureze po procesele do exediţie (art. 125 din regulamentul depourilor).

Art, 17, Cândă ofigerii sci asimilaţii acestora călătoresciiîn interesulii serviciniui fără

trapă, ai dreptuliă la transportă în comptulă
Statului atâtă ei precum şi femeile legitime
şi copiii lorii, bagagele, caii şi servitorii reglementari, adică ofițerii inferiori de infanterie
câte unuli, cei călări şi oficeril superiori câte
duoi, 6ră oficerii generali câte patrn, întoc"mai ca şi cândă ară călători cu trupa; pentru

care intendența liber6ză foia susă Qisă.

Art, 1, Gradele inferiâre de ori-co armă
din armata, permanentă, reservă, călăraşi, mi-

Acestii materială nu pote fi transportată de
câtă în trenurile de marfă, cari n'arii conţine
nică uni vagonă de pasageri.

Art, 24, Prafelă de resbelă va trebui să se

predea drumului de feri în butoe înduoite. —

Prafulă de mine sâiă de resbclă va fi pusii întmanii sacii de pânză s6iă în cartuşe do chârtie
şi în butOe sfii lăqI de lemnă.

Muniţiile confecţionate voră fi închiso în

lăqi sâă butâe, după felulă lori şi conformă
modelului obicinnitii pentru transportală acestui prafă,
.
Art, 25, Batâele scă lădile cu prafii se voră
încărca pe tagâne acoperite şi închise cu o:
blâne făcute din plină, avândă resorturi de
ciocnire şi întramate să prinse de cârlige.
Art. 26. Cândă ună vagonă servă la transporti do prafă, pardosâla sea trebus să fie acoperită cu uă pânză impermeabilă, sprea nu
se resipi pe dromă,
-

liţiy, (acâsta din urmăîn casuri de concentrări)
şi dorobanţi, cândă se elibereză din servicii,
Art, 27, Se va erita po cât se pâte a se încândă mergii în concedii de convalescenţă scii cărca cu prafii vagânele armate cu frâne, în
sa întorci, aii dreptii la tarifele acorăato ca
pentru cei de sub stâguri.
Art. 19. Bagagele la cari aii drepti ofigerii
de orl-ce gradă atâtă în marşală cu trapa cât
şi cângii călătorescii fără trupă în interosiă de
sorviciă voră fi, în casuli de strămutare, celii

multii în greutăţile următore :

a. Ofigerii inf. neînsur, Ja uă gr. de 200 chil.

,

ce

d,

>

însaraţi> >»

>

400

>

5000 chilograme; greatatea brută a unui trans-

> super. neînsur., > >

>»

400:

>

portă nu va trece peste încărcatulă a 10 vagone, adică 50,000 chilograme; ca tâte ace-

2

>

casulii contrarii este cu totulă oprită a se întrebuinţa frânele; şi osebită de acesta, supra=
faşa ferărieloră, axuriloră ei pârgbhiiloră de
transmisiune a mişcărilorii cari voră fi aparente în vagâne voră fi cu îngrijire învelite cu
stofă scă acoperite cu mănunchiuri de lemnă.
Art, 25, Incărcarea unui vagonii de prafă,
coprindendu-se şi bntâele, este limitată la

>

însoraţi> >

>

800

»

> . S00
»
stea se va putea abate de la acestă disposiţio
>
> însuraţi> > >» 1500 » în casă de întâmplări extraordinare, după a€ră în casă de călătorii vremelnica ale servi- preciarea administraţiei de resbelă, şi care ra
e.

> gener. nefnsur. > >

ciulni, numai la una patra parte dintrezcestea.
Art. 20. Cândii militari) călătorescă isolatii,
foia de drum sc va sabscri şi do către comandantulă de corpi sâă de şefulă serviciului din
sare facii parte, ma) 'nainte de a sa riza de şe-

riloră publice,
Art, 29, Vagânele încăraate cu prafă se aşsdă la extremitatea trenuloi, opusă locomo-

fectiă sâi subprefecti,

din gare pentru composiţia

eailorii, comandantul detaşamentulni este obligatii a prevedea necesitatea ce va avea în

voră manevra cu machini locomotira.
Art. 30. Ori-ce transport de praf să mn-

face objectaliă une! decisiuni specială, conve-

nită între Ministerul de resbeli şi ală lucră-

fulă intendenţe!.
tivel, şi vorii trebui să fie totă-de-una prece=
Art, 21, În localităţile unde nu suntii ofi- date stii urmate de trei vagone neîncărcate ca
şeri dv intendenţă, eY sant înlocuiţi prin pre- praf stă muniţie de resbelii, — In manerrele

s6ă decomposiţia,

Art, 92, Pentra mâncarea 6meniloră şi a trenurilor, vagânele încârcate cu prafă nu se

cursulii mersului şi chiarii după ajungerea la | niţii de resbeli nu pâte fi mal mic de 400 chi-
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Jograme greutate brută, şi trebue să fie escortatii toti-dâ-una de trupă.
:
La locul plecărei escorta se ra cere toti-

dâ-una de agentulă însărcinat cu expediţia.—
Comandantolii călăraşilorii cărmia se adres6ză
cererea, transmite de urgență comandanţilorii

da călăraşi din oraşulii unde oscorta trebue
schimbată ună avisă coprindândă diua şi ora
sosirei trenului. — Escorta este totii-dâ-una
compusă din duoi călăraşi sâi duoi soldaţi de

-

Arte 37, Trupele şi amploiaţii garei priimescii ordine numai de la superiorii loră respectivi; acolo însă unde sorvicialii ambetorii
părţi sarii combina, superiorii se voră înţelege
între dânşii.
|
Art. 35. Transporturile mal mari şi în timp
de resbelă se voră regula prin diferite instrucţiuni date de Ainisteruli de reshelă şi lucrări
publice.
|
:

Art, 39, Pentru transpârte mici se vorii ob-

scrva următ6relo prescripţiuni:
Şeâi staţiiloră suntii încanosciinţaţi cât se.
ssă brigadieră.
„Art, 81, Companiile prevină pe comisarii pâto mai din vreme de către generalulă comangareloră de plecare şi sosire, precnin şi pe ori dantă stii generalul de divisie ori brigadă sâă
ce staţie unda arii avea loci vre-uă schimbare chiar de către comandantul trupelor de trans„de vagâne, ca să se zâtă priveghia mănairea portată, despre forga numerică (ofigeri, trupă, cai şi trăsuri), conformi disposiţinnilorii
încărcărei.
:
o
Art. 832, Escorta la paza prafolui şâde cu prevădate la art.7.
Art. 40, In privinţa întrebuinţărei telegraconductorulă trenului; este cu desăvârşire 0pritii escortei precomşi agenţiloră trenului a felorii calei ferate, acesta sa reguleză conform
- se urca, în timpul mersalui pe tagânele încăr- Jegei de concesiune,
Arte 41, Reclamaţiunile în privinţa execu. .
cate cu prafă.
- Art: 83, Pe timpul şederei timporale a pra- tărei serviciului se facă prin calea obicinvită
fului în gare, escorta nu lo va perde nică uă- crarchică.
dată din vedere, nici se va depărta de dânsele.
linie, din cari unulă

va trebui

să fie caporală

Art, 34, Companiile sunti însciinţate cu
24. ore inainte despre transportul prafalni sâi
". muniției de resbelii te are a efectua. Ela soră |.

CAPILOLULU IV

Xidldcelo

de transportii

-încunosciința în celă mai scurtă timpii pe MiArt, 42, Pentru transportulii trapeloră se
nisterulă de resbelii despre orele plecărei.
!
Predările la gare se faci după aceste a- reguieză cele următâre:
„1, Pentruoficeră sepunii compartimente clavisuri,
Cândii prafulă trebue să fie expeduit cu un sa I-iă şi a ll-a,
trenii de nâpte, elă trebue adusi la gară celi _9, Pentru trupă, trăsari clasa MIL-a şi, unde
puginiă cu duoă ore înainte de apusulă sârelui acestea, lipsescii, vagâne de marfă acoperite şi:
şi încărcat pe șagâne înainte de a se întaneca. arangiate cu băncile uecesare, ast-felă ca toţi
Art, 35, Fie-care transportii trebue expe- 6menii să pâtă şedea.
3. Pentru cai:
.
diatii din gară în gară până la destinaţia sea
a. Vagâne acoperita de mărfuri;
prin trenurile cele mai apropiate susceptibile
b. Vagâne de vite;
de asemenea încărcare. Cândii prin trecerea do
c. Vagâne deschise de mărfari cu marginele Ja uă linio la alta va necesita uă schimbare de
vagonii, acâstă operaţie nu se va face în ulti- înălțate,
4. Pentru piese, materială de artilerie şi.
ma gară a liniei I-iă de câtii cândă gara din
capalii liniei a 2-a este în stare a, priimi şi cx- trăsură de tot felulă : vagâna de mărfuri deschiso şi platforme.
|
o
A
pedia încărcarea.
„Art, 43, Vagănele şi compartimentele claAcâstă expediţie se face imediată în trena-

selorii |, 11 şi III rămână neschimbate în di-stribuţianea intericră, .
-.
Art, 44, In trăsurile de mărfuri destinate
schimbarea din vagâne de cât pe timpul diley. la transportarea trupei se aşâqăbăncide scânduri date la rândea, cărora, d6că nu suntă agedate la păreto, li se vor faco redemători pa-

zile sosite celă puţinii cu duct ore înainte de

apusulă s6relai; pentru trenurile sosite mai
târdiă, se Jasă pe a doua-qi, neputându-se face

CAPITOLULU III
Reguli

ginti înclinate, (fig. 1, 2, 3 şi 4) redemătârele. -

trebue să fie astu-felii aşedate ca să se pâtă.

generale

scâte cu înlesnire. Dâcă bărcile suntii aşedate:

Art, 36. Intimpă da pace, servicinlă trans-

de a curmezişuli liniei ferate, marginea infeTiâră a, redeinătârei trebue să fie astii-felă de-

deră ca unulă şi același atâtii de către trupă,
câtă şi de direcţia căilorii ferate; acestea se
ajută unele pe altele, fie-care în cercaulii atri-

părtată, în câtă să aibă lucăiraniţa cu gamela
legată, să încapă între dânsa şi banca şi astăfel ca intrarea şi eşirca din vagne precumă

„porturilorii militare pe căile ferate

buţiuniloră loră, .

-

se consi-

şi aşedarea ranițelorii să se facă cu inlesnire,,

;
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Arte 45, La uşile vagoneloriă de mărfuri se intre în vagâne acoperite, aceştia se vor transvoră pune drugi d'a curmedişulii şi ele vori
rămânea deschise în timpul trajeului, decă
temperatura permite, spre a putea, avea trupa
acră şi lumină.
,

porta, în vagâne descoperite.
Art. 593. Vagânele do vite si mărfuri, descoperite, pe cari s5 îmbarcă caii, trebne să
aibă marginele înălțate până la 1,57 metri;

Art, 46. Uâ cuantitate 6re-care de ragâne

esto bine înțelesiă că uşile trebue să aibă a-

de mărfuri acoperite scă furgâreali căror numări este fizatii la una sută vori avea ferestre
mici s6ă persiene, cari să înlesnâscă ventilaţiunea.
Se
" Aceste vagâne, în casă de insnficienţă de

ceeaşi înălţime.

gâneloră (fig. 5) inchise, se puni transversală
drugi la 0,94 metri de asupra podelei, rezemata în cârlige puse în modă de a se putea scotea

trăsură do călători, vorii fi maj cu preferință

întrebuințate, în câti va fi posibilii, pentru
transportulă trapeloră, de câţi cele-alta va-

gâne de mărfuri, ce nu se vori întrebuința de
câtii la extremitate, în casă de transporturi
însemnate.
.

Art, 47, Lastaţiunile de îmbareare, precum
şi la staţiunile intermediare so voră faco de

către administraţiunea calci ferate mat multe
rampe mobile cu parapete (scări) pentru a facilita îmbarcarea şi debarcarea trupeloră.
Art, 48, Toto vagânele destinate pentru
transportarea trupeloră rorii area în trajeulii
de nâpte lampa aprinse încuindu-se bine. Lu-

minatulă se face în comptuli administraţiok

drumului de feră.
Art, 49, Pe timpă gerosiă, după cererea, ofigerului comandantă alii detașamentului se pot
ascerne pac po josă în vagâne,cari se vorii da

Arte 54, La aşedarea cailorii îu lungul ra-

losno şi de cari se l6gă cail.

Art, 55. In vagânole unde se vorii
cail în curmezişă, se voră pune bariere
voră fisa la ambele laturi ale ragonului,
a opri caii de a, so întorce.
Pentru transporturile ordinare de cai
va putea efectua în vagâne acoperite,

aşeda
ce sa
spre
ce se
so va

instala întruni numără Gre-care de vagâne, ce

so pâto fixa la una sută, ca pentru transportul
detrupe, persiene destinate a înlesni veutilaţia,

Art, 6, Dscă în vagânele acoperite caii
staii de acurmezişiulii liniei, spra a se evita eşirea

lori, uşile

trebae nu

numai închise

cu

drugi, A6ră şi cu scânduri până la vă înălţime

Gre-care,
DI
Pentru trajeurile de nâpte, vag6nele de cai
acoperite se lumineză cu lampe în socotâla administraţici drumului de feră.

Art, 57, Pentra trajeurile lungi trebue să

de către intendenţă, In acestă casă, fumatul

se dea, pentra fie-care duoi să troi Omen: ce
se afiă la, cal scaune simple; în vagânelo deseste oprită.
:
Art, 50, Podsla la tâte trăsurelo destinate chise, scaune de atârnată, aceste din urmă
pentru transportarea cailorii, trebue să aibă sunt constraite din scânduri (grosime de 26 miuă grosime de patru centimetre; la casă de a limetri, lung! de 57 c.m. şi late de 39 c.m.)
pu avea acestă grosime, se va întări cu scân- cari suntii găurite Ia cele patra capete şi atârduri, băgându-se însă de sâmă ca cu arangia- nate cu patru frâughii de bolciugele do snaii,
rea acâsta să nu pârdă înălţimea cerută pentru astă-felii ca, să fie depărtate de la podâlă de
47 cm. Da băgarea cailor în vagâne, aceste
vagonele acoperite.
Art, 51, Vagânele de mărfuri acoperite a- scaune so atârnă în afară sâi se rădică pe avândă înălţimea cerută, suntă cole mai bune coperişiă prin uşă,
Art. 58, Pentra adăpatulii cailorii, se prepentru transportarea cailoră, căci în acestea
caii sunt mai pugini expuşi la intemperii de gătescă mat d'inainte, la staţiile destinate,
câtii în cele deschise, şi mal ai âncă avanta- mai multe găleți.
Art, 59. Vagânele deschise de mărfari, cari
„giulă de a se putea hrăni caii în timpul marsului, ceea ce, în cele din urmă, nu se pâte face, servi la transportarea pieseloriă de artilerie şi
din causă că scânteele lăsate din lccomotivă a trăsarilorii, trebue să fie araugiate ast-feliă
ca încărcarea şi descărcarea să se facă ca înpotă aprinde furagiulă.
Ele se întrebuinţăză cu preferinţă la trans- lesnire.
Art, 60. Lungimea platformelori acestoră .
portarea cavalerici, căci spaţiul dintre uşi
presintă destul locii spre aşedarea şelelori, vagâne după nminărulii osielorii (2,3 şi 4), este
şi astă-felii se evită de a mai lua trăsuri deo- de la 4 pânăla 5 metri; grosimea podele! nu trebue să fie mal subțire de 5 c.m,, şi la casii do
s:bite pentru harnagamentă.
Art. 52. Inălţimea minimă a vagonelorii în trebuință pâte să fie întărită.
Art. 61, Pentru fisarea pieselori şi a tră- .
punctele cele maijosii şiîn uşi se cere a fi pentru caii mai mici (cavaleria uş6ră) înşelaţi sariloră pa platforme se potă întrebuința şi

1,78 metri, neinşelaţi 1,0 metri; pentru cail fringhiile de furagii.

mari (cavaleria prea, artileria) îngelați sâă în-

Art.

62, Lărgimea locului necesarii pentru

şederea unui omii pe bancă este de 55 cm,, şi
hămaţi, 1,88 metri, neînşelaţi 1,80 metri.
Cândă se voră afla cai de uă mărime excep- pe acesta se caleuleză numărală Gmeniloră ce
țională, s6i astii-feli de cai cară n'arii vrea să trebue să cuprindă ună ragonă.

215

MILITARE

Arte 63, In vagânele în cari se transportă V. Pe vă lungime da 4,38 m. vă trăsură de
,
caii, pentru fie-care 2—3 cai rămâne câte provisiune,
c. Pe vă lungima de 7 m.,uni hachiii încăranii omi.
Art, 64. In vagânele deschisa, caii se punii cati ală colânei de pontonieri.

do a curmezişială liniei.
|
Art, 65. Intr'unii vagon Jată de 243 m.,

se calculăză pentru ua cal înşelati s6ă cu
-hamulii pe elă 0,S1 c.m., €ră pentru uni cală

- neiuşelati lărgimea de 0,71 c.ra. Cândi vagâ:-

neie ai lărgime mai mică, caii se punii pie-

(Desemnele alătarate arctă de la fig. 6—14

modul aşedărel trăsuriloriă).
Art, 96, Aâministraţia dramului de feri
esta detâre n înscrie pe fie-care vagonii numărulă Gmenilor şi ali cailor co pote să conţină,

după normele stabilite mai susi.

:

zişi.
In vagânelaacoperite caii trebue aşedaţi mai
rară, decă căldurile sunti mari.
Do se pună cala fig. 5, în lunguli liniei,
unde lungimea trăsurilor este de 5,23—6,27m.,

atunci vină câte trei caă, unul lingă
pe ambele părţi alo uşiloră.

altuli,
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Pregătirea peutru încărcarea trausporturilorii

Art, GG. Pachetagiuli harnaşamentului şi

atelagiului so facă, dâcă ele nu rămână pe cai,

-în spaţiulă golii dintre uşilo vagorelerii acoperite.

:

A

Arte Gîe Harnaşamentaliă şi atelagiuli cailorii ce se încarcă în vagâne descoperite se pune în acest casă în furgânele de bagage co fiecare trenă trebua găaibă, sii întruni vagon
anume destinată.

Na se pună mal mult de 5—6 şole una pe-

„ste alta; ele necesită ană spaţii do 0,94 c.m.

langime şi 0.78 e.m. Jăţime.

Art, 63, Aşedarea pieselorii şi materialului
de artilerie se va face precum urmâză:
Ilaterialuli, de artilarie

V

Art, 70, Incărcarea cailorăîn vagâne se faca după cumii

încărcarea are să se, efectueze,

prin îatarile mici să mari alo vag6neloră cu
rampo după peron sâă din magazia cu mărfuri.
Arie 71. Rampele potă fi fisa sâi mobile,
Pentru împreunarea rampelorii cu vagânele,
trebue să se aşede atâtea punți câte trăsuri
suntă du încărcată,
.

Art, 39, Furgânele, pieselo şi racheurilo se

încarcă cu rampe mai cu înlesnire prin laturi mici,
Art. 73, Dâcă părţile laturilorii mică sepot
scâte, atuacă se potă împreuna mai multe vagâno la ună locăi, şi se încarcă în numără 6re-

care do trăsuri de uă-dată şi pe d'inapoi.
“ Arte 74. La trăsurilo de persne, în fie-care
transportă militarii se aşeză table cu numărul

„a. Întrună vagonii deschisii do uă lungime
de 3,92—4,38 m. se pune uă piesă complectă persânelorii ce conţinii, îndată ce vagânele a
fosti încărcate, Aceste table administraţia
s6ă ună chesonă complectii (fig. 6 şi 7).
d. Pe xă lungime de 4.70 m., duoă ariere- drumului de feri trebue să le aibă pregătite
:
trene şi un avan-tren s6i un arier-tren şi duoă mai din vreme.
Art, 75, Arangiarea vagânelorii anui tren
avan-trene (fig. 8).
e, Pe vă longi:ne de 5,02—5,96 m., uă pie- speciali, localitatea staţiunii do îmbarcare,
--să complectă cu ună avanii-trenii scă aricri numărul necesară şi împărţirea vagâneloră cu

pedică suntă de atribaţiunile direcţiunei calei

(fîg. 9).

d. Pe uă lungime de 6,27—7 m., ducă chesâne complecte (fig. 10).
e. Pe uă lungimo de 6,53 m,, celi prgină
duo piese complecte sâii donă chesâne complecte şi ună arier-treni de chesonii de reservă (fig. 11 şi 12),
In generală so aştză materialulă astii-felă,
€ră când platformele ară fi mai mari se poti
pune şi tre! chesne complecte.

„Zrăsurile trenului artileriei şi a celuă de
echipagiii etc,
a. Po uă lungime de 8,76 m. se pună ducă

furgone sâă uă trăsură de reservă şi uă trăsu“ză de a transporta bagagiulii ofigeresciă."

ferate.
Art, 16. Vagânelo unui reni specială se

a

rangiază asti-felă :
In urmă locomotivei şi tenderulni vină :
1. Ună fargon de bagage, instramente, etc,
2. Vagânele de persâne pentru oficeri. şi
trupă.

e

3. Vagânele pentru şei şi harnagament (dâcă

suntă).
4. Vagânele pentru cai.
5. 'Trăsurile de muniţie sf piese,

6. Patru vagâne ncîncăreate cu mrniţie gâle.

„Art, 77, Decă suntiă a, se îmbarea, duoă feluă de trupă, atunci trebua a se îngagia trenulă astă-felă, ca fie-care parte de trupă să r%mâvă unită, în asemenea casii na esto strictă
necesariii a se pune ună vagonde bagage pen--
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tru fie-care parte de trupă; numărul de va-i trupelorii, cailoră şi a trăsurilori depinde în
“ gone pentru bagage se va proporţiona dnpă

trebuinţă.

»

-

CAPITOLULU VI
Disposiţiuni pentru transportii

unele casuri de la forga numerică a transpor-

tului şi a preparativeloră arangerii; cu tote
acestea se stabilescă în generală următorele
reguli pentru sosirea trupeloră la loculi îm-

barcătei,
Art, SG, Detaşamentuli de infanterie trebue să sosscă cuuă oră, bugagele lor cu 2 ore.

Art, 28, Comandantuli trupei de transpor-

cavaleria şi artileria asemeneacu2ore, tren g.c.].

întă sâii cuartirieruli (s6ă ofigerulii însărcinată din partea celui d'ântâii) se puno mai de
timpurii (în generali cu uă di înaintea plecăvei) în relație cu directorulii exploatărei caloi
ferate sâi cu şeful aro, sprea lua cunoscință
de mărimea şi construcția vagânelori, cumi,
cândii şi în câte locuri se va face îmbarcarea
cailorii şi a trăsariloră, ca, potrivitii cu acâsta,
să fixeze numtrală trebninciosii de lucrători,
precum şi compunerea trenului și împărțirea

cu 3 ore înainte de plecarea trenului.
Art, 87. Ajungând la gară, comandantulă
formeză trupa dapă localitate câtă sepâte mal
aprâpe de peronii s6ii de- loculii de îmbarcare.
Trăsurile se depună aprope şi îndesite spre
rampe. arangiându-se asti-feli după cumiă
asi să fie îmbarcate. Imbarearea cailor şi a
trăsuriloră se face sub direcţia impiegaţiloră
garcă de către trupe comandate pentru acesti
serviciă,

rulii mersului, “după care se va putea calcula,
timpulă şi sosirea trnpelorii la staţiune, precum şi a so înţelege asupra staţiunilorii la cară
în interesulă trupeloră s'arii putea opri mai
maltii timpii etc.
Art, 79. Resultatală acestori prealabila înţelegeri, la cari se vorii lua do basă regulele
stabilite în presenta instrucţiane, va seri la

trapo călări desealică; guarda (vedi articolul
următoră) şi lucrătorii esii înainte.
afantoria formeză piramide, sacurile se pun
josii, guarda sub direcţia adjutantului îşi aşt(dă posturile necesarii.
:

matarialului; va lua cunoscinţă deapre itinera- |. Art, SS, Cavaleria, artileria, trenulă g.c.].

formarea ordinului de marşă, als cărai c6nţi-

Lucrătorii pornesci În loculii unde ai să lu-

crezo şi acolo depunii armele şi bagagele lori, :

astii-felii ca după terminarea lucralul să pâtă

neri înscrise vorii fi obligătore pentru ambele

lesne a le lua, fără a perde timpulă.
Art S9. Corvadele de lucrători, destinate
ca ajutore împiegaţilorii cari aă îndstorirea.

de ele, amintindă rogulole ce trebus să păstreze
în timpuliă mersului.
„Arte 50, Ca măsuri pentru hrana Omenilor

după încărcare să lo ducă 6răşi spre a forma
trenulii;
V. A îmbarca trăsurile;

rială, privitre atâtii la Omeni câtă şi la, cai.

ordonaţi a lucra după
aroi.

suri catrupa să fie aprovisionată de hrană pontru totă durata transportului.
|
Art, 52, Fenulii şi paele so transportă numai în trăsuri acoperite,

trebue a se îmbarea înainte de sosirea trupelorii, atunci li se dă în acelaşi timpii uă cor-

trăsură de transportati caii deschisă nu se va

meză uă guardă în modulii următori:
Pentru ună batalionă duoi subofişeri, ună

părţi. După acesta se ra face trupelorii unii
ordinii de di de plecare spre a avea cunoscinţă

a, Să aducă vagânele înaintea rampeloră şi

c. A ajuta soldaţilorii de trenii la debarcare
se stabilescii următârele prescripţiuni :
Decă trajeulii ţino mai multi de 3 ore, se şi îmbarcare;
d. A îmbarea şelele.
Qă mâncare caldă, sţii unii adausă care se va
Art, 90, Lucrătoriide sublitera a şi b.sunt
otărt printr'uă specială disposiţiune MinsiteArt, S1. Comanâentulă trupei va lua mt-

arătărila împiegaţiloră

Arts, 91, Dâcă vagânele sii uă parte din ele

vadă do lucrători.
Art, 92, Comandantulii stă ună oficerii otăArt, S2. Pentru paelo ce servă da aşternut
pe rampe, precum şi decă arii trebui altele rită pentru acâsta însoită de adjutantii trece
pentru aşedarea şelelorii sâii împachetarea lor, în inspecţie trenalii otăriti pentru transporatunci sa va da de fie-care cal câte una oca pae, tare şi observă în speciali preparativelo pentra îmbarcarea cailorii şi a trăsuriloră,
suplimentară.
!
Art, 93, Pentru fie-care transportii se forArt, S1. Spre a se evita foculi, în nici ui
lua pae s6ă fenii, ordulă însă se va lua pentru
tâtă durata trajeului,

CAPITOLULU

trompetă şi 15 oment.

Pentru 150 călăreți (unii escadron), precara

VII

Imbarcarea

Art, 85, Timpul necesari pentru imbarcarea

şi pentru nă baterie de artilerie, pontonieri ete.
unii subofigerii, uni trompetă şi 6 6meni.
Art, 94, Dâca se transportâză trupe de diferito arme de uă-dată, atunci fie-care dă câte
uă guardă,
,
Arte 95, Guarda intră în vagonalii ce ur-

-
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„ m6ză imediată pe comandant, Ea este desti| şedă totii-dt-una asti-felă caîn spaţiulă do
nată a menţine ordinea la plecare, la staţiuni midiocii dintre uşi să rămână loci pentru aşeşi la sosire, Ea dă posturi la arme şi la ba- darea şeilorii şi gederea grăjdariloră.
gage. .
Art, 101. In generală caii se asâdi d'alun- Arte 96, Tâta vagânele sa voră transporta
încărcate, conformi disposiţiunilorii ordinare
de marşii. La transportarea loră în genere treDuo să se observe :
1. Ca tote vagânele încărcate cu muniţie,
dâca acestea nu se potă acoperi cu pături sigure contra focului, șa vor înlătura, sacii, paele, fânuliă, precumii şi tâte obiectele ce se pot
înhăma lesne şi se vor pune în vagâne de mărfuri acoperite;
.
!
2. Greutatease va împărţi de uă potrivă po
platforme ;
a
3. Osiile, rotela de reservă ete. numai atâtii
potii eşi peste capătulii vagonuluf, ca la comprimarea complectă a rasortelorii de la capătală vagonelorii să nu se pâtă lovi cn încărcătura vagonului imediatii. La casi cândii ele
sară atinge, trebue scâ3a şi aşedate în altă
locă.
4. Rotele trăsariloră ee înţopenescii prin
punere de căpătâe de lemnii sâă prin legătură
cu frânghii, osiile şi rotela de reservă scâse se

legă asemenea. La descărcare, osiile sc aşâdă

gulă liniei cu capetele spre spaţiulă de midloe
(fig. 5) câțe trei ds fio-care parte, punerea cailorii piezişi se permite numai în acele vagâna,
unde în spațială din midlociă ară putea încăpea mai multă de trei cai.

Art, 102, în consideraţia bunului traiă ală

cailoră în timpul trajeulai şi îngrijirilor, precum şi a, îngelării răpede şi cu ordine, cea
d ânieiă îmbarcare este multă mai. prefera-

ilă.

-

Art, 103. Pentru transportarea cailorii, vagânele do uă lungime de 627 m. se voră evita
po câtă se pote.

Asementa trăsuri so vorii întrebuința msi

cu preferință cavagone de bagaga stă la trânsportare de trupe.
:
Art. 10£, In vagonele acoparite caii se pot
îmbarca nurnai din laturi, adică de la peronă,
magazie de mărfuri sâă rampe laterale.

Arie 105, In vagânele deschise caii se voră
aşeda, toti-dâ-una în curmezişulii liniei; ei so

vozi îmbarea s6ă prin laturile cele mari, ca ln,
vag6nale închise, s6ă prin unulii din capete ca
rampe, numite rapg de capi.
„
„Ta cel d'ântâiă casă, ântliulă omiă al despărţirii duca calul stii, după ce a intrati îa

la loculă lori;
5. In timp do pace, spre a micşora numărul
&menilor de pază la transportali unei baterii,
precum şi spre a câştiga mai multe vagâne vagonii, şi "ii aşâdă d'a curmezişuli liniel ]s
cari se potă pune imediatii după locomotive, fandulii vagonului, alii duoilea cală se aduco
tunurile so poti demonta spre a se pune mai gi sa aşcdă asemeneaîn partea opusă şi aşa se
multe la unt loci;
aş6dă alternativi, până celii din urmă cală al
6. Ofigerulii fnsărcinatii cu îmbarcarea tră- despărțirii intră în vagonii şi se închide uga
surilori inspectâză, după terminare, dâca aşe- în urma lui.
,
darea esto regnlamentară şi raporteză ofigeruLa îmbarcarea prin laturea mică, ântâiulă
“lui comandanti.
,
omii după ce a dusii caluli săă-până la cea-altă
Art, 9$, Imbarcarea cailoră la cavalerie sa extremitate a vagonului, "lii aş6dă în partea
face mai cu înlesnire pe escuade, 6ră la arti- aceea unde are să vină capetele cailor, cei-alţi
lerie, tren etc., pa pereche,
”
cai urmeză aşedendu-se astă-feli unuli lingă |.

După mărimea, ragoneloriă, sa voră împărți

altuli.
.
Art. 106, La transportarea în vagâne des-

<ail pe despărţiri pentru fie-care vagonă.
La îmbarcarea cailorii, fie-care omă condnce
uaii cală, la cara nu trobuo a so uita aci ai
rădica multă capulii.
Dsca calul din capulă unei despărţiri ari
refuza, fiindi fricos s6ii neascultătorii, atunci
sa trece înainte'i unii altulă blândă.
Caii intră cu mai puşină dificultata în vagone, cândă rampeleşi podurile de îmbarcare

chise este de observatii că,la linia ierată cu
duoă rânduri de şine, caii să fie aşedaţi -astii- felă pe câtii se pote, ca capetelu lor să nu vină |
în partea liniel a duoa. Dâcă îmbarcarea so
face prin laturea mică, atunci acâsta esto toţds-una cu putinţă,
,
:

gonele acoperite.

Art, 108. La distanţa mai mică, până la 6 ore, caii se poti transporta înzelaţi, trebue
aturci însă slăbită chinga mare, scările, valtrapulă şi mantaua, se pune d'indărătul pistâ- -

suntii aşternute cu pae şi se află deja în vagâne pusă fenulă.
.
Acâstă din urmă măsură su ia numai In vaLa fie-care 2—3 cal rămâne câte unii omi

Art, 107, Do la lungimea trajaului şi de Ia
influența timpului depinde d6că caii în vagâna
deschise trebue transportaţi înşelaţi s6ă nu.

ca grăjdară în vag6nele do cai.

lelorii şi so fixză acolo, pofilulă şi presănulă
rămâno la loculii lori,
|

mulii s'a pusii în mişcare şi s'a liniscitiă caii.

Art, 109, Dâcă s'a ordonati degelarea, atunci acâsta se execută (cândă transportarea

Art, 99, Caii se lgă ca frânghia căpăstrului, mundştiucele se scotă numai după ce treArte 100, In vagânele acoperite caii se a-

se faco în vagâne acoperite) de către fie-care
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despărțire imediat înaintea băyaN
gării cailor în trândă în rândulii Î, şi se împarte în atâtes
despărţiri, câte sunt vagone destinate pentru

"vagone,.

După co cail sai aşegatii şi legati, atunci companie. Fie-care despărţire se împarte în.
şelelo ce le aparţini se aşâdă în spaciulii do atâtea secţiuni, câta compartimente suntă întrună vagon. Lucrătoriiintră la aripa stângă
midlocă.
Art, 110. Dâcă transportulă se faca în va- a companiiloră. În fine la fie-care secţiune se

gâne deschise, atunci după regulă urmeză ca

şelele şi cele-alte să, aibă vagâne deosebite
închise.

Ea

Art, 111. Pentru fin-care vagoni de şcle se

destină ună subofigeriă şi patra Gmeni cari îngrijesc de îmbarcare şi la sosire de desbarcarea
şelelori.

ă

.

:

pune câte unii subofigeră scă caporal, care are
comanda asupra secţiunei. :
Secţiunile incomplecte se complectăză cu.
prisosnl celor-alţi.
După acestea sc rupi pa secţiuni şi mergă.

în dreptalii vagonelorii. Fie-aare secțiune se
aştdă dinaintea compartimentului stă şi se

Elă este responsabilii ca împachetarea să se formeză pe unii rândă, apoi se dă ordini dea
facă regulată, şi trebue să îngrijuscă ca şelelo se scâts baioneta şi a so desprinde raniţa, lnânşi atelagiulă fie-cărei escuade să fia marcată du-sc în mână (decă acâsta nu s'a fătută deja
a
lămorită, ca predarea să se pâtă face cu în- mai d'iaainte).

lesnire.

Musicanţii puni tobele şi instramentele celo

i

Art, 112, Caii se aducii pe escuade (s6ă perechi) înhămaţi în apropiere de vagânelo de
şoi şi acolo se desarmeză, carabina se pune în
cârligă şi pachetagiulă trebua să fio însemnat
„ca Bă fie lesne do cunoscuti, ele se aştdă după
arătarea snboficeru!ui însărcinată cu acâsta.
Caii de trăsură rtmâne cu bamurile pe ei,
hamutrile şi ştrengurile sa l€gă însă bine,
Art, 113. Decă pe cai rămână păturile, atunci ele se fix6ză cu chinga.

Art. 114, Şelele so agegă pe laturile mari

astii-folă ca uşa, prin care se face încărcarea

să rămână liberă.

-

Ă

Art, 115. Pe vagâno se însemneză numărul
escuadel ca are şelele într'ânsele, toti pe tă-

Dliţa prevădută la art, 74.
Art, 116, Sprea evita marea inconrenienţă
"care sa produce prin aședarea de vagone sepa-

rate pentru gele, mal cu osebire la stațiunile
„de plecare, se recomandă la ocasii a so lăsa,
caii înşelați şi pentru distanţele mari, Atunci
însă pentru uşurazea cailor se scâte mantaua,
la câvaleria grea sescote pachetagiulde d'înapoiă, la cavaleria uşoră pachetagicl de d'înainte şi se pune-în ragânelo trupei, precum iînfanteria raniţele "şi le aşedă sub jețurilo loră.

CAPITOLULU VIII
Imbarcarea trupei și trajectuli
Art. 117. După îmbarcarea trăsuriloră şi a
cailoră, întră trupa. Ac6sta, se face la infanterie şi analog cu acâsta la cele-alte arme, precum urmeză :
Art. 118, Arangerile în detailă pentru îmbarcare, suntiă conformă ordinului comandantului, care se execută de către comandanții de
companii,
|
Art, 119. După ce armele şi raniţele s'aă
luată în mână, compania (afată de guardă şi
musică) se aşcdă pe două rânduri, gradaţii in-

mari în vagonuli destinaţă pentra acâsta, sub
îngrijirea unui impiegată ali garoi, în urmă
trecă la, vagânele din capulă trenuiui. Ei se
îmyartii de către adjutantă în secţiuni pentre
oscbitele compartimente,

Adjutantali duce asemenea gaarda împreună cu erestaţii co sară afla la vagânrle destinate pentru acesta.

”

Stindardale cândă n'aii locă în cupeulă co-

mandantului s6ă la guardă, se puni în fargonulă de bagagiă sub paza unei santincle.
Art, 120, Semnalul pentru intrare în vagonii este marşulii regimentului; intrarea se
faco sub privegherca subofigarului si caporaalui, cari aă locii cel din urmă lingă uşe.

Art, 121.

Umenii după ca a pusi ranițele

sub băaci şi s'aii aşedatii, ţină fie-care arma
între picidre sâă alături cu el, cu patul pepar-

dosclă, coifara se ţine în mână,
Cingitârele şi centurânele săbielorii în timpulă trajcului se potii desprinde, dâră nu a se
scâte de totă,
Este opriti afară din stațirnile de oprire a
se pune armele pe bănci sâă prin colţuri.
Ă

Art, 192, Uşele nu trebue închise mai înair-

te ca ofâcerulă comandanti să dea ordină, acesta veghiază ca cupearile să fie toto do nă po-

trivă încărcate şi ca bagagele să fie astă-felă

aşedate precum esto prescrisă,
Art, 123. Numai după co tâta vagânele sunt
ocupate în regulă şi s'a închis uşile se ducă
ofigrriă la vagonele destinate pentru denşii.
Art, 12, Inchiderea şi deschiderea uşilorii
se face de către amploiatulă calei ferate. Capenrile ofigeriloriă se vori închide cele din ar-

mă şi se ori deschida cele d'ântciă.

Art, 125. Dapă ce îmbarcarea şi compune-

rea trenului s'a complectată (terminati), se
voră însemna, tote vagânele prin numere curente pe ambele laturi mari, pe tăbiiţe destinate pentru acâsta (scrierea pe părcţi este oprită), făcându-se acestă numeră cunoscutii 9menilori.
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După acesta ofigerulii comandant împreună
eu conductorulii trenulai inspectâză vagânele,
mai "nainte de a se da semnaluli de pornire.
Art, 126, Indată, ce trapa s'a îmbarcată,
este rigurosii oprită fie-căruia de a'şi schimba
loculi, a scâte capulă sâă bragulă în timpnli
marşului din vagonă

afară, a face larmă

sâi

- Art, 135, Ofigeruli comandanti faca a se
inspecta dâcă legăturile trăsurelori şi celealte necesarii suntii în bună stare şi se încredințeză că şi partea teenică a trenului este su- |
pusă unei inspecţie.
"
Art, 136, Ca 5 minute înainte de plecare
se dă somnaluli sii comanda de intrare, care

a se cobori din vagon înainte de a se da sem- trebue executată râpede şi cu ordinii,
nalulă.
Arte 197, Direcţiunile căiloră ferate vor înArt, 127. Fumatul cate permisă numaiîn Şriji ca lu tote stațiunilo de oprire să se afle
vagOnole ocupate de persâne, dâră şiacolo este apă de băută pentru 6meni.
oprită cândă din causa, frigului podealea ară
„Art, 198, La asemanea ocasiuni do oprire
fi aşternută cu pae.
se pote face şi schimbarea 6menilor ce ai fost
Art. 128. Aruncarea prafului cigărilorii și rânduiţi să mergă cu trăsuri, şi a grăjdarilor.
curăţitală lulelilorii este cu totulă oprită. AArt. 139, La cea din urmă staţiune, înainte
gemenea so va face mare atenţiune la între- de ajungere la distanță, oficerulă comandanti
buințarea chibritelori, 6scă, ete. Omenil cari dă ordini să se pană mundştucelela cai, să se
se găsescii la cai în vagânele acoperite daă strângă furagiulă ce nu "li a pututii mânca,
fenoli din mână.
a'şi îndrepta trupa ţinuta şi a'şi lua sacurile
Art. 129, Se va conveni mai d'inainte unii pe genuchi sâii a puno raniţele spre a fi gata
semnală, prin care Gmenii de la cai şi de la la semoalulii de scoborire,
,
vagânele cu trăsuri vorii putea, preveni pe şefulă trenului de uă întâmplare extraordinară
co arii necesita oprirea trenului.
«"
Art. 120. La fie-care 2, 3 ore se va face oprire de 15 minute.
:
Debarcarea
In trajeuri ma! maride Spenă la 9 ore (staţiuni de odihnă) se va întercala uă oprire de
Art, 140, Cândă trenulă a intrati în gara
la 1—2 ore, care se va întrebuința pentru hra- locului destinat, atunci oficeril se scobâră cei
na Gmeniloră, mâncarea şi adăpatulă cailoră d'ânțâii.
şi la uă inspecţie specială a, materialului.
Arte 141. Ofgerali comandantă ia cunoArt, 131, La stațiunile unde după intine- acinţă de localitatea gareă şi designâză ofigerarii se face uă oprire mică, oficerii treci pe rilorii loculă unde trupele aă să se adune,
dată la vagâne, etc., unde se găsesci părţile
Arte 142, Coborirea trupei din vagâna se
lori de trupe.
face după semnală sâii comandă, Infanteria se
Art, 132, Guarda ese cea d'ântâiă afară adjusteză complectii şi se duce la locul destidin vagâne şi sub direcţia adjutantului aşâgă natii condusă de oficeri, unde se formâză,.
posturile necesare mal cu osebire în partea oArt, 143, Oficerii cariaă priveghiatii îmbarpusă peronulul, spre a împedeca ca 6menii să carca cailorii ducă pa călăreţi şi pe conductose oprâscă sii să deschidă uşile în acea parte riă pieselorii sâii pe soldaţii de trenă imediată
asemenea la puțuri, la intrările garel şi în a- acolo unde caii aii să fie debareaţi.
propiere de cantină, ete.
Art, 144, Subofigerit cari aă încărcat geile, .
Trompotulii de serviciă se duce imediată la le descarcă (cu adjutorulă âmeniloră ce li se
ofigerulă comandantii.
:
voră da) pe escuade 's6ă pe perechie do cai,
Art. 133, Semnalală “pentru eşirea din va- scotă şi arangiază şeile d'inaintea vagonului,
gâne este Adunarea, la acestă semnal sâă d6că nu se iai în priimiro de către călăreți,

CAPITOLULU IX

după comandă, 6meniise cobâră după ce ati agedatiă armele pe bănci, şi numai pe uşa despre peronă s6iă partea otărită pentru scoborîre, Sacurile rămână în vagâne, 6menii suntă
liberi a se cobori sâi a rămânea în vagone,

Art, 145, Indată ce se deschidii uşile vagâ-

neloră de cai, sub direcţia împiegatului garel, se vor debarca caii pe escuade sâii pe
perechie şi so voră înşela, înhăma, ete.

Art. 140, La trăzuri se vor înhăma caii
din midlociă şi rotaşi, spre a putea duce la loculă de aşedare.
cu caii în
Art, 147, Debarcarea trăsurilor se va face.

preonm şi a intra înainte de a se da semnalul
la staţiunile intermediare. .

Art, 13t. Omenii cari mergi
vag6na deschise, spre a so cobori, trebue să
escaladeze pretele despre partea unde este capuli cailorii, mergi însă îndată pe peronă.

Pentru acâsta trebue a se lua înțelegere cu

asemenea în ordine inversă ca a îmbarcărei şi
pe câtă se pâte se va efectua d'aă-dată cu debarcarea cailor,
Art, 148, Pentru a câştiga timpii soldaţii
însărcinaţi ca paza trăsuriloră voră desface

impiegaţi! garei.
,
|
La fie-care donă vagâne de cai, rămâne coli legăturile mai de timpurii, în câtă totulă să
pașină unii omăca grăjdari.
| fie gata la staţiunea de ajungere.
15
4
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At, 149. După co toti materialuli

s'a de-

" barcată şi predarea trenului de către ofigerul
comandanți s'a efectuati către direcţia căci
ferate, se formâză trupa şi pornesce.
art, 150, Dâcă însă la gară sâă în apropiere
„nu sară găsi destalii loc pentru agegarea trupelor, atunci plutnele, despărţirile, etc., por-

nescă la unii loci otărîtă mai d'înainte.

CAPITOLULU X
Incărearea trăsurilorii şi a materia”

e

Art. 159, Pentru rădicarea pe platforme,
suntă necesarii :
“a. Pentru mortiere de 50 de la 30—35 6meni şi timpii de 8 minute.
5. Pentru mortiere de 25 şi tunuri de 24 şi
trăsuri cu fască sâii do mortiere, 20—25 0meni şi 8 minute,
c. Pentru piese de 4 şi 6,—12 6meni şi 6 minute.
i
,
d. Pentru trăsurile de trenă şi de scări în-

cărcate, forje de asedii 12—14 âmeni şi 6 miute,

'Perelo tunurilorii de 12 şi 24,'alii mortie-

“Art, 160, Trăsuri, muuite ete. pentru înlesnirea, lucrului, se vorii desface din părţile
loriă pe câtă se pâte şi so vori urca astă-felă
pe platforme.
“
Art, 161, Numiruli aproximativii alii osiiloră pentru transportarea unei jumătăţi do
secţie a materialului de asedii este :

rilor de 25 şi 50 se aşâgăca în ordine de marş,
acele de 12 pe a cărori lafete nu sunti râto
de reserră, rămână în lafetele lori,
-

mortiere 74 osii.
|
2, 35—36 şi 12—183 da rezervă 26 trăsuri

lului de asediii
Art, 151, Pentru ori-ce încărcare, piesele se
vor desprinde de chesâne şi se vorii transporta
adjustate complectă,

Art, 152, Tâte trăsarile cu flascurile mor-

1. Pentru 27 piese şi trăsuri cu flascuri do

încărcate, 112 osii;

.

:

3. 93 trăsuri neîncăreate cu câte 2 râte şi:
- tierilorii, forje de asedii, trăsurile de trenă şi
scări suntă adjustate complectă ca şi piesele, 4 osii;
4. Machine şi 2 osii;
:
Art. 153. răsurile de blocare, de glânţe
5. Muniţie do feră, cândii acestea, ară fi cu
şi de transete, precum şi rbele sunt aşedate
1Js din totalulă încărcărei de transportă,
astă-felă ca să nu ocupe locă multii.
a. 4500 bucăţi de ghiulele de calibra, 24—
Art. 154, Dâcă spaţiulă permite, atunci osiele vorii rămânea la trăsuri, ele nn trebue 32 osii;
..V.'1500 bucăţi de ghiulele de calibru, 12—
însă să trâcă la capetele ragâneloriă.
|
Art. 165. Platformele tutulori vagâneloră 26 osii;

încărcate cu piesa de calibru mare, cu mortiere şi cu muniţie de ferii, se voră întări cu po-

dini luate din materialulii de asedii, ce se
transportă,

Art, 156. Spaţiuli între şi printre trăsuri
şi piesa so va întrebuința pentru aşedarea ob-

jecteloră de uă greutate minimă, dâră la nică

e. 3000 bucăţi de ghiulele de calibru, 6—

15 osii;

.

d. 1400 bucăţi do ghiulele de calibra, 50 gr.,

30 osil;
i
e. 2600 bucăţi de ghiulele de calibra, 25 gr.,
28 osii ;

f. 2000 bucăţi de ghiulele de calibra, 7 gr.,

unii cas nu so va aşeda praf şi maniţie de fer. 6 osii;
6. Corpuri inflamabile şi piese de artificie,
„Arte 157, Pentru piesele de calibru rare,
88 vor întrebuința de preferinţă cele mai mari
xagâne, în lipsă se vor lega câte duoă vagâne.

2 osii ;

7. 1600 plumbi, 32 osii;
8. 700 prafă lucrată inclusiră patrâno pena, Pe uni vagonii cu 4 osii de uă forţă de
resistenţă de 12,000 chilograme şi uă lungime tru pusce cu acă, 14 osii;
9. Materialii de aşternuti, 16 osii;
de 8718—941 metri se rorii aşeda, duoă piese
fără osebire de calibru, sâii duoă trăsuri ca

Suma 373 osii.

Pentru aşedarea objectelori de reservă, trefascari de mortiere, osiile una către alta.
„DB. Pe ună vagonă cu 8 osii de uă forţă de buinci6se da transportati materialulii forjelor
resistenţă de 8000 chilograme şi uă lungime de asediii şi aneltele de săpată, nu s'a luat nă
de 721 metri, ani tună calibru mare
tera a şi 2 lafete cu osiile rădicate
s6i duoă piese complecte de 4—6 sâă
de 12, s6i duoă trăsuri de trenă, sâit

ca la liîn susiă,
uă piesă
scări.

c. Pe ună .vagonă cu 2 osii de uă forţă de

resistenţă do 5000 chilograme şi uă lungime
de 470 metri, unii tuni de 12, scosi împreună

cu ţera, ţeva întorsă spre osie şi pusă peste
coda leftuloi, sâii ducă lefte fără avan-treni,
Art, 155, Tâte piesele şi trăsurilo so aduci
'aprâpe p8 rampe.

specială, măsură de aşedare, căci aceste sa ror

aședa cu înlesnire parte în trăsurile de trenă
şi de scări, parte printre piese.

Delegatulă Ministeralni
de resbeli.

L, col, Cantili.

Delegatulă

din

partea

căisocietățelacţionarilor
loră ferate române,
troloră financiari.

con-

Delegatală Ministoralui
lucrărilor pablica.

loreiana.

lei

caDelegetul companiei

ferate

Lemberg-Csr-

nănţi-laşi.

Mermane
Schrack,
Directoro generată, E. Duboise
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Observaţiune. Aceste bilete de rechisiţiune
sunti a A
în triplu şi la întrebuințarea

Staţiunea plecărei.
Numirea corpului sâă diriziunei.
Sogii legitime,
Gradulă delegatului intendenţei. —
Număralii chitanţeloră şi literelor.

lori trebue numite : Unicatii, duplicată şi triplicatii; unicatii trebue dat şefului de staţiune
de la staţiunea plecării; duplicat so va da, gefului de trenăi care la finituli dramalni "li va
* remite împroună cu raportali drumului la

6. Acolo unde nu sa află ofişer pentru aproisionare.
7. Când aiiloc expediţiunea din altemagazii.
8. Se pravedo uă schimbarea în armată sâi
în cal până la momentul plecărei decisă.

.

.

staţiunea cea din urmă a drumului respectiv.
" 'Triplicat va rămânea la comandantul transportului drept certificat vis-ă-vis de Minister,
“

CHITANŢA DE RECHISIŢIUNE -

Comanda militară pentra trânsportaulii trupelorii şi rechisiţiunea militară de orl-ce felă,
In virtutea ordinului Ministerului de resbelă No, . . şi în temeiul art. No... . .al.
regulamentului pentru transportul armatei, se invită administraţiunea căiloră ferate. :
a transporta pe comptali guvernului gi a presenta corpurile de transportă după tarifele reglementare.
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So atestă printracâsta adeverinţa ansii monţionatei posiţiuni de comptă.
Semnătura comandantului

Se atestă sumă înregistrată în comptulii creditalui militară sub No,
„ Casierulă bileteloră

Pentru conformitatea cântăritului bagageloră

Semnati : expedientulă ba gagiului

Esecntarea travsportuluă şi priimirea tntulorii materialeloză
acesti biletii do călttoria se atestă.
prin comandantul

Valabilă pentru transportulă cu trenuliiNo „.
le staţiunea . .
în 187

şi efectelori înregistrate înc:

delastațiunea

.

Şefulă staţiunei

(Pecetia)

Observaţinno : Acestă biletii de călătorie ncavendă nici nă viză din partea şefulal de sta-

ţiune nu esto valabili la călătorie,

REGULAMENTU
PROYISORIU

ASUPRA

SI SCOALEI

PIROTECNIEI

DE ARTIFICIERI

(Decretii din 24 Nocmbre 1873)
Art. 3. Personaluli pirotecnieă

CAPITOLULU 1
| Atribuţii, personalii şi administraţia
pirotecnici |

Art.:1. Atribuţiile serviciului pirotecnică
Serviciulii pirotecnici are în atribuţiunile
s6le următâre :

Personalul pirotecniei se compunea din:

1 Majorii sâi căpitanii directoră ;

1 Căpitană şefuli platonulti, ajutorii;
4 Locotenenţi să sublocotenenţi pentru plutoni şi serriciulii pirotecniei;
-

1 Ofgerii do administraţie comptabilii, sâă.

guardi de artilerie;
1 Guardă de artilerie;

1 Chimistă;

1. Confecţionarea tuburilorii metalice şi în-

Dalla

en

cărcarea lorii ;
,
2. Confecţionarea muniţiilorii de infanterie
de diferite alte sisteme;
3. Confecţionarea etupilelor şi încărcarea lor; |! ce
„ Confecţionarea capselor şi încărcarea lor;
„ Incărcarea projectileloră de artilerie;

. Confecţionarea muniţiunei de artilerie;
„ Confecţionarea artificelorii de resbeli;
„ Confecţionarea artificelorii de agrementă.
"Art.

Disposiţie transitorie

Construcţiunile îu cari aii să se instaleze machinele pentru fabricaţia cartuşelori .metalice
nefiindă âncă făcute la pirotecaie, acestă fa-

bricaţia va continua de vă cam-dată totă la
stabilimentii, însă sub direcţia şi controlulă
oficeriloră şi iropiegaţilorii pirotecniey.

2 Maisteri artificeri;

1 Maisteră ferară ;
3 Strongari;

1 Pluton da artificeră de un număr de Gmeni.so va prevedea în budget după trebainţă.

Art, 4. Compunerea comitetului direcţiei

Comitetulă direcţiei pirotecnicei va fi compusi de:
.
Directoră, ca preşedinte;

Căpitană, şefali plutonului

Locotenenteli celi mai esa
Comptabilulii

Membrij,

Art. 5. Basele administraţiei serviciului pirg-—
tecnici, îndetoririle directorului pirotecnieă
Sorviciulii interiori ali piroteenioi, atribu-
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ţiile ofigeriloriă, împiegațilorii şi comitetului,
precumii şi comptabilitatea voră fi regulate
printr'ună regulamentă anume ce so va prelucra de comitetulă pirotecnici pe basele aceluia ali stabilimentului de artilerie din Bu-curesci,
„Acestă regulamentii va fi supusi aprobărel
Ministeralui.
Directorulă pirotecnist corespunde d'a dreptală cu Ministerală de resbelii.
,
Elă este personalii responsabilii înaintea, Ministeralui despre buna orânduială în ateliere,
despre buna cualitate şi controlulă muniţiunei
“fabricată Ia pirotecnie.

“Seopulii, personalul şi administraţia
seolei de pirotecnio sâii do artilerie

Elevii detaşaţi de la corpari voră constitui
unii plutonii deosabitiă de acela alii artificerilori pirotecniei. EI voră fi sub comanda unui

artificeri detaşaţi ai corpurilor voră forma uă
companie sub comanda căpitanului ajutorii ali
directorului pirotecniei.
Atâtii solda cât şi hrana în bani se va înain-

ta de câtre corpuri şefului companiei de artificeri în totii-d6-una cu una lună înainte.

Art. 6. Scopul scâlei
scâlei de pirotecnie ssă de artifi-

a. Să formeza artificeri şi snbartificeri cu

aunoscinţe teoretica şi practice, atâtă pentru
corpurile armatei, câtă şi pentru trebuințele
-ordinare ale serviciului pirotecniei.
d. Să formeze artificeri şi sabartiticeri de reservă în numării soficientii pentru trebuinţele
pirotecnici în timpă de resbelii,
c. Să formeze uă papinieră de sergenţi cu
cunoscinţele cerute pentru a putea îndeplini

-cu succes fancţiuniie de guardi de artilerie.
Art, 7. Personalulă scolei în elevi

Elevii scâlei de piroteenie se vorii recruta :
a. Din elevii plutonului de artificeri.
d. Din caporalil, brigadierii să soldaţii cor-

purilorii, detaşaţi la scâlă pentru durata cursuziloră,
Caporalii şi brigadieril de pe la corpuri se
“zori detaşa depă com urmăză :

13 din artilerie şi pontonieri, (1 de fie-care
baterie să companie);
16 din infanterie (1 dala fie-care batalionii);
4 din pompierii Bucuresci (1 de companie);

4 din venători (1 de batalionă);

4 din geniii (1 de companie);
,
4 din flotilă (1 de bastiment s6ă companie);

2 din roşioră (1 de regimentă);
47 Totală
”

Art. 9. Sub a cui comandă suntă elevii
detaşaţi, solda şi hrana

oficerii şefii de plutonii.
Platonulă de artificeri şi plutonulă de elevi

CAPITOLULU II

Scopulii
“ceri este:

fi aleşi ps respunderea, şefiloră de corpuri, având uă conduită exemplară, şi dintre aceia,
co urmeză scâla de alii douilea gradă. Elevii
sosindiă la sc6lă se vorii examina pentru a se
vedea de pată urma ca profită scâla de pirotecnie, Aceia ce nu roriă fi apți se voră înapoia,
la corpuri pentru a fi înlocuiți cu alţii.

.

"Art. 8. Condiţiunile ce trebue să împlinesc
"cleziă detaşaţi de la corpuri
Caporalii, brigadierii sâă soldaţii ce se sori
“trămite la scâla de pirotecnie vorii fi din aceia
“cari ai împlinitii unii anii de serviciă. Ei rori

Art. 10. Atribuţiile directorului
Directorali pirotecnie! este totii de uă-dată
şi directorii ală sc6lei de pirotecnie, Directorulă se6lei de pirotecnia corespunde
do a dreptulă cu Ministerulii de resbelii pen-

tru tote cestiunile privitre la administraţia

scâlej. Eli propune Ministeralui po profesorii
scolei,
Eli este personali responsabili înaintea Ainisterului de disciplină, progresul se6lei, curăţenia şi bunul traii ali eleviloră.

Art, 11. Consiliulii de studii şi atribuţiile scle.
Dintre profesorii sc6lei se compune un Con-

siliă de studii sub preşedinţa directorului scâlei.
Acestă consiliă desbate şi fis€ză întrebuin-

țarea, timpului în scOlă şi ateliere, modul celiă
mai nemeriti pentru predarea stadiilor teoretice şi practice şi prin intermedii preşedintelui, cere aprobarea fondurilor trebuinciâse

pentru înființarea, şi întreţinerea materialului
de studii.
Consiliulă da studii este însărcinată şi cu
examinarea artificeriloră şi subartificerilorii.

Art. 12. Durata studiilori unei promoțiună
Durata cursurilorii pentru uă sarie de elevi
esto de 18 luni; studiile se începe la 1 Qctom-

bre alii fie-cărui anii şi se împarti în 3 clase ;
l-ia clasă, de la 1
ali analui viitori,
In acestii periodă
titâre pentru clasele
2-a clasă, de la 1

Octombre pânăla 1 Iunie
:
sa predaii studiile pregăurmătâre.
Iunie până la 1 Qctombre.
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In acestii period se caută a soiniţia elevii mai
cu sâmă cu operaţianile practice.

:

3-a clasă, do la 1 Octombre până la 1 Apri-

lie ali anului următori. In acestă spațiii de
- timpi elevii se perfecţionezii în arta artificerului făcând desemnari, calcule de materială
"pentru confecţii, executândă bucăţile princi-

pale ale artificerilorii de resbelă şi de agre-

mentii, analise de materii explosive, controluli muniţiilori de totii feluli, împachetarea
loră, comptabilitate şi composiţie.
Studiile din aceste tre clase sunti detaliate
în programele alăturate la acesti regulament.

De 13, 11 la 15—bine.
De 22 15 ta 20—prâ bine.
Voriă dobândi titlu şi breveti de artificer?

toţi acei elevi ce voră avea note superidre notei 13,

Vorii dobândi titlu numai de sabartificeri elevii ce vori avea note superire notei 8 şi în-

feriore notei 13.
Art, 17. Recomandaţia pentru funcţia de
guardi de artilerie
o

Aceia din artificerii cei dânteii la clasifi-caţie, pentru cari Consiliulii de studiii ar face

Art. 12-Vis. Disposiţie transitorie

uă recomandaţio deosebită, Ministerul fi va

Pentru anulă acesta studiile so vori începe
la 1 Febraarie, 1874 şi se roră termina la
1 Augusti, 1875.

nului prevădut în decretul cu Nr. 682, din 1813,
pentra guardii de artilerie.

Art. 13. Elevii ce polii repeta studiile scolei

prefera pentru funcţia de guardă de artilerie
clasa IIL, dâca vorii îndeplini condiţiile exame-

Art. 18. Solda profesoriloră

Elevii car! facii parte din platonulă de arOfigerii profesori al scolei de pirotecnie vor
““tificeri na poti repeta, studiile scâlei cu uă a, priimi peata solda gradului şi ună adansii de
doua promoţiune de elevi veniţi din corpuri, 14 din soldă.
.
Cursurile de pirotecnie şi de artificerie .pracde câtii numai în casulă cândă li se voriă recunâsce vă aptitudine particulară.
tică se voră preda, la chimistulă pirotecniel cr
In nici întruni casi elevii din corpuri nu ună udausă de !/+ din solda sea.
Adausele do soldă pentru profesori se voră
„voră putea repeta studiile scolei.

plăti din fondul materialului de artilerie.

Art. 14. Depărtarea din scolă

Elevil cu rea purtare

obicinvită şi aceia

ce nu poti profita ds studiile ce se preda în
scâlă se voră înapoia corpuriloră, după ce mai

ântâii se va epuisa de scolă midlâcele reglementare de îndreptare.

Depărtarea din scâlă nu se va putea face fă-

ră aprobarea Ministeraluf.:
Art, 15. Inaintarea eleviloră
Pentru elevii co se roră distinge în timpulă
şederei lorii în scolă, directorul va pntea, cere
de la şefii de corpuri respectivi înaintarea lori
la gradulii de caporali, brigadieri şi sergenţă,
Şefii de corpril îi va numi în acesta grade în-

dată ca rorii fi vacanțe.

"Art, 16. Despre ezamenile de artificeri
ş subartificeră

Ministru de resbel, general de divisie Z'lorescu.
Programele cursurilorii predate în scola

pirotecnici
Pentru clasa [ do la 1 Octombrie

până la

1 lunie:
Cursuli A. Despre greatăţi şi măsuri,
Cursul B. Despre pirotecnii :
]. Pirotecniile permanente;
2. Pirotecniile mobile ;

3. Pirotecniile în stare de asedii,

Cuvrsuli, 0. Daspre instalarea laboratorilor
pirotecnice şi despre instrumentele întrebuinate :
,
i 1. Instrumentele de estragerea, rafinarea şi
pulrerisarea

salpetrului;

Ă

2, Instrumentele pentra pulrerisarea prafu-

lni da puşcă, a salfului, cărbuniloră reşine, antimonium și diferitele săruri şi preparate erplosire.
.
3, Instrumentele pentru cleire, lipire şi masticagiă.

4, Instrumentele pentru fabricaţia diferiteIn luna Aprilie a fie-cărui ană se examinăză
:
clevii co ai terminatii studiile, so claseză şi se lori etupile.

înapoiază la corpuri,

Cunoscinţele şi aptitudinea eleviloră se oră

aprecia
mătoră
De la
„De la

De la

5. Instrumentele pentru pnlberarea şi pen-

tru confecţionarea
cu note de la zero ja 20 în modulă ar- tiluri.
:
6. Instrumentele
Ola 4—răă.
feriteloră focâso şi
4la 8—slabii,
7, Instrumentele
8 la 1l—binişoră,
de feri (projectile).

diferitelorii stupine şi fiE
|
pentru confecționarea diaprindătâre,
pentru revisia muniţiunei

.
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$. Instrumentele pentru încărcarea: muniţinnei de feri.
9. Instrumentele pentru confecţionarea
bombelorii luminătâre,.
10. Instramentele pentru încărcarea cutii-

loră de cartice şi pentru grenate aprindătâre.
11. Instrumentele pentru confecţia facleloriă
turte, fanaleloră gadronate.

|

12. Instrumentele pentra confecţia cartuşe13. Instrumentele pentra confecţia

şelorii de infanterie.

„14. Instrumentele pentru încărcarea. capseloriă,
15. Instrumentele pentru confecţia rachetelori do semrală, a petardelori şi stelelori de
semnalii.
.
16. Instrumentele pentru confecţia slânţelori de plumbi.
17. Instrumentele pentru redacția cenuşei

ii

ţinii falminantă de mercură,
- 9. Fabricaţia

O.

prafalorii fulminante cari ca:

bază conţină cloratuli de potasă,
4. Fabricaţia pasteloră fulminante pentru
etupile focâse de percusiuna şi chiuleţi,

5. Fabricaţia, nitro-glicerinei şi dinamitei,
„6. Pabricaţia fulmicotonulni (piro-xilina) picartu- ro-bumbacii.
7. Pabricaţia fulminantelori electro-chimice.

lorii de artilerie.

de plambi.

1, Fabricaţia falminantului de mercuriă.
2. Fabricaţia prafelorii fulminante, pentru
încărcarea diferiteloră capse cari ca bază con=

!

18. Instrumentele pentru confecţia artificejorii de taxi în generală.

Cursulă D. Despre materiile întrabuinţate

8. Fabricaţia composiţiiloră pentra focâcele

de torpede.
Pa
9. Pabricaţia tutuloră composiţiilorii colo="
rante.
”
10. Sărurile picrate.
11. Despre tâts materiile organice nitrifiate, ca celusa (prafal lui Schulze) chârtia amidon,
glucosa, manita, ete. (Descrierea, preparaţia
şi întreboinţarea, lori).
12. Despre piro-fori,
4

Confecţia muniţiunii de resbelii

în pirotecnia de resbelii, origina, natura, pro-

CursuliiF' (teorntică). Dospreptrincipil goprietăţile, falsificaţiile, analisa, rafinarea, pulverisarea, topirea, conservarea, amestecarea cu nerale şi precauţiuni :
a. La lucrările cu prafii de puşcă în depouri
altole şi întrebuințarea loră în pirotecnie.
Prafă de puşcă, salpetru, cărbuni de lemnă,
cărbuul minerală, snlfă, clorată de potas, sulfară metalice, smlă şi păcură, tincturele 'vegetale, grase şi uscătâre, unturile vegetale
volatile, unturile minerale grase şi volatile,
grăsimele animale, stearina, şi parafina, cera
galbenă, albă şiterbentină, săpunurile, cleinlii
de pesce şi gelatina, goma-arabică şi gomalacă, asfalt si colofona.de chihlibari, oliă
fertă şi culorile de timbrată, alumenă (pâtră
acră), carbonati şi oxydele do plumbi, tuninginea, pelinu, uassia şi altele amare, acrobâla
si făina, cretă şi huma, alcoolă şi spirtă, ţesăturile pentru cartuşele de artilerie, pânză şi
„ pâuze ceruite, sforă şi aţă, câţi şi cânepă,!
pără do vacă şi căpricră, chârtie şi'mucava,

do praf;
„.b, La tâte lucrările cu materii esplosive;
“c. Precauţiuni speciale ia lucrările în depoură cu prafii;
|
d. Principii generale la introducerea lucrărilorii în laboratoriă ;

e. Precauţiuni speciale la lucrările în labo-

ratoriiă;

,

f.'Linerea jornaleloriă asapra muniţiunei con-

fecţionate.

-

-

Confecţia munițieide resbelă
Cursulii G (practici). 1. Pabricaţia cartuşeloră de metală.
.
2. Incărcarea cartuşelorii de metali nuoi.

3. Încărcarea cartuzeloră de metalii vechii
fontă albă şi cenuşe, plombii, staniu și zink, (întrebaințate).
!
4, Fabricarea cartuşelorii de chârtie pentru
mercur şi cuprum, feră şi oţelii, table, de
feră, alamă, aramă şi zibk, materiali de foci, difarite sisteme,
NE
sărurile de stronţium, sărurile de barită, să5. Incărearea capselori.
rurilo do sodă, sărurile de cupram, sodium şi
6. Incărcarea diferitelorii focâse pentru propotasinm, acidă azotică, sulfurică şi clor-hidric, jectile.
7. Incărcarea focâselorii aprindătâre pentru
glicerină, nitră glicerină şi dinamită, apă destilată, pământă de infasorii, diferitele alia ge. grenate,

brunarea armelor, chârtie de turnesol şi châr-

tie de filtru, amoniac câusticiă, azotati de argintă, barita caustică, oxalati de potasă,

_ OLASA II
(De la 1 Ianie până la 1 Qctombre)

Cursul E. Despre preparatele piro-chimice,

8, Încărcarea şi revizia obuzelorii, 9. Incărcarea şi revizia grapneleloră,
10. Incărearea şi revizia carticelori.
11. Contecţia pungelori pentru cartuşele do

artilerie.

12. Incărcarea şi controlul cartuşeloră de

artilerie.
13. Fabricaţia

cărcarea loră,

|
etupilelorii

prusiane

,
şi în--

|
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14. Pabricaţia etapileloră francese şi încăr-

carea loră.
15. Fabricaţia do stapine

şi mesi-uri (fi-

tiluri).

,

9. Conservarea capseleră:
he
i.
3.

>
>
>.

a etupilelori;
a stupinelori; .
acartuşelorii de metali;

l,
>
a
16. Fabricaţia luminăritori aprindătore.
1
>
a
17. Confecţia bombelor luminătâre,
n. Impachetarea
18. Fabricaţia de facle turte gudronate şi
porti ;
fanale,
0. Impachetarea
19. Fabricaţia rachetelorii pentru semnale
tatuloră objectelor
simple gi cu paraşute,
:
2). Fabricaţia petardeloră pentru semnale,
21. Pabricaţia steleloră pentru semnale.

„22, Confecţia sacilori de foci.
23. Confecţia torpedelorii de spartii ghiaţa.
24. Confecţia artificiiloră de luxi în ge." nerali.
(De la 1 Octombrie până la 1 Aprilie)
Cursul HI, Desprebuna conservare a instra-

mentelori, a materiiloră şi a fabricaţiilori pirotecnice, despre împachetarea tutulorii obiecteloră fabricate pentru transportii.
a. Conservarea instrumentelor de laborare;
b. Idem materiilor s€ă productelorii chimice;
:
:
€. Conservarea prafului de ţiuşcă;

d. Tratamentulişi semnele prafului stricat;

e. 1. Impachetarea
portă ; --

prafului

pentru

trans-

e. 2. Projectilele gâle şi încărcate (conser-

varea).
f. Conservarea focoselorii;

|

cartuşeloră pentru trans-

muniției de artilerie şi a
de muniţie sâă artificie de

resbelă.
Cursul 1. Despre aualisa prafului.
a. Constatarea greutăţeicubice (densitatea);
d.
>
a mărimel greatăţiloră;
c.
>
a tărimel greutăţiloră ; d.
> .
a conţinatului de umiditate;
e.

CLASA III

cartuşelorii de chârtie;
cartuşelori de pâuză;

>

a puterei;

fo
g.
>

cualitativă a compuşilor;
cantitativă a compauşiloră,

Cursulă J. Sciinţe fisice.

Se va preda elemente de chimie, fisica exprimentală relativă la tirulă şi artificeria de resbelă.

CLASA 1, II și a IL

Cursuli JE. Sciinţe matematice.
1. Aritmetica,
2. Geometria.

Cursuli L. Desemnu.

Se va preda:
.
1. Desemnulii de instrumente pirotecnice.
2. Desemnulii de materialul artileriei.

Ministru de resbelă, generalii do divizie
Florescu.

REGULAMENTULU SERVICIULUI DE GARNISON Ă
(Decretii A'o. 1397 din 3 Augustiă 1873)
Disposiţii generale
Art. 1. Pentru transmiterea ordineloriă şi
exercitarea poliţiei militare în tote oraşele unde suntii staționate trupe, se institue uă comenduire de garnizonă.

Art, 9. In ori-ce garnisonă, ofigeruli celă

mai mare în gradii, şi la gradii egali cel mai
vechiă, este de dreptii comandanti ali garnisGnei şi supusii obligaţiuniloră prevăgute în
„ acestă reglementi.

perioră, numiti de ministru de resbelă. Acesti
ofiţeri este ajutati de daci ofişeri inferiori,
numiţi adjutanţi de garnisonă.

TITILULU |
- Despre atribuțiunile comandanţiloră
de garnizonă şi ajatârele loră
Art, 5.

Comanâantulă

de garnizonă

esta

Art, 3. In reşedinţele şefiloră de divizii te- răspanrditoră de ordinea şi poliţia militară a

ritoriale, acesti comandamentii se delâgă unuia din ofigerii superiori al garnizonci,
Art, 4. In Bucuresci, unde nomăruli trupelorii de tâta armele este mai considerabilă, comenduirea garnisonei se del6gă unui ofişer su-

garnisânci; drepturile şi autoritatea sea se întinde asupra tutuloriă corpuriloră de garnizonă, în ceea ce privesce poliţia, curăţenia 6meniloră ; hrana loră, casermarea, hrana cailor
şi în genere pentru ori-ce neregularități.

|
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Arte 6. Comandantulă de garnizonă determină serriciuli ce aă a faco trupele pentru paza garnizonei şi menţinerea, ordinei publice,
Eli regu!6ză numărul
posturiloră, locul şi
forga loră, precum şi număraliă

sentineleloriă,

dă ordine şi consemne, organisâză rondarile şi
patrulele, fixsză numărulă e ofişeri, sergenţi,
brigadieri s6ă caporali şi soldaţi co fio-care
corpi urmâză a da pentru diferitele serviciuri

şi posturi.

Dă ordine şi ia măsurile necesarii ca reguile generale de poliţie să fie bine obserrata de
trupele garnisonei ssă de cele co treci prin
garnizonă, Aceste trupe nu potii avea nici uă

relaţie cu autorităţile civile, de câtă numai cn

autorisarea comandantuluide garnizonă.
După ce fizăză orele diferiteloră serviciuri,
comandantali garnizonci este obligată a lăsa
corpurilorii-pe câtă se ra putea mai mult timp,

pentra instrucţie şi executarea, serviciului i

terioră,
Arte 7, Dă ordinele necesarii pentru casermarea trupelor conformă reglementului da
casermare. Veghiază în ceea ce îlă privesce la
executarea legilorii şi reglementeloră, poliţia
gi conservarea, locninţelorii, spitalurilor şi mai
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Aceste instracții suntii în genere sâii în parte confidențială; ele însă trebue să fie aprobate de şetală diviziei, caro raportăză ministrului,
,

Comandantul de garnizonă şi poliţia civilă,

fiindă chiărmaţi a face să se respecte liniscea,
publică de toţi cetăţenii în genere; dă ajatoruli cuvenită autorităţiloră civile, ori do
câto-ori acestea îlă va reclama pentru restabilivea ordinei publice.
In'asemenea casii, comandantoiă de garnizouă este dâtură a raporta imediatii şefalai
diviziei ori unde s'ară afla; în casă gravii raporteză totă uă-dată şi ministrului de resbelii,
Art, 1l. In garnizono în cari suntii adjutanţi de garnizonă ei suntă însărcinaţi sub ordinele comandantului a dirige şi priveghia detaliarile servicialui piegei,

Art, 12, Uunli din adjutanţi este spacialiă

însărcinată cu privegherea arestariloru mnilitare şi sălilorii de poliţie din corpuri. Eli le

visitâză în tote dilele, se asigură dâcă sant în
regală, priimesce reclamaţiile arestaţiloră şi,

dica suntă drepte, face dreptate în limitele
competinţei sâle; în tote casurile, elă raporteză directii comandantului tra pelorii.
cu osebire priveghiază aresturile militare.
Art. 19, In tâte dimineţile, la ora fiză, adArt, Se, Comandantulă de garnisonă trebue jutanţii de garnisonă se ailă la, comandantalii
să privegheze de aprâpa conduita şi ţinuta, ofi- piegei, spre a'lă înaciința da tâte neorânduelile
gerilorii şi în genere a ori-cărui militură din ivite în cursă de 24 ore șia priimi ordinele
garnizonă,
sslo de urmare; el sunti dstori ali încunosAcâstă priveghere se întinde şi asupra fap- ciinţa pe dată despre întâmplările importante
telorii cari de şi nu arti da loci la uă pedâpsă ce ari îi vădută scă aflati.
.
imediată , totuşi pâte avea influenţă asupra
"Art, 14, Adjutanţii de garnisonă, visităză
-conduitei generale a ofițerului; în acestii casă,

posturile cari h se ordonă decomandantul gar-

va fi dâtori a preveni confidenţialii pe şefulă

vizonci, E poti la casuri urgente da ordineşi
constmne provisorii; raportâză însă pe dată.—
Şefii da posturi înscrie în raporturile loră ordinile priimite provisoriă; aceste ordine nu

corpului din care militarală face parte.

Art. 9. Comandantulă garnizonei din reşe-

dinţele şefilorii de divizil esto dâtoră a raporta uă-dată po di, la ora fixă, comandantului
trapelorii garnizonei (în Bucuresci şi ministru-

Ini de resbelii) de starea garnizouei şi împragiurărilo ivite în cursulă de 24 ore. Pentra
întâmplări extraordinare, elă anunţă pe dată

pe comandantulii-trupeloriă.
Eli priimesce ordinele comandantului trupelori, ia disposiţiile cuvenite în consecuență
şi le comunică şetiloră de părţi. .
Comandantul de garnizonă lapriimirea or-

dineloriă comandanţiloriă de divizie, în înţele-

gere cu aatorităţile civile, dirige şi organisâză

paradele militare şi bisericesci şi transmite şe-

îloriă de corpuri ordinele necesarii.

Art, 10.

Comandantală garnizonei dă in-

strucţii înscrisă în casii de alarmă, de turhurări interi6re sâi incendii, faca conoscuti
trupelorii consemnate şi posturilori piegei lo-

culă unde trebue a, se aduna, precumi şi stabilimentele ce trebue a fi cu îngrijire protegiate şi disposiţiile co trebue a se.lua în pri-

vinţa loră.

suntii vălabila de câtă pentru diua în care s'a
dati, afară deca ele vor fi aprobate de comandantulă garnisonef, care atunci le dă înscrisă
şi lo afizeză la odaia, de gardă.

Art. 15, Diminsţa, la ora destinată de comandantulii de garnizonă, toţi acfii de posturi

trămită raporturile loră la comenduirea garnizonei, conformă modelului datii.— Comandantulă garnizonei ia în urmă măsurile cele
maj nemerite, ca să satisfacă cerinţele sti, roclamaţiile aflate în acele raporturi.
Tote raporturile şefiloră de posturi se formm€ză în dosare şi sa păstrâză cu îngrijirepentra ca să se pâtă păsi la ori-ce momentii persâna care a comandati unii post să a, fost de
sentinelă, . :
Art, 16, In tâte dimineţile, la ora 10, situaţiile pa diua precedentă ale fie-cănia corpă

suntii aduse la comonduire de adjutantul sub-

ofigerii de di; priinesca ordinele piegei pentra
serviciulă ce urmăză a se face, precumă şi or-

dinele- sâă disposiţiile cs trebne a se cunâsce

298

LFGIUIRI

de fie-care corpi. Toti aţunci se aduci listo | în scrisă pe comandantală de garnisonă, făcân=
de ofigerii co întră în serviciii, și.raporteză du'i cunoscuţi loculă de unde vine, unde se dudespre ori-ce evenimenti întemplati în diua ce şi cânduwi'i adresa locninţei ce va avea în 0
"- precedentă.
.
raşii. Orl-ce ofişerii sosindi într'uă garnisonă

PITLULU

pentru a se stabili, s6i care e întorsă dintr'nă

1

Despre sosirea trupelorii şi aşedarea,.
lorii în garnisonă
Art.

17. Indată ce comandantelă

do gar-

nisonă ra fi însciinţaţii că uă trupă trebuc să
- sosescă în garnisonă, elă arată comisiei de casermaro casarma şi cuartirile ce trebue să ocupe aceste trupe, conformă reglementelori de
casermare, Șefulă stati-majorelui de genii şi
sub-intendentul militară iai măsurile necesarii,
Pentru a se încredința deca aceste stabilimente suntă în bună stare, comandantulă garnis6nei le visit6ză înaintea sosirii trupei.

„Art. 18, Dâca trupa trebue a fi cuartiraită

la locuitori, comandantulă do garnisonă se înţelege cu autorităţilo civile competinto pentru

caartiraire,

,

-

Art. 19, Ofigerală care precede trupa ce este

a sosi anunciă şi dă situaţia comandantului de

absenţă, ori pentr uă şedero mai lungă de
24 ore, e dâtorii a se presinta' în persână în
ţinnta de serriciii comandantului de garnisonă,
dâca îi este

inferioră în gradii;

în casi con-

trariă, anunciă în scrisă comendoirii,

Art, 26, Dâca ofişerulii care sosesce în gar-

nisonă este mai mare Ja gradii dacâti coman=
dantulii trapeloră garnisonei, după ce acel 0fişeră a anunciatii pe comandantulii de garni-

sonă despre sosire, acesta sepresintă în ţinuta
de serviciii şi priimesca ordinele.

Art, 27. Uni ofigerii dintr'aă armată străină

sosindă într'aă garnisonă, şi voindă a purta uniforma sa va, fi dâtorii a se presinta coman-

gantolui do garnisonă dâca îi este inferioră în
gradă sâi numal îl anunciă în casă contrarii.

DIPLULUIII
Despre serviciulii trupelorii
în garnisonă

garnisonă.
Arte 20. Corandantulii de garnisonă sâii
ună adjutantă întâmpină trapa la barieră şi o

CAPITOLULU I

intră în garnisonă, presintă şi situaţia, do caii

sturiioră, cară nu se schimbi de câti după unii

urmă, precum şi numele ofişerilorii, sub-ofişe-

"2. Guardele garnisnel, guardele de poliție,

conduce la locală destinaţii.
Disposiţiuny generale
Art, 21. La casarmă se află sub-intendentuli militarii, care face revista do efectivă,
Arte 28. Trupele în garnisono aă cinci feArt, 22, Şeful unei comengi de trupe că- lură de serviciură : lări, afară de situaţia personalului corpului ce
1. Detaşamentele, escortele şi guardele poaflaţi în fiinţă, de cei scăpaţi, de cei rămaşi în numără 6re-care de qile.

rilor şi soldaţilor rămaşi cu îngrijirea loră, plantânele şi ordonanţele cari snntă schimbate
Arte 23, In genere, trupele roriă fi dispen- în tâte dilele. sate a da garde în giua sosirii, La casă nr3, Guardele de onâre..
genti, trupele pedestre dândă garde le voră întruni la loculă fixati de comandantală de gar-

nisonă.

.

Trupele călări nu dai garde călări în nici
ună casă în diua sosirii; ele însă, poti da excopţionali garde pe josă.

Arte 24. In cele trei dile cari urmeză sta-

bilirea trupei în casarmă; comandantul de gar-

nisonă cu gefulii corpului o visiteză, împreună

cu ofişerali de genii şi cu sub-intendentaliă
militară,
Cânâi trupa este cuartiruită pentru mai
multe dile, otigerii, a dnoa di după sosire, visiteză locuinţele, Şefalii corpului notifiază reetificările ce crede necesari! comandantului piegei; acesta le recomandă antorităţii municipale şi o invită a le îndeplini, pe câtă se a

4, Rondurile.

”

5. Corrade şi lucrători,
Detaşamentele cari se ţină mai multă de
24 ore sunt compuse pe cât se pâta din acecaşi
companie.
”

Art. 29. Corpurile dintruă garnisonă con-

cură între dânsele pentru deosebitelo feluri de
servicii,
“
_
Art, 30, Detaşamentele, escortele şi guardele exteri6re sunti obicinuit formate din fracţiuni constituite,

precum : batalionă, compa-

nic sâă secţie. Ofigeri! şi sub-oficerii mergă atanci cu trupa lori,

Unii şefii de batalioni pâte avea ordinalii

de a merga cu jumătatea batalionului săi, stă
ca ună numără mai mici, cândii serviciul este
importanti; unii adjutantiă suboficeri trebue

.

putea mai curândii,
săli însogescă în acestii casă. Şeful detaşaArt. 25, Ori-ce oficerii în trecere pentru uă mentulu! priimesce de la comandantuli de garn6pte printr'uă garnisonă e dâtoră a anuncia nisonă instrucţii relative la misiunea sa.

,

„:
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Art, 31. Guardele piegai se schimbi la fie-]
care 24 ore. Forţa posturilor în generalii este
determinată prin numărulă sentinelelori. Se
dă 3 sâii 4 G6meni pentru uă sentinelă, astiifelii ca, fie-care soldatii să fie cel multii 8 ore
şi celii puginii 6 oxo de guardă.
Serviciulii unei guarde contramanăată este
considerată ca făcută cândiă a luati în posesiune postulă,
.
Numărul 6menilori cc fie-care corpi trebue
să dea este regulată astii-felă, ca omulii de in-

fanterie să albă pentru odihnă celă pucin trei

nopţi consecutive şi 5 pentru celă de cavalerie.
Deca forţa garnisonei este mică şi trebninţele neapărati ale serviciului obligă pe comandantuli de garnisonă a se depărta de la acdstă regulă, el trebue, prin comandantul diviziei,
să însciințeze pe ministra pentru a spori trupele garnisonei,
i
La, începutală fic-căreia luni şi mai des dsca,
este trebuinţă, comandantulă de garnisonă fixEză, după forţa corpului, serviciulă ce trebue
să facă; pentru acesta, la 1 ale lunei, şefil de
corpuri îi trămite situaţia generală a cfigerilori, subofigerilorii, caporaliloriă şi soldaţiloră
- “disponibili pentru serviciă,
.
Tâte guardele se sapunii 14 cererile autoritățiloră civile să militare pentru xestabilirea
ordinei publice, Inst, în nici ună casii, şefală
nu pote scâte de câtă !/s din efectirulă do care
dispune, şi nici uă-dată nu merge elă 6nsuși.

|
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acestii scopii detaşamente. — Aceste detaşamento iai numirea de pichete. Forţa pichetului se determină după trebuinţele serviciului.
Pentru pichate nu se va lua din 6menii ce sant

a intra în serviciulă ordinară a duoa-gi. Ome-

nil ce formezii aceste pichete rorii fi cei d'ântâiii cari voră eşi în casii de incendii. In toti
timpulă, pichetulii este disponibilă pentru ser-vicii ; suboficerii, caporalii şi soldaţii de pichetă nu poti părăsi casarma; ofigerii voră fi
obligaţi a so afla la casarmă îndată ce pichetulă va fi chiămată.
„ Art, 87, Serviciulii trupelorii, în interiorală
corpurilorii, se face conform serviciului interior,

CAPITOLULU 11
Adunarea şi schimbarea
„1.

guardelorii

Fără paradă

Art, 88, Guardele sa adună, la ora fixată
de comandantul garnisonei, la loculă ce va

destina. Comandantuliă garnisonel stă ofigarii

do piaă inspecteză curăţenia îmbrăcăminte,
şi verifică presenţa tutaloră posturilorii,
Trupele santă în ţinuta dilei, afară d6ca nu
s'a datii uni altă ordinii; trupele pe jos suntă
cu raniţele, âră trapele călări cari facil serviciulii pe jos precum şi ordonanţele aii mantaua.
Art, 92, Servicinlă ordonanţeloră şi plane peste umtrulă dreptă,
tânelorii începe la intrarea guardelorit şi ţine
Guardele de onâre sunt totă-dt-una, în mare
24 ore. Plantânele şi ordonanţele suntii inspec- ţinută, afară da unii ordini speciali, — Guartate la casarmă uă-dată cu guarda corpului și dele ce corpurile ai în interiorulă lorii na iai
mergi dreptii la loculii destinată, :
|
parte la acâstă adanare ; elo se schimbă în caArt. 33, Guardele de onâre suntii coman: sarmă, la ora fixată pentru tote guardele. —
date după aceeaşi regală, ca şi guardele țiegel, Aşedarea guardeloriă va ii de la flancul drepti

şi suntă supusa Ja consemnulii generală.
Comandanții acestorii guarde nai trebue încă

spre celă stângă în moduli următori :

Guarda de vuâre.— Goaardele comandate do
ofişeri; apoi cela de sergenţi; şi în fine cele de
caporali.

să ica ordinile particulare ale persânei ps lingă care suntă aşedate. Ei adresâză comandantului de garnisonă raportali prescrisă pentru
cele-alte guarde.
!
Art: 34, Comandantulă de garnisonă prescrie ronduri, după importanţa posturilor garnisonei, pentru 4 se asigura în timpul dilei
şi nopţii de privegherea posturiloră şi de exactitatea cu care îşi îndeplinească îndâtoririle,
Serriciulă acestori ofişeri, comandaţi pentru 24 ore, se fizâză mai la vale,

pă inspecția gnardeloră de către comandantul
garnisonei, în modul următoră : După încanosciinţarea dată de comandantulă garnisonei.
celii mal vechiii la grad dintre ofigerii de guardă
comandă : Sefi de posturi — înainte.

1. Lucrări de făcută în arsenale şi în maga-

garnisonei începe cu împărţirea secretului de
la drâpta spre stânga. La priimirea secretului

Art, 39. Secretală se va împărţi îndată du-

După acâstă comanăă, şefii de posturi înain--

tândii 5 paşi, facă la drepta şi la stânga şi soadună la centrali guardeloră Comandantalii:

Art, 35, Locrători şi corvade cuprindă :

ziile administraţiei, câudă este trebuinţă ca ofigerii şefi do posturi salută, ră gradele intrupele de infanterie să dea, ajntoră trupeloriă feriore sefi de posturi presintă arma,
de genii şi artilerie sâă trupeloră de admini- " După acesta comandă :
!
”
strație.
,
1. Stânga împre-juri,
2. Corvade în interesulă garnisonei.

Art, 86, Cândă comandantalii de garnisonă
voesce să aibă trupe gata pentra a îndeplini
unii servicii extraordinară, orândoesce pentru

|

2. La loci, marş.

-

*

-Dapă întârcere, fie-care şefă de postii merge .
la loculă săi,
!
IN
Art, 40, Comanda tutuloră guardelorii, la:

.
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locul

de adnnare, se dă celui mai vechiă în |fişerii inferiori, pe duoă şiruri: în şiruli ânteii căpitanii după vechime, în şirală al duoigradii din şefii de posturi presinţi.

După împărţirea secretului, guardele se duc

la locală lori; ele plecâniii detileză
comandantului garnisonei. Art, 41, Do la 1 Maiă până la 1
guardele se schimbă la 11 ore; 6ră
stă lună, la orele 12 din di, afară
deosebite.
.

dinaintea
Octombre,
după ac6de ordine
|

Art, 42, In tâte Duminecele şi sărbătorile,

guarda de on6re a Măriei S6le se schimbă cu
musica, şi drapeliă ; afară numai âscă nu voră
fi ordine contrarii.

lea, locotenenţii şi sublocotenenţii.

Ofigerii corpariloră co nu ai guarde în paradă, precum şi aceia din administraţia centrală, stateri-majore , intendența, serviciul
sanitară, scâlele militare, stabilimente, justi-

ţia militară, ete., se voră aşeda imediată la
drepta şi pe aceeaşi linie cu otigerii celui din
urmă corpă ca are guarda la paradă.
Ofigeriă din alte garnisone, precum şi aceia
in armatele străine se aşedi la drepta tutuloră ofişeriloră garniaonei unde se face parada.

Astiă-felă ordinea, corpurilorii de ofişeri aflați
2. Ca paradă în paradă
va fi cea următore :
1. Ofigeril ală cărora corpi aii guarde în paArt, 43, In Daminecele şi sărbătorile fixate

prin ordinii deosebiti, guardeie
paradă, conformă articoleloră
acâstă paradă va lua parte toţi
sonei; ţinuta va fi cea fixată de
„garnisonei,

se schimbă cu
următâre. La
oficerii garnicomandantulii

Art, 44, La gina şi ora fizată pentru îm-

părţirea guardeloriă cu paradă, ele se aduni la

loculă destinată în ţinuta otărită.

Art. 45, Guardele fiz-cărui corpii, (afară de
puarda de poliție) se condac în ordine pe piaţa
de arme, cu toboşarii, corniştii sâă trompeţii
necesari, sub comanda noulul căpitanii de di
din corpulă respectivii. Uni adjutantiă ali comandantului piegei le indică aci loculii ce ai

a ocupa.

-

radă;
2. Oficerii alii cărora corpă nu ai guarde în

paradă în acea di;
.
3. Staturiie majore şi ofigerii fără trupă;

4, Ofigerii din alte garnisone.
5. Ofigerii din armata străine.
Aliniarea corpului oficeriloriă va fi de la stânga la drâpta, sră flanculă stângă ali corpului

de ofigeri ce dă guarda de ondre va fi ja aceeaşi
înălțime cu flanculă dreptă al guarăci de ondre.

Art, 48, Cândă sefulă ce priimesce parada

so apropie,

majornlă

de rondi

comandă : la

U-mără. — Preseutaţi arma ! După acâstă comandă Gmenii presentezi arma, întorcând ca-

pulii spre partea de unde vine şefalii. Musica

'Tâte corpurile din garnisonă trămită la a- cântă,
Pentru întâmpinarea şefului, după gradul
cestă paradă plutonela lorii de ordine, care se
compună din adjatanţi-suboficeri, sergenţi-ma- ce va, avea, se duca la 10 paşi de la flancul dejori şi din sergenţi, caporali s6ă brigadieri ce spre care vine, sţă comandantulii diviziei, scă
intră de di pe corpi. — Aceste plutâne se azedă celă nai vechiă şefă de corpii presentii; 6ră
la flanculă stângi ali tutuloră guardelori pe comanaatulă garnisonei îl dă raporti înscrisă
duoă şiruri : în girulă âatciii, adjutanţii-sab- da numărulii posturiloră şi alii trupe! co intră
oficeri şi sergenţii-majori; în şirulă ali daoi- în guarde în acea di. Amândoi însogescii pu
lea, sergenţii şi caporalii de di. Distanţa între şelu și îi cedeză partea trupei cândă va trece
pe dinaintea guardelor. Ofigerii fie-cărul corpă,
-aceste şiruri va fi de duoi paşi,
Regula aşedării acestoră plutone va fi cea pe măsura, ce şefulă se află in dreptulă loră,
salută punâadă mâna drâptă la visieră.
nrmătore:
Dopă ce şefală a trecuti pa d'inaintea fronLa flancul dreptă : Infanteria, după ordinca
numerică a regimentelorii, avândă în totiă-de- tului şi s'a azedati în dreptulii centrului gaaruna la flancniă dreptii vânătorii. După regi- deloră, msjoruli de rondă, dândă semnă mugeniii, pompierii, gândarmii pedestri, artileria,
cavaleria, gândarmii câlări, călăraşii.
Aceste plutâna sunti în ţinuta guardeloră,

aice! să înceteze. comandă : La U-mării, şi
so întârco spre şefi adăstânâi ordinile sâle.—
Deca şefulii voesce să s6dă câte-va mişcări de
arme, atunci majorulă de rond dă comnenţile

cum s'a arătată la art.38.

dă semnii tamboră-majorului guarâeide ondre

mentele de infanterie so aşădă : batalionul de

însă fără mantale şi răniţi.
Art, 46, Aşedarea guardelorii va fi după
,

Art, 47, Ofcerii fie-cărul corpii se aşediă cu

reglementare; Gră voindii să se încâpă parada

guardeloră, atanet comandantulii garnisonei
să facă a se bate de tobuşari Adunarea.

lorii. Distanţa între ofigeri şi guarde va fi celă
„puţinii 15 metre.
|

După acâstă batere, guardele suntii considerate că a intrati sub comanda comandantulai garnisoaci şi a rondului majoră.
PN

Aşedarea, ofigeriloră pa corpuri va fi cea ur„mătâre : şefulă corpalal înainte, duoi paşi în
“urma sa şi pe ună şiră ofigerii superiori ai corpului; duoi paşi în urma acestora se aşedă o-

dantul piecel comandă : Sefi deposturi — înainte Marş. Aceştia es 10 paşi (de o va permite localitatea) înaintea centrulai guardeloră,

-Taca la guarde şi vis-ă-ria de guarda corpului

Art, 49, După baterea adunării, coman-
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ofişerii puntndu-se unali după altulă, subofi- jutanţil-majori dai secretulii îndată şefilor de
cerii şi caporalii s6ă brigadierii înapoia lori, corpi. — Toţi ofigerii lasă mâna josii de la
în ducă şiruri. În şirulă ofișeriloră se puna și chepii,
majorul de rondă. Ofgerii comandanţi în gruarde
Art,'54, După ce sai dată parola, sergensâă ronduri se conducii de către comandantulă tul comandă: La U-mără — la stânga-mpregarnisonei la şeful ce priimesce defilarea guar- jurii — înainte — Marş; cei patra 6meniplec
delosiă, pentru a se presenta fie-care şi a ra- şi cândi s'a apropiati, sergentulă comandă :
porta serviciulii la care este comandati.
Stăi — Frontii, apoi se pane înaintea lori şi
Fie-care ofiţeri, pe rândă. apropiindu-so la comandă : înqinte—Marş, pornind lalocul săă,
trei paşi de şefulă ce priimesco parada, sa oArt. 55. Indată co sergentalii cu cei patra
presce, salută cu sabia şi raporteză în modalii Gmeni s'aă dusă la locul lorii, majorul dorondă
armătoră : Inălţimea- Vostră ( Domnule mini- comandă tutuloră guardeloră : La U-mtriă.
stru, Domnule generală ete.) din cutare regiArt. 66. După ca guardela ai luat la umără
mentii (batalion) cu eatare guardă sunti o- şi şefuli ordonă defilarea, majorulă de rondă
rânduitiă, s6ă rond înajoră suntii orânduitii, comandă :
1. Pentru defilare;
După darea raportului, ica sabia la umiriă, se
întorce la, drâpta, inerge patru sâă cinci paşi
2, Pe secții, ocolire la drâpta;
înainte, se întorce Grăşi la drâpta şi merge şi "5. Marşş
se așsdă duoi paşi înaintea, şefilorii de posturi
4. Guarde— Stăi,
:
grade inferidre. Cândă coli dWântâiă ofigeră a
5. Guarde înainte, ocolire la stânga :
luată la umăr şi s'a întors Ja drepta, ală duoi6. Marş,
lea, oficerii se apropie de şef, la trei paşi, ra7, Direcţia la drepta.
portEză şi dcnsulă şi execută mişcările ârătate
După a treia comandă, tâte guardele rapi
pentru ântâiulă, ocolindii pe secţii la drepta. Dopă ocolire se
După ce toţi ofigerii şefii de posturi aii ra- opresci. După a şesca comandă guardele porportatii şi s'aii pusi pe unii şiră înaintea şefi- nescii,
. secţia din capă ocolindă pe dată, 6ră
lori de posturi (grade inferiâre), comandantulii cele-alte pe măsură co voră ajunge pe locul
garnisonei comandă :
DE unde a ocolitii cea G'ântâiii. După a gâptea co1. Şefi de posturi.
mandă guardele aii direcţia la drepta.
-

2. La Locii — Marşe

După acâstă comandă, şefii de posturi se
ducii la locurile loră şi'şi inspectâză, gaardele.
„Art. 50, Din guarda aflată în centrul guardelorii se detaşâză uni sergenti şi patru Omeni
pentru întocmirea cercului. Aceştia, aşedaţi pe
ducă şiruri şi avândii po sergentă d'inaintea
loră, vină cu arma la umerii până la loculă ce
le va indica comandantulii garnisonci,:Aci sere
gentalii comandă ; Stăr, apoi: La drâpta şi la

stânga. — Marge

Ca întâia secţie din guarda de la flanculă

drepti, şi ia flanculii drepti ală ei, alături cu

şefală guardei în drepta,. defilsză majorulii de
rondii şi în dr&pta acestui, comandantul garnisonei. — Amânduoi aă săbiile scâse afară,
După defilare tâte guardele mergi la loculă
destinării loră.
-

Io timpuli defilării musica guardei de onâre

cântă şi'şi continuă mersulă, fără a se raai

pune în partea:opusă a şefalui, ca la deflarea

obicinnită, — Tobogarii şi corniştii celoră-albe
menii pornescă, în jumttate Ia drâpta şi la guarde na voră bate, ori ţine însă ciocanele

stânga şi se despartit pentru a forma cele pa- tobei şi curnurilo ca cum ară fi gata a bate
tru colțuri ale pătratului, în caro este a se în- ss a cânta,
tocmi cercul căpitanilorii de di şi gefiloriă de
Art, 57. După defilare geful care priimesce
posturi. Cândi 6menii s'aă depăitată dostuli,

sergentulă comandă Stiti, şi se aşdăla drâpta

parada trece pe WVinaintea, fio-căruia corpi0figerescii, — Şefalii corpului îl dă raportuliă de

omulai din drepta şiralui ântâiă.
presenţa, şi absenţa, ofigerilorii, prosintă pe cei
Arte Dl. In âcestă pătratii, după comanda înaintați, sosiți la corpă ss întorși din vr'ua
comandantului garnisoneă : Căpitaniă de di şi absenţă.
,
PE
şefi de posturi la parolă, vină din fie-care corpi
Darea raportalui do cătro şefii de corpuri
căpitanit sc locotenenţii de qi, precum şi toţi so va face în modal următoră :
'
gefil de posturi; se întocmeseii pe ducă linii,
Şefali corpului, cândii şefolii ce priimesce
în ânttia ofigerii şi în a duoa gradele inferidre, parada va veui către dânsul so duce înainte,
şi priimescii parola sf ordinile ce voră fi.
şi la distanță do trei paşi de deasulă se opreArt. 52, Cândă comandantul piegeieste gata sce, pune mâna dreptă îa, vizieră şi'I dă rapora da parola, majorulă de rondii comandă pre- tul înscrisă, (model otăritii de comandansentarea, armei, musica cântă, cei 4 6meni pre- tulă piece!) pronunciândii cuvintele următore :
sentă arma, şiatuncitoţ ofigerii salutcu mâna. Inălţimea Vostră (Domnule ministru— DomArt. 53, Comandantulii piegei după ce a îm- nule generali etc.) am ondre a vă presenta ra=
părțiti parola comandă: La loc—Alarş! după portii de starea regimentului cutare. —— (Acestă
acâstă comandă toţi mergi la locurile lor. Ad- raport luându-se cu mâna stângă de la piept,
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po cândă mâna drâptă o ţine la visieră, îlii în-

spatele către guarda

veche şi în depărtare de

mâneză şefului).
Arte bS, Po cândii şefali inspecteză corpulă
ofigeriloră, nă musică într'adinsii venită, de va

6 paşt unulă de altul; cei vechi în drâpta şi

tigeriloră sâii înaintea, lorii şi exccută diferite

mendă Initiulii schimb — Inainte, Marş.

îi în garnisona, se aşâdă la cantru cercului oarii mausicale,

”

Art, 59, Guardele co n'aă de câtă ună singurii postii sa formâză la platiă-forma pe uni

giră ; 6ră cele de mai multe pe ducă şiruri, 0-

menii suntii aşedaţi după talie, numerotaţi de

la, unii pasii de parte de cei nuoi.
Art, 09, Cândă sergenţii şi caporalii s'a agedatii, atunci: șefalii guardei celei noni co- După ântâia comandă, sargenţii şi caporalii
punii piciorulă stângă înapoia celui drepti (ca
la mişcarea de la stânga împrejuri) şi după a
duoa comandă ss întorci cu faca înapoi. Potă
după a duoa comandă, 6menii schimbului ân-

la drepta, şi în acestii ordini suntii otăriţi pe tâiă alit gaardel celei nouă, es patru paşi învândă de santinele, Sefali postului se pane la
flanculă drepti ali guardel.
-Dâcă postulii este formati de unii plotoni,
uă companie,

batalionii s6ă mai multi, guar-

dele so aşedii la plati-formă. cam esto prerăgută în regulamentii pentru companie sâii ba-

talioni ete. Toboşarii sâii trompeţii suntii la

ainte, ocolescă la stânga, mergi drepti înainte
până co ai ajunsi în dreptulă sergentului ânțGiă de schimbă, ocolescii âncă uă-dată la stânga, şi cândi se vorii apropia duci paşi do sergenţi şi caporali se oprescii,
art, Gt, Sentinelile rândaite de la 1 până 5
Gmeni le conduc caporaluli, Gră dela 6 în susiă
sergentul ; sentinelele de la £ până la 3 6meni

duoi paşi la drepta ântâiului şiră.
,
Art, 60, Cândă guarda nouă, ca vine pentra a întra în srrriciă, se va, apropia, gefuli
„guardei celel vechi ra pune să iea armolo guarda sea, şi cândiă guarda nonă s'a apropiată ca
la 30 paşi, comandă ; Da U-merăi, apoi stă în
acâstă posiţio până ce guarda nouă seva aşeda.

prejură şi comandă : înainte — Marş,
Arte 66, Omenil rânduiţi la guarde pentru

postulă săi, şeful guardei comandă : La Unără, după accea merge şi se aşt(ă în facă şi
paralelă cu cea veche şi în dopărtare do 10 paşi,
dând comendele necesare, astii-felă caîn totă-

guardei lori după cum s'a precrisă la art. 32.
Art. 07, Sergenţii şi caporalii co se orânduescă ca sentinele la uşe şi cari stai pe linia
închaetoriloriăi, după comanda, : Z-iul schimb—

se aşedii într'ună şiri, Gră do la 4 in susă, în
ducă şiruri,
Art, 65, Cândi sentinelele voriă fi otărite,
caporalil şi sergenţii so întorcă la stânga îm-

Art, Gl. Gaarda nouă sosindă la 30 paşi de trămiteri cum şi ordonanţele mergă la loculă

dâ-una flanculii drepti ală guarâci celei novi

să, fie în dreptuli flancului stângă ală guardei
celei vechi.
i

Art, 62. După ce gefală guardei celei noni,

a îndreptatii aliniarea, (trecâudă la drâpta, de
nu se va afla acolo), ese duoi paşi înainte, €ră
la guardele mari şi cu drapelulii patru paşi în-

înainte : schimbul ântâii d'intre dânşii mer-

ge la flancului stângă alii guardei, şi se asâdă,
unuli lingă altuli, în dreptuli şirului al duoilea, şi la depărtare de duoi paşi de linia sergen-

ţiloră de la încheere. Cândiă so pornescă 6me-

nii schimbului ântâiii pentru a merge la sentinele, acestă schimbii de sergenti sâii caporali

torcându-se cu faga d'alungalii frontnlut co- merge și dânsulii la postulă s&ă sub comanda
mandă uă-dată cu şefalii gaardel vechi : pre- anul ssrgentă.
N
sentaţi arma! — După a duoa, mişcare amânArt, 68, După pornirea sentineleloră, noul

duoi şefii de guardă rădică săbiile în susă ca
la timpulă ântâiă ali mişcării presentaţi arma

şi mergi unulă către altul, astă-felii ca să se

întâlnâscă în centrală guardelorii, unde stândi
în faşa unulii altuia la duoi paşi, lasă săbiile
josii ca la a duoa mişcare de la salutulii ca sa-

bia. După ce ai lăsatii săbiilo în josă, şefulă
guardei celei noui, priimesce de la cel vechiă
sciinţe de câte santinele trobue să fie formatii

“ântâiulă schimbi, precumiă şi ce alte ordine
suntă priimite. — După terminarea priimi-

şi vechiuli oficeră de guardă esiă duoi paşi înainte şi comandă :
1. Guarda la drepta.

2. Guardă înainte,
3. Marşe

Cuvântaulii de marş va fi prontinciati de uădată de amânduoi şefii da guarde; după acâstă
comandă tobozarii guardeloriă, bată şi sună
marşulă, luândă piciorulii de la guarda veche.

Cândă guarda ra fi cu musica atunci musica
cântă, fără toboşari. Sentinela de In arme pre-

rii amenduoi rădică săbiile în susă și întor- sentă arma la trecerea guardei pe lingă densa,
cându-se la stânga împrejurii, mergi la locaArt. 69. Oficerulii guardei vechi "şi duca
rile loră şi comandâză unuli după altulă, în- guarda 30 paşi la uă parte, o opresce dândă
cepândii ofişerulă guardei vechi şi apoi acelei comandă :
nuoi : Sergenţii şi caporal de schimbii. — In1. Guardă, stăie
ainte Marş (s6ă numai caporali), Sergenţii şi
2. Frontă.
caporalil de la amânduoă gnardele es înainte
3. La pi-ciorii,
- şi 88 aşedă la flanculă stângii ali guardel ce4, Scoteţi baione-ta,
lek noul, în dreptulă şirului ântâiii, stândă cu
Dapă scâterea baionete! dă po locă repaosă
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Smeniloră, până la întârcerea sentinelelorii de | ma în puterea cărui ordinii aii fostii arestaţi,
Ja posturi, şi se duce în odaia de guardă să dea va cere să i se dea ordinile şi consemnele penîn priimire ofișerului ce "l-a schimbatii came- tru aresturilo ordonate de funcţionarii şi agren-

ra, condicile de ordine şi ori-ce instrucţii va îi ţii autorităţii şi se va încredința acea, aceştia
urmâză să fie conduşi la comisarali de poliţie
ală culorii, sii că urmâză să fie dați agenţiloră

avut; 6ră dâca va fi guardala intrarea în oraşă,
atunci dă şi condica pentru acef ce treci.
Terminândă predarea şi priimirea şi subscriind în condica postului, apoi merge la
__guarda sea şi dâcă toţi caporalii vorii fi venitii cu Gmenii ce s'aă schimbati. îi cercetâză,

şi în urmă pornasco la corpulă săă.

Art. 30, Guarda nouă voindă a intra în corpulă de guardă după platii-formă, gcfulii comandă :.
-

1. Guardă, stânga mpre-jurăe

2. Inainte-AMlarş,
Dapă caro gefuli guardeă şi trupa intră şi

depanii armele la locul destinati.

CAPITOLULĂ III
“Pentru chemarea - guardei la arie
Art. 71. Cândiă guarda va trebui să 6să penixu a lua armele, sentincla de la arme strigă:
«La arme» s6ii sună clopotulii. Gaarda ese cu
repediciune spre a da poorurile, sâă pentru orăce altă întâmplare.
|

poliţiei la uă oră otărită,
.
Asemenea se va asigura, dâcă peceţile şi lacătele suntă bune, dâcă lădile nu suntiă sparte
(unde voră fi lădi s6ă case cu bani, peceţi şi
lacăte), la casă contrariă nu va, schimba pe vechială şefă do postii şi va Susciinţa pe dată pe
stată-majorulă piegel şi po autoritatea din ală
cărui ordini aii fostă puse,
|
Art, 20, Şefuli goardei trebue să se încra-

dinţeza d6că mobilierulă şi uneltele corpului
de guariă suntă în bună stare, Jirna să pretindă ca guarda veche să'I lase uă resorvă de
lemne; îndâtorire a, care el însuşi este supusi.
Art, 70, Şetali guardei trebue să se informoze despre locuinţa comisarului de poliţio
sâii alii despărţirei; de accea a medicului caGrei; de casarmele
sâii posturile cari sunt mai .
cu apropiere, spre a putea da ajutoria trebuință. Aceste sciințase vor înregistra pe consemnii

prin îngrijirea stată-majorulai piegoi.
Art, 18, Şefulii postulul este respungătoriă
de tâte părţile serviciului; elă esto dâtori să

înveţe pe subofigeri şi caporall dâtoriile lor în
cursii de 24 ore şi să se asigure căşi ci la rândulii lori îuveță pe soldaţi, dâtoriile sentinelelorii., Eli previne pe subofişeră şi caporali că
Serviciul, guardeloră în posturi
guntii răspundători către dânsulă pentra ţinuta,
Art, 72, Consemnele generale, arată : d6- trupei, pentru executarea, conseraneloriă, pentru - toriile tutulorii posturiloră, şefilor de posturi: curățirea corpului do guardă şi a ghereteloră,
ofigeri, suboficeri, caporali şi sentineleloră. Con- precum asemenea şi de păstrarea cojâceloră, a.
semnele particulare arătii scopulă întiințărei gatoşilorii şi a tutuloră objecteloră cari sunti
fie-căruia post; objectele speciale date în pă-- trecute în inventarul aflat la corpul de guardă.
strara cum şi detoriile posturiloră; tâte ordiArt, 79, Şeful guardei este dâtoriă să pri-.
nilo verbale cari le priimesce uă sentinelă se vegheze ca Gmenii ce compunii guarda sa în
numesce consemni.
.
.
totă timpul guardei să păstreze curăţenia hat-

CAPITOLULU IV

Art, 8. Toto consomnele: generale -şi par-

ticulare sunt afişate în fie-care corp de guardă.

Oficeril do rondă aii aceleaşi dreptari ca 2djutanţii do piacă, în ceea ce privesce consem-

nele prorisorii conformându-se însă art. 14. A„tâti aceştia câtă şi adjutanţii de piacă potă
asemenea'cere do la ori-ce sentinelă consemnulă ce'i s'a, dată, însă în presenţa şefului de
post, a sergentului scii a caporalalui de schimb.

neloriă, Nâptea va da voe 6meniloră să se cul-:
ce, scoțând numai chepiul; însă unul scă mai

multe plantâne fără arme va fi în totii-d6-una
deştepta în întru gaardei, sei postului, ca la
casii de a striga sentinela d'afară : la arme, ea

să grăbâscă, desceptarea şi eşirea Omenilorii.
Este de ajunsi ca, orâinile şi consemnele sentinelelorii să fie precise şi ca şefii de gnardă
şi posturi să se încredinţeze că Omenii suntă
Art, 74, 'Tote consemnele privitâre la fie- pătrunşi de densele, pentru ca serviciulii să fie
caro postă trebue să fie aprobate de comandan- asigurată.
,
:
tulii piegel. Guarda de onâre pâte priimi şi diDiminâţa, cu uă jumătate oră înaintea gilei,
rectii consemne de la persânapelingă care este se ordonă Gmenilorii pa rândii a se spăla, a'şi
ataşată, însă şefali ei va comunica îndată co- aşeda hainele şi a, le curăţi, 6ră după sculare

_ mandanţului de garnisonă,

..

-

Art, 75. Dopă.sosirea la corpul de guardă,

gefulă de postă se va inforina despre consemne
şi va cere predecesorului stii a'i da tâte sciinţele trebuincidse asupra serviciului de 24 ore.

să'] inspecteze, :
Art, 50, Sefulă de postă nu dă voiă nici unui omii a se depărta de la guardă, veghiază

ca fie-care să'şi îndeplinâscă cu exactitate dâtoriile; face adesea apelă, scâte guarda de mai
Dâca sa vorii afla Omeni arestaţi, se va infor- multe ori afară spre ao obicinui a sa forma

|
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răpedo; pune uă mai mare veghere în circum-| ună caracteri gravă, şefală postalai se va mărstanţe particulare, cândă s'arii vedea mişcări gini numai a încunosciinţa, îndată pe comisa-

neobicinuite în garnisonă,
- Nâptea, survegherea

-

şefului de postii este

şi mai mare; se asigură ca toti serviciulă să
se execute bine.
Art, Sl, In genere, cri-ce omi în guardă,
ordonatii pentru uni servicii exterioră, afară
de corvadă, merge totii-de-una armată.

Art, 82, Lemnele pentru încălditii şi lumi

nările voră fi aduse la corpului de guardă; —
lemnele descărcându-se înaintea plati-formei,
soltaţii suntă dâtori să le bage în întru.

Art, S3. La posturile statornicite pe lin-

gă administraţiile cari încăldesce şi lominlză
guarda în socotâia lori, comandantulii postulul va trămite să câră lemue şi luminări; pentra căratulă oră se va eluji cu vă targă s€i

unii coşă co trebue să se dea de acea autoritate;

este cu severitate

oprită

a căra lemne în

brage, cu mantalele, sâii pe umere.

Art, S4, Comandantulă unct guarde n'ars

voie să priimescă nici vă pers6nă străină serviciului. Art, 85. Dâca din întâmplare, nebăgare de
s&mă, 86 alti-cera, veri-ună soldată fiindă de
sentinelă va descărca arma. se va schimba în-

rulii de poliţie ali despărțirii şi so va ţine în
pază cu trupa sa nejărăsindu'şi postulă,

Art, 91. Şefii postariloră na trebue să pâr-

dă din vedere că forţa armată este mal alesă
protectâre ordinci publice, persâneloră şi proprietăţilori ; prin urmare dă ajutorii pentru
arestarea fâcâtoriloră de rele, perturburătorilori ordinsi, cândii li se reclamă de către agenţii poliţienescI sâi chiarii de particolari, In:
nici uni casă şeful postului nu merge şi nici
nu rămâne cu mai puţinii de 2/3 din forţa sa.
Ei priimescii la, postii
pe ori-ce individă adusii de agenţii poliţienesci. Aceştiea trebue să
so recunâscăcă sunti agenţi în exerciţiul funeţiuni! loră şi să subscriv faptuli petrecuti pe
registrulă postului, — De câte ori şefală postului arestâză pe cive-ra după plângerea particulariloră, atunci iea înscrisă numele, profesiunea şi locuinţa celoră ce s'aiă plânsii, înscriindu-le în raportă.

Dsca vre-ună necunoscutii ce nu oferă înde-

stulă garanţie personală spre a fi credutii ară
cere adjutori pentru rre-uă pricină ce n'arii

fi învederată sâi bine constatată, sefulii de
posti îlă aresteză și îlii trămite la comisarulii

dată din ordinulă şefului guardei şi se va cer- de poliţie,

Art, 92, Deca unii şefă de postă este informată că bătae, certuri, să desordini de vă
natură seri6să se petrece în uă cârciumă, cacafenea s6ă vre-unii loci publici, trămite unii
subufieră stă ani caporală cu unii cumeră do
nerali, servindu-se în casii de agresiuni asu- Omeni pentru a opri şi aresta pe turburători;
pră'i cu baioneta sii chiar trăgendi foci. Şe- acâstă trupă pote chiar intra în acelă stabili„ulii postului va raporta imediată comandan- mentă dâca desordinta nu a încetat la sosireael.
Deca dezordine se produce într'uă casă partului garnisonei,
Art. 87, Se va păzi drepti regulă generală ticalară, şefulă de postă trămite ună detaşaca ori-ce cetățianii arestati noptea pentru uă mentii. Acestă detaşamentiă nu pote intra fără
faptă 6re-care să se conducă îndată înaintea cererea proprietarului sâu fără asistenţa unui
comisarului de poliţie celui mal apropiată, a- agentă pohţienesci, afară numai dâca nu se va
fară numai cândi postolii se va slăbi prin con- striga : foci, hoţii, omorătoră, săriți în ajutorăă.
Art, 93, Şeful unvi guarde este dâtoriă să
voiulii acestorii arestanţi; în acesti casă, se
voră ţine până a doua di, cândă se va, cere es- întrebuințeze totă-de-ura pentra servicinlă de
recunâscere şi de ordonanță pesoldaţii cei mai
corta de la comandantaliă pieşei,
Art, SS. Gnardele inferir: arestaţi diaa, inteliginți ai guardei sâle.
Art, 94. In tâte diwmineţile. la ora 9, se va
” oră-care ar fi vina lorii, roriăi fi conduşi la statămajorulă pieţei; dâca aceștia rorii fi beţi. şe- trămite la cancelaria stată-majorului picgei
fală postului va adăsta până seva trei şi apoi fâia de raportii, subaermnată de comandantală
postalui. În acestă raportă se va trece într'un
îi va trămito,
Art, 89, Militari! arestaţi nâptea se voră chipă lâmurită t6te cele ce se voră fi petrecuti
închide în arestul postului până a duoa di di- în timpali guardei sâle.
Posturile comandate de ună ofigară vor trăminsţa, cândi se voră trămite statiă-majorumite raportulă printrunii sergentii ; c«le colui piegei uă-dată cu foia de raportă.
Art. 90. In casă do alarmă publică, gefulă mandate de ună sergentă, printr'ună capopostului va trămite unii detaşamentă propor- rală; Sră cele de caporalu printr'uni soldată,
Art. 95, Decă dapă terminarea raportului
ționatii cu forţa guardei sâle la loculii sgomotului sâii alii adunărei; acesti detaşementiă va sa va întelmp!a ună erenimenti însemnată,
fi îndestulă de tare spre a restabili liniscea și comandantută postalui va da de scire atut-majorulul pirgei printrană raportă suplimentar.
a aresta pe cei ce faci larmă,
ceta disele sâle; declaraţiunele se voră trece
lămurită în raportul dilei.
Art, S6, Dsca se ra întâmpla ca vre-un
cetățenii să insalte să să luvâscă uă sentinelă, sentinela se ra conforma consemnalui ge-

Dâca postulă este slabi şi grămădirea iea

Art. 96, Omenil trămişi pentru escorte do

7
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arestanţi vor merga cu rîndurile strânse, ne- fulă postului va da de scire (pe câtă midlâcele

lăsândi nici ună interval prin care să pâtă
scăpa.
!
E
Deca escorta va fi comandată de unii capo-

rali, acesta se va puna în coda ci; 6ră de va fi

comandată de uni sergenti,; atunci caporalul
se va, pune în capulă colânei, şi sergentulă din
partea opusă, spre a putea priveghia mai cu
înlesnire.
,

Art, 97, Ori-care ari finumărulă arestanţi-

loră, precauţianile următâre voră fi luate şi
date în consemnii.
,
" Art, 98, Este cu dinadinsulă opriti trupei,
care escorteză pe arestaţi, de a.se opri în timpulii conducerii, precum asemeneade a da șoe

arestanţilori să vorbâscă cu ori-cine arii fi, va

observa asemenea de a nu se lăsa să ae rupă
conroiuli, prin trecerea vre-unel trăsuri şi de
a se băga prin glâte.
Deca calea co urmâză arii trece prin piege,
ssă alte lecuri publice, măcară de ar ocoli, convoinlă so ra abate într'adinsă şi va lua stradele laterale.
:
Art. 99, In casti de scăparea, vre-unui arestantii, comandantulii postului si şeful escortei (de şi prin acesta nuise va micşora, răspunderea), va fi dâtorii să întoemâscă ună procesverbală în duoă exemplare, din cari unul îlă
va trămite îndată autorităţei care a ordonati
strămutarea arestanţiloră, €ră pe celă-altă comandantului garnizonei.
o
Art, 100. In nici un cas, comandanții guardelori, posturiloră sâi picheteloră nu vorii detaşa de câtă până la 13 din Gmenit ce compună
gaardaloră; deea numărul arestanţilorii va fi
prea mare, transportulii lori se va face în mai
multe rânduri ; la cas urgentii se va, putea, fa-

de comunicaţie îi va permite) posturilorii, casarmeloră celorii mai apropiate şi statii-majorului pieget.
”
Art. 109, In casă de turburări grave (şi afară din casală prevădutii Ja art. 101, în care
trupa este atacată în postulii săă şi trebue să
se apere prin tote midlâcele patinci6se) unii
postii, s6i trupă, pote î chiămate pentru restabilirea ordinei de către administrațiunea căreia aparţine chemarea forţei armate.
Cândii în locurile publice s'aiă formatii atruparmente cari arii ameninţa, ordinea publică,
profectulii, primarulă să unul dinajatorit săi,
şi în lipsa acestora comisarulă poliţiei, sâii ori
care altii agentă depositară ali paterei publice, se duce la locul întrunirei în ținata, sea

oficială încinsă cu şarfulă tricoloră. UA batere
de tobă anunciă sosirea agentului; acesta somâză să se risipescă; somaţiunca e precedată
de uă bătae de tobă.

Dâcă acestă sormaţiune rămâne fără ofecti,

uă a doua somaţinne precedată de uă bătae de
tobă este făcută de agenti.
Deca şi acâsta rămâne fără efecti, mulțimea

esto împrăștiată cu forţă, întrebuinţând a novoa chiară focuri. |
Deca mulţimea este fără arme, agentul, da-

pă ântâia bătae de tobă învită po cetăţeni a
se risipi; dâca nu se retrag, li sa mai face duoă
somaţiuni”pe rândii. În casii deneîmprăştiare,

mulţimea esto răspândită prin forţă.

După intervenirea, şi întocmirea, trupelorii,
midicele de întrebuințat spre restabilirea
ordinei aparţin comandanţiloră militari. Aceştia nu se poti nici uă-dată justifica că, aă
putută fi măcarii influenţaţi de uă altă autoce rechisiţi! de la posturile din vecinătate şi ritate.
:
potrivită cu forţa tie-cărui.
În lipsa personalului citati spre a face somaţivnile, comandantul trupelorii le faco elă
singurii, şi imediată după acâsta împrăştie cu
encrgie pe turburători.
,

CAPILOLULU V

Cândi trupa sosesce în faca unui atrupa-

Somaţiună, incenditi, alarma
Art, 101, In casă de alarmă, şefulă
lui va pune trupa sea sub arme; de se
simptome seri6se de turburare, va pune
să încarce armele şi va încunosciința pe

mentă, şi turburătorii fără de a da timpul de

postuivesce
îndată
senti-

nele a înduoi privesherea lori.

“În casii de agresiune,

şefalii postului, după

ce a. luati din vreme tâte diaposiţiile necesare,
spre a'şi asigura paza postului, porăţuindu-se

de circumstanţele în cari se află, va recurge
la migi6cele ce va crede mai nemerite spre
conservarea postulvi. Nu se va preocupa do cât
de ideia, că, on6rea, sea este legată acelui post,

şi că nică uă scuză nu pote area, pe câtă vre-

me va avea unii omă în stare de a lupta s6ă un

a so face somaţiuni năvălescă asupra trupei,
se deschide fără esitaţiune focurile, luând tâte

miglocele prescrise de ordinea de lnptă.
Art, 104, In casă de incendii, comandantulă celui d'ântâiii postă care va, obserra, foenlii va trămite îndată să încunosciințeze po
pompierii cei mai apropiaţi de postii; va deta-

şa în acelaşi timpă unii caporală cu duoi sol-

daţi spre a vedea deca foculă pâte să ia uă întindere mare; dâca so va părea caporalului că
feculă va avea urmări grave s6ă pentru stabilimentulă ce s'a aprinsă, sâă pentru cele ce

îlă încongidră, va trămite răspuns comandan=

tului postalul despre acâsta; comandantul postuini trămite îndată ună ajutor de Omeni po-

carinşă a arde,
|
trivită cu forţa sea, apre a împedica neorânArt, 102, In casă de turburări seriâse, șe- duelilo ce s'ară putea ivi şi a înlesni cele d'âa16
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tit ajutâre; dă de sciro-în acelaşi timpii po-| şiră, 6ră de la 4 şi mai multi pa ducă şiruri
Art, 113. Cândă schimburile vor fi aşedate
stariloră şi casărmilor celor mai apropiate de

în ordinea disă, caporalulă stii subofigarul co-

incendii.

Art, 105, Indată ce va priimi acestă încunosciinţare, căpitanul de di trămite la locali
insendiului ună detaşamentii numită pichetă
de incendii. Acestii pichetă trebue să fie otărit mai d'ivuinte, pentru a putea eşi cu repediciune le semonalulii dati. Deca foculă so va
întinde Ivândii proporţiuui însemnate, so va
anuncia corpurile a trămite deosebit de piche-

toli do incendiă si ună numără de Gineni fără
arme, ca adjutâre la stingerea focului.

Art, 106, Indată ce detaşamentalii cusar-

melor va ajunge la incendii, va puna sentinelo
în giurulă focului; aceste sentinele
nu daii onoruri la niineni,

avâadă

că

a»osebită

prive-

gheze spre executarea strictă a cousamnului
dată,
i
”
!
Ari, 107, Sontinelele aşedata în giurul incendiului nu voră lăsa să so apropie de acelă

mandă :
1. Drepti.

3. La u-mâre

Caporalulă sâi suboficeralii so va aşedaia
duo! paşi inaintea loră şi va comanda :
3. Inainte,

Î. Mar$e

După acâstă comandă, sentinelele pornescă
cu visiciuno orinândiă pe caporatiă sci sergent.
Art, 114, Caporalulă s6ă subuăgerulă de
schimbă voră ţine arma la nmără, sră sentinelele le potă avea şi pe amerulă dreptă scu
stângă. ludată ce va vedea unii ofigeriă, capovalul: dă onorală, cornandândii : la umără, Lai

pguardele de onâre, sentineieie vori trebui să

aibă totii. ds-una «rmele la umiră.
int. 115, Caporalală de scăimbă ra începe
tot-ds-una de la ecutinela dinaintea armelort;

va morge apoi să schimba pe cela depărtate,
cu apă, bârdae, scări, căngi, sâă alto instru- Indată ce caporalulă se va apropia la ş6se paşi
mente de stinsă foculii; pe cei ca vor conduce de postalii unde trebue să su schimbe sentipompe scă sacale; asemenea, vorii opri trecerea, . ncla, va comanda : Stii, Za schiinbiăi, marş,
Vagageloră la Gmenii ce li s'ar părea suspecți. După acestă comandă, vechia sentinztă va face
În cas ds incendii şi în casuri de alarmă, 0- unii pas Ja drepra stă la stânga de la ghereta
figerii fără a mai ascepta să fe anunciaţi sa sea, 6ră cea uouă so va apropia, eşeqânde-se
vuriă duce cu cea mai mare grabă la corpu- asemenea la drăpta sc la stânga vechi san
tinele lîngă gheretă (după localitate)
|
rile loră.
După acâsta sergentulă sut.cuporalulă c09Art, 108, De se va întâmpla foculă în apropiara de casarmă, âinenii vorii eşi îndată cu mandă :
iocăi, da câtii : pu aceia cari

vorii

aduco

vase

tâtă muniţia; muniţie celoriă ce lipsescă se va
- seta afară de Gmenii aflaţi în casarmă.

Art, 109, Pentru simplă aprindere de coşă
s£ii alte asemenea casură cari nu voră da nici
uă temere seriâsă, se va mărgini numai a da

de scire pompieriloră şi a lua n&suri pentru
ţinerea liniscei. Şefală postului va aminti desoro acesta cu amânnutulă în raportulă scii de
24 ore.
Art, 119. Alarma, în casarme şi postari nu
s3 pâte suna da câtă după ordinele ministrului
de resbelii şi alo cumandantelui superioră alii
trupeiorii din garpisonă,
“Arte 111, lu casă de alarmă, fie-care corp

eso în ţinată ds campanie, so formsză în curtea casarmei să înaintea el, şi ascâptă orlinele superidre.

CAPITOLULU VI
Pentru schimbarea sentinelelorii,
Art, 112, După trecerea orelor otărito penteu schimbati, caporaluli scote la arme $me-

pii ce suntii a intra ds sentinelă. Sentinelele

1. Lin Qrepta şi la stân-ga,
2 Presentaţi arma,

,

După întâia comaniă, vechia şi noua senti-

nelă sa va întârce astiă-felă ca să so afla fagă

în fașă; după a doua, voră presenta armele şi
"si voră da consemnată în p:eacuţa caporalulai, care se ra apropia singură spra a 'lă ani
predâudu-se, şi care "li va indrepta do va îi
greşită. După predarea consemnului, capora-.
lulă comandă :

1. La U-măre
2, La-kront,
3. Mars,

-

După a treia comandă, sentinela cca vachis
va merge după caporal şi se apropie de celealte sentineie; după schimbuli tutulori sentineleloră, caporaiul urmat de sentinelalu cele
vechi se intâree la postii.
Art. 116. Caporalulă de schimbă sa cerceta
în timpulă câsâii schimbă scutincieie deea nu
suntă pictre în ghercte, spre a şedea po ele;
dea ferestrele nu suntii astupate; va raport:
despre acesta comandantelri postului, pentru
ca sentinela găsită în neorândatlă să fia pedepsită.

Arte 117. Caporalulă va raporta tot-6-una

de la unu până la cinci Omeni vorii îi conduse după sosirea sa despre aşedarea sentineleloră
de caporală, 6ră de la şâsa în susă de sergent; comandantului postului, şi 'i va presenta pe
de la 2 până la 3 Gmeni voriă fi aşedaţi po uni sentinelele schimbate.
7

!

.
|
MILITARE
237
Arte 118. Sentinelelo nu se vor
schimba şi la guardă. Acâstă îasci
nu torii priimi consemne, de
ințar
e
va
trece
din
sencâtă
prin capora- tinelă în senti
lulă

postului lori. In timpalii nopţi
i ele navor
„lăsa a se apropia schimbul
de dânsele, fără a
recunâsce mai "'naintg întruni
pe caporalulii ce “jă conduce; chipi regulat
pentru acesta,
ele voră striga precum nrmiză
a strigs ia ori
co trupă armată,
“Art, 119. Senticela șa
avea totă-dâ-una
baioneta la armă, fără îuve
litâra la. mecanism,
şi fără dopii în gara țoroi;
sent
tea nici să şedă, nici să cânt inela nu va pue, nici să fluere,
nici să fumeze, nici să mănâ
nce, nici să bea,
nici să vorbescă, cu ori-cino
buinţă; deca vr'uniă oficiră ară fi, fără treînsă
ea trebue să răspubdă în puţi o va întreba,
ne cuvinte și desluşită, la aceea co'lii
întrâbă. Sentinalele nu
se voră putea depărta, de
la postul loră zoai
multă de 15 paşi.
Arte 120, Deca sară întâ
mpla ca vre-uă
sent

nelă penă la postă, Sefulii postulai va trămite pe data câţiva
ordivile unui sergent sc cap soldați sub
spre a aresta pe făcătorii de neorânduei oral.
i.
,
Art, 124, Dâca sentinela, va, zări
incendiă,
va striga prelagii: Yocii; acest
ă însciințare va
trece din sentinelă în sentinclă
până la postă,
ală cărui şefii se va conforma
celor dise la articolulii citati mai "nainte.
”
Art. 125, Sentinelele puse înain
tea armelor
Ta da vesto repede, cândiă vorii
vedea uă trupă
armată ce

ună

oficeră

ya avea mai mulţii de tref
Gmeni;
generală; comandantul.
diviziej;

ministru do xesbeli; comandantulă
piegei, preCum asemenea şi po 6ri-care
pentru care guarda trebue să altă autoritate
ia armele şi să
iasă din corpulă de guazdă.
Dâca va fi unii oAţeră superioră do di, scă căpi
tanul care face
vizită posturilorii, trupa sa va
inelă să aibă trebuință ai schi
forma 'în rânmbată pen- duială do bătae şi va sta
tra casă de bâlă, rănire tio.;
cu arma la picio
“Caporal — la schimbi, capoatunci ra striga: dâca va fi nă trupă sâii detaşamenti, guarră;
dă
ralulă la acsată s€i pichatii, groar
" incunosciinţare plâcă înda
da "i va da onorurile,
Art. 126, Sentinela do Ja arme
daţi, şi o ca schimba, secată însogitii da 2 sol.
nu va lăsa
acesta esto neapă- să intro nici uă
rată. Șefulă postalni va înca
persână străină în corpulă do
nosc
iint
a
pe
guar
cădă, afară numai dâca, so va
pitanalii de gi ală:corpului
ordona, să se
de bOlă, şi acesta va trămitestă, deca esta cas lugo de către cei în drepti,
ua
zltul
spra
a']
Art. 127, Sentinclele cari păzes
inlocui; asemenea se va urma
cii la vre-uă
şi pentru subofi- magazie, ori-c
gerii şi caporalii cari sar
are ară f, nu vorii lăsa pe
îmbo
nizuardel, Despre tote acestea, lnări în timpal meni să iutre fără caporalală puardei.
sa vot da socatălă
Ante 128, Ori de câte ori uă
prin raportul d 24 ora la
sentinelă, va,
Stat-majorul piccai, striga : cine
i2
Art. 121, Sentinelele nu
vorii îngădai a, se vă îi arma încă va lua la, mână (să gătiţi de
face stricăciuni împregiurali
rcată) şi va sta în astă posiţ
ia
postuiui loră.
până când i sa va răspunde.
Sentinela care se va găsi în
După ce
nela,
meor
ându
ială
&
a.
strig
at da trei ori : cinei? şi aceli sonti
supra unuia din panctarile
întrebat
arăt
la care na ţa îndeplini cons ate mai susă, LImEzĂ 2 se apropia fără a răspunde, se
ta
emnulă ce "i s'a, striga : Stă?
(energicii), Dâca, cu tâte aces
dată, va fi pedepsită cu aspr
tea ime,
indivigii inaintâză, ea faca
Art. 122, Sentinelele so or
focă şi chiamă
opri lîngă ghe- guurda,
reta lori, se vori iîntârz0
cu faca la frontu și
“Art,
129,
Câna
voră lua la umiră când va
ă sentinela de la arme va
trâca aprâue de vedea uni rondi
sâii uă patrulă, va striga :
densele uă trupă armată să
ofigeri; ele vori Stăi ! caporal,
vină de recunosce patrula; cayresenta arma : generalilorii, olige
rilorii su pe- poralulii va eşi înda
tă însogiti de duoi 6meni,
riori şi aceloră asiinilaţi, voză
prezenta, arma po care "i va aşeda
la patru paşi înaintea senîn timpulă nopţei rondurilori şi vorii
Îna,
Ja, u- tinelei de la: armne şi elă însuş
meri pentru patrula, 6ră cândă voră
i se va pune duo
cicde că paşi inaintea escortei
trebue să se pună în apărare, vor
sâle, comandă la mână,
Iaz, la mână (5sii gătiţi do voră
S6ă vorii întinde cocoşul, — Prin
fi armele încărcate) şi stricipalele pri- gă : Cine'ţ2 după
vegheri ale sentineleloră vori
fi; onorurile, nOsce că în adevăr co i 88 va răspunde şi va, cueste ui patrulă, va striga:
foculă şi sgomotulii; ele ori fi
cu luare a. Înaintâză la ordini,
va lua la mână, spre a se
minte spre a vedea pă câtă vor
pntca mai de- puno în apăraro cont
ra sefal
parte tot ca se va, întâmpla, pent
ui patrulei co îna3
ru cars sfâr- inteză, va priimi
do
șită nu vori sta în ghareta, da
câtă cândii va, răspunsolit şi "li va la dâasulă parola, "i va da
lăsă să trdeă. In tot timî timpi r&ă; voră eşi însă și atun
sele cândă voră vedea că se apro ci dintr'ân- pulii acesta și până cândă caporalulă va cotimpulă dilel ună ofigerii de ori-cpie de ele, în manda, la umăr, escorta lui precum şi sentinela,
nOptea, precara şi diua cândi vorăa pradă, âră va păstra po siţia armei la mână scă gătiți.
vedea că se
Art, 190. Patrulele postului
apropie uă trupă armată s6ă
carise întorc
cum şi atropamente de Gmenj, ună zondiă, pre- la corpul de guardă, sub nume do guardă, sub
nume de patrulă terminată, vori
Art, 123, Cândii nă sent
fi, recun
va audi Omeni certându-se, inelă va, vedea, si scute ca acolași modă; asemeneava urmă o-şi
ta striga prelung | veutru unii rondă simpl
u, cu osebiro numai că.
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“ sentinela va striga : Caporală de guardă rin stată, desarmată şi condusă sub bună pază la
de recunâsce rondulii,
|
“Art, 131 Cândă sentinela, de la arme după
întrebarea cinei? i se va răspunde rondi majoră sâii snperioră, atunci santinela luândiă la

mână strigă : Remd stă! Guardă afară !

La acâstă chiămare, şeful postului scâte
guardă afară, o aliniază şi comandă la umăr.

Uă-dată, cu eşirea guardei afară, caporălulă
merge cu escorta de Gmenii arătaţi la art. 129
ia posiţia proserisă şi strigă : cinci 2 La răs-

statulă-majoră ală piegel.
.
Art. 137, Când va urma ca guarda să îaarmele, sentinela va striga: la arme, 6ră
cândii va fi să 6să (cea ce nu trebuc să se facă
pici uă-dată nâptea), sentinela va striga ::
Guardă afară !, atunci soldaţii vor eşi repede

din corpuli de guardă.

:

CAPITOLULU VII
Despre patrulele de poliţie

punsulii ce va priimi do ; rondi superiori stii
rondii majoră, atunci strigă : Rond superioră,
Ari, 138, Sefii. posiurilorii ce armâză a da
. (majorii) stăi? Sefi, de postă zinii de recundvoră veghea ca patrulele lori să urpatrule
sce rondulii !
Ă
otărite de stat-majorală pieitinerarela
meze
Şefală postului merge de se pune duoi paşi
face calea prescrisă în iti
vorii
Patrulele
gel,
înaintea escorte! ce deja era eşită cu caporaele voră
lulii, ia sabia la mână şi cero de la rondi să'i nerariuli lori, înceti şi în tăcere;
pândea parola dicândo'i: Inaintiză la ordine. Dăţi face mai malte staţii (cea ce se numesce
a puparola! Şefuli postului priimindă parola, ia de) în locurile cele mai priinciâse, spre
sabia la umării, presinteză arma, dă răspunsul tea priveghea mai bine la liniscea şi siguranţa
ori-cine va
şii raporteză de starea guardei, După darea publică. Patrulele voră popri pe
neorânduelt;.
raportului ia sabia la umntr şi adastă ordinile surprinde certându-se scii făcând
la acela
rondului superiorii. Îndată ce rondulă superior "1ă soră conduce la postulii loră, sâii
a duoa
arestărei;
locul
de
aprâpe
mat
fi
va,
ce
a datii parola şefalui de postii, caporalolii îm,
preună cu escorta, luând Ja, umării, se ducă la di "1ă voră preda autorităţiloră competinte
după cum s'a preserisă, dândă şi ună raporti
Jocurile loră.
“După plecarea, rondului superiorii, şeful exactiă de faptele cei se impută.
Art, 139. Voră aresta asemenea pe ori-ce
guarâei comandă : La piciorii, la stânga ânpradă inferiori găsită duyă sunarea retragepre-giur, şi bagă Omenii în camera lori.
aseArt, 139, Afară dotrebnainţă neapărată, pa- rei fără biletă de voie, sâă chiar cu unăfăcând
surprinde
„_tralele nu intră în corpul de guardă, Şefii pa- menea biletă, cândi se voră
"
,
4rolelorii vorii merge însă să subscrie foia de ncorândueli.
gradele inferiâre, ori-cari
Tâte
140.
Arte
raportă.
sâii sovor
Arte 133. Rondurile superire făcute demi- ară fi, ce se vorii aresta pentru vină
fără bilet de voie, după ora prenistru de resbeli; de generalulă divizie! şi de găsi pe strade
fi conduşi
inspectorulă generalii, se voră recunosce cu scrisă pentru apeluli de sâră, roră
cu ună raporti. Deca
acelaşi modă cu şi rondurile majăre, cu deose- la stat-majora! piegei

bire că caporalulii este escortată de patru 6meni şi se duce patru paşi înaintea sentinelei
ce se află la arme.
Art. 134, Tâte sentinelelo cari vorii fi de-

părtate de postii vorii fi d6tore asemenea să
oprâscă rondurile sii patrulele şi să le recunâscă. Pentru acâsta va striga : Cinci, şi când
i se va răsponde rondă să patrulă, va striga:

sre-uă causă opresce acâsta, sâii distanța, penă

la stat-majorul piegei este prea mare, se sori
depune la postulii celă mai apropiată, pentra
ca, a duoa di să se trămiţă la destinaţie.
Art, 141, Patrulele trecendi pe d'inaintea
cafeneleloră, birturilor, cârciumilor sâii altor

case publice, vorii lua sema dâcă în aceste

stabilimente se aude armă; în acest casă, pa-

uşa şi şefală că se ra aTrupă, Stăi, înainteză la rispunsit; va lua la trata se va popri la stabilimen
tului, spre a astăpenulă
la
dresa
afi
va
decă
şi
spre a priimirăspunsulă

mână
cela pe care ca 'lă are de la caporalulă sii de

fa causa n6orânduelei; patrulele na voră pă-

întru, de câtă după chiămarea ce le
schimbă, va lăsa să trecă rondvlă stii pe pa- trunde în stăpenulă
stabilimentulvi şi întorăface
va,
rontrulă.— Sentinela va raporta patralei scii
afară numa! dâcă na vorii f
dalui de tâte cele ce va fi observată în timpul ite de dânsulă, strigările
pubiice, sâă din ordichiămate prin
facţiunei scle.
competinte.
Art, 135, Tote sentinelele vorii recunosce nulă unei autorităţi
Arte 142, In casă de cerere legală do către
armate, fie ele

în timpulă nopţii detașamente
pedestre, fie călări, conformându-se cu ceca ce
s'a preserisii pentra patrule, cu osebire ntmai
că, dâcă cele vorii fi puse la arme, va striga:

Caporali, viniă de recunosce trupa.

Arte 130, Tâtă patrula neadevărată, sf de- tagamentii care nu ra avea scerctă, Ta fi arc-

particulari. se va da ajatorulă curenită.

Art. 143, Sefii patrulelorii vorii lua sema

[3
în mersulă lori, dâca sentinelele cari se vorii

afla în calea lori, 'şi împlinescii dâtoriilo şi

suntii cu băgare de sâmă;de voră găsi vre-una

din ele în desordine, vori încunosciinţa îndată
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“pe gefulă postuluide unde ţine acea sentinelă, ficerii do rondii vorii trămitela stat-majorulii
„şi voră raporta despre acesta la întârcerea
lor piecei raportulă No. 1, pe care se văd deslu“la corpulă de guaraă. Şefali postului va arta şirile ce suntă chiămaţi a da; raportul se trăneorânduâla găsită de patrulă în foia raportu- mite prin ună omii din postulă celii mai apropiat de comenâuire; dimineţa vor trămitera„lui de 24 ore.
Art. 144. Patrulele nu rori îngădui ca să portul No. 2. Şefii de posturi vor trămite statse aprindă pe uliţe materi! ardătore, nică să se majorului piegei în tâte dimineţele. la 9 ore,
raportulii No. 3, pa care şefii de rond "li voră
dea focuri de artificie.
:
Art. 145, Cândii patrulele se întilnesciă, cea subscrie.
Art. 154. Pentru serviciuli de rond, statdWântâiă ce va vedea pa cea altă va striga :
Cinei; cea de a duoa va răspunde : Patrula, majoruli' piegei va forma uni tabloă în ordişi va spune corpulii din care face parte; va nea vechimei, de toţi ofigerii, ca concură penpriimi parola, va da răspunsulă şi "şi voriă co- tru aceată serviciii,
Art, 153. Oficeril de ronâă nu raportâză în
munica, înainte de a se despărţi, ceea ce roră
peraână comandantului piegei, nică la, ală difi observată în calea lori.
Art, 146, Şefii patruleloriă, cari se vor pre- viziei, de câti la casuri extraordinare şi uri
sinta, înaintea unui postii, voră da tot-d6-una, gente.
Art, 156, Comandantulă piegei sâii unulii
caporalulni care va veni să "li recunâscă paro-=
la; oră priimi de la rondurile majore sâă su- din adjatanţii săi, afară din. casuri urgente,
peri6re răspunsulă şi le voră da parola, şefii raporteză comandantului diviziei în tote dilele
patralelorii se voră subsemna toti-dâ-una în la orele 9 1]» de dimincţă,
Arte 152, Comandantuli piegei face în perfoia de raporti a postalui, arătândă ora la
care ai trecut pe acolo şi de la care post este. s6nă ronduri inopinate, spre a se asigura do
Art. 147, Ori-ce şefii de patrulă care în ordinea şi consciinţa co se pune în executarea;
marşuli săi va, vedea unit incendii se va duce acestori disposiţii.
acolo cu trupa, spre a menţine ordinea; va trămite pe dată unii soldată ca să dea de scire
pompieriloră ce se voră afla mai în apropiere,
CAPITOLULU IX .
precuri asemenea şi posturilor celorii mai învecinate,
„Despre retragere

CAPITOLULU VIIL
Despre ronduri
Arte 148, Ronâurila şi visitele posturiloră

vori porni la orele otărite de stată-majorulii
piecei. Ele vori visita posturile din reionulă
destinată.
Art. 149, Rondurile majora se facii de ofi-gerii superiori ai trapeloriă din garnisonă; rondurile superidre se facă de ministruli de res“belii, de comandantulii diviziei şi de inspectorul general; 6ră rondurile simple de căpitanii
trupeioră din garnis6nă,

Ă

irt, 150, Pentru rondurile din capitală, se
voră rândui majori şi căpitani pe fic-care
24 ore.
Art. 151, In cele-alte garnisâne, numărulii
xonduriloră. so determină de comandantul garnis6nei, după număculă, depărtarea şi importanţa posturilor.
Art. 152, Căpitanii de rondă nu sunt obli-

gaţi a se prezinta cu raportii Ja comenduirea

garnisânei , e destulit a'şi face detoria în consciință, visitândă atât diua câtă gi noptea
posturile şi încredinţându-se despre tote amănuntele serviciului prescrise în consemnul geaerală ali posturilorii.

Art, 153. In t6te serile după retragere, o,

Arte 15$, Retragerea se sună la orele otărite de stat-majorul piecei. Indată ce s'aă sunat chiămarea corniscilori, guarâa ese a arms, ia la umără şi stă în astă posiţia până sună ruga, atunci seful postului comandă :
1, La pi-cior,
2. Spre rugăciu-ne,
| 3. Descope-riţi,

După acâsta toboşarulii dice Tatălii nostra

şi după ce a săvârşită sună tobele drobi, 6ră
oficernlii comandă :

1. Acope-riţi,

2, La pi-ciore .
După acâsta şefalii poatalui priimesca raportali verbală ală subofigeralui despre tâte
sentinelele.
:

CAPITOLULU x
Despre sculare
- Art, 159. Orele pentru sculare sunt asememnea otărîte de stat-majorul piecei, Indată
ce s'aii sunatii chiămarea corniscilorii, gnarda

€83 la arme, ia la umării, conformându-se întocmai ca pentru retragere, ca osebire că îndată după priimirea raportului, gefulă ordonă
a se inspecta Gmenii guardei sâle.
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TITLULU 1V
Onoruri

dantulii trupelori locale. Fiind mai vechiă "7
face numai cunoscutii,
Dăcă corpulii străbate numai oraşulă, este
dispensatii de acâstă visită.
i
art, 105, Cândi ună corpii ajunge într'uă

militare

CAPITOLULU 1

parnis6nă pentru reşedinţă, oficerii corpului

Enumeraţia onorurilorii
Art. 160, Onorurile militare cuprindă :

Hi

1. Onorurile ce dă corpaulii ofigerilor şi personalul diferitelor serrieiuri, (visitele în torp),
2. Onoturile ce se dă de trupe.
3. Onorurilo ce se dai de posturi, goarde şi |
„pichete,

4. Onorarile co se dai de sentinele, plan|
tâno etc.

dctorescă visită în corpă comandantului snperiorii ali trupelorii garnisâneț.
Arte 106, Ordinea visiteloră în corp este :
]. Stat-majorul garnisânei;
2. Administraţia centrală;

3. Corpulii de stat-major;

4. Scâiele militare;
5. Justiţia militară;
6. Corpurile de trapă (infanterie, artilerie,
cavalerie) ;
e
7. Intendența militară;
$. Serviciulă sanitară;

Escorte de onâre,
Salve de artilerie (ca onâre).
Visite individuale,
Onoruri funebre.
Onornri cuvenite serviciului divină.

10. Gendarmerie.
Statarile-majdre ale artileriet şi. geniului,
mergi cu ofişerii armei loră.

CAPITOLULU II
Pasite în corpi

CAPITOLULU III
Onoruri ce se daii de trupei

Art. 161, Corpul ofigerilor din garnisâne,
funcţionari şi împiegaţi militari, estoresci
visite în corpi :
AM. S. Domnitorulet;
Ministrului de resbelii ;
Comandanţilorii de dirizi! teritoriaie, în reşedinţa, diviziilorii lori ;
| Mitropoliţilorii şi episcopiloră în eparchiile

Art, 167, Cânaii Măria Sa Domnitorul eâă
membrit familiei Domnitâre trecii pe lîngă uă

5,
6.
7.
8.
9.

oră.

Visitele se facă în urmitârele casury :
In Qiua anului ncă;

La trecerea în garnisâna a ministrilorii şi

comandanţiloră de divizie, precum şi egiscopi-

Joriă la instalarea loră;
In reşedinţele prefectoriale, afară, de cași-

țală, în diaa de anulă noă şi îatr'alte dilo de
ceremonii oficiale, prefectulă împreună cu comandantuliă trupeloră garniaâncă priimese visita oficerilorii în corpi în saloruli Prefecturel. Dică comandantaliă trupeloră esto ofigeră
generali, prefectulă stă la stânga sea, dâcă
este de altă pradă, prefectul va sta fu drâpta.
Art, 162, Visitele în corpă se facă în mare
ținută de ceremonie, Cândă prefectulă este o-

fişerii miliţiani sei în neactiitate, celă mai

9. Sarviciali administrațiunii ;

trupă formată

în bătac,

ea presintă

arinele,

taboșarii şi corniscii bat și sună, musica cântă ininulă priimirii; toţi ofișerii, stâpurile şi
dranelarile salut, Aceloagi onoruri se daă când
MM. Lori trazii în revistă armata.
Art, 168, Câudă MAL. Lori intilnescii că
trapă în marză, trapa îă la umără, oficerulă
cara o comandă salată cu sabia.
MAM. Lori, oră unde mari afla în garnis6Dă, li so

trămite

uă

guardă

de

on6re,

care

pune duo santinelela pârta principală cuartieralui,
Art, 109, Cânâă MAL Lori soseseii, corpul ofișsriloră esta yrosintată de ministru sâă

în lină de ofigerulii comandanti superioră al

locului,
.
Art, 170. Cângi MM, Loră sosesci în ună
lagără, trupele so formiză în bătae po frontul
de bandieră, dândă onorurile cuvenite,
Art, 171. Cândă ministrală de resbeli, generalit comandanţi de divizie teritorială şi inspectorii general! sa presintă înaintea trupeloră loră, ele presintă arma, toboşarii și cornisciă bată şi sună, musica cântă, oficeril salut
cu sabia; drapelurile nu salută,

vechii la gradă stă la drepta
Art. 163, Personelecari ai dregtla visită,
trecendă printr'uă parnisonă, adrestză ă înAceleaşi onoruri se daii în garnisânele cele
sciinţare prealabilă autorităţilor militare, care mică oficerului celui mai mare la gradă
în adaii ordinile necesarii.
|
„| cea gatnisână,
Art. 164. Cândă uni corpă trece printr'aă „ Şeliloriă de corpuri i se daii onorurile susiă
garnisonă fătă a rămânea pentru totă-ds-una, arătate de cătro corpurile loră.
acolo, şefulă corpului fiindă mai noii se preDeca ministru nu are gradă militară, tru„sintă singură în ţinută ae marși, la coman- | pele iai numai la umără,
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Art, 172, Inspectorii generali, ori-ce grad
ară avea, priimesci aceleaşi onoruri ca geuoralil cândă vină pentru a inspecta trape.
Art, 119, Cândii unii general îa posesia comandamentului

săi pentru întâia Oră, coman-

dantulă de garnisână "lă priimesce la barieră
sâi la gara dumulni de terii. T'rnpele suntă

formate în bătae pe loculă unde are a trece și
presintă armele.

Onorari de defilare

Arte 174, Onorurile de defiiare cese dai Innălţimei Sslo Domnitorului şi membriloră faali Domnitâre se daă şi :
Ministrului de resbelă ;
Gtneralilori da divizie scii brigadă;
Jnspectori'otă generali;
Ofigerilori superiori, exersândă titulari ună
comardamentă.
£
Art, 175, Drapelerite şi stirdardele su sa-

Aceleași onoruri se daă şefului militarii, care
în lipsa Inălţimiloră Lori priimesce parada,

“Art, 181, Cu câte-va momente înaintea eşi-

rei Sântelor Daruri, comandantulii parade, după ce va pune să ioa armele la picioră (dcă nu
le ai mai d'inainte), ordonă unui tamburiimajoră să facă a se bate rngăciunea, după ac€stă batere comandă :
1. Spre rugăciu-ne.
2. Descope-riţi.

Art. 1S2, Dapă citirea Credalui în biseriză,
şefală care comandă parada va ordona unui

tambură-majorii să dea semnalul stirârşitoră;
după darea semnalului va comanda :
1. Acope-riţi.

2. La

picciorii.

Art, 153. Cândă persâna care priimesco parada este aprâțe a esi, şefulă paradei comandă presentarea armeloră şi uă-dată cu acâsta,
musica cântă, toboşarii şi corniştil sară.
Nimeni nu pâte carânta trupa de cât şeful

lută do câtă vomai pe A. S. Domnitozulă şi militarii celă mai mare în gradă şi arândi ani
membrii familiei Domnitâre.
comandamentă actirii.
La, paradele bisericesti defilarea nu va avea locă.
CAPITOLULU 1V
Onovurile serviciului divină

CAPITOLULU V

Art, î46. La paradele bisericească, tru ele
nu prezintă armele pent după săvârşirea s9rviciului diviat.
Art, 172, Inainte de începerea, servicialui
divni, nu se voră da onornrile de câtă ministrului de resbelii, generaliloră şi comandanțilori diviziiloră teritoriale (titulari), s6ă în
„lipsa lorii, locă-ţiitoriloră. În garnisonă unde
pu suntii generali, cciii mai mare în grad şefă
din garnisonă priimesce aceleaşi onortri. Asemenea, onoruri

sa vorii da imetropoliţilori,

ministrilor, corpurilori legiuitâre, Curţii de

Onoruri ce să dai de către

guarde şi pichete

posturi

2

Art, 184. Dâcă Inălţimea Sea Domnitorulă,
Inălţimea Sea Dâmna s6ă membrii familiei
Domoitâre vorii trece ps d'inaintea unzi corpă
de guardă sâii picheti, trapele voră lua armele, lo vorii presinta, toboşarii sună la câmpii.”
Sentinelele voră presinta armele. Oficerii rorii
saluta cu sabia. Art, 185. Posturile, goardele ssă pichetele
pa d'inaintea cărora vori trece : ministrulăde

.. casaţie câudii va fi în corșă ; în districte, prefecţitoră titulari şi episeopilori eparhiei,
resbelă, generalii, comandanții diviziiloră teArt, 18, Cândi aceste persâne sosescii,
şc- ritoriale şi comandantul garnisonei, vori lua
fală paraici comandă : la u-mării ș musica nu armels la umără, sentinelele le voră presincâută, toboşarii şi corniştii mu sună. Soldaţii ta, Gră toboşarii soră bate Ja câmpii.
stai drepţi şi după ce persona căreia i s'a, dati
Gaardele şi posturile unui corpă daă acolcași
onoruri a intrată în biserică, so comandă; la onoruri şefului lori de corpă.
pi-ciorii,
|
.
Art, 156, Guardele de poliţie ale corpuriArt 19. Oră de câte ori trapele se vorii a- lorii voră eşi la arma peutru toţi ofigorii gefla sub arme şi pe d'inaintea lorii va treco şe- nerali cari voră trec2 pe lingă dânsele, nu lo
fală corpului lori, ele dă onorurile în modulă voriă lua însă la umări de câtă cânâdiă generalii
arătatii mal sasă.
.
i
se voră abate din drumă ca să intre îu casarArt, 180. Câncă la parada serviciului di- mă spre a, o vizita.
.
vină soseece M, S. Domnitorul, AL. S. Dâmna
art, 1537. Ori de câto ori mitropolitulă şi
s6ă membrii familiei Domnitâre, comandantul episcopi! în eparchiile loră vori trece pe d'inparadel dă comendile prerădute, adăogânăi şi aintea posturiloră şi voră putea fi recunoscuți,
presintarea armei, Muzica, toboşarii cn cor- goarda va eşi la arme, va lua la umără, sentiniştii nu cântă nici nu bate. După ce stati co- nelele yoră presinta arma, 6ră toboşarii voriă
marndatiă la umerii sâii presintarea armelorii, bata rugăciunea,
Di
şefali paradei se duce la flanculii acela de nnArt, 185, Guardele pe dinaintea cărora vorii

de vine pers6na căreia i se dă onoruri,

-

trece în corp stă în depataţie : Camera, Sena-.

2

,

Ă
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tulă sâii Curtea de casaţie, vor lua la umeri | ascepta la gară. Toţi ofiţerii superiori voră ascepta la barieră sâă la gară. La gară şila cuarşi vorii bate rechemarea.
|
:
,
Art, 159, Guardele de ondre nu voră da o- tierii voră fi aşedate guarde de onâre.
“Tinuta va ficea mare de ceremonie, în timpi
norurile militare do câtii personelorii ce rorii
fi superidre sâii de uă potrivă în grad cu acela de 3 dile. La cas cândii Măriile Lor arii prepe lingă care aceste grade vor fi aşedate, şi a- lungi şederea, şefulă garnisonei va Ina ordinilo
tunci onorurile voriă fi aceleaşi. Comandantulii Măriloră Loră.
Art, 198, Trupa nu se va scâte de câtă în
divizioi, comandantală pieei vorii putea vizita
aceste posturi, şi ca exerciţiii, le vorii pune să urma unui ordini specială, şi în nică într'uni
iea armele ori de câte ori vor găsi de cuviință

casii 6menii nu se vor aşeda risipiţi po stra-

(diminâţa) onorurile nu se oră da la nimeni

localitate sosirea unui ministru, a mitropolitu-

CAPITOLULU VI

CAPITOLULU VIII

Art, 190. Guardele sâă trupele ce se voră de, ci po corpuri ca rândurile strinse,
Art, 199, Aceste onorari în capitală nu se
întâlni pe strade vori ţine fie-care drâpta şi
mergândă voră lua armele la umără.
| vori du de câtă în urma unul ordină specială.
Art. 200, Cândă se va anuncia în vre-uă
- Art, 191, De la retragere până la sculare,
lui primată, a mitropolitului Moldovei stii a
afară de ronduri.
Art. 192, Pichetele, guardele ss posturile, episcopiloră în eparhiile lori, comanăantulă
adunate pentru ună servicii speciali dai o- de garnisonă îl va priimi la gară sâii la barieră în mare ţinută şi îi se va da duoă plantânorurile, după cum mai susii s'a explicati.
Art. 193. Cândi uă trupă sub arme trece ne la cuartieră.
Cândă se va anuncia sosirea ministrului de
pe d'inaintea unul posti, guarda aceloi postă
esc afară, se formâză în bătae şi icala umâră; resbelă sâii a comandantului divizie! teritoriale, toţi oficerii superiori îli voră priimi la gatoboşarii şi cornistii batii şi sună la câmpi.
Cânâiă guarda este guardă de ondre, toboşa- ră s6i la barieră şi la cuartierii îi so va da ună
postii cu sentinele,
zii şi corniştii nu sună,

Salve de astilerie

Onorurile ce se dati de sentinele,
plantone etc.
Art, 194, Sentinelele iai la, umăr la, toţi ofgerii inferiori din ori-ce corpi, asemenea

şi

asimilațilorii lori.
,
“ Art, 195, Sentinelele stai drepţi şi nemişcaţi, cu arma la picioriă ssă pe umărul stângă:
la adjutanţii subofigeri, sub-şefii de musică,
guardilorii comptabili, guardilorii de artilerie
şi de genii, sub-hirurgilor, sub-veterinariloră,
si sub-farmaciştilorii, subofişerilorii de ori-ce
-armă, caporaliloră şi brigadieriloriă.
Art. 196, Suboficeril, caporalii, brigadieril
şi soldaţii de plantonă, scă trămişi ordonanțe
iati la umiră, fără a se opri cândii trecii pe
d'inaintea ofiţerilor; pentra M. S$. Domnito-

ruit şi familia Domnitore se oprescă, şi presintă

armele;

asemenea

şi ofigerii de ori-ce

uradii se oprescii facii frontii şi salută, cră de
suntiă călări salutii fără a se opri.

CAPITOLULU VII
Escorte de onbre
Art. 197. Cândă M. S. Domuitorulă, aL. S.

Pâmna şi fiii Lorii sosesce într'anii oraşii, ună

escadronii de cavalerie din garnisonă
va ascepta
la unii chilomotru ds barieră şi va servi de escortă până la cuartierali otăritii. In localită-

ţile unde va fi drumii de ferii, escadronulă va

Art, 201, Salve de artilerie suntă onoruri
cară se dai numa! Măriiloră Lor, după orâinii
specială.

CAPITOLULU IX
Visite individuale

Art, 202. Ofigerii generali şi fancţionazii
cei mari de diferite serviciuri ale armateitreDuescii să risiteza reciprocă.

Visitele se fac cândă se iea posesiunea func-

ţiei asi comandamentului lorii, oră cândă vină
ca trămişi în misie,

“Art, 203, Ori-ce ofigerii superiori, funcţio-

nară să amploiată, veninâii în misie, s6ă să
iea în posesie de la altulă, trebuo la sosirea. sa,
să facă visită :
Oliceriloră generali;
Intendentalni militarii ;
Comandantului garnisonei, de va îi mai ve:
chiă, şi
Șefului de corpi ali stă;
Ufigerii inferiori dâtorescă visita :
Comandantului garnisonei;

Şefalul de corpii, şi

Ufigeriloră superiori din corpală lori.
Art, 204, Uni oficeră cândă vino într'oă
garnisonă pentru a lua comandamentulă trupelorii, s6ii altă funcţie înaltă a armatei, trebue să se pună în relaţie prin visită cu prefec-
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tală sâă subprefectală locului. Dâcă este ofi-] superiori, asistați de duoi căpitaul, Cordânele .
qeră generală eli priimesce ântâia visită ; în
casă contrarii face ânttia visită. — Subprefecţii facă visită cei ântâii ofigeriloră superiori,
şi priimescii pe aceea a ofigeriloră inferiori.
Aceste risite se întorcă în 24 ore. La casă ca,
prefectul sâă subprefectalii să fie ofigeră în
neactivitate sâii miliţiană, cel inferior la gradă
s6ii vechime face ântâia visită.

CAPITOLULU X
Onoruri funebre
Art, 205, Trapa care este trămisă a da 0norari funebre ra merge fără ca musica să
cânte sâii toboşarii să bată; ea va avea arma
pe umărulă dreaptă şi se.ra întocmi în bătaie
_. înaintea intrării pe unde are să fie scosi corpulă reposatului, Cândii acesta, so va ivi, trupa va presinta arma şi musica sună priimirea,
Art, 206, După ce va trece corpulă, trupa
"va lua la umăr, va rupe în plotâne sii semiplotâna (după localităţi) şi ra porni imediată
după caruli funebru, trupa ra ţine arma po umărul drepti, 6ră soldaţii cari înconjoră cortegiulă d'a drâpta, şi da stânga, vori lua arma sub braşulă stângă. 'Ținerea armei în ac6-

stă posiţie esto : verga d'asupra, cotulă mânei

stângi lu şold, celo patru degite sub ţâvă, degetulă celă mare d'asupra pe curea, patul sub
subţidră, gura ţevel în josă, baionetele voră

f scose,

-

A

Art. 207, La gropă se va forma în bătae,
“a presinta arma şi va sta în astă posiţie,
până cândă se va cobori corpulă în grâpă, Dapă coborirea corpului se va comanda la umăcă,

şi încărcarea de va fi fostă repausatulă militarii, şi se va trage trei salre,
Art. 203, Indată după acâsta, trapa va rupe în plotâne, somi-plotâne să secţii, şi se va
întârce la cuartieră, cu musica cântândii. Do-

catafaletalui suntă purtate de generali. La capulă şi la piciorele sicriului, se pun înalții demnitari , pracumă : preşedinţii corpuriloră le-

giuitâre, al Curţei de casaţie sâii ministri!, În

sala expuneret cadavrului, se va pune sentinele
de oficeri superiori în No. de 4cu sabiile scâse
la capulă şi picidrele catafaletului.
Art, 211. Pentru înmormântarea, unul generali sâii ministru, în activitate, se rânducsce
ună regimentă de infanterie, duoă escadrâne
cavalerie şi uă baterie de artilerie, sub comanda unui generală de divizie. La uranistă asistenţi patru ofigeri superiori şi patru căpitani,
Art. 912, Pentru ducerea orâdinelorii, ofigeri
superiori asistați fie-care de duoi căpitani.
Art, 218, Pentru uni colonel sâi locot.colonelă, se rânduesce 400 de 6meni în socotâla de batalionă, cu stâgi, patru tunuri şi uni
escadronii de cavalerie, sub comanda anui co:
lonelă s6ă locotenenti-colonelii. Penţru asiataţia uranistului,
patra oficeri inferiori, âră pentru
ducerea ordinelor câte trei ofigeri la fie-care.
Art, 214. Pentru majori, se rânduesca 200
do 6meni în patru plntâne, fără stâgă şi jumătato escadronă de cavaleria sub comanda unui
majori, cu duvi căpitani, duoi locotenenţi şi
patru snb-locotenenţi.
Art, 215, Pentru uni căpitanii de infanteric, se rânduesce nă companiocu oficerii ei ; €ră
pentru cei do cavaleria 60 6meni, în jamttate
escadronă, sub comanda unui căpitană cu anii
locotenentii şi ună sub-locotenentă.
Art. 216, Pentru unii locotenentii de infanterie, 60 6meni, 6ră pentru cei de cavalerie,
40 âmeni, cu câte ună locotenentă şi anii sublocotenenti.
Art, 217. Pentru ună sub-locotenenti de infanterie, 40 6meni; 6ră pentru cet de cavalerie,
30 Gmeni cu anii Jocotenentţii.
”
Art, 21$. Pentru ducerea ordineloră grade-

lială ce va fi axutii atâti trupa câtii şi tobele loră dise, sa rânduesce locotenenţi, câto trei
de fie-care.
sa scote,:
Art, 219. In genere la înmormântarea, ofiTrupele co se cavino a se da fie-cărui .
gradă militari

geriloră se rânduesce întrâga

musică,

€ră to-

boşarii şi cornistii, după numărul trupei desti-

Art, 209, Pentru înmormântarea gradelori mate. Omenii ce încongi6ră cortegiuli vori fi
militare, se va rândui comendi după grai şi țoţi sergenți; aceştia insănu întră în numărulă
celoriă otăriţi mal susă.
felulii armei din care face parte repausatuli.
Art, 220, Pentru sergenţi-adjutanţi, serArt. 210. Pentru înmormântarea şefului
Statului, tâtă armata şi drapelele iai doliulă genţi-majori, vahmaisteri şi sergenţi, se rân-militari pe timpi de nă lună de gile, In rărăr- duesce 3U soldaţi cu duci subotigeri, cu unii

satul doriloră dile! de îumormentaro se va da toboşară sii cornistă, sub comanda unui sub”
101 tunuri, în oraşuli în care se face înmor- locotenentii.
Art, 221, Pentru uni caporalii sâă soldaţă,
mântarea. Darea tunurilor va fi câte un tună
20 de Gmeni cu duci sergenți şi unii toboşară
Ja fie-care 5 minute.
Tâte trupele garnisonti, în mare ţinută, iai si trompet, Pentru păzirea bunei rândueli va
parte în paradă,

Insemnele

Domnesci

suntii

merga unii sub-locotenenti, care însă nu intră
.
Art. 222, Taţi ofigerii superiori sâii inferioră, aflaţi în, parada îngropărei , voriă fi în

- duse de ministrii în activitate, asistați de că- în frontă.
tre duoi generali.

Decoraţinnile suntii duse fie-care de ofigeri
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“maro ţinută, arendă doliulii după cum se va
vedea mal josă.-Tobelo vorii fi îmbrăcate în postavă sâă flanelă nâgră.
Pe timpi frigurosă, cândii trupele intră în
grardă cu mantalele, ofigerii şi trupa voră f cu
mantalele.
.

Art, 223, Deosebiti de paradă pentru ofigerii de t6to gradele, se rânduesco 12 6meni
pentru lăsarea cosciugolui în pământii,

Art, 224, Indată după pornirea carului fa-

nebru, musica va cânta marsul funebru, toboşarii şi cornistii bati po rândii cu musica marşuliă de îngropăcinne.
Pândudla mersului este cea următâre : ânteii clerului, Alii duoilea, ordinele, Alii treilea,
carulii funebru.
!
Cosciugalii va fi acoperiti cu capacul, pe
cate se aş6ză în crucişii sabia cu tâca și coifara,
Ali patrulea. rudele. mostului şi toți cei che-

maţi la paradă. Ali cincilea, trnpelo rânduite

în paradă.
Art, 225, La orl-co înmormântare militară,
ofigorii vorii purta dolială, avândă dragona îmbrăcată în zăbraniciă negru.
Art. 920, Toţi ofieriişi drapelul vor purta
doliulii colonelului loră, până la numirea ana!
altii şefu ali corpului.
„Arte 227, Doliurilo de familie consistă în uă
bandă Qo zăbranică nâgră purtată la mâna
stângă.

CAPITOLULĂ XII
Despre aşeţlarea oficerilorii la ceremonii
publice
Arie, 933, Aşedarea ofcarilorii la ceremonii publice şi la priimiri oficiale, va fi totă-dâuna după gradă şi în fie-care gradiă după cor-

puri şi vechime, In fic-care îreptă a orarhici,

ofigerii din statulă-majoră penerală se pune în
locală ânteiii. După ei vino oferii corpuriloră
de trupă, şi în urma acestora oficeriY din corpulă de administraţie.

Ordinea, aşedării este armătârea :
1. Oâgerii cu gradalii de generali de divizie;

2. Ofigerii sanitari asimilați loră;

3. Ofigerii din intendență asimilați loră;
4. Ofigezii generali cu gradolă de generali
de brigacă.

3. Oficerii sanitari asimilați loră ;
6. Ofigerii din intendenţă asimilați loră;

7. Colonel! din staturi-majore;
3. Coloneli şefi de corpnri dn::ă vechima;
"9. Ofigerii eanitari asimilați loră;
10. Subintendenţi militari cl.1;
11. Locot-colonelă din statari-majora.

Art, 928, Aceleași onoruri se daii oficari12. Locot.-colonaii din corpurile de trupă
lorii miliţiani, eşiţi dia cadrele armatei.
| apă vechime;
|

CAPITOLULU XI
Reguli generale relative la onoruri
Art, 229, Onorurile militare nu so dai de

câtă do la răsăsită şi pouă Ja apusulii sorelui,

Arte 290. Onorcrile militare na se multiplică ; oră-cs persână, ocupândă de ră-dată mai
malte funcţiani publice, nu i se dă onoruri de
câtii pentru fencţia cea mai înaltă,
Art, 201. Posturile suntii data ofșerilorii
generali al armatei din trupele din arma lori;
în casă de nesjunsii numericii, se duă din orice armă.

|

Art. 232, Onorurilo militare pentra persâne
neprevădite în acesti reglementii, se dai după
0idino speciale.
-

13,
14.
15.
16.

Ofigerii sanitari asimilați loră;
Sabintenienți militare cl. 1];
Afajori din staturile-majore:
Majori dia corpurile de trapă;

17. Qiigerii sanitară asinilaţi loră;
JS. Adjuncţi de cl, 1 din intendență;

|

19. Oficerii principali din administraţie;
20. Căpitanii din staturi-majore ;
"21, Căpitanii din corpuri de trupă;

-

22. Oficerii sanitari asimilați lorii;
23. Adjuncţi cl. II din intendența pnilitară;

24.
25.
26.
27.
18.

Administratori
Locotenenţi din
Ofigeril sanitar!
Administratorii
Sub-locotenenţi

cl. I;
:
corpuri de trupă;
asimilați loră;
ci, 1];
.
din corpurile de trupă;

29, Oficerii sanitari asimilați loră ;
30. Administratorii cl. IL.

DECREZU
No. 1824 nix 17 OCTOMBRE 1873 PENTRU RECRUTAREA OFIGERILORU DIN CORPULU

DE STATU-MAJORU

Art, 1, Oficerii din corpul de statii-majoră | la gradulii da locotencntii în susă după cum

se recrnteză din ofigerii de tote armele, şi de | armiză :
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a. Ofigerii cari aă trecută cu succesii ză scâ-]
lă specială de stati-majoră, din străinătate,
suntii trecuţi în corpulă de statii-majoră, după
ce aă împlinită duoi an! de serriciă actirii la
infanterie şi unii ană de servicii efectiv în cavalerie sacii artilerie, stă unii ană de servici efectivă în infanterie. şi duoi ani de servicii efectivă la cavalerie aci artilerie.
|
D. Ofişerii cari ai mai făcută parto din corprliă de statii-majoriă şi se află în una din cele
3 arme potă fi recrutaţi în corpul de stat-major,
c, OEgeri! din tâte armele, de la gradulă de
locotenentii în susi, şi reafându-ss în casurile prevădute la aliniatele a şi b poti fi trecui în corpulă destată-majori, de indeplinesc
condiţiunilo prevădute în articolele do mai jos,
Toţi aceşti ofigeri sunt supuşi a dapune ună
exameniă d'inaintea unei comisiani numită de

ministrulă nostru de resbel şi luaţ dintre mem.

bril comitetului consnitativi,
Art, 2. Locotenenţii ce se află în casul prevădută la aliniatele A din art. 1 nu potit fi trecaţi în corpulii de stati-majori de nu ai duci
ani împliniţi în acestă gradă şi nu ai satisfăcutii condiţiunile de serviciă efectivă la trupă,
Arte 8, Spre a fi admişi a depune examsnulă mai sasă citati, pentru admitereîn cor=
pulă de statii-majorii, ofigerii ce se află în ca-

sulii prevădută la aliniatală Cdinart, 1 trebue

aintare şi cu ofigerulăi de gradulă loră, din arma de nndo a proveniti şi unde aă împlinită
Guoi ani de stagii, atâtă la rândolii vechimei
câtă la, rândulă alegerii : prin rândulii vechimei se înțelege alti armei în care se înainteză.

Art, Se Tote vacanțele de căpitani din corpulă de statii-majorii suntă date ofigeriloră din
armată cari împlinesc condiţiunile de admitere
aci prescrise,
Jumătate din vacanţele de oficeri superiori .
din acestii corpi se poti da oficeriloră din celealte arme îndeplinind condiţiunile de admitere şi- cari n'a mai făcutii parte din acestă
corpi.

'Lâto vacanțele din acestii corpă poti fi date

ofgeriloră cari ai mai făcut paste dintr'cusuliă,
Art, 9, Toţi ofgerii superiori din corpulii
de statii-majori santă dâtori a face ună stagi minimumi de 2 ani în arma de unda a proveniti s6i în altă armă pentru care are aptitudine, să cu gradul de major ssă cu gradulă
da locotenentă-coloneli, după care timpă potiăă
fi rechcmaţi €ră în corpulă de statii-majoră.

Art, 10. Actnalii ofişeri din corpulă de statmajoră cari r'aii îndeplinită condiţianile do

stagii la trupă, citate în articolele precedente, vorii ti mutaţi la trupă pe rândă ce se va
ivi vacanții,

Art, 11, Ofigerulă care a îndeplinită condi-

să ee fi bucuată în toti timpulă serviciului săi
la trupă do note forte buno în fâia sea de pedepse precum şi la inspecţiile generala să fie
propusi la alegere.
,
Ofigeruli trebue să aibă ccli prgin gradală
de locotenenţă şi să aibă davi ani de cerviciii
efectivii la una din cele 3 arme.
i

ţianile cerute spre a fi treculă în corpuli: do
stată-majorii a căruia mutare nu se pâta efectua din causă de lipsă de cacanţă, pote î ata-

tisfăcătâro la citatul esamenii sa vor trămite
pe unii anii, spre a face serviciul la cavalerie
s6ii artilerie, decă clii provine din infanterie,
şi la infanterie decă elii provine din cavalerie

privQndă materiile din acestă programii, ofgeruii va lua biletul săii pentru fie-care rna-

şatii pentru serviciă la depositalii de resbelii
E6ă la statiă-rmajoră diviziouare,

Art, 12, Comisiunea mai inainte de a pro-

ceda, la examinarea candidatului, va forma pen-

Art, 4. Oficerii cari voră dobândi note sa- tru fiz-care materie tâte biletele necesarii co-

sâă artilerie,

-

e

După acâsta, aceşti oficeri se vorii ataşa pe
timpi de 6 luni la depositulii de resb-lă, unda
prin lucrări se va, constata aptituăinea lori

pentru corpali de statii-majoriă,

Art. 5. Numal după împlinirea celorii arătate la art. 9 și4, ofişeriidin casulii prevădatii
la alin. C voră putea faca parte din corpulă de
stată-majoră,

Art, 6, Locotenenţii cari aii îndeplinit tote

condiţiunilo aci prevedute şi acei duci an! în
gradului de locotenentă, la mutarea lori în cor-

puli de stati-majoră, suntă numiţi căpitani.

Oâșerii de la gradulii de căpitani în susă,
trecuţi în acestă corp, sută mutaţi cu vechinea. gradului lori,
„Ari, 7, Inaintarea ofigeriloră de stată-majoră în corpulii de stată-majorii se face conformi cu legea de înaintare,

taiie dintr'uă urnă undo ele se află amestecate.

Arte 15. Examinatorii so vor conforma pentru notelo loră cu apreciarea următâre :
Dola 0 pântla 4răă.
>
5PT >
9 mediocrn.
> 10 2
18 binişoră,
> 14 >
18bine.
.
> 19 >»
90prea bine.
Imro:tanţa fie-cărai curs fiindă diferită, notelo dobândite la fie-care materii se vor îu-

molţi prin următorii coeficienţă :

Regiementele tactice prin 5,
Arta şi istoria militară prin 4. '
Fortiticaţia şi artileria prin 4
Trigonometria şi topografiaîn teorie şi practică prin 5.!
Legislaţia şi administraţia inilitară prin 4.
Geogratia şi desemnulă prin 4,
limba francesă sei germană prin 3.
|

Toţi membrii comisiunii vor nota pentru fie-

care curs pe examinatuli, termenul de midloci

Ofişezii da stată-majoră
potă concura la în- ali acestorii note formâză nota dobândită pen.
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tru acea materie, suma notelorii dobândite formăză nota generală dobândită de candidată.

Nota, da admitere trebue să fie celii puginii

egală cu jumătate din suma productelor a masimului de note (20) pentru fie-care materie
înmalţită prin coeficientulii sâii plusii (20)
puncturi spre a putea fi admisi în corpulii de
stată-majorii,
Art, 14, Ofgerii cari ai trecut cu succes
examenul voră fi clasaţi după notele dobândite şi publicaţi în Monitorul Ostei.
Admiterea în corpul destatii-majoră se face

conformă rândului de clasificaţie obţinută.
Acâstă clasificaţie va fi valabilă în timpi de

ună ani.

Art. 15, Ministrali Nostru de resbelă va

operații, despre marşuri în generalii, câte feluri. — Pransportulă trupeloră cu drumuli de
feră, importanţa acestui mod de transportii.—
Stadiul unui teatru de operaţii.
Despre strategie. — Stodiulă unui teatru de
operaţii. — Puncturi strategice.— Linil strategice.— Baso strategice. — Clasificaţia lori.

— Frondulă de operaţii.—Linit de operaţii.—

—Iinii înduoite, multiple.
Linii de comunicaţii,

Planulă unui campană ofensivii, — Planulă

unai campanii defensivi.—Marşuri strategice
în frontă şi în flancuri, — Marşuri strategico
retrograde să în retragere.—Operaţiile strategice unei campanii ofensive sfă defensive,
Despre tactică, —Dascrierea câmpnlui de bă-

tag. — Posiţia militară. — Intrebuinţarea re-

faco a se ţine acestă examenii de câte ori vacanţele din corpul de stată-majoră o va nocesita şi celă pugină uă-dată pe ani, publicându-se totii-dâ-una cu 2 luni mai înainto în 2lo-

tranşamentelorii în campanie.
Despre ordinile de bătae ofensire.
Despre ordinile de bătae defensire.
Diferite feluri de atacuri.
Despre bătălii, diferite feluri, descrierea şi

Art..16, Programolă de admitere în corpulă de statii-majoră este :
,
a. Beplemente. -— Reglementele tactice ale
armei din care face parte aspirantulă. — Pentru infanterie: Scâla de companie, de batalioni
şi de brigadă. — Pentru cavalerie : Scâla de
escadronă şi de regimenti..—Pentru artilerie:
Scâla de batetie în teorie şi practică, — Serviciă în campanie,

proprietăţile

mitorulă 6stei.

b. Legislaţia şi administraţia militară,—
Orgauisaţia militară a României şi a Stateloră

principale ale Europei.
— Legea de recruta:
re.
— Legea de organisare a puterei armate,
(27 Martit), — Legea de înaintare. — Legea
posiţiei oficeriloră. — Organisaţia justiţiei miJitare. — Legea soldelorii, — Organisaţia corpului do intendenţă şi a corpului de administraţie, întrebninţarea, lori.
— Despre regle-

mentulă administraţie! corpului de trupă. —Or-

unei bătălii ofensive; descrierea

şi proprietăţile unei bătălii defensive.
d. Fortificaţia.— Forma unui nvragiă de for-

tificaţie, raport între debleii şi rambleii, calcululă stă. — Diferitele moduri de fortificația
unui tărâmii (uvragii de fortificaţie).
Relaţiile ce există între ună uvragiii închisă
şi garnisona sa, redute, forturi, descrierea diferiteloră linii do fortificaţie s, c. linii cu redane, linii bastionate s. e. Defilarea unui uvragiă de fortificație pasa seră, — Organisaţia
exteriâră a uvrageloră do fortificaţie pasageră

g.c |. Palisade.— Palance.— Fugase ş.c.l.
Construcţia unui uvragiă de campanie. —

Organisarea defensivă a obstacurilorii naturali.
— Pădarl. — Garduri. -— ZidaCarsari de ape.
rilo. — Organisaţia defensivă a unel case is0-

late sâă a unui sat.— Aplicația fortificaţiei.—
'Pabăra retranşată.— Capete de păduri.— Po-

sturi îsolate, — Liniile frontierei ş.0.]. — Atacală şi apărareaunui retranşamenti.—Ataculiă
e. Arta militară.
— Organisaţia tactică şi şi apărarea unui uvragiii închisă, — Atacali şi
proprietăţile infanteriei. —Organisaţia tactică apărarea unei casa isolate,— Atacul şi aptraşi proprietăţile cavaleriei, — Organisaţia tac- rea unui sată retranșată.
Despre cetăţi. — Utilitatea lori.— Rolurile
tică şi proprietăţile artilerici. — Organisaţia
armateloră active. — Aşedarea unei armate ac- Joră în aptrarea unei ţeri,
Praseală unul frontă de fortificația bastiotive în tabtră —Cantonamente şi bivuacuri.—
Operații de micul resbelă. — Avant-posturi, nată şi unel fortificaţii poligonală.— Despre atacaliă şi apărarea cetăţilor.— Despre construcconvoiuri, embuscade de surprise,
Despre recunâscerile militare cum se poti ţia Grumurilorii.— Despre traseulă şi construcclasifica. — Recunâsceri dilnice, — Tecun6- ţia căiloră ferate.— Despre telegrafia militară.
sceri ofensive.
— Recunâsceri speciale.—hecr= |. e. Artileria. —Fabricaţia prafului de puşcă,
nâscerea căilori de comunicaţie şi ali defileu- proprietăţile sâle.— Despre armele portative de
— Despre materialulă artileriei,
riloră, — Recunâscerea apeloră şi a posiţie! mi- focă şi albe.
litare. — Recunâscerea pădurilori, a satelorii tunuri, projectile şi diferitele feluri de trăsuri.
|
— Despre construcţia podurilor mobile, dife.
şi oraşeloră.
— Despre construcţia bateriiloră,
Descripţiunea unui teatru de operaţie, limi- ritele feluri.
Diferite
moduri
de tragere în ţintă. — NoDescrip—
accidente,
sţle
diieritele
sâle,
tele
ţiuui despre armarea cetăţilorii, — Armare de
ţia unui câmpă de bătae, limitele sâle. ,
Despre fruntariilo considerate ca teatru de asigurare şi armare de apărare,
ganisarea corpului de statii-majorii şi serviciurilorăJa cari pâte fi chiămată a le îndeplini,
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Rădicări din vedere.

f. Gnomonica şi geografia militară, — Con-

Intinerariii.— Desemni topografică,
hu. Limbi străine, uă composiţie în limba
îrancesă
s6ă germană,
s6le.—
lorii
frontiere
anţa
lori xecîne.—Import
Câmpu- - A. Candidatalii ca se presintă la examen va
Riarile şi căile sele do comunica— ţie,
fi dâtoră să presinte uă rădicare de planii (Lev
rile de bătae istorice.
cu scara
a. planimetre şi confi- expedi6) de cinci chitometre pătrate
— Despre
g. 'Topografi
nte, go- de Jojo, planulă va ficoloratii însogit de ună
instrame.
— Desprelui
-- guraţia tăremu
niogrată şi goniometru, grafometru, declina- memoriă detaliată.
Deosebiti de anâsta, comisiunea va da fie. , planşeta, şi alida— Vernieri
torii şi busola
să facă ună itinerarii pe care
da.—Instramente cu reflexie, întrebuințarea şi cărui candidată
comisianei 8 ore după darea sea
aduce
ra
îlă
nte.
instrume
acestorii
tutalorii
a,
verificare
de ună raportă.
Diferite operaţii la, mă rădicare do planime- şi în aceeaşi di; elii va fi însogiteşiţi din scâla miSub-lucotenonţii
17,
Art,
prin
înţelege
se
nti,—Ce
trie.— Despre nivelme
prea bine, vor putea după 2 ani
diferinţă de niveli adevărată la niveli apa- jitară, cu notala servici
Ia aceeaşi armă să câră
presenţă
de
umene.—Instr
rentii, calcululii acestei diferinţ
s6i dotaşarea, loră
mutarea
erarhică
calea
prin
a
Rădicare
tele proprii pentru nivelmentii. —
pentru învăţătura sea, acâsta
unui profil de tărcm.—Nivelarea topografică ja uă altă armă
se pregăti şi a îndeplini una din
i fizurată a tărâmului, corbele de nivel.— Des- cu scop de a necesarii
pentr admiterea, loră
pre recunâscerile militare.—Planulă săi topo- condiţiunile
.
stată-majoră.
grafică şi detaliurile relative Ja facerea memo- în corpulă de
anteriore, condisposiţiunile
Tâte
1$,
Art,
|
militari.
i
statistici
săi
riutni
suntă şi rimânii desfacă,
de
decretului
traii
nţii,
instrume
cu
e
executat
Rădicări militare
modulă de a proceda.—Nivelmentii expediată. fiinţate.

strucţia, cadran orizontală şi verticală.—Geo-

grafia fisică şi politică a României şi State-

REGULAMENTU
RAREA LORU IN
PENTRU EXAMISAREA MEDICILORU DE REGIMENTU CLASA Î LA REINT
|
VITATE
NEACTI
DE
E
POSITI
IN
LORU
U
AFLAR
URMA
IN
IU,
“ SERFIC
(1873)
Art, 1. Jarială examinatorii se va compune

do trei membri aleşi dintre medici! principali

şi medicii de regiment clasa I mai vechiin grad.
Art, 2. Examenulă consistă : a. în examinarea clinică a duci bolnavi;

d. Practicarea a duoă operaţiuni;
e. Composiţiune scrisă;

execuţia acestori trei operaţiuni, se acordă trei |
iai
minute.
Art. G. La a treia probă subjectuli com-

posiţiei scrise va fi asupra higionei militare a-

plicate specială la stabilimente, precum : spiiai
taluri, cusarmo, aşedare în tabare,
Uă chestie deosebită se va pune asupra b6-

ce scutescă de servici în

lelor şi infirmităţilor
d. Probă orală;
recrutaţiei, s6ii cari provoci reforma,
Art. 3, La proba |, candidatul examineză, privinţa,
composiţiune este citată de antorii în
Acâstă
fic-care
minute,
în şedinţă, în timpulă de 15
destinată de către preşedintespecială
şedinţa
aexpune
Bolnavi dată da către juriii, şi apoi
|
jariuluj.
le
namnesa, starea presintă,, face diagnosticulii,
Art. 7, Fie-caro membru de jurii nutăză în
prognosticulă şi prescrie tratamentul cuvenită,
fie-care candidată şi pentru fieFie-care membru face candidatului observa- parte pentru
ţinândă în smă redacțianea obserprobă,
care
chestiuni
ului
candidat
ă
adresând
sâle
ţiunile
vaţiunilori, facilitatea, dexteritatea cu care ede patologie şi terapie.
operaţiunile, dându-le uă notă după
xecntă
praculii
candidat
probă,
- “Arte 4, La a duoa
scara
de
apreciare a 20.
ruii
amfiteat
în
cadavru
tică duoă operaţiuni pe
Art, 8. La proba a patra, candidatulii resspitalului militară.
chestiuni adresate de fioJarială constată anatomicesce d6că s'a ur- punde la diferitele
do 10 minnte, asupra
timpi
in
membru
care
mată regulile” medicinei operătâre. .
regulamenteloră militare rolative
Art, 5. Candidatulii, înainte d'a procedala legiloră şi
medicali militară.
execuţia acestori operaţii, descrie deosebitele la serviciulă
Preşedintele va îngriji ca pentru
|
Art..9.
dă
şi
ihța
întrebo
potiă
se
ce
e
procede
şi
metâde
şedinţă să se subscrie toţi membri în
envintele pentra cari a adoptată cutare sâi fic-care
erbali deosebiti constatândii regula” |
procesii-v
catare metâde.
xitatea,
iucrăriloriă.
şi
elorii
procede
Pentru descrierea metâdelor
!
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" Procesulii-verbală împroună cu notele membriloră sa voră pune într'un plicii pecetiuită.
astă-lelă să rămână secretii până la terminarea examenului,
Art, 10. La ultima şedinţă, preşedintele
împreună cu membrii jarinlui redigâză un procesă-verbalii asupra meriţului şi capacitatea
candidatului.
e
Ari, 11, Dapă acâsta, preşedintele trămite
serriciulni sanitar ajii armatel catalogele, procesele-verbale, subscrise atâtă do preşedinte,

câtă şi de membrii juriului, împreuză cu com-

posiţiile şi observaţiile.

Art, 12, Resultatulii examenului ra î prblicatii în Monitorului dstei, împreună cu celii
din urmă procesii-verbală redigiată de membril juriului,
Medicii principală clasa I, Dr. Zitseos.
>
>
>
D. Teodori..
>»

>

clasa II, Dr. Severin.

>

reg.

clasa ], Dr. Petrescu.

REGULA MENU
ASUPRA

SERVICIULUI

CORPULUI

SANITARU

ALU

INLITIANILORU

(Decretiă No. 1745 din 1 Octombre 1873)

TITLULUI

siuni so va lea numărulă necesariă astii-feli ca,
compicetândii pe cei do nai gusii să existe ană

Disposiţii generale

totală de miliţiani în proporţie de 1000 luân-

Arie 1e Corpală sanitară ali milițianitoră
30 compuno :

du-se în acâstă proporţie din fie-care stare a
fio-căreia clase,
Art. 9, Termennlii de serviciă ali fie-cărui
sanitari miliţiană ee socotesce de la data tra-

banţilorii şi mai de preferență din aceia a că-

37 în comunele rurale,

a. Dintre tinerii cară aă trasăla sorţi şi ai
yrisositiă peste cifra contingentului anual al
armatei permanente ală călăraşiloră şi doro-

roră profesiuni este
servicii precum se
b. Dintre tinerii
bună-voo în armată

mai multă propriă acestui
specifică la art, 2;
cari aă servitii ună anii do
pe comptulă lori şi suntii

de profesinnile prevădute la art, 2;

c. Dintre âmonii cară a implinit termonulă
do servicii prescristă de lege în armata permanentă,

flotilă,

în reserva lorii,

în călăraşi

şi dorobanţi căduţi la sorţă şi acei tineri ală

căror angagiamenti voluntari expirândă ară
putea fi clasaţi între miliţiani prin tersta Lori

cerii sâlo în

miliții până la 36 ant

|

în oraşe şi

Arte £. Indâtorizile saniteriloră milițiaut în

totii timpulii aflării loră în acâstă
suntii :

categorie

a. A face serviciulii ordinară de ambulanţe
in interiorul comunei unde suntii domiciliați.

„ Acesti servicii consistă mai cu sâmă în €serciţiuri asnpra bandagelori, asupra cunâscerel şi mişcăriloră diferiteloră tărgi, asupra culegerii răniţiloră de pe câmpi, ete.
b. A face serviciulă de ambalanţe pe timpul
concentrăriloră ]a exerciţii şi inspecții.

e. A face serviciulă do ambulanțe în corpuri
şi mai de preferinţă din profesiunile citate la mobile
spe a sceanda armata, activă la casă de
|
.

articolulă 2;

d. Din oficerii sanitari cari n'a ajunsă la resbeliă,
vârsta, de 37 ani;
e, Dintre Gmenii reformaţi din armată, călăraşi, dorobanţi scă reservă pentzn infirmi- Despre.
tăţi timporale şi cari n'ară fi scutiţi şi de scr-

viciulă niliţianilori prin infirmităţile co aă şi

TITLULU II
înscrierea şi reformarea
tarilorii miliţiană

sani-

de preferinţă prin profesiunile citato în art 9.
Arte 5. uscriereaîn registrele batalisnsloră
Art, 2, Dintre toţi miliţianii do tâto stă- şi ale
companiiloră a sanitarilor miliţiani prerile şi clasele se înscrii

în corpulă sanitari mi- cum şi reforma loră, so regulsză după cum
esto
liţiană toţi acei de specialităţile următâre şi prevădutii
în regulamentulă asupra serviciului
anume :
milițiilor, titlală II, art,4, 5, 7, 8,9, 10, 11,
Doctorii în medicină;
Veteriuarii;

Farmacistii ;

Studenţii şi interni! în medicină şi farmacie;
„Bărbierii şi friseris ;
Sergenţi, caporall şi soldaţi, foşti sanitari,

&ră dia toţi miliţianii de tâto cele-alte profo-

12, 13, 14,15, 16 cuexcepţiile prevădate mai jos.

TITLULU III
- Organisarea sanitariloră milițiani
Art. 6. Sanitarii miliţianiîn timpii do pace
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se imparti în circumscripţii după cum sunt | şefii ală diviziei, şi suntă însărcinați cu disciîmpărțiți milițianii,
plina şi ca administraţia sanitarilor miliţiani,
Art, €. Cadrele infericre ale sanitarilor mi- precura şi cu comandarea, loră la diferitele oliţiani se recruteză specialmenta din fostii sa- peraţii militare, adică conducerea marșului
în
nitari în armata permanentă.
timpulă concentrăriloră ete,
Pentru praicla ofişeresci ele sa compunii
Ei suntii asemenea, însărcinaţi cu ţinerea ro-

a. Din foştii medici militari;

d. Din acei medici civili cari prin vârsta,
torii facii parte din miliții,
Aceştia voră fi numiţi conformă legii posiţiei
cficeriloră şi a crarhiel militaze prin decretii
Domnesc ;
Ă
e; Din ofigerii miliţiani făcânâi parto din

corpuli sanitari milițiană.

TITLULU

:

gistralui sanitariloră şi cn apelalii ce trebus

să se facă la oră-co concentrare. In penore, de
câte ori se formâză col6na de ambulanţă, pentru comanda, disciplina şi administrarea Omenilorii, se potii detaşa provisoriit oficeri şi din
armata peumanentă, teritorială şi miliţiani, şi
în toti timpul acesta ci se află sub ascultarea, medicilorii saperiori totii-ds-una de unii

gradii mai mare da câtă ncelă corespunditorii

IV

ofigorilorii detaşaţi,

Desbre autorităţile corpului sanitar miliţiani şi atribuţiele fe-cărui gradii
"Art. Se, Inspectorulii genoralii ali sorvitiului sanitară ală armatei permansnto sâiă înlocuitorulă lui, în casă de lipsă, este şefulii su-

„ petioră ală corpului sanitară ali armatei teri-

toziale și clă miliţiiloră.

E

TITLULU V
Despre armătură şi uniformă
Arte 14, Sanitarii miliţiani nu portă nici

tă armă,

Ari, 15, Sanitarii miliţiaui porti uniforma
do miliţiană fie-care după gradulă săi cu doosebire că sanitarii ali la epoiota uă cruce rosie.

Eli are direcţia superiâră a tutulor afaceviori relative la orgunisarea şi instrucția sa
nitariloră miliţiaui.
art, 9, Imediatii după inspcetorulii greae-

lorii militari din armata permanentă, cu difarinţa prerădută în regulamentul de uniformă,

ritorială arâudii uni gradiă asimilată cu ali
mediciloră din armata, permanentă. Eli are di-

PITLULU V.

vali este ună medică-zelă la fie-care divizie terecţia specială a instrucţici sanitariloră mili-

ţiani din divizia teritorială undo se all,
Art. 10. Pentru fie-care regimentiă de mi-

Medicii miliţiani a uniforma ca a moâici-

Alocaţii

" Art, 10, Gradele co compunii cadrele pormanante ale medicilor şi sanitariloră miliţiani
aii dreptă la alocaţiile prevădate prin budpeti
şi regulamsnte pentru gradels corăspundătâre
mediatii ordini!e mediculni-şofiă ali diviziei te- cu armata activă.
ritorale şi este însărcinatii cu direcţiunea inArt, 14, Medicii miliţiani nefăcândă parto
atrucţiei sanitarilorii milițiani din regimentală “din cadrele permanente, chiă maţi la servici! scii
unde esto numiti. .
manopere pentru un timp mal lungii de 48 or,

liţiani este unii medicii-şefă avendă ună gradiă

asimilat ca Ja medicii din armata permanentă,
Mediculii milițianăă do regimentii nrmsză i-

Art, 11, Pentru fie-care batalionă de mili-

țiani este unii medici do batalionă miliţiană,
având ună gradii asimilată ca_cei de la armata permanentă.
.
Acestii medici, sub ordinulii celoră- precedenţi, este însărcinată cu serviciuli medicală
ali batalionului ande este numiti şi conduce

instracţia sanitarilori milițiani.
Art, 12. Pentru fie-care companie de milițiani unii medici, arendă ună gradi asimilată
ca Ja inedicii din armata permanentă.

Aceşti medici suntii sub ordinul imeaiatii

ali meaicelut de batalionii,

DI

Art, 19. La corpul sanitari miliţiană suntă

detaşaţi din corpul miliţianii pentru fie-care
batalioni anii căpitanii miliţian şi pentru fiacare companio uni locotenentiă aci sub-loco-

tenentă miliţiană.
“
Aceşti ofigeri se află snb ordinile medicului,

priimescii solda după gradă.

“

La casii de concentrări pe piciorii do resboliă,

ei se bucură, de tte alocaţiile acordate ofiţezilorii din armata, activă,

TITLULU VII
Onoxuri şi precăderi.
Art, 1$, Corpuli sanitari milițianii este
asimilati în câtă privesce precăderileşi onorurile cu corpurile armatei

permanente.

:

"PITLULU VII
Concediuri și schimbări de domicilii
Art; 19, Concediurile şi schimbarea de do-
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miciliă ală sanitariloră miliţiani şi ali acelorii

Art, 21, Sanitarii miliţiani sunt scutiți

ce la comandă se reguleză după cum este prevădută prin regulamentuli asupra serviciului

do cele-alte servici! ordinare.ce trebue să le

miliţiilorii, capit. VIII art. 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 59, 60, 61,62.

împlinâscă miliţianii proyrii dişi, precum
guarde, etc.

TITLULU IX

TITLULU X

Serriciulă ordinari

Concentrări; conrocare, justiţie, disci«
plină şi penalitate

Art, 20. Serviciuli ordinară ală sanitariloră miliţiani consistă în:
- a. A se exercita la cunscerea şi aplicarea
- diferiteloră bandage de pansamentii simple şi

compuse;

b. A se exercita la cunâscerea diferitelor
tărgi asupra mecanismului şi transportului lor;
c, A se exercitala diferitele mişcări cu tărgile pentru a culege vulneraţii şi ai transporta

la ambalanţe.

Art, 22, Concentrarea, convocarea, justiţia, disciplina, penalitatea, precum şi diversele
disposiţii'privitâre la miliţiani, se regulsză la
corpuli sanitară miliţian ca şi lamiliţianii propriă dişi, după cum este prevădutii în regalamentolii asupra serviciului miliţiiloră, capitoluli X, XI, XII, XIII.
.
Ministru de resbeli, generalii 'loreseu.

DECISIE MINISTERIALE
RELATIVA
i

LA NUMIREA

IN FUNCTIUNILE DE GREFIERI SI ADJUTORI
PE LINGA CONSILIULU DE RESBELU

DE GREFIERI

DE

(1973)
Noi ministru de resbelă, avendă în vedere
dreptulii ce ni se acordă prin art. 3 şi 4 din re-

lora cari, de şi ar poseda cunoscinţele cerute,
nu voră area însă asemenea titluri.
Art, 4. Dreptulă de admisibilitate precum
gulamentulii de administraţiune publică decretati Ja 7 Noembre a. c., prin înaltulă de- şi or-ce titluri voriă fi valorate înaintea unei
cretă No. 1934 şi publicatii în Jonitorulii o- comisiuniexaminătâre, compusă din comandan-

ficială No. 246 din 13 Noembre a, c., în ceea

tulă de divizie ca preşedinte, arândii de mem-

ce privesco condiţiunile de aptitudine pentru

bri po şefaliă de stat-major generală ală diviziunii şi pe comisaralii Domnescă de pe lîngă
Consiliulă de resbelii.
-

funcțiunea de grefieră sâă adjatoră de grefier
pe lingă tribunalele şi parchetele militare pre-

cum Și modulii cum trebue a fi înlocuiţi în ca-

Art. 5. Domnii comandanți ai diviziilor te-

sul de împedicare prevădută de art.20 din
codulă de justiţie militară, amiă decisă urmă-

ritoriale voră

ce solicită uă asemenea fancțiune să fie român
s6ii naturalisatii român, şi în vârstă de 25 de
ani deplină, şi să fi satisfăcută obligaţiunile

nea pentru examinarea candidaţiloră,

torele :
Art, 1, Pentra a

comunica în totii-de-una de în-

dată Ministerului racanţele ce ar avea de gre-

”
fieră sâă adjutori, pentru a sepublica în Jlonumită în fancţiune de nitorulii oficialii numtrulii vacauţelor precum
grefierii sc adjutoră al acestui, trebne ca cel şi diua în care va urma a se conroca comisiu-

impuse de legea, de recrutare.

Art, 2. Să scie a ceti şi a scri corecti, să

2Xbă uă complectă cunoscinţă asupra materiei
coprinsă în coduli penală ordinară şi militară

cu procedurele lori.
Art, 3. Candidaţii cari vorii proba că sunt

elevi ai facultăţii de drepti, celii pugină în a-

Art. 6, Candidatulii *şi va adresa, cererea

împreană cu titlurile ce ar poseda comandantului de diviziune, care totă-d'uă-dată fiindă

şi preşedinte alii comisiunil examinătâre, la

diua convocării comisiunii pentru examinarea
concurenţilor, va cere de la ca a se pronuncia
şi asupra antenticităţii titluriloră presentate
de candidaţi.
Art, 7. Toţi candidaţii fără excepţiune vor
fi ţinuţi a depune examen pentru materiile coprinse în codicele penală militară şi penal ordinari cu procedurele lor; în urma terminăreă
examenului, comisiunea printr'un proces-ver-

nulă ali 2-lea, s6ă că în timpi de 2 ant celă
pușinii ai serviti pe lingă vre-unii parchetă
civilii, ori voră proba că ai serritii în armată
ca sergentii celi puşină ună anii, obţinând la
Jiberare ani certificatii de bună conduită, ase- bală va arăta termenul medii obţinut de fiemenea, candidaţi voră fi preferaţi înaintea ace- care cangidatii, precum şi titlurile ce aă pre-
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”

sintată. Acestit procesii-rerbalii, subscrisii de
întrega comisiune, împreună cu titlurile presintate de concurenţi se va trămite fără întârdiere Ministerului de către preşedintele comisiunii, disolvată imediată după încheiărea şi
subscrierea procesului-rerbal, spre a sa decide
de către noi căruia din concurenţi în faca notei şi a titlurilori ca ari avea "1 se curino

nea, de adjutori; el voră fi consideraţi ca detagaţi de la corparile lorii pe lingă Consiliul de
resbală sâă parchetulă militară pe timpul cât
vor ocupa funcțiunea de adjutori de grefieri,
Art, 10, Sergenţii aflaţi în acâstă categorie, ]a, eliberarea din armată, vori avea dreptulii de ântâitatea între toți candidaţii la vacanţele de grefieri aflate în ori:cara divizie,

sergenţi însă sunt dispensaţi de rârsta cerută

puţinii 10, 50, nota principală fiindii 20, asu-

droptulii a fi numită în funcțiunea solicitată. după co mai âutâiii vorii depune şi dânşii exaArt, 8. Fancţiunen de adjutori de grefieri so menalii precădutii la art, 7 din presenta decidă şi sergenţilorii
din armata actiră; acesti siune, şi dâca voră obţine termenulă medii cel

prin act. | din presența decisiune, trebue a a- pra eunoscinţei dreptului penali militară și
vea numai celii paginii unii anii în gradul de civilă cu procedurele lori, :.
“
sergentii, să posede cnhoscinţă asupra mateArt, 11. In casă de absență a grefierului scii
riei codului penală militară şi civilă cu proce- a adjutorului, conformii art. 20 din codală de
; durele lori, să scie a citi şi a scrie corectă, în justiţie militară, domnii comandanţi ai diritimpul serviciului să fi datii evidento probe ziiloră teritoriale "i voră înlocui provisoriă cu
de esactitate, bună conduită şi încredere în per- sergenți din armata actiră, luaţi dintre atona sea.
ceia cati vorii îndeplini condiţiunile prevădute
Art, 9, Acestă sergenţi vori fi recomandaţi la art.8 din presenta decisiune,

noă de către domnii comandanţi ai diviziilorii

Presenta decisiune dată în cabinetul nostra,

teritoriale în numără de atâţi câţi trebuinţa
sorviciului va cere, spre îi numi în fancţia-

astă-dila .
No. 74.
Ministru de resbelii, Generali Florescu.

REGULAMENTII
ASUPRA

NODULUI

DE DISTRIBUTIUNE
IN

A "EPENGLETEIDE

REGIMENTELE

DE

.
TRAGERE

LA PINTA,

ARTILERIE

(Decretii Xo. 1526 din 24 Augustă 1873)
_ Arte 1, Suntii duoă feluri deepenglete : una de argintii clasa, duoa, dintr'unii anii arii do„de arginti, cea-altă de aurii şi da fie-care felii boră semnulă albi în alti anii âncă de ducă
sunt daoă clase; clasa a duoa este cea infericră,
Art, 9, Epengletela se portă numai pa tunici, ea so înfige în partea stăngă şi între nasturele ali şâselea şi celii de susii.

Art. 3, Cândi soldatul este în mare ţinută

„sii ese din casarmă în tunică, cu sabia, va avea neaptrati epengleta la peptă.
Art. 4. Uă condamnare penală s6i corecţională atrage după sine perderea epengletei,

ori în tragerea drâptă, la distanța de 800 ma-

tri şi mal multă.

îi

|

3. Toţi tunarii cari, posedândă epengleta de
argintii clasa duoa, în tragerea curbă ară lovi

unii afet, la distanţa do 800 metri şi mal multi. . 4. Toţi tunarii cară, în tragerea asupra magaziilorii cu projectile incendiare, ară lovi unii
colții să margine a ei, care n'ară produce în-

cendiulă ori derîmarea şi la distanță de 800
Art, 5, Ai dreptul la epengleta de argintii metri şi mai multi,
clasa a duoa:
Art. 2, Aă dreptulă la epengleta de aurii
1. Toţi tunariă cară în tragerea dreptă arii clasa doua :

fi doborâtii semnulă albă de trei ori, sâă de
1. Toţi tunaril cari, posedândii epengleta
trei ori uni afetă în tragerea drâptă asupra de argintii clasa ântâiă, ară fi în condiţiunile
ambrasurilori. Acestă tragere pentru distanțe prescrise pentru a obţine epengleta de argintă
de 800 metri şi mal multă.
.
!
clasa doua.
|
2. Toţi tunarii cară în tragerea curbă arii fi "2. Toţi tunarit eauri, în tragerea curbă, asalovită unii afeţi la distanţa de 800 metri şi pra unui butoii, pusă în vârfuli unei prăjini,
„mai multă.
ară lori numai prăjina Da distanţă de 800 me_ Arte 6. Ai dreptuli la epengleta de argintă tri şi mai multă.
Arte S, Ai dreptulii la epengleta de anră
clasa ântâiă :
1. Toţi tunarii cari în tragerea drâptă arii clasa ântăiă :
|
Îi lovită semnulii albă, ss ună afetă în trage1, Toţi tunaril cari, posedândii epengleta
de
xea dreptă, asupra ambrasurilori, do 6 ori în aurii clasa doua, arii fi în conâiţiunile prescrise
cursul nuui an şi la distanţele fixate mai susă. pentru a obține celii puţinii cpengleta de ar2. Toţi tunariă cari, posedândă epengleta gintii clasa duoa,

17
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„2. Toţi tunarii cari în trageroa cu projectile

incendiare asupra magaziiloră, ară produce ar-

derea loră la distanțele de 800 metri şi mai
N

multă.

__8, 'Toţi tunarii cari, în tragerea curbă asu-

pra unni butoiii pusă în vârfulă nuci prăjini,

ară dohorâ butoiulă la distanţa de 800 metri

Art, 11, In nici nă tragere lovitarilo prin

ricoşotă nu se ţini în semă.

Akt, 12, Uă epengletă do nă clasă anuidză
epengleta clasei inferiore.
ă

Art, 19. Primele de trageri se regulez

astiă-felă :

Pentru tragerea ârâptă ună albă lovită la

1 lei
800 metri şi mai multă, e o...
şi mai meltii.
ună alb lovită “
âreptă
a
tragere
Pentru
lu-|
so
cândă
nâpte
de
—
Art. 9 La tragerea
„2
metri şi mai multi .....
minâză tărâmală prin bombe luminătâre, tu- la 1700
curbă la 100 m. an afot lovit 3 —

narii cari satisfacă uncia din condiţiile mai

gusă fizate pentru uă clasă aiă dreptă la epen|
gleta, clasei imediatii următore,!
” Arte 10, Acel cari în tragerea de nâpto arii
„ îndeplini condiţiile fixate în tragerea de di pentra clasa cea mai înaltă voră priimi epengleta
da aură clasa ântâiă prima acordată pentru a-

cea tragere şi mai multă âncă voră fi aduși în

-

4xiumfă de la loculi de tragere la casarmă.

LE
RELATIVA

LA

CONSTRUCTII

Tragerea
Tragerea curbă la 1700 m, un afetlovit 4 —
Tragerea, cu obuse incendiare aprinde-

—
10
rea, mr gaziei . ._..... n... ...
„5 —
Lorvirea prăjinei ......1...".
—
Doborârea butoiului, . . cc... 10
vorii
Art, 14, Toto primelo de tragere s2

plăti din masa de întreţinere a regimentelor
de artilerie.

GE.
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(Decretii No. 537
nulă a pune în
garer
sată
Arte 1, Este autori

adjudecaţiune prin cea mai intinsă publicitate
convenţiunea relativă la executarea de clădiră

încheia
în ţ6ră şi în străinătate, precum şi a

CE SUNTU

A SE CONSTRUI

din 9 dlartiii 1574)
în sen| Aceste planuri tipe vori fi concepute
şi igienice,
sul lucrăriloră simple deră solide
rucArt, 3. Convenţiunea încheiată cu const conbase
torală va coprinde pe lingă cele-alte
ală tutalorii
diţiunile + termenali de construire
trei ani de la
clădiriloră contractate este de

e lei.
militare, pontra capitalul de optă milion
uti
prevăd
lului
capita
plata
Pentru
9.
Arte
rierea ca, la
- ratificarea convenției şi cu presc tate şi terla art.1, se fixâză uă anuitate de 8 %jo compu
execu
ile
lucrăr
ani,
lui
primu
asupra, finele
1/5 din consă de 79Jo procente, 1 “Jo amortismentii
puşini
regu- minate deplină să fie celă
capitalului contractată, care se va scri
ate, %je din totală la finele aract
cont
e
cţiil
'stru
până
resbel,
de
ală trei“Tată în budgetulă Ministerului
|
nului ală duoilea şi restulă în anulă a le pune
la definitiva achitare a dâtoriei.
ructorul
const
aţie
oblig
ă
arend
lea;
lui
uctoru
Acestă anuitato se ra plâti constr
ei.
ite. succesivii la disposiţia armat
în jumătăţi semestriale şi po termene împlin
gatiă ca, în timpuli
obli
fi
va
rulă
ructo
Const
Concurența se va face asnpra preţului celui celoră 3 ani de construire, să întreţină cu promai redusii ali metrului pătrată de construc- pria lui cheltaslă tâte clădirile construite do
o
ţiune acoperită, după planurile tipe şi cactel
întreţine âncă ună
res- elă. Asemenea le va mal
de însărcinăr), elaborate de Ministerulă de
nare. Şi la expitermi
lori
ecta
anii do la compl
belă conscltati fiindă do consiliulii technic ali
face recepţia difinitivă.
va,
so
uia
acest
zarea
e..
Afinisterulul lucrăriloră public

REGULAMENTU
„RELATIVU

ANGAGFERII

AMPLOIATILORU

CIVILI AL FLOTILEI

(Decretii No. 813 di n 10 Aprilii 1974)

Art, 1. Amploiaţii cirili aă flotilei se re-

rului, oră comandantulii companiei
| şefală atelie
tă. Şefală corpului va raporta Mini-

do deposi
sterului spre aprobare.
Art, 3. Nimeni nu pote î angagiată într'u
nu Ta popa din cualităţilo precedente, dâca
conduită
seda certificate constatândă uă bonă
it, stă
împlin
de
are
ce
ei
funcţi
a
tate
tului pe care suntă chiămaţă a servi, s6ii dej şi capaci

crută priu calea angagerii voluntare,
Art. 9, Angagiarea mechaniciloră, sub-mechanicilorii, meisteritorii atelierului timorieriloră so ra face do şeful corpului, directi sâu
“în urma propunerii comandantului bastimen-
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na va depuna uni erameni satisfăcătoriă asupra canoscinţeloriă funaţici co îndeplinesce în-

aintea unei comisiuni numită de şeful corpului. La casă de urgenţă, comandantulii bastimentului pâte examina singurii pe aspirantală unei funcţiani pe bastimentii.
Art, 4, Celo WVântâiă tre! luni do serviciii

pe bastimentii sâii Ia corpi ale amploiaţiloră

- Arte 9, Amploiaţii civilă se voră supune ragauliloră serviciului interiori şi vorii da ascultare ordinilori priimite de la gefulii cari servesca pentru executarea, tutulorii Jucrărilorii
necesara bastimentului,
|

Art. $, Machinistil şi amploiaţii unui ba

stimenti, cândii trebninţa se va simţi, potă îi

trămişi po uni altii bastimentă scii la uscată

civili rorii fi considerate ca timp de încercare.

la ateliorii pentru executarea lucrărilor în in-teresulă corpului floțilei. Asemenea şi amploiaţii civilă de la uscatii poti fi trămişi în înto-

şefaini de corpi care va lua măsuri pentru înlocuirea lui, referândii Ministerului de resbelii,
Arte 5. In timpulii călătoriiloră amploiaţii
civili potă fi suspendaţi din funcțiunile loră
de către comandantul bastimentalui, raportândă imediatii comandantului flotilei; care ra
decide de este casuri de destituire.

ordinile s6lo directe po amploiaţii civili de la machină prin caporaluli s6ă sergentul de 18
machină, surveghiază lucrulă şi conduita sol-

Dsca comandantulă bastimetulai s6ă comandantulă depositului judecă că amploniatală
civili nu este apti a îndeplini funcțiunea, la resulii serviciului pentru ori-ca lucrări 13 bacate este destinati, sâii din causa incapacită- stimentă,
Art, 9. Machinistuli bastimentului ara sub
„il, sâii din acea a conduitei, raportez înscrisă

In totii timpuli suspendării din funcțiune

daţiloră încălditoră, elii surveghiază şi dirigâ-

ză tâte lucrările de forărie ce se ordonă pe basti-

mentii şi instruesce po meni sub ordinile sâle.
Pentru abaterilo amploiaţiloră civil! sub or-

amploiaţii civili nu voră avea drepți de câtă

la jumătatea soldoi.

În casulii da mai susii, d6că bastimentulă nu
pâto urma călătoria fără amploiatuli suspen“dati, comandantul bastimentului este autorisată a'lă înlocui printrună altuli plătită
provisorii cn jumătatea soldei celui suspen“dată, ră cea-aită jumttate din fondulii masei
de întreţinere.
.
Art. 6, Amploiatulă civilă ce arii dori să
părăsescă serviciul, va fi dâtorii a faca declaTaţie înscrisă comandantului stă celii puțină
„eu trei luni înainte pentru a avea timpii să se
aviseze la înlocuirea lui cândi bastimentuli
va sosi la, Galaţi.
In casii de greşeli uşăre, amploiaţii civili so
potii consemna pe bastimentă, 6ră pentru greşeli grave sa potii amenda cu uă reţinere de

jumătate soldă pe ună numără de dile care nu
va putea fi mai mare de câtă 15.

Acâstă din urmă pedâpsă, însogită de moti-

vele cari o va fi determinati, se va supune şefului de corpă spre definitiva aprobare.

dinile sâle, precum şi pentru cela ale
lori da josiă va raporta comandantului
condului.
a
Art. 10. Pilotulă este dâtorii a se

gradasâă se-

,
supuna

îndâteririloră generale prevădute de acestă ragulamentă pentru amploiaţii civili,

Eli pâte îi asemenea însărcinatii sub privegherea secondalui cu instrucţia do matelotagiii a recruţilorii; căndăva fi necesitate va putea fi îndâtorată a ajuta la, tote lucrările pri-

vitâro la instalarea pânzelorii şi arboriloră,

Art, 11, Oră do câte ori unii amploiatii se
angagiază în flotilă, i so va citi actualul regalamcntă şi va declara înscrisi că so sapuns
la t6te articolele coprinse într'ânsulă.
Acestii regulamontă va fi supusii la cunoscinţa, tutulorii amploiaţiloră civili co ss află

astă-d! în flotilă, ei vorit trebui să declare înscrisii că so supună lui.
!
La casă contrarii, so va proceda ln înlocuirea amploiatului, conformi prescripţiuniloră

acestui regulamentă,
e
Art, 12. Uă decisiune ministerială va dotermina uniforma amploiaţilorii civili.

DECRETU
No. 833 pr 12 APRILIE 1874, PENTRU ADAIINISTRATIA SI COMPTABILITATEA
CORPULUI

FLOTILEI :

(Afaiă, 1874)
Art,1. Administraţia şi comptabilitatea cor- 1

Toţi comandanții de bastimente

Membrii
.. ......
Duoi oficeri comptabili ....
,
Art, 2, Instalarea, consiliului de administra
ţie se face conformii art. 15, 16 şi 18 din regulamentulă de administraţie ali corpuriloră
de trupă,
m

pului flotilei se va esercita în viitori de către | presenți la Galaţi,

ună consiliă de administraţie compusi în modulă următori: ..
p
Comandantulă corpului, preşedinte. Comandantul companiei de deposită rapor„tori,
.
,
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„Arte 3, Atribuţiile consiliului suntă cele delă şi instrucţiunilorii ca se voră da de miniprevădute în tâte articolele capitolului 3 de la strulă nostru de resbeli, titlulă 2, regulamentulă susii disă; şedinţele
suntii conformă disposiţiunilorii capitolului 4,
Gră responsabilitatea, conformă capitolului 5

do la acelaşi titlu şi reglementi.

Art. 11, Echipamentulă corpului este com»
pusă din catigoriile următore :
1. Micul echipamentă ;
2. Imbrăcămintea şi coifura uşoră ;
"3. Marele echipamentă;

„Arte 4, Indâtoririle şi responsabilitatea, co-

.

4. Armătura şi maniţia de resbelă ;

misiune! de îmbrăcăminte prevădute la tit. 3
din regulamentală de administraţie ali cor-

5. Efectele de casarmamentă ;
Art, 12, Efectele ca facii parte din fie-care
catigorie sunt cele indicate în alătoratală
tabloi.
Arte 12, Masa individuală, scopul, compunerea, şi manipularea ci este întocmai după
prescripţiile art. 216 pînă la, 256 inclasivă din

purilorii de trupă, în corpulă flotile! suntă lăsate asupra consiliului de administraţie.
Arte b. Pentru acesta corpalii flotilei va a„vea unii atelieră de croitorie şi cismărie în
care voră fi confecţionate tâta efectele de mici
echipamentii şi îmbrăcăminte. Maisterulă va

îi plătită cu fonduri din masa generală de în- regulamentulă de administraţie ali corpurilor
reţinere,

de trupă.
E
Art. 14. Imbrăcămintea,
marele echipament,
armătura, numai în ccea ce priresce compania
do depositii, acestea din urmă se cere, se primesce şi so administreză. conformii disposiţiu-

|

Art, 6. Indâtoririle speciale comandantului

do corpă, adjutoralui sti şi ofigeralui compta-

bilă, titlulă 4 regulamentulă mai susă disă de

la art. 90 pînă la 154 inclusivă, sontă aplica
bile ad-literam preşedintelui, raportorulai şi niloră disului reglementii, art. 237 pină la 315
inclusivi din gisulă reglementă.
comptabililoră corpului flotilei.
Efectele de casarmamentă necesarii bastiArt, 7, Compania de depositi şi bastimentele suntii uiministrata.simplu ca companielo mentelorii se ceri, se priimesciă și se adminidin ori care altă corpă do trupă, insă numai strâză de consiliulă de administraţie al fotilci.
Art, 15, Masa generată de întreţinere, veîn privinţa soidei, hranoi, echipamentului şi
masei individuale, 6ră în privinţa cheltuoliloră niturile, cheltoelile şi manipularea ci se execută
“în comptulă masel generale de întreținere şi în corpulă flotilei afară de dispoiiţiile reglecari trebuescă rambaursate, sc vori justifica da mentulu! susi citati de la art, 314 pină la 32S
către comandantă şi ofigerulă celă maj vechii inclusivii si după alăturatuli tabloi.
Art, 16. Repistrelo de comptabilitato ale
după dâusulii.
Ă
Avt, S$, Totă ce esteprevădută în regulamen- corpului sunti :
“tulii de administraţie ală corpurilorii de trupă,
Tinată de
titlulă 5, 6 şi 7 de la art. 148 inclusivă, suntii
.
.
DN
Registru de delibara- | casier sub
ad-literam aplicabile corpolui flotilei, €ră în
privinţa soldei ofigerilorii, ca se va plăti pe foi
ţii ală consiliului.
[direcţiaravortorului.
cu margine întocmite pentru fie-cara bastiment
şi companie separati, urmândiă ca ele să se reRegistralii
de
matri-)
capituleze într'ană borderoă de către casierală
culii ală oficeriloră
corpului.
|
_
Registru matriculi al 'Pinnte de
art, 9, Cândi unulă sâă mai multe bastitrupă,
comptabil.
mente ară trebui să plece de la oragzuli de re-

şedinţă ală stat-majorului flotilei, cousilială de

Registru de efeetirii.

Tinute de
casicră.

administraţie va libera fondurile necesare pentru solda, hrana şi întreţinerea pe timpul preurmatii ali absenţe!, In casuli însă cândă din
causa unel abaenţe îndelungate ună bastimentă
sari găsi în lipsă de fonduri, atunci va usa

Registrală dilnică de
priimiră şi cheltaeli.
TLivretă de soldă.
)
Registru de centralisație.

Registru de hrană.
Registru de lemne.
> de dttoriileo-

de disposiţia art.186 din regalamentulă'de administraţie ată corpuriloră de trupă.
|
art, 10. Hrana trupei, lemnele sâi cărbu-

nii pentru fertulă hranei şi încălgitului santă
considerate la corpulă flotilei în comptabilitate şi în regulă de cerere, primiri şi admini-

(

fica prin jurnalele de bordă, conformă unui mo-

Idtm.

“Registru matriculă al

strate conformă titlulci 8 din citatulii regle-

mentă.
a
”
„ Pebastimente consamaţiilecărbuniloră, seu-

“lui, untul! de lemniă, călţiloră şi alte objects
trebaitâre machineloră în marş se roră justi-

figeriloră.
>
ali masei de
„întreţinere, -

Ofişerulă
de îmbrăcăminte.

!

vaseloră.

Controli g-l.de arme,
Controliă generală ali
efecteloră de a 3-a

şi a 4-a categorie.

,

J

,
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|

pamentului.
.
,
|
Registrul de priimiri şi consu-|
Ofigeruli
maţii,
|
de îmbrăRegistru de compturi deschise. | minte.
>
pentru modele tipe,
>
comptiă cu maisterii.
Pentru fie-care companie =
Registru de detaliuri.

Livretii de ordinară.
Foi matricule ale personalului,

Jornală de bordă pentru bastimente.
Art, 17, Regulamentali de administraţie al
corpurilor de trupă de In art. 351 şi diferitele
modele, date prin osebite decisiuni ministexiale, inserate în Monitorului 6stei No. . . , a-

xată în detalii objectală registreloră şi docu-

4. Hârtie, cărţi, condee, cernâlă, crată şi altele necesare pentru scoli,
„5. Diarna, pentru profesori şi monitori,

6. Compărătârea şi întreţinerea objectelorii

necesare pentru scrimă şi gimnastică,

CAPITOLULE IV
" Infirmeriă
1. Spălatulă rufelor infirmeriei.
2. Tratamentulă celoră bolnavi în infirmerii
cu producte strictii necesare şi cari nu ze potii
da de ordinari.
.
”

3. Inmormântarea celorii încetați din viâţă

în locuri unde nu sunti spitale militare.

“CAPITOLUL V

mentele ca le prirescii, prin urmare şi corpuli
flotilei se va condace ad-literam după acelâşi

disposiţiuni.
Art. 13. Administraţia corpului flotilei in-

__4ră directii în disposiţianile

art. 352 pînă la

363 inclusivă din Qisuli reglementă.

CHELTUELILE
Masck de întreţinere la flotilă

CAPITOLULU 1
Fchipamentii
1, Reparaţia şi înfiinţarea efectelor, art. 290,
2. Reparaţia efectelori după art. 301.
3. Intiinţarea efectelorii de mică echipament
ali reserveloră, art. 280.
4. Versarea la masa individuală a debitului

&menilorii morţi şi liberaţi,

-

5. Spălatală şi curăţitală efectelori ce intră
în magazie provenindi de la morţi, desertori
şi liberaţi. 6. Cheltucli pentru marcatulii efectelorii de

“ orf-ce natură.

7. Mică cheltaeli ale. magaziiloră, precumii
„pentru lacăte şi cele necesarie la stârpirea mo-

„iilor, goricilorii ete. .
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3. Necesariile cancelariilorii de corpi. -

Livretiide justificaţii ală echi-

Objectele de bucătărie şi pentru cultii
1. Cumpărătârea şi întreţinerea topârelorii,
ferăstraeloră, lopeţiloră, târnăcopelor, mătură,
măsurători şi tărgi pentru ganoiii şi lemne.
2. Infiinţarea bluselori, scufelorii, pantalonilorii şi unelteloră de bucătărie care nu se daii
de serriciulii de geniă.
.
3. Saci de distribuție şi cărucidro pentru
transportulă alimentelorii.
,
:
4. Objecto pentru masa sergenţilori.
5. Mici reparaţii prin casarmo şi cari nu se
potii pune în sarcina 6menilorii.
7

6. Curăţirea localelorii.

7. Luminatulii cameriloriă, corid6relorii, la-

trineloriă, corpurilorii de guardă, curților şi
bastimenteloră,
ME
8. Necesare pentru serviciulă patronului
corpului.

-

9, Efecte preoţesc.
10. Cărţi bisericesci.

i

-

„CAPITOLULU VU
Armăturaşi prima, de încuragiare

1. Prima de încuragiare celor ce tragi mai
9, Solda maisteriloră croitori.
"| bine la țintă,
10. Infiinţarea objecteloriăi deateliere de croi2. Prima. cuvenită 'călăraşilorii ce prindă
desertori,
|
”
torie şi cismărie,
3. Unsulii armeloră din magazie. 11. Pavili6ne.
4. Mici reparaţii de arme stricatede forţă
"majoră.
5. Cumptrăt6rea dopauriloriide puşcă.
„6. Infiinţarea muniției false,
Cancelarii şi scole
7. Cumpărarea şi întreţinerea felinarelorăde
o
N
1. Cumpărarea, sigileloră şi registrelorii cari semnale la bastimentă. *
S. Intraţinerea capoturiloră de tunuri,
nu se daii de administraţia centrală.
|
9. Brumarea ţevelorii tanuriloră şi puscilorii,
2, Compărătorea şi întreţinerea caselor de
10. Uns6rea de glicerii s6ă de unghii de boii
bani,
:
8. Ungerea curelărimei.

“CAPITOLULĂIII

256

LF.GIUIEI

adi untură de porcii nesăratăşi untii-de-lemnii |
pentrn unsuli ţorelori şi objecteloră,. --:
11. Săpunii pentru spălatulii tunuriloră.
_12. Iofiinţarea tinicheliloră pentru unsori,

Ii

|

2

EFECTELORU

16. Intreţinerea pentru kiulată,
17. Infiinţarea, cârpelori pentru unsulă şi
ştersnlii tunuriloră.

2. Imbrăcământea
Manta sc...
Cabană .. cc...

Bastimente de apă şi bărci
1. Necesare pentru întreţinerea bastimenteloră şi bărciloră, precumi : văpsea, uleiă,
puraţi, mătură, perii, stpună, blacă, catrană,
ipsosii, smlă, părime pentru palancură, (a căroră circumferenţă nu trece pesto 70 m. m.)
giamuri, călăfătairi parţiale, mici reparaţii la
scudo şi la vele, rame, căng!, furcheto, repararea, axmeloră,. reparația paviliânelorii de somnale, mici reparaţii do lemnăria şi ferărie la
bastimente, la machină şi şlepură, grindi, scocedruri, schele, instalări de €rnă, untă-de-lemn
şi lumînări pentru lămpi, câlță, cuc, gurupuri
şi altelede asemenea, natură, găleți pentru spălatul punţii, treso, sfilato pentru code şi paici
|
o
tură etc.

2. Introţinerea instrumenteloră de lemnăria

şi ferărie, mică reparaţii la mobiliari.

Ministralii secretarii do Biată
la departamentulă

Devisulă efeclelorii de îmbrăcăminte
şi echipamentă prititore corpului flotilei,

2]

[=2[23

«je

82|

4]

|r.[p.|L. |B.

=|zl>al|
[52|]

NUMIREA

EFECTELORU

Saculă do efecte... | 1] 4] 4—|
Cămăşi americă .. | 3] 1[ 51504
Ismene..... „...
Stergare ......-

2]
1]

Pa
22

1—
5150
2|s6
—[4s]

Mânuşi de bumbac. | 1| 2]—|80]
Pantofi,
cc...
[11 5i—l
Cisme,, cc...
14 14 9—]
Căputături. .....
14 1] 5|50|

—|80]'
5|—
:9—
5150

Sac demie ochipam-]

«-

|&[a 82

8

4|

£. IB.

(L.|p.|
1]
1]

4| 3l—p
3124|—]

1 S|8—[
2] 8]24—|

7150
8—].

6—
8:—

Pantaloni dancă. . | 2] 2]10|—]

335

2] 5—]
3| S.—|
2|10|—|
1] 5130]
1 1l—|
1] 1l—]
4] 5I—[
2] 21—[

2150
21606
5—
5/30
1|—
1|—
1125
1l—

3|—

1150

6|—

Cămăşă fianelă ... | 2] 3M18—]

Bluză do pânză. .. |
Pantal. pânză grâsăl
Cămăşi marină. . |
Flanelă bumbacii. . |
Cravată delână, .. |
Cravată lustrină. . |
Pălărie de lac...
Pălăriodo pae ... |

1|
2i
2]
2|
1]
14
1|
14

Ciorapi dalână...|

2]

2]

31|

2] 3—|

Bonetă, ........

-

3. Marele echipament
Cartugieră . ....-

Curea, do puşcă... .|

Totală.

1150

GIjo4|

,
1[1210]—]

1112]

1[124

1 SU6|15|
Trompetă. . .....
Acoperă distanţiera| 1112] 1|—]
1] 4) 21—]
Bidonă mici...
Gamală mică....| ij 4] 2—l

—]83

—

9

—! 6
—| €
—|50
—i50

Total.

2] 1

£]1S.—]
4110|—
4] S.—

2J25
2,25
2—

d. Casarma:nentăt
Pătari de învelită. [| 1]
11
Hamacii, . .... +7
Saltea cu lână,...Î
1]

a

"a

|

Cojocă santirelă. . | 1| 4150|—]

—|60[2 g£

Galoşi santinelă .. | 1] 2[10]—]
1| ali7]—l
Botfori,

—|10 idem
idem
—

2:59

Sa

1] 21807
31—|14)

Obielo .,.......1 2] 1|—[74]
Mânuşide lână... | 1] 4| 21—]

Pa

de restelă.

Generali de divisie, T'loreseu,

>

|ElelcE[ 2

Spenţări .......
Pantaloni ordonanţăi

CAPITOLULU IX

”

Slasl2al

NUMIREA ,

13. Cumpărătârea vaselorii necesare pentru
spălatală ţeveloră tunuriloză.
14. Intreţinerea capacului dola gura tonului.
15. Intreţinerea învelitorii pentru rîrteji.

AI MEgIIEE

,

—[74
—[50

1] 4] 3150l__1]33] .
-Totalii, 32,09

T, gener.
Recapitulaţia

1j62
|

Micală echipament.j—ţ—]—!—] 32:69
Imbrăcămintea. . . |—i -[—|—] 615:
Mare echipamenti. |—]—l—|—]
2| 7
Casarmamentiă ... . |—|—l—l—
7462
“Tot, gener. 10392
Efectele previduto în tarifa de facă şi preţurile loră se vorii considera de la 1 Ianuarii
1875, 6ră pe anul 1874 santii acelea din tarifa publicată în Monitornlii Ostel No. 5.
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COMANDANTILORU DE BASTIMENTE
NIRI SI INTELNIRI -

IN INTRU-.
Da

:

(Decretii No. 732 din 4 Aprilie 1874)

Art, 1. Ună bastimentii pâte naviga, isolat
sub antoritatea comandantului sti. In acesti
"casă, comandantulă, basatii pe reglemente,
ia, singurii măsuri pentru manţinerea disciplianti, progresulii instracţienii, administraţiunez,
şi întreţinerea bastimentului de care este responsabilă,
Art, 2, Alai multe bastimente poti fi zeunite pentru a concuia la realisarea unui aceluiaşi scopă sub conducerea unul cficeră care
ja numirea de comandanti superiorii,
: Acestă funcţiuno se dă prin decretă Dom" nescii. In acestă casă, comandantulii superior,
în limitele regulamentelor, reguleză serviciul

- bastimenteloră de sub ordinile zâle şi singurii

. comunică cu administraţiunea

superi6ră pen:

tru tote trebuinţele puterei ce “i este încre-

dinţată,
E
e
- Arte 3e Îndată însă, după sosirea în portul

de reşedinţă ali şefului floţilei, comandantul

- superiori ală bastimentulai,. deca nu are ordine specială de la Ministerii, transmite cere-

zile sele prin şeful flotilei, caro le destegă sin-

gurii sţii le supuna antoritiţel superidre,.
Arte 4, Cândii unii bastimentii, care face
parte dintr'uă putere compusă do mai multe
bastimente, întslnesce în Arumnii s6ă va sosi
întrună portii, unde va găsi pe comandantulă
săi superiori, căpitanului bastimentului se va

duce de îndată ce circumstanţele "i permit de
so presinta comandantului superiori şi în

puli celi mai scurtă va face unii raportii

pra circumstanţelori navigaţiunii de la
din urmă despărţire.,
Arte 5. De câte ori unii bastimentii de

arte: 7. Ori-ce comandantii caro sosindă în-

t”ună

portă "lă găsesce comandati de unii

ofişeră mal mare la gradă s6ii mai vechii, se
va pune de îndată sub ordinile sâle trămiţând
dapă co a ancoratii uni ofigeri pentru a lua
instrucţiuni asupra serviciului portului.
Art, £, Indată ce bastimentulă săi esta legată şi aşedată în siguranţă,se duce în porsână la comandantulă mai vechii. pentru ai
da sema de starea bastimentului şi a'i comu-

nica instrucţiunile ce are, deca nn "i s'a dată
ordine dea le ţino secrete,
. o

Art, 9, Cândă comandantulii
care sosesce
va trebui să comandeze, căpitanii bastimentelorii aflate în portă so ducii de se.presintă
pentru a le comunica disposiţiunile asupra ser-

viciului portului.
i
A
Cole. d'ântâiă visite. oficiale între comandanţi se întorcă în 24deore.
...
„Art, 10, Când bastimentele se află în casul

$ 2, comandantul superioră nu este obligată
a întârce în persână visita inferiorilorii sti,
Art, 11, Unii bastimentii care sosesce într'uniă portii ancoreză la loculă prescris de
comandantul mai vechii şi nu pote stinge sii
aprinde focurile de câtii dapă ce a cerut şi obţinută autorisaţiunea prin semnalii.
Art, 12, Moduliide comunicare prin semnal

între bastimente so reguleză de şefulă flotilei

s6ă de comandantuli superioră în casulii Ş
Arte 13, Ordinile priimite prin semnale
timasu- voră trece întrunii registru speciali care
cea plecarea bastimentalui se vor subscriede
ui '| tre ofigerulă care a, dati ordinilc.
Art, 14, Cândi mai multe bastimente
res-

2.
se
la
că-

se
belă străinii sosesce întruni porti undese a- voriă întâlni în drumă, oferii cei mal noni
fă ma! malte bastimento româna rennite cenformă
$2 numai. î..
..
N
': Comandantală superiori pote trămite unii
ofigerii la bastimentulii ce sgsesca pentru a'lii
complimenta,
!
mi
Căpitanii celor-alte bastimento române numai după învoirea comandantului superiorii
poti face risite bastimentelorii străine...

" Arte G. Totii asemenea se urmeză când maj

multe bastimente române sari găsi reunite
într'ană noii portii fără însă a fi în casul $ 2,
Atunci comandantul celă mai mare la grad,
sâi mai vechii, trămite singură anii otigeră
la bastimentulii sositii, 6ră căpitanii, celoră-

alta facii visita în urma, autorisaţiunii sele.

semnaleză celui mai mare în grad

s6ii mai

comunicațiunea

se pune

vechii direcţiunea dromului şi în urmă după
ce voriă fi priimită,

sub ordinile Ini sâă "şi continudză drumulă.
Art, 15, Afară de ordine speciale, nici ună
ofigeră
nu se pâte basa pe superioritatea gra-

dului scă a vechimei pentru a reţine sciă a deturna din drumi bastimentele ce întilnesceşi
a lo întrebuința în scopuri diferite,
|
Art. 1G, Cu tote acestea, dâca crede că serviciul Statului va cere imperiosă, comandantulii mai mare la gradă şi mai vechii pâte întrebainţa, provisoriă şi pe răspunderea sea hastimentele ce întilnescă.
E

„Asta 1 Indaţă ce cooperaţiunca celoră-alto

.

-
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ce
bastimente nui mai este necesarie, comandan- în portii, comandantulă garisonel, îndată
în portul mai vechiii, d6caeste âncă timpi, dă ordin a priimită însciinţarea despre sosirea
tulă sii a vro-unui bastimenti, ia misuri prin
ca, acele bastimente să'si continue drumuli.
Art. 18. In casulă cândi unii ofigerit va fi căpitanulă de portă pentru a înlesni instalafostă obligat a usa de prerogativele Ş 16, este rea, lui,
Art, 24. La sosirea în porturi, comandanţinută a raporta despre acâsta imediată antotulă bastimentului va face în 21 ore visita corităţei de Ia caro priimesco ordini.
Art. 19, Intră reunire de bastimente ofi- mandantului garnisonei, dâca, acestă ofigeri
şerulă celii mai mare la, gradă stă mai vechii "i va fi superioră în gradă s6i mai vechii,
In casnlii contrarii, comandantul garnisocere autoritate asupra celorit-alte bastimente.
Eli reguliză exerciţiurile şi mişcările în co- nel va faco clii mal ântâiă visita,
Art. 95, In ork-ce casii după sosirea bastimunii. Nică ună bastimentiă nu pote face vr'nă
mişcare sâi exerciţiii generală de câtă cu au- mentului so va trămite ună ofişerii la comandantulă garnisonei pentra a se lua cunoscință
torisaţia comandantului mai vechii, Art, 20. Comandantală fie-cărul bastiment de ordizile piegei şi a regala modul visitelor,
Art, 26. Visitile oficiale între comandanții
rămâne însă responsabil pentru administraţia,
întreţinerea, şi siguranța bastimentului, şi nu bastimentelor între ci şi între comandanții de
va putea fi apărată do răspundere de cât dâca garnisone ai oraşelor de porturi în cari sosesc
măsurile propuse de eli nu rorii fi fostii apro- so întorcă în 24 ore.
“ Ele na santă obligatorii de câtii nă-dată
bate de comandantulii mai vechii.
Art, 21. Comandantul flotilei! pote antorisa ps ană.
Art, 97, In casulă cândi între căpitanulă
unulii s6i mal multe bastimente a manevra
mal vechii bastimentului şi comandantul garnisonei ra
celui i
fără antorisaţia comandantalu
fi uă diferinţă do trei grade, ofigeral superioră
“care se va afla în porti.
: Arte 22, Cândă nnulii sâii mai multe basti- pâte delega pentru a întârce visita peun alti
mente voră trebui să sosâscă într'onii port, ofişeră celă pugin egal în gradă cu inferiorul.
Art, 285. Comandanții de bastimente oră
so va anuncia, sosirea, loră comandantalui garnisonei acelui portii de către autoritatea caro anuncia directii şefalui flotilei sosirea în por| tulii reşedinţei s6le, care le va comunica la soa dati ordinală de plecare.
:
Acâstă comunicare se va faco şi de către co- sirea lori locală ancorării.
- După sosire comandantul superioră s6ă cămandantuli bastimentului arătândi precisă
pitanii de bastimente se vorii presinta şefului
diua şi ora sosirii.

Art, 23, In lipsa anni bastimentii de resbel

GE

LE
PENTRU

INFIINTAREA

fotilei,

UNEI

HERGHELIE

MILITARE

" (Decretii No. 738 din 4 Aprilie 1574)
Art, 1, So creâză nă herghelie militară a | hergheliei, €ră armăsaril cari na ară ânsuşi

Statului ţinată în stare domestică, şi cu sco- tâte condiţiile unui bună reproducătoră spre
puli 4'a procura ţărei reproducători necesară a se trămita prin deposite, precum şi epele
sterpe se roră distribui prin corpurile călări,
pentru îmbunătăţirea rasei cailoriă,
Art, 4, Acestă herghelie se ataşeză pe linAcâstă herghelie so compune acum la formarea, sea de unii efectivi de 24 epe, cu duoi
armăsari.
Art, 2, Pe lingă acesta semai stabilesce de

uă cam dată şi câte unii depositiă de duoi ar-

măsari, în fie-care din celo patru divizii teritoriale, 6ră mai

târdiă şi pe

măsura

ce her-

ghelia ară spori numărală de reproducători,
acestia se vorii vinde şi autorităţilor judeţiane

şi comunale, pentra.a se stabili deposite prin
fie-care districti şi prin fie-care comună, con-

formi legiloră judeţiane şi comunale.

Art, 8. Epele ce ară eşi din acestă hergheJie roră fi oprite la stabiliment ca epe repro-

pă scâla specială de caralerie ală cărui escadronă va & totă în acelaşi timpi şi escadronulă da remontă.
Art, 5. Pentra instalarea scâlcă de cavale-”
rie, a hergheliei şi a remonţiloriă, administraţia domeniilor ya pune la disposiţiunea Ministeralui de resbelii uă moşie al6să de acestii
Ministeră, ală cărei venită însă nu va trece
peste 12,000 loci veniti poană. .
Arte 6, Pentru cumpsrătâre do armăsari şi
epe so deschide Ministerului de resbelă pentru
anală 1874 ani credită de 80,000 lej.
Instalarea so va face chiară în carsulă anu-

ducătâre și cu destinaţia de a mări efectivală 1oi 1874.
DS

aaa
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L E GE
PENTRU COXCEDAREA FURNITUREI POSTAVULCI, CERGELORU
SI
TREBUITORE ARMATEI PE TERMENUDE 10

ALTE

OBIECTE

ANI

DE
|

LANA,

(Decretiă No. 749 din 6 Aprilie 1874)
Arte 1, Statulii oste autorisatii, în urma uArt. 5. Acestă penitenciar neputendă eşi
nel concurenţe ce so va ţine, a acoida
farni- de sub regimul celoră-alte, dilele
şi orele de
tara postaralui, cergeloră şi altoră objecte de
lucru voră 6 acele fisate prin regulamentul
lână, trebuitâre armatei, pe timpi de 10 any,
general
ă
ali
închisoriloră,
i
aceluia sâă acelora dintre concurenții români,
Art, 9. Concesionaralii va fi dâtoră a plăti
„cati reră oferi preţurile cele mai avantagiose,
arestațiloră lucrări după tarifele cari se vori
şi cari so voră însărcina a înființa uă fabrică face
între directorulii generală ali penitenciade postavăşi a întemeia industria respectivă
reloră cu concesionarulă, aprobată de Miniîn România,
i
sterii, minimum însă nu va, trece nici uă-dată
Art, 2, Postavarile, cergile şi cele-alte ob: mai
jos de 20 bani po di.
i
jecte do lână, voriă fi conforme probeloră sigiAceşti bani, veniti ali arestaţilori, se rorii
late, cari roră fi depuse la Ministerulă de respăstra de directoralii penitenciaralui, trecânbeli. Licitaţiunea va începe de la preţulii de
-10 9Jo mai josii de câtă "preţul de midloci a du-se în condica cu tulpină şi în livretele arestaţilorii, astă-felă precum este stipulată în
celoră din urmă trei ani cu care s'a contractat regula
mentul închisoriloră.:
o
=.
de administraţiunea de resbelă.
Art. 10. La început, şi uă-dată pentru totArte 3. Concesionarulă se îndâtoresce a întrebuinţa la acestă fabrică 250 până Ja 300 a- dâ-una, gavernnlă este obligată ca numărul
de arestaţi să se pună Ja disposiţiunta, conrestați.
i
E
“Art, 4 Pentru locuinţa acestori arestaţi, cesionarului, îugestraţi cu îmbrăcămintea poconcesionarulă se îndâtoresce î face cu a sea cesară, adică doi cămăşi, duo părechi'ismena, opinci.” vă zeghie şi uă perechie nădrapi,
-cheltoială ună locală curiinciosii pentru

trebuinţa a 300 arestaţi, “epitalăi şi casarmă,

(bernevici).

Ci

-

ie

La €şirea lorii din îuchisâre, coneesionaruli
dupăce mal ântâiii va supunea aprobare plava fi detoră a le da tâte aceste objecte în stanurile necesare.
ro bună.
m
a
Art, 5. Concesionaraliă, po lingă hrană şi
îrt.

“îmbrăcămintea 'ce !"urm6ză a da arestațiloră

“în conformitate cu reguiamentulă genera! ală
închisoriloră,

6ră bolnaviloră, după ordonan-

țele medicale, se mai îndâtoresce ca să între-

ţină şi spitalul cu tote accesoriile trebuincise,
precum : paturi, lingerie, instrumente medicale şi medicamente necesare,
Art. 6, Administraţia penitenciarului, precum şi numirea directorului şi a tutuloră îm:
piegaţilorii acestui penitenciară va fi a Mini-

11, Domnu ministru de interne şi acel

de resbeli, în impreună înţelegere, voră încheia contractele cuvenite cn concesionarulă în
marginile condiţiunilorii stipulate mai sosă.

Arte 12. Concesionaruli nu pâte trece că-,

tre alţe persâne acsstă concesiune fără învoirea Corpuriloră legiuitâre; pâte însă forma, societate prin acţiuni.
Art, 19, Dâcă penă în termenii de şăse luni
de la aprobarea Jicitaţiuneă, concesionara! nu
va înfiinţa acestă stabilimentă, concesiunea
sterului de interne. :
,
Art. 2, Retribnţianea directorulni câtă şi a va rămânea anulată.
Art, 14. Ună caetii de însărcinări, făcută
celoră-alţi împiegaţi, numiţi de guvernă, este
în marginile acestei legi, va, precisa condiţiupe sema concesionaruluj.
nile licitaţiu

ney. -

:

. REGULAMENTU
ASUPRA INSTRUCTIEI MILITARE IN SCOALA
(1874)
1. Instrucţia militară este obligatorie pentru toţi elevii din scâlele publice, fie primare, | fie secundare, şi facultativă pentru cei din sc6| lele pritate.
ii
*
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9, Elevii de Ja 13 ptnă la 15 ant vori fi exorcitați Ja scâla soldatului şi scOla, de com-

panie fără arme, de la 15 ani îa susă aceleaşi

,
„exerciţii cu arme.
„ Acâstă instrucţieas va faca namațîn practică,

3, Elevii din cele duoă clasa din urmă ale
-scăâleloră secundare sunti dâtori a învăţa şi în
teorie şi în practică cu arme sc6la soldatalui,
scâla de companie, tragerea în ţintă, sorsiciulă

în companie, serviciulii de garnisonă şi servi. ciulii intorioriă.

4. Elovii cuprinșiîn art,3 şi cari se votă distinge în instrucţia militară şi voriă fi dobtn-

MILITARE

talionulă voră avea, drapelul cu inscripţia :
«viitorulii» şi inițialele Domnitorului.

10. Exerciţiulii militară se face în curtea
scOlei sci în locuri apropiate şi anume destinato de 2 or! pestptEmână; 6ră exerciţiile gimore de 2 ori pe stptămână,
nastice la aceleaşi
în localul scâlei.
_

__11,.Uniforma eleviloră din ori-ce scâlă va fi

ca aceea a dorobanţilori, cu deosebire că la
gulerul bluzei, tunicii sâă mantalei voră purta câte 2 frunze de postară albă de fie-care
,
parte a galerului.

Facerea şi purtarea uniforme! din partea eeste facultativă. Nu sa ra permite însă
lesilori
pucel
clasei
ale
cursuri
dită şi la cele-alto
de cât cea descrisă maisus.
uăaltăuniformă,
nic
cado
gradul
la
gină nota 7, poti fi înaintaţă
suntii dâtori a da re-

poralii gi snboficerii elevă. Aceste grade s2
conferi pentra timpulă în care elovulii se află

.
„în acolă.
5, Fio-cara scâlă va forma uă fracţie de
trupă după numărul olevilorii de la uă secţie
-până la uă companie inclusivă.

|

Instrairea mat multolă scle alcătzindă ba“talionă se va face în dilele da sărbători.
6, Fie-care scâlă va avea ună iastructoră
Jnilitară, 7, Scolele ce formâză uă companie

şi suntă

compuse din elevii prevăduţi la art. 3 vori fi
comandate de uni ofişeri din armată otăritii
în fie-care garnisonă de Ministerulii de resbelii,
oficeralii comandanti are sub ordinile sâle pe

instructorală militară şi execată singură exarciţiile în dilele şi orele oțărite,
Ofişerali comandant pâte merge la instruc-

ţii însoșitii de subofigerii din corpulii săi, spre

ală adjata în instracţia eleriloră,
Su Instructorală militarii ra fi însărcina tă
şi cu exerciţialii gimnasticel,
9, Una sâii mai malte scâle alcătuind baCC

19. Elevii în uniformă
spectulii cuvenită gradelor militare superidre
şi sunt constrînşi îndâtoririloră disciplinei militare, în limitele regulamentelorii scolare, în
ceea ce privesce penalităţile.
13, Scălele din Bucuresc! şi Iaşi voră fi puse,
câtă pentru instrucţia militară, sub direcţianea unni colonelă şefi de regimentii, în celealta oraşe, reşedinţă de prefectură, sub direc-

ţia unui majori; 6ră în comunele rurale sub

aceea a gefalai companii de dorobanţi.
14, La finele fie-cărut anii scolară şi înainte
de St. Petru, unii examenă publică co sc va face în presenţa comandantalui fie-cărei sc6le;
resultatală examenului va fi consemnată pentru fie-care elevă în certificatul stii de studiă.
Eră parada militară a eleviloră tatuloră sc6leloriăi, concentrate într'unii locă anume deter-

minatii, se va face în diminâţa dilei do St. Petru, înainto de împărţirea premiilori. ,
Ministru de resbeli, Florescu.

i alti culte-

Ministru instrucţianei publice

Joriă, 7. Maiorescu.

,
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PENTRU ALEGEREA NITROPOLIȚILORU ŞI EPISCOPILORU
EPARHIOȚI CUM ŞI A CONSTITUIREI SÂNTULUI SINODU ALU SÂNTEI
BISERICE AUTO-CEFALE ORTODOXE ROMÂNĂ
(Decretă

CAPITOLUL

No. 3011

din 14 Decembrie 1872)

1

Despre alegerea miiropoliţilorii şi
piscopiloră eparhioţi.

ce-

Art. 1. Colegiulit electorală ali Mitropoliţilori şi episcopilorii se compune:
2). Din membrii Mitropoliţi şi episcopii eparhioți din România.
:
b). De toţi arhiereii titulari aflaţi în Romă-

pia, Români s6ă naturalișați Români.
c). De toţi deputaţii și senatorii afară, de
membrii eterodoxi.
Art. 3, Suntă eligibili la demnitatea de Mi-

tropolită, episcopii

Art. 6. Scaunile de_Mitropoliţi şi Episcopi
remase vacante se voră îndeplini prin alegere
la cea d'ântâii convocare a Corpurilori jeginitâre, conformii cu legea de faciă,
Art. 7. Onorariele Mitropoliţilorii roră fi de

lei 3,083 po lună şi a Episcopilorii de lei 1541"
pe lună.

CAPITOLUL II
Despre Santulii Sinodii.
Art, 8. Sântulă Sinodi ală bisericei autocefale -ortodoxă română, fiindă membru ali Sâu-

eparhioţi ai ţărei, 6ră la tei biserici ecumerice

acea de Episcopi cparhioţi, toţi membrii clerului români. cari dupe sântele canâne ale bi-

sericci ortodoxe poti fi aleşi

Mitropolitul primatii ali României, Mitro- politulă Moldovei precumii şi Episcopii epar-

; hioţi nu se potii alege de câtă dintre arhiereii

şi apostolice a Sântei

biserici a resăritului, alti căreia capi este Dom-

nulii nostru Isus Christos, păstreză și va, păstra unitatea în privința, dogmeloriă şi a candneloră ecumenice cu biserica, din Constantinopole şi cu tâte Disericele ortodoxe.
Eli va păstra asemenea unitatea, adminis-

: români, fii de părinți români, născuţi în Prin: cipatulă României ci nu naturalisaţi.
”
„Vârsta, eligibililoră la scaunulii de Mitropo| lită şi Episcopi eparhioţi va fi de 140 ani împliniți.
.
:
Die trecerea de 20 ani de la promulgarea
acestei legă, pe lângă cualităţile de mai susi,

trativă disciplinară şi naţională a Lisericci or-

tropolitii su Episcopi, candidaţii vori trebui

In totii casulă Sinodul nu va putea fi compusă de mai pucini de 12 membrii.
o

spre a putea fi ridicaţi la demnitatea

de Mi-

se posede titlulă de licenţiată sâi de doctori

todoxe în coprinsulii Statului Pomâni.
Art. 9. Sântuli Sinodi ali bisericei auto:

cefale ortodoxe române se compune:
a) De amendoi mitropoliţii,
b).. Din șâse episcopi eparhioți și

c). Din toţi arhi reii titulari aflaţi în Româ-

nia, români s6ii naturalisați români.

.

în theologie de la uă facultate de theologie ortodoxă.
-“
Art. 3. Alegerea se va face prin majorita-

Art. 10. Sântuli Sinodi este preşeruti de
Mitropolituli Primată ali Ungro-Valahiei, în

joritatea

In casă de paritate de voturi, votuli preşedintelui.va fi preponderentii:
Art. 11. Ministrulă cultelori va. asista la de-

lipsa, sea de mitropolitulii Moldovci, €ră în lip-

tea voturilorii alegătorilorit prevăduţi la Art. 1. sa amândurora de celi mai vechiii eparhiutii
o
La casii de a nu întruni unii candidati ma- în hirotonie.
absolută a voturilor,

se va vota de

ali: doil a şi se va admite cu majoritatea relatisă și îa, casii de paritate de voturi se va tra-

ge la sorții.

.

liberările Sântului Sinodii avcudi numai roce

Art, 4. Alegerea Mitropoliţilorii şi Episco-

consultativă.
La, casti ca Ministrulii cultelorii sc fie de o
altă religiune de câtă. cea ortodoză elii va fi
Dupe întărire, ci se iustaleză conformi da- înlocuitii cu unii altulii dintre colegii si ortodvxi,
,
,
.
tinelorii ţărci.
.
"|
Art, 42. Sântulii Sinodi ali Lisericei autuEi suntă pe viaţă.
Art. 5. Colegiuli: electoralii va fi preşedutii cefale ortodoxă Română, va statua asupra tude Nitropolitulă Primati, în lipsa sea de, Mi- turorii afacerilorii. spirituale, disciplinare și jutropolitulă Moldovei, Gră în lipsa amâudurora diciare curatit bisericesci in conformitate cu
de către celii mai vechiii în hirotonie din cpis- sâutele candno ale sântci biserici ortodoxe ue
resărită.
copii eparhioți.
-

pilori se supune prin Ministerulii culteloră la
întărirea, Domnscă.
:
-

-

4

„

IBGIUIRI

ALE

Art. 13. Sântuli Sinodii se va aduna de doue

oră pe ani, primăvâra şi tâmna, conformnit pre-

scripțianiloră -canozulul 37 ali Sinodului apostolică.

Art. 1. Sântulă Sinodă va defini şi va, re-

gula atribuţiunile consistorielorii eparhiale, prin
regulamente basate pe can6nele Sântei biserici

ortodoxe a, resăritului și în conformitate cu le-

gile civile ale ţărei.
Art, 15. Regulamentele Sântului Sinodi vorii
fi supuse prin Alinisterulă cultelor sancţionării Homursti spre a fi esecutorii, ră decisiuvile în materii judiciare religi0se se voriă esccuta Q'a-drep'ulă de către St. Sinodiă.
Aceste sentințe se vorii esecuta numai pe
câți timpă pedepsele coprinse întrânsele oră
i disciplinare şi de unii ordinii curată religiost.
>
Art. 16. Mitropoliţii, episcopii eparhioți şi
arhiereii titulari, pentru abaterile bisericesc
voră fi judecaţi de către St, Sinodă, €ră pentru delictele ordinare şi politice se voră ju-

deca, de către inalta curte de justiţie şi casaţie.

Sântulii Sinodă nu'i va putea judeea pentru
abateri biscricesci în lipsă-le de câtă dupe ce
li se vorii face chemările prescrise prin cano-

nulă 74 apostolică,

parchiilorii se va fixa, de câtre St. Binodă în
înțelegere cn guvernulă bine înţelegându-se cu
aprobarea corpuriloră legiuitâre.
Art, 20. Fic-care mitropoliti sai episcopă
pâte publica, scrisori pastorale sai enciclice în
eparchia sa privitre însă numai la religiune

şi bunurile moravuri fără să se atingă nici de
cum legile civile şi politice,

Art. 21. Fie-care eparchie are unt consistoriii permanentă pentru administrarea, şi judecarea, afacerilorii clerului curatii bisericesci,
Eli trebue să fie compusă din celii pucină trei
membri numiţi de episcopi: dintre preoţii eparchiei s€le.
Art, 27, Decisiunile consistorielorii nu vor
putea, î esecutorii de câtă după aprobarea nii-

tropoliţilorăi

stii episcopilorii eparhioți.

Art. 23. Decisiunile consistoriilorii aprobaie ”
de câtre mitropoliți sit episcopi, poti fi apc-

late St. Sinodii, în casurile anume

prevăgute

de candnele ecumenice,
după formele și în termenulăce se vahotăride St. Sinodă printr'ună :
anume regulamentii.

“Art, 24. Pratoereilşi proestoşii se vorii numi -

în funcțiunile loră și se vorit dest:tuj numai de

câtre mitropoliţii sc episcopii eparhioţi
Art 23.. Fie-care mitropolit şi episcopiva
avea, câte unii archiereă locotenenti,: Acestia
se vorii alege de câtre Sinodii în înţelegerecu
guvernuli.

CAPITOLUL III
Despre

NINISTERIULUI

eparchii.

Ari, 17. Archiepiscopii eparchioțiai Româ-

Titlurile acestoră

archierei (/operioz005)

vori fi:
.
nici pârtă următârele titluri:
1). La mitropolia din Bucuresci, Ploesci;la
Archicpiscopii şi mitropolitii ală Ungro-Va- Râmnicu-Vâlcei, Craiova; la Buzeii, Râmniculachiei, exarhi alu plaiurilorii şi primată ali Sărată, la Argeşi, Pitesci,
„României cu reședința în Bucures,
2). La mitropolia din Iaşi, Botoşani; la eArhiepiscopă și mitropoliti aiii Moldovei şi piscopia de Romanii, Bacăi ; la episcopia de
Sucerei şi exarh ali plaiurilorii cu reşedinţa, Huşi, Bârlad; la episcopia Dunărea-de-Josi,

n

Jaşt,
Ranguli de precădere între dinșii este ali

primatului. României,
Art. 18. Episcopii

eparchioţi

Galaţi.
Sinodulii prin midlocirea ministrului de culte

rangurile următâre:

va cere de la patriarhul ecumenică bine-cuvântarea, sa pentru aceşti archierei.
Art. 26. Seminariele vorifi pendinte dechiriarchi, conformi unei anume lege speciale.

cu reşedinţa
Episcopi alii
»
»
»

rițe atârnă numai de puterea chiriarhului, în
ceea ce priresce disciplina, eclesiastică şi datoriele lori spirituale, fără nici ună amesteci
ală puterei laice.
Art. 23. Mitropoliţii şi episcopii cari func-

în România,

vorii avea în eparchia bisericescă titlurile şi
Episcopi alii Râmnicului şi noului Sererin

»

în Rimnici,
Romanului cu reşed în Romanii;
Buzeului
»
Buzeii;
Huşului
a
Husit;
Argeşului
»
C.-de - Arg.

Dun.-de-Josii »
Ismail.
De Mitropolia Ungro-Valachici depindii:

Episcopia
»
|
.

de Râmnici;
Buzei;
Argeşu;

.

De Mitropolia Moldovei şi Sucevei depindii:
Episcopia de Romanii;

»

Huși ;

»

Dunărea-de-Josii.

.

Art, 19. La cast de trebuinţă întinderea e-

Art. 24. Chinoviile de călugări şi călugă-

ționeză astădi în virtute de legi anteridre, se

recunoscă prin legea de faciă, şi se manțină
în demnităţile lori cu tâte drepturile şi preropativele acordate prin acestă lege, mitropolițiloră şi episcopiloră ce se vori alege con-

formii prescripțiunilori sâle,
Art. 29 Şi celii din urmă. Ori-ce disposiiuni contrarii acestei legi suntă şi remâni arogate.

cec
Pe PI

:

CULTELOR

ȘI

INSTRUCȚIUNEI

b

PUBLICE

LES

PENTRU DIURNELE ȘI CHELTUELELE DE TRASSPORTARE ALE

MEMBRILORU

SÂNTULUl

SINODU ALU SÂNTEI BISERICI AUTOCEFALE

ORTODOXĂ ROMÂNĂ
(Decretă No. 745 din 28 Blartiăi 1873)

Art, 1. Membri sântului Sinod i, prevăguți voră lua, parte si la lucrările sântului sinodă.
la2 art. 9 din legea pentru alegere a mitropaliArt. 2. Costul transportării la Bucuresci
ților ș i episcopilor eparbhioți cum şi a constituirii şi înapoi a aceloră membri ai sântului sinodă,
s Antului sinodu ali sântei biserici autocefale cari locuescă afară din Bucuresci, va, fi în
ortodoxă română, voriă primi diurnă câte 20 lei comptul Statului, când acesti membri vori fi

de fiă-care membru, pentru fiă-care qi, în care

chiămaţi la sântulă sinodii.

REGULAMENTUL INTERIORU
” ALU ST. SINODU ALU BISERICE AUTOCEFALE ORTODOXE ROMÂNE,
(1873)
CAPITOLUL 1
Despre sesiunile sântului sinodii.

Art. 0. La începutul fie-căria sesiuni sântulă sinodă alege prin votii secretii duoi secretari,

Art. $. . Atribuţiunile

secretarilorii

suntă:

„Art, î. Deschiderea sesiunelorii Sântului Si- a priveghea şi a, redarta sub direcţiunea prenodii alii bisericei Române se va face cu uă deo- şedintelui procesele verbale, a face a: eluli
sebită rânduială bisericâscă după uă progra- nominalii după ordinea ierarhică, a înscri pe
mă ce se va, elabora de către însuşi St. sinod. membrii ce aii cerutii cuvântul, a da citire
Art, 2. După orânduiala religissă, D-lă mi- actelorii depuse la, biuroi. a însemna, voturile
vistru ali cultelorii şi instrucţiunei publice St. sinodă, într'unii cuvântiă a îndeplini tâto
citesce decretulii domnescii de convocare a St. lucrările de cancelarie.
sinodă, după care mitropolituli primată ocuArt. 8. Pentru esectuarea, lucrăriloriă cance-

pândă fotoliul preşedenţiali deschide sesiu- lariei St sinodă, ministerul cultelori şi ali
nea prin unii discursii despre -trebuinţele bi- instrucținnci publice va pune la, disposiţiunea sa,
sericei asupra cărora atrage atențiunea St, personalulă trebuitoră dintre funcţionarii acesinod. a
"Art. 3. Durata unei sesiuni va fi mai mare
stă mai m că, conformii cu lucrările ce vorii
fi propuse în St. sinodiă spre Gesbatere.

CAPITOLUL

II

lui ministeră, divisiuuea culteloriă.
Personalui acesta se va. compune din:

a). Şefuli divisiunei cultelor ca directorulii

cancelariei,
b). Copiştii necesari,

:

c). Duci ușeri din dorobanţii ministerului.
Art. 9. Atribuţiunile directorului voră fi:

cfectnarea, tutulori lucrăriloră de cancelarie
Despre biuroii şi atribuțiunile scle
şi despre administraţiunea iuterioră a cumii şi păstrarea Şi regularea arhivei şi bibliotecei St. sinodă.
St. Sinodă.

Art, 4. Atribuţiunile preşedintelui St sinodă suntă: de a păstra ordinea în şedinţe,
de a priveghea asupra, strictei păgiri a regulamentului, a ţinea .rândul între membrii ce

"CAPITOLUL III
Despre şedinţe.

ai cerută cuvântuli,
”
Art. 10. Sedinţele St. sinodii nu suntă puPreşedintele este în drepti a ridica şedinţa | bl ice,
când veri-unit oratoră s'ari abate de la objecArt. 11. Congediii se va putea acorda vertele discuţiunei,
|
unui membru numai în casulii când numbArt, 5, Preşedintele are dreptul de a in- rulii legiuitii ali membrilorii pentru ţinerea
terveni în desbatere spre a rechema pe ora- şedințelorii ară permite absentarea.
tore la ordine, sii spre e mânţine regulamenArt. 12. Ordinea gilei se va fixa de preşee
tulii, sâi spre a lumina, desbaterile.
dintele St sinod; ea nu se pote schimba de

6
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câtă prin votulii majorităţii St. sinodă în cestiune de urgență.
Art. 13. Şedinţele St, sinodit se începă la

ora Il antemeridiane,
— La casă de trebuinţă,

St. sinodă pote fixa, şi o altă oră, care în asemenea casii va, fi comunicată tutulori membrilori

şi D-lui ministru de culte.
,
Art. 14. Sântuliisinodii vaţine şedinţele sele

-întote gilele afară de Duminici şi serbători,
ori
cândă preşedintele va anunţa că suntă lucrări
pregătite şi înscrise la ordinea dilei.
“Art, 15, După deschiderea gedinţei prin
constatarea, numbrului legali ali mermbrilorie
presinți, se citesce procesulii-verbali ali şedinţei precedente,
Art. 16. Fie-care membru este în drepti: să

reclame contra redacțiunei proceselorii verbali
Şi 50 câră rectificarea, Votulă St.- sinodi decide.
Art. 13. După citirea prescriptului verbalii

St sinodă procede 12 lucrare conformii ordinei
NEL,

-

ÎN

j Art. 18. Nici unit membru nu pâte vorbi de
câtii după ce a cerutit şi obținutii cuvântulă

de la preşedinte. Este îngăduitii fie-câruia mem-

AINISLERICLUI

amendamentele se pună înaintea amendamenteloră.
.
Art. 27. Ministru culteloră, ori-ce comunicare va avea a face St. sinodii, o va, face înscrisă, în urma căria de se va aproba, St. sinodii va alege uă comisiune care va cerceta

şi va raporta, sinodului,
Art. 28.

discuțiunei,

Trei

!

membri

preşedintele

cerendi închiderea

consultă

St. sinodi

dâcă primesce închiderea stii nu.

CAPITOLUL

1V

Despre comisiuni şi votare
Art. 29. Pentru pregătirea proiectelorii ceai a
se pune în discuţiune, St. sinodi va alege din
sinuli săi anume comisiupi compuse din căte
trei membri.

Art, 30. Fie-care membrii este în dreptii a

face propuneri priritâre la, trebuinţele bisericei,
asupra cărora arit socoti că trebue să atragă
luarea aminte a St. sinodii spre a se lua uă
decisiune.
Asemenea, propuneri spre a putea fi puse în

bru a scimba cu unii altulă rânduliisăi de cu- discuţiune de către biuroit se cere să fie sprijiventare.
.
nite celii pucinii de duoimembri.
Art. 19. Nici unii merabra nu pote vorbi
Art. 31. Petiţiunele co e vori adresa St. si- noi multă de câtit de duot ori asupra ace- nodă, spre a puteaîi puse în discuțiune, după ce
Ivaşi cestiuni. fără învoirea St. sinodă consta- se ya anuncia de biuroii, se voră trămite mai
tată şi esprimată de către preşedinte.
ântâii la uă comisiune specială care cercetânduArt, 20. Este tot-Mâunaliberiă fie-care mem- le va supune opiniunea, ss prin raportă,și apoi
bru a vorbi pentru pădiroa regulamentului, St. sinodii-va, decide.
pentru cestiune personală, sii pentru a” da
Petiţiunele scii alte hârtii ce ar coprinde espreexplicaţiuni înţelesului cuvintelorii sâle, însă siuni necuriinci6se nu sevorprimi de biuroulu St.
in aceste casuri numai uă-dată se pote lua sinodit.
.
Art. 32. Comisiunile şialeg câte ună raportorii
cuvântulă.
,
Art, 21. Membru carele rorbesce nu se pâte asupra, fie-căria. materii. Raportorulii citesce în
adreza de câtii sâii către preşedintele, scii că- şedinţă raportulii săii despre lucrarea comisiutre St. sinodii.
,
ncă şi dă lămuririle trebuitâre;
Art. 22. Raportorii comisiunelcri Sânt. siArt, 33. Comisiunile ai dreptulă de a cere

nodii potii vorbi şi oricând li se ceri lămuriră
asupra cestiunelorii,
Art. 23. Nimeni nu pote fi întreruptă când

vorbesce, de câtii numai de către preşedintele pentru păgirea regulamentului și chemarea la cestiuni.
Art. 24. Decă uni membru a fostii reche-

anată la ordine de duoă ori de către preşedinte în același discursii, și elii totii continue
în sensul săi făcendi imputări defaimătore
sei altă personalitate, preşedintele opresce
pe oratorii de a mai vorbi în aceeaşi cestiu-

ne și în aceeaşi ședință.

Art. 25. Reclamările relative la ordinea qilei, la prioritate şi la apeli pentru pădirea
„regulamentului, ai: pururea preferință asupra,
cestiuuci principale, se suspendă discuţiunea
fărăa sc lua cuvântul oratorului care vorbesce.
Art. 20. Cestiunea prealabilă de se primesce
scii nu projectuli scii propunerea în discuţiune,
costiuneade amânare sâii amendamente sepunit

Ja votă inaintea propunerei principale, Gră sub-

prin biuroii de la, cancelariele cparhielorii și a
ministerului culteloritori-ce informaţiuni și sciinţe relative la lucrările lori.
Art. 34. Comisiunile nu potii îutârgia mai

multi de câtit 3 dile a'şi depune

biurouli St, Siuodi.

.

lucrarea pe

Art. 35, Voturile St. Sinod suntiă, sei secrete sâit pe faciă. Votulit secretii se face prin
bilete scrise seii prin bile, 6ră votulă pe fa-

ciă se face
Art. 36
totii-d'a-una
Art. 33.

prin sculare şi şedere.
Preşedintele şi secretarii votză
în urma, celori-alţi membri.
Votuli sinodului, spre a îl defini-

tivă, se cerc a fi espresiunea celii pucinii a majorităţii absolute, adecă a jumttate plus unu

din numerulă membrilor presinți. La cas de

paritate votulii preşedintelui
tea, de

aceea, președintele

decide majorita-

roteză totii-d'a-una

pe faciă şi biuroulii inseinneză cum s'a esprimatii acestă votii pentru sâi contra, sprea se

putea face usii de densuli la casulii meuționati pentru determinarea majorităţii.
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Art. adiționalii, Ori-cândii cinci membri voră | Acesti: regulamenti s'a, votati în unanimisocoti că este trebuință a se introduce vre-uă tate de St. sinodii în şedinţa din 3 Maii 1873,

modificare în regulamentul

St. Sinodă,

face uă propunere subscrisă de dânşii.

vorii

Acâstă propunere se va citi în trei ședințe
succesive. Dupe aceste trei citiri deca St. siROdii, prin majoritate de două treimi, va lua
propunerea în consideraţiune, o ra trămite la
uă comisiune specială spre a se elabora usii
„noi proiectii.
!

E
PENTRU

şi căruia regulamentii după aprobarea consiliului de ministri prin jurnalului No. 2 din 7 Maiit
1873, confirmată de Măria Sea Domnitorul, s'a
făcutii modificări la, art, 3, 8, 9, 10, 11, 12 şi 14.
Preşedintele Sinodului, Nifon, mitropolitulit
Ungro-Valahiei,
,
'
NN

N

(ÎL. S. Sinod.)
NT

AULA RIES E

DISCIPLINA

|

BISERICESCĂ

(Decreta No, 1153 din 7 Iunie 1873)

CAPITOLUL
Despre

autoritatea

1
eparehiale.

Art. 1.Legea bisericescă, promulgată la 14
Decembre, anulă 1872, la art. 21 şi 22, mărgine.
sce sfera, disciplinei bisericesci din fiă-care eparchiă e, administrarea și judecata afacerilorii
clerulai, curată bisericesci, prin episcopulă e-

parchiotă şi consistoriii.

Art. 2. Aşa deră, autoritatea eparchiale este
uă instanță bisericescă, în care, sub nemidlocita,

priveghiăre a erarchului epharchioti, se concentră administraţia, şi judecata spirituale a

fiă-căreia, eparchii.

Peste

hotarele

eparchici

respective nu pote a se întinde autoritatea,
episcopului, contormii canâneloră sântelori sirâde, Can. apost, 35, II, 2, [il, 8,VI, 20.
Art. 3. Consistorivlii ţine ședințele sâle în
localul reședinței eparchiale.

-Art, 4. Tote chârtiile ce se adreseză la au-

toritatea cparchiale, se adresâză pe numele
eparchiotului care regulăză aducerea întru îm-

plinire Wadreptuli în ceea ce priresce adminis-

trația eparchiale ; âră dâcă casulii este de consultare scii de judecată, atunci episcopulă o

recomandă consistoriului.
Art. 3. Lucrările consistorului se săvârgesit

şi alte persâne bisericesci, cărora li s'ar pune
vruă însărcinare de către episcopulii eparchiotii.
Art.9. Toţi amploiaţii cancelariiloră eparchiali

se alegii de eparchiotii și se recomandă D-lui

ministru de

culte.

sub conducerea directorului care

lucrărilorii cancelariei.

.

-

Art. 3, Hotăririle definitive ale consistorieloriă

aprobate de eparchiotii se aducii la îndeplinire
de către acestă din urmă.
-

amploiaţiloria

sinâde ecumenice şi locali, ale sânţilorii părinți
şi alte aşedăminte bisericeşci.
€). Regulamentele sântului sinodă.

-

d). Legile civili ale ţerei întru câtii ele se

atingi de per:6ne sâă obiecte de pe terămulii

cclesiastict
Art. 11. Modulii administrării şi ali judecăţei

eparchiale se hotărasce în următârele? sectiuni,
din cari, cea d'ântâiii tratâză despre administra-

Te, €ră cea de a duoa despre judecata
chiale.

ADMINISTRAREA

epar-

EPARCHIALE

CAPITOLUL IL păstrarea

duot secțiuni : cea administrativă şi cea judecia-

este responsabilii de neesactitatea și întârdiarea,

alegerea

eparchiale suntă:
a). Legea lui Dumnedei, coprinsă în sânta
scriptură.
,
b). Can6nele sânţilori Apostoli, ale sântelorit

de personalulă cancelariei eparchiale.
- "Despre
Art. 6. Cancelaria eparchiale se imparte în |,

ră; amenduoă

La

cancelarielorii eparchiali, se va' da preferință
persânelorii din clerii,
Art. 10. Basele administrării şi judecăței

şi lăţirea reli siunii

ortodoxe.

Art. 12. Administraţia, eparchiale privighiază
co, adevărurile bisericei ortodoxe să fiă profeeate, conservate

şi aplicate

în tâtă curăţia de

către cleruli şi poporulii ortodoxii. Cu deosebire

episcopii eparchioți suntii datori a exercita
acâstă, priveghere atâtă nemiglotită, prin re-

Art. 8. Sciinţele și lămuririle trebuitâre con- visiuci anuali, câtii şi prin organele date înadsistoriului 'şi le procură prin episcopul eparchi- jutorulii administraţiunii bisericesc.
otă de ]a, locurile şi persânele supuse autoriArt. 19. Administraţia, eparchiale se îngrităței episcopali, ast-felu suntii: protoereii, proes- jesce ca clerul să predice cuvântulii lui Dum-

toșii de plăși, superirele de pe la monastiri

negeit în biserici şi să învețelatotii casulit fa-

-

,
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riilorii crotinesc, prin anume invățături emanate de Îa autoritatea, eparchiale şi circula-

vorabilă pe poporulii ortodoxii credinţa şi ev-

sovia sâă pietatea şi moralulit creş-inescii.
Art. 14. In timpulii oficiului divinii, preoţii
suutii datori să citâscă prin biserici învățături
d'n scrierile sânţilorii părinți şi din cărțile des-

te pe la tâte parochiile.

Art. 19. De asemenea, este

” tinate spre acestii finitit de episcopulă epar"chiotii. Eră preoţii cari aii căpătatii prin seminarii indestulă cultură, theologică, să seautoriseze şi să sc îndatoreze a, compune îusuşi
ei învățături poporului, 'acomodate cu înțele-

compunit

Autorisaţia

autoritatea, eparchială.
Art, 24, Deca în vre uă parochiă

de a rosti predicele

consciinței

sari

ivi

casuri de abatere de la credința, ortodosă, a-

tunci autoritatea eparchială va chibzui, în marginea, can6nelorii bisericesci şi a legilorii civile, modulii de a proceda spre întârcere din

rătăcire.
Art, 22, Eterodoxii sai necredincioşii, cari
arii dori să sc'un6scă cu biserica ortodosă,
trebue să se adreseze mai întâii câtre episcopulii locale, cu cerere înscrisiiînsocită de do-

ascultători-

veglile trebuinciose,

lorii s6it cititoriloră. In casulă opusă, totă-d'auna predicele, inainte de rostire, precumiă și
scrierile, înainte de publicare. trebue a se rovedea de episcopul eparchiotii stii de pers6na, inadinsii însărcinată de elă,
Nu este permis persnelorii laice a pronuncia discursuri în biserici sci la alte ocasiuni
de oficiări religi6se, fără prealabila. autorisa-

țiă a episcopului

toți:

“1-a, fostii naşii, de asemenea şi de creştinii
cununaţi şi de cei reposaţi. Listelo acestea, se
voră ține după forma şi regula ce va stabili

s€le propriiîn biserici, precumiă şi de a publica, ori-ce scriere relativă la religiă și biserică,
episcopulii o va dă numai acelora
din preoţi,
despre a cărorii cunoscințe theologige şi devotamentit către inrățătura, sântei biserici va
î conrinsă;, ca nu, la din contra, să se pronuncie, din ncexperiență, curinte necuviincise stil idei neconforme cu învăţătura biseri-

cei, şi scandalisătore

pe

pulii cândii s'aii botezată, de ce preotii şi cine

tarea emulațiunilin clerii, la predicarea cuvân15.

parochia, adăogâudă la ea

cel din noit botezați, cu ar&tare anume de tim-

cuvinte apoi să setrimită episcopului eparchiotii,
pentru ca acele ce sarii găsi mai bune să se
publice spre folosulii comunii şi spre descep-

Art.

cleru-

Art. 20. Fiă-care biserică parochială ine
liste matricolare de numtruli creştinilorii ce

gerea, şi trebuinţele morali ale lui. Asemenea

tului lui Dumnedeii.

datoria,

lui a, feri pe crestinii ortodoxi de la totii feluli de superstiţiuni şi rătăciri, prin sfaturi
atâtit în biserică câtii şi în particularii,

Episcopulu

privitâre la starea, civilă.

orânduesce pe proselită spre cati-

chisare, Sevârşirea catichisărei protocreali o
aduce la cunoscința episcoplui și cere deslegare de urmare.

CAPITOLUL II

eparchiotii stii, în lipsăi, a

Despre oficiulă divin
protoereului. Preotuli: ce oficicză este datori
a face acâstă obserraţiă predicatorului mirână.
Art. 23. Administraţia eparchială priveghiâză
și dâcă elăi nu s'ară supune, atunci, de va îi ca, oficiulii divinii în bisericile de prin monas"în timpuli oficiului divinii, preotulii va cere tiri, de pe Ia catedrale, pola bisericele de prin
intervenirea, autorităţii civil>. Dâcă oficiarea oraşe, cari aii midlâce ş clerit îndeştu ătoriă,
so face afară din biserică, preotulii îndată se să sc facă în tâte dilele regulatii. liră pe la
va, retrage şi va lăsa, respousabilitatea asupra bisericele de pe la sate celit puţinii Sâmbetele
insubordin- tului,
şi Duminicele şi în tote sărbătorile anuale, de
Art. 16. Pentru a înlesni cleruli.în dato- asemenea în sântulii şi marele postii, stptămâna,

tința predicării cuvântului lui Dumnegei, și
pentru mai lesnici6să respândire a salutarielorii idei de pietate și moralitate, în spiritulă
bisericci nostre, sc va edita, unii jurnală bisericescii, care va circula po la tote biscricele
din ţâră, și în elă se voră publica cuvinte de

învâțătură creştină ortodoxă, aplicate Ia treLuinţele religiose şi morale ale poporului românii, şi alte articole de acecşi cuprindere.

Programul acestui jurnalii se va specifica, de
către sântuli sinodu,
.
Art. 13. Să se pună uă deosebită ingrijire

ca creştinii ortodoxi să se mirturisescă și să

se împărtăşescă cu sântele taine, conform cu
iav&țătura, bisericei.
Art. 18.- Episcopuli eparchiotii chibzuesce
măsurile pastorali ce se vori socoti necesarii

spre a nutri şi deştepta în popori simţulit
pietății şi indemuuli, spre îndeplinirea dato-

întâia și cea din urnă, precum și Mercurea și

f

Vinerea,

Art. 24. Ofciulii divinii se s&verşesce după

tipiculii bisericei ortodoxe, in timpulă hotăriti

cu cucernicie şi cu linisce, cu citire şi cântare

injelesă fără grăbire şi îngăimală şi fără toti

felulii de schimbări și inovaţiuni arbitrare.
Art. 23. 'Fotă cu aşa luare aminte și esactitate,
trebue
casele
duelile
Art.

precum s'a arătatiiîn art. precedentii,
a, se săvârși de cleri rugăciunele prin
enoriaşilorii, procesiunile şi tâte orânreligiose, publice şi private.
26. Este opriti ori-cui, fie clericii, fie

mirenit de orl-ce trâptă şi stare, a turbura
buna orânduiclă in templullui Dumnegei,iu

timpulii sântelorii oficiări, a produce scandalii
şi nelinisce în spiritele crestinilorii prin convorbire și ris, prin umblare dela un lociila altuli, prin

ocuparea locurilorii destinate numai pentru cleri,

CULTELORU ȘI ISSTRUCŢIUSEI PUBLICE
Respectulii cuvenitii casei lui Dumnedeit cere
ca creştinii să nu între în biserică cu bastouc,
nici să stea cu capulii acoperiti,
Art. 27. Cândă cinc-va s'ariă purta în Diserică în vre-ună modit necuriinciosii, - contra
celorii stipulate în art. precedenti, preotulii
este datorii avi: face ovservaţiunea, sea spre

9

cerile ce sară face în deosebite timpuri, de
asemenea să se trecă şi alte împregiurări mai
însemnate ale comunei, cari arit merita a se

păstra în memoria urmașilorii, în câtit sinodi-

cnlă să fiă toti-uă-dată şi ca uă mică cronică a comunei. Estractii de numele _ctitorilorii
şi alit bine-făcttorilori se va depune la sânchiămare la ordinea cuvenită santităței locu- tul jertfelnici spre vecinica pomenire la sânlui. La, casti de neascultare, preotulii va cere t:Je rugăciuni. Forma sinodicului se va da de
!
intervenirea autorităţei civile, care va stabili autoritatea eparchială,
ordinea în puterea legilorii.
a
Art. 23. Fiă-care biserică va avea unii duTâte asemenea casuri se vorii aduce la cu- lapii pentru păstrarea, cărțilorii. Acolo se rorii
noscința Episcopului eparchiotii,camotive spre depune, pe lengă cărţile oficiului divin, cataa da, latrebuință, povăţuirile sele pastorali că- grafia bisericei, sinodiculii, condicile mitricale,
jurnalulii bisericescii, cărți de cuvinte şi alte
tre clerului şi poporulă eparchici.
:
Art, 23. Locaşurile Dumnegeesci, cu tote cărți 'de sufletii folositâre, ce sarii recomanda
po
objectele co se cuvinii Ja oficiulii divină, pre- de .autoritatea bisericescă,
cum: sâutele vase, antimisulii, icânele, vestArt. 34. La tâte obiectele arătate în artimintele, cărţile şi în genere totă interiorulii
bi- cole'e precedente, protooreii şi alți revisori esericci, să se păstreze întra tâtă curăţenia și parchiai întoreii Dăgări de sâmă, la visitările
orânduiala cuvenită sântei lori dest.naţiuni. ce suntii datori a face pe la monastiră și biProtocreii, proestoşii de plăși, în tote visitaţiu- serici, şi a, axtta starea lorit înraporturile ce
nile lorit “pe la biserici, cerceteză despre sta- facii episcopului eparchiotii.
rea acestori obiecte. Despre cele ce lipsescil,
sfătuosce pe epitropii a le îndeplini din veniCAPITOLUL IV
tarile bisericesci. sâii din altele ceanume s'arii
destina, de enoriaşi spre acestii finită. La bi| Despre clerii.
scricele ce se întreţinit pe compta Statului,eArt. 35. Preoţii, diaconii, dascălii şi tagma
piscopulă eparchiotă midlocesce la loculii competentă pentru satisfacerea necesităţilorii lorit. monachală, în servirea, bisericei şi în chipul
Art. 29. La administraţia eparchială, trebue vicţuirei lori, tr. bue să urmeze după can6să fie catagrafii anume arătătore de tote ob- nele bisericesci cari definescii datorințele lorii.
Art. 36. Alegerea,şi numirea persâneloriila
jectele oficiulni divinii de pe la biscricele de
prin eparchiă, cu anume arâtare de starealorii serviciile şi posturile bisericesci ale eparchiei
atâtă pentru mai sigura lorii păstrare, cât. atemă de la, chibzuirea episcopului eparchiotii,
şi pentru sciință. Catagrafiele acestea se veri- carele adună prin protoerei tote informările
fică la fie-care duoi ani, adăogându-se objec- despre calităţile canonice şi legale ale can“
tele ce ară prisosi, și scăllendu-se cele usate. didațilori.
Art. 83. Ilirotonisirea, în treptele de preotii
Obiectele oficiului divinii se vorii da în păstrarea preotului bisericei. Unde vori fimaimulţi şi diaconă este uă lucrare ce atârnă nemidlocitii de cercetarea, și hotărirea episcopului epreoți, ele se rorit încredința proestosului,
Art. 30. Să se privegheze ca lafie-care bi- parchiotii, carele se încredințezăîn mărginirea
serică să se păstreze cu bună cuviință sântele canâncloritşi a legilorii ţărei despre vrednicia

daruri acete de reservă şi sântulii miri,

fără

de împuţinare; ca cle să se păstreze în sântulii
altară cu ciustea şi paza cuviinci6să. Administrația, eparehială se îngrijesce a avea totuWauna sântulii miră pentru împărțire pe la biserice'e unde arii lipsi.
Art. 31. Nu numai Disericele cu cote din
năuntrulii loră, deră şi objecte'e din afară, p.c.

celui ce cantă hirotonia şi după chirotonisire

îi slobâde carte archierescă, coprindătâre

de

data, chirotonici, şi cu unii estractii de princi-

palele datorinţi ale treptei celui chirotonisitii

şi învestitii cu sub-scrierea, sa, cu sigiliulii e-

piscopiei şi cu cele-alte forme de cancelariă.
„Art. 38. Aimeni nu trebue săfie hirotoniti

de câtii numaila casăde vacanţă la veri-uă bi-

serică, şi în marginile stabilite pentru statuliă
mente'e de la morminte, de asemenea să se servitorilorii trebuitori pe la biserici,
păstreze în regulă, curăţenie și respectulii cuArt. 39. Preotulă scu diaconul noii hirotovenitii unorit asemenea locuri, neabătute de la nitii sc instal&zăîn serviciele lorii prin protoereul
judeţului sei: prin proestosulii plașei, sii şi prin
destinaţiunea loră.:
”
Art. 32. Fie-care biserică, atâtit urbană câtit altă persnă bisericescă, delegată înadinsii, Instaşi rurală, va, avea, unii sinodicii (memorii) în larea.se face aşa: spre ună di de Duminică seci altă
care se vorii însemna, sub priveghiarea, şi po- serbătâre, delegatuliimergândii la biserica comuvățuirea protoereului, naţiunile istorice des- nei respective şi fiindii poporulii comunei adunatii
pre fondarea bisericei, cu arătare de anuli la, biserică, dupe utreniă, delegatulă face Teclopotniţe!e,

kilie'e, curtea,

cimitirile şi monu-

cândă s'a fondatii, de numele ctitorilorii şi ale
bine-făcătorilorii precumiă şi de tâte bine-fa+

Deum de mulțumire lui Dumnedeii, apoi cite-.
sce în publică decretulă episcopului datii pe
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numele noului hirotonisitii, dupe care ?li înmân6ză aceluia. Noulii hirotonisiti apoi întră în

câcdă viță nepotrivită chiămărei lorii. Asupra
unora, ca, acestia, s'aplică can, 23 alii sinodului
IV ecumenicii.

listă de conduită pentru tote persânele ce com-

JUDECATA EPARCHIALĂ

serviciulu săi, stverşindă sânta liturgiă.
Art. 10. Administrația eparchială va ţinea.
pini cleruli eparchialii; ele se voriă forma dupe scirile date întru acesta de.protoerei.
Art 41. Autoritatea eparchială priveghâză
ca persnele bisericesci să se folosescă, fără
veri-uă oprire din partea cui-va, de drepturile
ce le daii legile civile, precum: scutirea, de dare către Ștatii şi comună, folosirea de pământurile destinate pentru servitorii bisericesci etc;
de asemenea privegheză ca autoritățile comunale în ceea ce privesce administrarea părţei
materiale a bisericeloră parochiale să nu să
din marginea canGnelorii și legilorit.
Art. 42, Pers6nele din treptele ierarchiei
bisericesci se scutescii de jurământii, fiindii în
deajunsii simpla, lorii arătare verbale dupe cuvântulă Mântuitorului: «Să fă cuvântulă vostru:

aşa, aşaspzmu,

nu.

Art. 43. Persânele bisericescă cari, priu de-

votamentii, către chiămarea, lori, prin acte de
caritate Ş'ai dobândită uă deosibită reputaţi-

une între creștini precumii şi ]a autoritatea e-

CAPITOLUL V
Sfera judecăţei

Art. 45. Judecăţei eparchiale suntii supuse

pâraclisiarchii şi monachii:
a). In casii de abatere de la datorințele chiămărei și a serviciului lori, de la buna orându€lă şi buna conduită.

b). In reciprocele certe ce se poti isca între
aceste persone, în câtă privesce chiămarea, şi *;
serviciulu lori bisericescii.
€). In urmarea reclamărilorii rădicate asupra
veri-unci pers6ne bisericesci din partea ori-cui, : ;
despre atacuri, abatere de la datorinţi, etc.

d). L.a casă de călcarea legilorii țărei.

afară de notițele din condica de conduită, pro-

că totii-d'a-una treptalitatea gradeloră admise
de biserica, țărel.
.
La, bisericele unde suntii mai mulţi preoți,

episcopulii eparchiotii va denumi pie celii mai
meritabilă în calitate de preotă proiestosii, căruia se va încredința tâtă purtarea de grijă
pentru buna ordine bisericescă; de dânsuli

vorii asculta toţi cei-alţi bisericaşi.
Art,

45. Episcopulu

eparchiotă

va însemna

tâte casurile ce'i vari înfăcișa ca neprevădlute
prin can6ne și legi şi le va supune spre deslegare la deschiderea sesiunel sântului Sinodi.

Art. 46. Clericuli care fără. învoirea epis-

copului stit va părăsi postulii săi şi ra trece
în altă eparchiă, autoritatea, eparcliială unde
clă s'a strămutatii nu pote ali primi în cleruli săă nici într'uni chipii, până ce elii nu va

înfăcişa cartea episcopului stă primitivii dina
căruia eparchiă s'a depărtată, conformi can.
33, apost. sinod. VI, can. 17, sinod. IV, can. 20.
Art. 33. Autorităţile eparchiale priregheză
ca să nu se strecâre prin eparchiă clerici stră-

ini şi vagabond. cari sub felurite pretexte umblă prin orașe şi gate cerşătorindă stii petre»

eparchiale.

persânele de tagma, bisericescă, atâtii sâuțiţii
servitori, precum: preoţii şi diaconii, câtii şi
servitorii bisericesci precumii: cântăreții, citeţii,

parchială, episcopulii eparhiotii le gratifică cu
veri-unulit din rangurile bisericesc, spre recunoscinţă
și spre desceptarea emulaţiunei în clerii.
Art. 41. Spre a se păzi regula intru acesta, „Negulele
tocreulă respectivi raporteză episcopului despre faptele cu deosebire meritabile ce ară fi
sivârşitii veri-uă pers6nă bisericescă. Când episcopuli socotesce a gratifica meritele veriuneă persâne din clerii, cere tâte informările
din actele ce se păstrâză în cancelariă despre
meritele acelei persne, dupe care apoi decide
“promovarea. La promovare însă să se păzlas-

.
!

CAPITOLUL

VI

generali la judecarea
nelorii bisericesci.

pers6-

Art. 19. Delictele persnelorii bisericesci contra, datorințelorii chiămărei lori, contra bune!
orendueli bisericesci şi a conduitei lori, potă a
se urmări:

a). Dupe raporturile protoereului respertivii,

b). A ori-cărui din membrii clerului.
c). Dupe suplicele poporanilorii sâii incunosciințărilori din partea antorităţilorii civile.

d). Dupe adnotaţiunile din listele de conduită.

e). Dupe scirile ce ai pututi ajunge la episcopulă eparchiotă pe ori-ca cale. Art. 50. Pers6na bisericâscă acusată în veriunii dolictii grarii se suspendă din serviciulii
săi până la disculparea, sea; tusă se lasă şi la
chibzuirea episcopului deca trebue a se suspenda acusatulă sâi nu, judecândii dupe graritatea casului şi conduita precedentă a acusatului.
Art. 51. Episeopuli privegheză ca cercetările să se facă cu esactitate şi în termenile stabilite de procedura judecăţei eparchiale.

CAPITOLUL

VII

Măsurile de penalitate şi corigere.
Art. 33

Măsuri'e de penalitate şi corigere

ce se aplică de judecata eparchială personelorii
bisericesci suntii:
a). Lipsirea sânțițiloră servitori de trepta erarehică;. Cră a serritoriloră bisericesci de serviciul lorii;.
.
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b). Oprirea, provisoriă de servicii;
c), Depărtarea, de la biserica unde aii serviti
i inlocuirea cu altulii;
d). Luarea rangului onorifici;

€). Canonisire provisoriă la reşedinţa, archi-

crescă;

£). Canonisirea cu metaaii;

g). Dojana aspră;
h), Observaţiă.
Art.: 53. Se supuno lipsirei de trâptă erarchică uă pers6nă bisericescă, dâca s'a consta-

tatii cădută în vre-uă faptă criminale.

ul

PUBLICE

Art, 39, Preotulii care se va dovedi că a co-

rută plată ne'ega'e, sâii peste - buna voință 2
ereştinilorii, pentru săvârşirea sânţitelorii serviză, so lipsesce de parochia aceea unde se află.
Art. 39. Nici uă persuă Lisericescă, dovedită în fapte contrarii castităţei şi. sanctităţei
taincă căsătoriei, numai pote rtmânea în tagE
ma, bisericâscă,.

Art. 60. Persâna, bisoricâscă care se va do-

vedi supusă beţici, pentru întâia 6ră se opresce do servire de la 2—3 luni. Decă nu se va
fi indreptatiă se lipsesce de parochiă.

Art, Gl. Preotulii ce va s&rârşi taina cunujucare va bate pe cine-va şi mai a- nici în veri-unii modă noteginită cade sub
că.
.
lesti de va fi făcuti acâsta, în timpulit oficiului decata, bisericâs
e bisoricesci, cari, după tânArt. 54. Se lipsesce de trâpta sea persâna

bisericâscă

Art. 62. Pers6nel
divină (canonul 27 apostolici); de asemenea, deîn ti rpulă guiri!e enoriașilor, se vorii dovedi că nișă îmca va produce scandală în biserică
i lorii, cari, contra
oficiului divină, prin cuvinte scă lucrări necu- plineseit datorințele chiămări
ce nu privescit
afaceri
în
amestecă
so
legilorii,
oficiului.
urmarea
impedicatii
fi
„viinci6se,carăarii
liniscea comuturbură
şi
scă
biserice
servirea,
a
cutoza
ari
ce
servitorii
Art, 53. Sânţitulii
la altă enoriă, după ce mai
strerși oficiulii divinii în biserică sâă afară, î- nă, să se strămute
dojana cuvenită din paiaplica
va
se
Ii
ântăiit
să
6ră
întâia,
indă în stare de netrozie, pentru
ii. Decă şi la aită ecparchiot
lui
episcopu
tea
proda.
va
"se oprâscă din lucrările preoţiei până
urmări, atunci să se
ace!cași
repeti
arii
noriă
să
ve de îndreptaro; ră pentru a doua 6ră
.
lipsescă de parochiă.
“se oprâscă cu desăvârşire (can. 42 apost.)
Art. 63. Preotulă canonisită cu oprire de serArt. 506. Persânci bisericesci care, prin cuso folosesce numai de
vinte 'să lucrări necuriinei6so, va arta neres- viciă, în timpuli opririi,Disericescit şi din sMapectă către casa lui Dumnodoi, cătro sânte:e jumătate din venitul jumătate se dă preotului
si obiecte şi aşedămintele bisericesci, precum viuli săi, eră cea-laltă
acele pentru posturi, ete, ântâia, 6ră "i se apli- ce'i ţine loculit,

Art. G4. Nici întruni casiinuse pote aplica
că uă aspră dojană archierescă, aducendu'iapersâne bisericesci altă pedâpsă afară de
uuci
și
locului
sânțenia,
vumnedeii,
de
frica
„minte
e la art. 52,
însemnătatea chiămărei scle. Dojana aspră
se iînsociesce cu canonisire de metanii, după
chibzuirea episcopului în biserică sc în casa

archierâscă. La recidivă se opresce do sersirea sânţită de la 1—3 luni, dupăcum se va
socoti.

”

Neindreptâidu-se nici dupe

.

acestă certare,

se va lipsi de locul ce ocupă la biserică, până

co va da probe de definitivă indreptare.

“Toti asemenea se va urma cu cloriculii carele, uitându'şi datoria, sea, de porsână spirituală, se va, amesteca în afaceri contrarii caracterului săi spiritualii, va propaga ură şi desbinare în societate, nosupunere la legi şi la ordinea sociale prin cuvinte, scrieri, participare

la adunări ce arti tindola resturnarea ordiuci

a
publice,
Art. 57. Preotul care din neîngrijire către

datorinţa, chiămărei see va lăsa, să moră prua-

culii fără botezii, scii boinavuliă fără sânta cumenicătură cerută de la olii, se'lipsesec de pa-

rochia aceea la care se află.

cele prevădut
Art. 63. Episcopulii eparehiotii, chibzuindii
după impregiurări bine-cuventate, pote micşora
pedâpsa opinată a se aplica ver-unei vinovăţii.
Art, 66. Prcotuliice posedă ver-unii rangil onorificii, cădâudii sub judecată pentru călcare
de disciplină bisericâscă, perdo rangulit ce "l-a
lavutii, Se lasă însă episcopului eparehiotiă
titudinea, de a conforma, aplicarea acestei pe!
nalități cu gravitatea culpei.
Art, 67. Pe temeiulăcanânelorii bisericesci,
(sinod II, can.. VI), în cestiunite atingătâre de

serviciile bisoricesci şi de disciplină, nu este
pormisii nici uuci persâne din cterii 2 năzui !4,.
altă judecată, afară de

cea biserieescă, Cine:

singurii din cieră.

-

Sarii crede ncdreptățitii la instanța I-ia oparchiale, are .dreptii de apelii la sântulii sinod. Cine
nu starii supune judecăţei bisoricesei şi o arii defăima, până în ultima instanţă, acela se esclude
E
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DISCIPLINA

(Decretu Do. 1154

"CAPITOLUL I
Primirea
Art.

1.

la vicța monachale.

Nimeni

nu pote fi tunsă în mona-

chismii fără încuviințarea sântului Sinodă.
Art. 2. Celi co voesce a se consacra vicței monachicesci, trebue să dea mai ântâiti
suplică ]a episcopul eparehioti-priu

care să

declare dorinţa sea precum şi motivele cc "lă
ai îndemnați la acesta,
Art. 3. Suplica să fiă însocită de uă mărtu-

riă din partea comunei; în ea să se constate
vârsta, trâpta sei moseria, de este însurată
scii nu. Decă este sâi a fostii îusuratii, să se

constate că s'a

despărțită

de sotia

sea prin

MONACHIALIE

din 7 Iuniu 1578)
aceste duoă margini se lasă la chibzuirea episcopului. Celă cc în acostă intervală wa
datii dovedi în de ajunsi despre vocaţia monachală, superiorul săi facă cunoscuti.a, se
veinturna la, lume.
"
Art 9. Superiorulă aplicândă regulile mo:
nachico asupra fratelui supusii cercării, va oh-

serva coniuita lui cu scrupulositate şi deea se
va încredința de statornicia, hotăririi și de
vocaţia, lui la monachismi, va raporta episeopului eparehiotiă, cerendi învoirea de alu tunde în schimă.
Art. 9. Episcopul eparchioti cu descrierea
tuturori lucrăriloră precedente în cestiunea
cororilorit suplicantului de a fi admisă la monastire, va cere la sântuli Sinodă înroirea
tunderii în monachismiă şi, dupe primirea unci asemenea, va binc-cuventa cererea superiorului pentru tunderea persânci încercate.
dirt. 10. Dâcă în timpulă cercării, fratele

formele legali, ori prin văduviă; s6ă că sociulă ce rămâne în societate, de bună-voiă se
conglăsuesce la. hotărirea, luată de cel-altii de
a primi schima monachirâscă. Dâcâ are copii
să se constate do nu aro încă către ei datoiii
părintesci de împlinitii, să se înfăcişeze testa- arii fi în primejdiă de morte și ară cere cămentuli de regularea ce a făcută cu averea lugărirea ea cca mai de pe urmă dorință ce!
sea, dâcă o posedă, De asemenea să se con- pâte adresa confraţilorii săi pentru mântuirea
cu învoirea episstate decă petiționarulii este scutiti de dări- sufletului, atunci superiorulă
le către Statii precum şi dâcă nu are datorii copului eparchioti săli tundă în călugăriă,
conformit hotăririi canne'orii pentru asemeneplătite.
Art. 4. Episcopulii primindă asemenea, su- nea câsii (canonii 5, I—II, 25 ali sântului
plică, dâcă găsesce îndeplinite tâte constată- Nicifor Mărturisitorulă.) Dâcă îns6 unii asemeri!o ar&tate mai susii, mai lasă suplicantuluă nca, S'arii îusănttoşa, atunci se roră face luîucă ună timpii de uă lună de di'e spre me- erări'e către sinodi prevădute în art. preceditare asupra hotărirei stle de Și consacra denti cu arătarea casului escepţionale.
vicţa la monachismă. Dâca suplicantulă nu
Art.
11. Tunderea în monachismă nu se înfăcişeză documente despre constatări'e ar&- permite a se face de câtit numai prin monastate mai susii, suplica se trămite protoereu- tiră şi dnpă regutite stabilite mai usii,
lui respectivi spre cercetare de împrejurări'e
Art, 12. Ori-ce persână din cleri va, cuteza,
arătate în art. precedentă.
a tunde în monachismi pe altă cale, va cădea
i
Art. 5. Deca suplicantulii după finirea, ter- sub judecata bisericâscă Ori-cine va primi
menului de uă lună de di'e rimâne stator- monachismulii afară de coprinsati României
nicii în decisiunca luată, atunci episcopuli şi fără permisiunea, și bine-cuventarea sântu=
ili recoinandă superiorului monastirei, unde lui Sinod, nu se va putea bucura de drepsuplicantulii doresce a petrece vicţa sea spre turile acordate de legi clerului şi monachiswlă supune ispitirii canonice,
mului română.
.
.
Art. 6. Deca monastirea aceea nu ' este în
Art. 13. Celii ce s'a consacrati la vicța
eparchia episcopului respectivi, atunci acesta monachicâscă, s'a desfăcută de tote legăturile
li recomandă, cu tote documente'e relative sele materiali cu lumea; arerea sea o a îmla casii, episcopului în a căruia eparchiă este părţită cui se cuvenia, oprindi pentru sine
monastirea, după care și suplicantulă trece numai câtă ?i arii fi de ţrebuinţă peatru exis-

sub jurisdicțiunea canonică a acestui din urmă,

tența

sea

în monastire,

deră

şi

acesta,

după

Art, 7. Termenuli ispitirii în monastire
pâte fi mai lungii stă mai scurti. după ehibzuirea episcopului şi după informirile ce pri-

ce se va călugtri, troce în folosută comunității
părinţitoră din monastire.
Art. 14. Nimeni nu pote cere de la monas-

— duoilea canonii 5) să se pre'ungescă nu mai pucinii de şâse luni dâră nici mai
multi de trei ani. Ilotărirea termenului între

prin budgetulă Statului.
|
Nou! admisă la călugăriă va trăi pe comta sea, pen ce sară face vacanţă prin more

mesce de la superiorulă monastirei. In toti tire întreţinere decă nu este din numărulii
casulă, cercarea conformit canânclori (sinodă mouachilorii a cărora întreținere se previde
întâii

CULXELOR ŞI ÎNSTRUCȚIUNEI PUBLICE

tea, sâii eșirea din monastire a vre unuia din
monachii ce se întreținea de monastire.
" Imscrierea în locurile vacante se v1

face

in ordinea vechimeă în monastire a meritelorii
aspiranţilorii la, întreţinere,

CAPITOLUL
Disciplina

II

monastirescă,

Art, 13. Disciplina monastirescă se va păzi

îu totuli: după hotăririle sin6deloriă şi ae sânţilori părinţi,
Art.- 16. Ori-cine se consacră vieței mona-

chicesci

în monastire nu mai este stipânit pe

sine şi voința sea, ci rămâne în fotulii după
Dumneţeii supusi can6nelorii monastice şi voinței superiorului stii până la morte.

Act. 17. Pe fraţii şi monachii

petrecătoră

în monastire, superiorulii îi încredinţeză povățuirii spirituale şi priveghiării duhovnicilori
sti și monachilorii celori mai înaintațiîn vi€ţa spirituale.
E

Ari. 18. Fraţii şi monachii,.

toţi fără ose-

bi:e, suntă datori în totă sera, după pavecer-

niță,. aşi descoperi

conşciința lori la duhov-

13

Art. 25. Toţi monachii petrecătoră în monastire suntii datori a păzi unirea spiritului şi
legătura dragostei între ei, în numele lui Isustt
Christosii, care-le a venită pre pământă casă
facă pace între meni şi să "iinveţe a seiubi.
Aceste două virtuţi să le pună mai pre susii
de ori-ce strimtorire şi chiarii suferințe, conformii făgăduințe'ori date la tundere. Să nu
uite cuvântuli Mântuitorului, că ori-ce casă
şi chiară împărăţii'e desbinându-se în întru
'orii sc distrugi pe sine. -.
Art. 20, Adunări!e
pela kilii, consersaţiuni!e
deşarte şi totii fe'ulii depetreceri nefolositâre
sc vătimătore de sufletii suntii cu totuli oprite. Petrecerea cca mai plăcută a monachului
trebue să, fiă rugăciunea, oficiulii divinii şi ascultarea, Cine nu simte mulțămirea suflo'escă
a,scu întru acesta și caută alte destătări lumosci,
acela este r&i monachi.
Art. 23. Ocupaţiunile monacha!e, afară, de oficiulii divină şi pravilă s6it rugăciuni'e pres-

crisc de sânţii părinţi nu trebue să fie de câtii

ocupaţia cu citirea şi scrierea, cu manufactu-:
ri'e şi ascultarea co i se va orândui de autoritatea monastirescă
:
|- Ari.28.Nu este ertatii monachi!orii a se ocupa cu lucruri lumesci, precuinii: arende de mo-

nică prin mărturisire spre a lua de la cl povățuirile spirituale necesarii.
, şii, comereii, afară de manufacturite scle proArt. 19, Orânduelile bisericesci precum $i prii şi accsta numai cu învoirea, şi sub controrugăciunile private prin kilii, s6 sc păzescă lulă superiorului, nici a avea, altăproprictate
fără abatere întocmai după typicii şi după re- afară de chitia seca în monastire,
:
Art. 29. Nu este ertată monachului 2 vicțui
gulilo . aşedate de sânții părinți fără a lăsa
afară de cuprinsulti monastirei, chiarii în provova din. cele uă-dată legiuite.
"Art. 20. Toţi monachii suntii datori a fre- pria seca casă; escepţie se face numoipen'ru aenenta în tâte dilole biserica şi a, asculta o- ce'e persone dia starea monachicţscă pe care
ficiile divine. Fără uă prealabile învoire a su- autoritatea Lisericâscă socotesce de trebuinţă
periorului nimeni nu pote fi scutită de acâs- ale sețte din monastire şi ale încredința, 6re-..
cari funcțiuni publice in folosulii bisericei și
tă. mare datorință a monachismului,
.
- Art, 21, Mesa să fie comună pentru toţi fără ali societăţei, precumă suntă: profesorii, prooschire; escepție se pote face numai pentru bol- dicatorii, îngrijitorii do biserici şi alte posturi
navi şi pentru cei trăunişi în diferite ascultări, bisericesci pe la mitropolii, episcopii, seminarii

din acâstă causă, nu arii putea fi presinţi

ete. Dâră şi aceştia vieţuindă în migloculii so-

la, timpulă obicinuiti alu mesei; de asemenea
în monastirile de femei, unde nu sari putea
aplica mâsa comună.
:
Cine nu voieseoa se folosi de mâsa comună,
conformi regulilorii kinoviali, române a se hrăni
din propriele sâe mididce, fărăa avea drepti
să pretindă ceva din îndestularea comună,
Art. 22. Trapoza va fi totii-Ma-una insocită

cari

cictăţii, suntă datori a nu părăsi chipul viețuirei acelii convenabilă tagmei monachicescă,
şi în tâtă condaita loră a da exemple de moralitate evangctică, pentru ca 6menii, vădândi
faptele lorit cele bune, să mărâscă pe tatăli
ceresci. Episcopulii are asupra lorii uă, deosebită priveghiare din acesti punctiide vedere

de orânduelile aședate de sânţii părinți atâtiă
în privinţa timpului câtit și arugăciunilori, câa-

şi indată, ce arii observa, că conduita loriinu
corespunde scopului, fără tatârgiare să'i tramită
!a urma lorii în monastire.
“

Art. 30. Nu este-ertatii monachului o, €şi
unde-va, de la monastirea scafără binc-cuvântarea superiorului şi fără biletii constătătorii
şi acele orânduite de sănţii părinţi cu privire de trebuinţă. de loculi unde se duce, de ter-:
la vicța monachală să se păzâscă cu mare: menuli pe câtii s'a înroiti şi adoveritii ct sub-

tărilori și citirilorii stabilite prin typiculii monastirescii,
Art. 23. Posturile cete aşedate de biserică
scumptate.

[rana

Grăşi

să îiă

pregătită

în

conformitate cu reguti!e aşedate de sfinţit pă-

rinți şi îypiculă bisericoseii.
E
Art. 24. Nueste ertatii nimenui, afară de b61 şi de ceasurile prevădute la art, 21,a lua bu-

cate de!amâsa comună, și a le duce în Jilia sea,

scrierea, superiorului şi cu sigiliulă monastirei;almintrelea se va privi ca vagabondi. .
Art. di. Vagabondagiulii şi -pribegitea de la
uă monastire la alta, ori umblarea prin lume

fără trâbă, suntii cu totulii oprite; de aceca ori
ce autoritate, fie bisericescă, fie civile, îndată
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ce ară -găsi vre unii monachiă fără biletulit superiorului, sâit peste termenulă pe câtă i s'a
fostii învoită dela monastire, sălii trămită la
autoritatea eparchială cea mai cu apropiare spre
a se înainta lucrările legiuite pentru nisce a-

scmenea,
.
Autorităţile civile totii-d'una vorii da, concursulă lorii autorităţii bisericesci cândii li s'arii cere
in asemenea

casuri.

:

.

Art, 32. Monachulit uflându-se eşitii din mo-

legere şi ca ca să se facă după regulele stabilite.
Art. 41. La alegere seprocedein următorulit
,
modii:
a). Spre diua alegerii sefacein biserică prii
:
veghiăre ;
b). In giua hotărită pentru alegere, după sânta
liturgie, dându-se semnală prin clopotă, se a-

dună toţi părinții în trapeza monastirei, unde

de timpurii este aşedatăuă mâsăpe care suntit
urna

şi cele trebuitdre

nastire pentruvre uă trebuinţă monastirescă sc

puse

reşedinţă este datori mai ântâiii a se presenta,
la autoritatea, bisericâscă respectivă; €ră în comunele rurali la preotulii comunei, spre a'șida
indreptările şi a face cunoscute trebuințele scle,
precum şi loculă unde găsduesce. La din contra
urmâxe, săse trămită la autoritatea eparchială
cu arătare de cele intemplate.
:

Inălţatului Domni, mitropolitului scii cpisco,
,
pului eparchiotii ;
c). Delegatulii episcopului citesce ordinul
pentru alegere de noii superiorii, apoi lista de
candidaţi pregătită, după cum s'a arătatu la
a
,
art. 38;

crucea,

evangelia,

particularăa sea, este datorii as purta cu tâtă pentru scrisit Mai ântciii se face Te-Deum de
cuviinţacerută de chiimarea, sea. La oraşele de mulțămire lut Dumnegeiă şicu polibroniu Prea

Art. 33. Monachii ce arii fi de uă conduită
bănuită nu voră căpăta învoire de a eşi din mo-

nastire sub nici unii pretextă.

,

At. 34. Cerşetoria este oprită monachilorii

sub ori-ce formă, de asemenea umbiarea prin
orașe, sate şi drumuri cu icâna sâii cu mosce
pentru a aduna milă. Escepţie se face numai
pentru aceia pe carii autoritatea, eparchialăii
va autorisa a umbla cu condica spre a aduna
ajutâre în folosulii vre unei biserici, scii altel

d). Se face apelulii nominale alii părinţilorii

votanți;
c). Alegerea se face prin votă secretii şinumai dintre candidaţii propuţi;
e
£). Pentru buna ordinela alegere, episcopulit

«“parchiotă denumesce unii preşedinte, €răco-

munitatea monastirâscă (soboruli) denumesce
duoi secretari;
,
g). Biuroulii după acâsta imparte biletele tu„numele
ele
tulorii votaațilorii spre a scri po
persânei co consciința le arii spune că merită
a fi povEţuitoruli chinorici. Cine nu pote scri,
instituţiuai pentru binele comunii.
Art. 35. Ori-ce abatere de la cuviința şi cu- poftesce pe altulii în care areîncredere ai scri
vioşia prescrisă prin: canânele monachismului pe biletii numele candidatului ce voesce;
n). Biletele împărţite să fie tâte de aceeaşi
precum: În conversaţie, în mâncare şi băutură,
în întrebuinţarea timpului, în îmbrăcăminte etc. chârtie şi în mărime uniformă. După ce toţiai
este oprită monachilorii atâtii în monastire câtii scrisii biletele, biuroulii chiamă pe rendiă pe

toți sotanţii a'și depunebiletulă in urnă, apoi

şi afară.

Art. 36. Monachilorii cari, fără învoirea autorităţii bisericesci, sarii afla petrecenditprinorașe sâi sate, -să li se facă cunoscutii ca în celii
mai scurtii timpi să se reîntârue la melania lorii.
La nesupunere să se trămită în monastire prin
autoritatea civile.

CAPITOLUL

III

Superiorii monastirilorii.

unulii din secretari dă ci ire bileteloră, eră celă
altă serie voturile sub numele fie-căruia dintre

_
candidaţi.
Biuroulit se pronunciă asupra biletelori nedescifrabili de se poti admite scii nu.

i). Majoritatea voturilorii absolută decidealegerea, €ră Ja casii de ncintrunirea majorităţii
absolute de către nici unulă dintre candidaţi,
se procede la a douavotare,cândii majoritatea
relativă decide. La casii de paritate de voturi,

sa ra trage la sorți..
Lucrarea acâsta se va constata prin presArt. 32. Superiorii monastirilorii se alegi
de către monuchi dintre părinţii monastirci casă criptii-verbale sub-scrisă de biuroiă şi de alu,
ai mai multe merite prin serviciile făcute de gttorii presenţi.
ei chinovici, prin sciinţa
prin vi6ţa duhovnicescă
„Art, 33. Toţi părinţii
calităţi se inscriu peuă

sânteloră scripturi şi - k). Persâna asupra
ritatea, confirmându-se
esemplară.
ce întrunescă aceste in urmarea raportului
listă pregătită de tim- cându-se şi de către

căria sa întrunitii majo-

de episcopul eparchiotă
delegatului, şi recunosguvernii după recomandaţia eparchiotului, devine superiorii ali mo-

puriii de cpiscopulii eparchiotii după listele de
calităţi ce sepăstrezăla episcopie şi sub-scrisă nastireă.
Art. 42. Episcopulii eparchiotii se va duce
de dânsulă.
.
Art 39. Cândă este a se face nouă alegere, însuşi la monastire sâii va delega pe altă arepiscopulii, prin delegatuli stii, convâcă frățţimea
chinorici spre alegerea superiorului.
Art, 40. Misiunea delegatului esto numai

chiereii spre a hirotesi şi instala după

orcu-

dusla, bisericescă pe noulă superiorii şi ai se
citi decretuli de superioritate,
,
priveghiărea de a şe păzi buna ordine la aArt, 49. Dâcă sarii dovedică rre-unulii dintre
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monachi întrebuinţeză migloce neertate spre a ședința superiorului tratâză cestiunile de disdeveni superiorii pe alte căi de câtă acelea arătate aci, va: perde pentru totii-d'a-una drep-

tulii de a Î trecutii în lista candidaţilorii

de

superiorii şi, după gravitatea casului, se va trămite la altă monastire ca unii turburătorii de
bună ordine.
Art. 44. Superiorulii uă dată alesii de comunitatea monastirei și întăritii de episcopulii
eparchiotii

şi recunoscuti

de gurernii,

devine

pări:tele comunit aliimonachilorii și autoritatea
căria trebue aise supune fără cârtire toţi petrecătorifin monastire, Elă orânduesce fie-căruia
ascultarea cuvenită potriviti cu trebninţele mo-

nastirii şi cu puterile fie-căruia, Cine nu as-

cultă şi nu se supune porățuiriloră lui, cade
„sub osenda canâneloră monastice,
Art. 45. Superioruli priveghieză ca sântele
oficii bisericesci să se urmeze în totul după
tipiculit monastirescă, fără adăogire s6ii scă-

ciplină ce li s'ară propune

de autoritatea eparhială

.

de superiorulă sâi

“

Art. 51.: Duhovnicii se alegi totii-d'a-una
dintre ieromonachii cei mai virtuoşi și mai
capabili. Alegerea o face superioruli şi recomandă pe alesă episcopului eparchiotii spre
întărire.
Art. 59. Pe la monastirile de maici, consiliulii spirituali se ra compune: din duhovniculă monastirii, din superidra și dintre maicele bătrâne cele mai , virtu6se și mai capa-

ile.

Art. 59.. Duhovnicul monastirilorii de maici
va, fi bărbată cuviosii, trecuti peste 50 ani, denumitii în postulii săă de autoritatea eparchială.
Art. 54. In monastirile unde nu arii fi unii
numărit mai mare de duhovnici, pe lângă su-

periorişi duhovnicii în ființă, se voră

adăo-

ga dintre ieromonschil scii şi monachii cei mai

dere, De asemenea şi pravila monachicâscă de cuvioşi, așa, ca, consiliulii să se compună în totulii celii pucinii din cinci membri.
la chilii.
Art. 46. Superioruli este datorii prin moduliă

viețuirii şi prin t6tă conduita sea a da celă întâiu esemplu de vitță duhornicâscă în totulă,
conformii cu regulile disciplinei monachice, sta-

tornicite de sânţii şi cuvioşii părinți ai monachismu'ui.

.

:

Art. 4]. Superioru'ă din acestii puneti de" e-

dere nu trebue să pună preferința sea în deo-

sebiro de cel-alţi prin îmbrăcăminte, prin mesa
deosebită, sti alte distinețiuni esteri6re, ci să
pârte haine de acelaşi feli ca şi cei-alţi monachi, dupe vechi'e tradițiuni monastice, şi să
şedă la aceiaşi mâsă cu toţii, afară de casă de

bâ'ă s6ii de 6re-care ocupaţiuni însemnate.

Art. 43. Pentru ori-ce abatere a vre unui
monachii dala canânele monastice, superiorulii
mai ântâii, după învățătura evangelică, îl
sfâtuesce părintesce şi 'li povăuesce la îndreptare. Dâcă vinovatulă nu arii asculta şi
arii continua ncorândutla sea, atnnci superiorulii supune casulă la, tractarea, consiliului
spirituali. Dâcă vinovatulii nu s'arii indrepta

nici prin sfătuirile şi povăţuirile duhovnicilorii,
atunci vinovăția lui se va raporta de superiori episcopului eparchiotii.
Art. 4Y. Superioruli va regula ca cântăreții

Art 53. Opinia emisă în consiliulă spirituali în unanimitate sâii în majoritate devine
hotărire. Ea su trece într'ună prescriptii-rer-

bale cu arătarea motivelorii şi a temeiurilorii

legali pe cari ea se basâză..
“
Art. 56. In casurile anume - prevădute prin
candnele şi legile monastice, hotărirea, consiliului se aduce la îndeplinire de superiorii. In
tote cele-alte casurt, ea devine hotărire numai
după ce se va aproba de episcopulii eparchiotii.

Art. dă. Consiliuli spirituali

ţine uă con-

dică de calități pentru conduita tuturorit petrecătorilorii în monastiri după uă anume formulă ce se ta da de către autoritatea eparchială, In acea condică se treci la finele anului calitățile morali ale monachiloră, cu arătare de tâte casurile, în bine sâi în răi, ce

sait manifestată

în vi6ța fie-cărui monachit în

curgerea anului. Copie după acele

adeverite de

superiorii

însemnări,

şi de duhovnici

sub

sigiliuli monastirii, la finele anului se va tră-

mite la, autoritatea eparchială, unde, făcându-

se cuvenitele observraţiuni din partea episcopului, se păstrâză spre sciință.
Art. 5$, Pentru abaterile de la regulile monachicesci, superiorulii,în do:inţa, de a îndrep-

monastirii s& predea citirea, şi cântarea la ta, pe fratele abătutii, întrebuințză următâre.
toți monachii sâii fraţii monastirii ce arii fi le midloce:
2) La ântâia abatere, sfătuiri duhovnicesci
capabili de a le inr&ţa. Autoritatea biserices-

şi dojenă în particulari, mai alesii cândiă abaterea ma fostii însocită de scandalii publicii,
b) La recidivă, observarea publică în trascOlei -monastiresci şi ra-“ peza monastirii.

că să pună indatorire revisorilorii și protoereilori eparchiali ca la revisiele lorit prin monastiri, una dintre cele d'ântâiii datorii ale

lori să fiă revisia
portarea despre starea ei.

CAPITOLUL IV
Cousiliali

spiritaalii alii monastirei

Art. 50. Duhornicii monastirii compunit con-

'şiliuli spirituală seci disciplinarii, Ei sub pre-

c) Decă nu sa

urmati:

nici prin acesta, casulii

îndreptarea dorită

se supune

de superi-

orii în tratarea şi hotărirea consiliului spiri.
tualii.
d) Consiliuli spirituală pâte aplica următârele canonisiri:
e) Punerea, la metani! în Disericăi n timpul
oficiului divinii,
,
-
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urma nCregularitatea din alegerea precedentă,
Art. 65. Episcopulii-eparehiotii, întărindit
alegerea, trămite decretulii sti superiorului
monastirii care “li înmânâză persânci alese
sub luare de adeverinţă.
Art. GG. Afară de economii şi casierii unulii
din cele ântâii posturi monastirese. după superioră este eclesiarchulii; după ei archondarulii. Amânduoi aceşti din urmă se numescii
de către superiori, avândă în vedere condui-

f) Oprirea porțiunii de la trapeză, afară de alegere şi să observe a nu se mai
pâne, pe una scu câte-va dile.
g) Oprirea analogiti de bani pentru îmbrăcăminte şi lăsarea ci în economia casei.
h) Orânduirea, la, ascultările inferiore.
i) Trămiterea pe unii timpii la vre unulă
din schiturile supuse monastirii, Qâcă suntit
nisce asemenea. liră ncfiindii, asemenea schituri dependinte de monastire, casuli se va raporta, episcopului carele va regula trămiterea
vinovatului la vre uni schiti,
“Art 59. De câte-ori se aplică de consiliului
spirituală vre una din canonisirile de mai sus
asupra vre unui monachii, se constată vinovăţia precumă şi canonulă aplicată lutr'ună preseriptă-verbale, sub-semnatii de superiorulii și
de toți membrii sfatulu:: duhovnicescii şi toti-

uă-dată se trece casulit şi în condica de ca.
ități.

ta lori

morale şi capacitatea

cerută

pentru

posturile lori, și intră în funcțiunea, loră prin
eparehiotii, Episcopulii
intărirea episco-pului
pâterefusa îutărirea deea persnele numite de
superioră nu însuşescii destule garanţii morale.
Art. 63, Aceste pateu persâne: economuliă,
casierulii, eclesiarchulă şi archondarulii compunii, sub preşedinţa superiorului, consiliulii
economicii alu monastirii.

Art 60. Dâcă după tote încercările și canonisirile ar&tate mai susi nu resultă îndrepArt. 63 Superiorulii încredinţeză fie-căruia
tare, atunci superiorulă convâcă consiliuli, din ei, după anume iuventare, parte din obconstată prin unii prescriptu-verbale tâte aba- iectela din catagrafia. generale a monastirei,
terile vinovatului, precumi şi canonisirile a- privitâre la ramulu fii-cărnia din ei: econoplicate asupră“i, după cari ai! r&masă incoti- mului, obiectele economiei casci; casicrului, cangibile, şi apoi raportă episcopului eparchiotii celaria cu tote cele aparţinătore la ca; cclesicars, după gravitatea casului, va decide, sci archului, biserica cu totă ce apărține la serpermutarea vinovatului la uă altă monastire, viciulii divină; archondarului, archondariculii
ca cea mai do pe urmă încercare de îndrep- cu tote cele aparţinătâ:e la priimirea ospeţitare, stă Wa dreptală esclulerea din tagma
orii.
monachicâscă.
Art G9. Consiliuli economicitdecide despre
Ari Gl. La casă de cscludere, celui con- tote cele ce privescit la buna întreținere nadamnatii se opresce de a mat purta costumulii terială a monastirci în mărginirea midlocelorii
monachicesci;:se aduce casulii Ja cuuoscinţa, budgeta: e, întreține comptabilitatea după legi,
guvernului şi se publică prin Monitori spre şi este respungttoră către ministrulii de culte
sciinţa comună.
de ori-ce neregulăin partea administrației materiale.

CAPITOLUL V..

Administraţia

Art. 30. Casierulii “peiimesce banii destinaţi

cconomicii a monas-

tirilorii

eri, amânduoi aleşi de soborii dintre monachii monastirei,. Gmeni onești, capabili de a

administra economia caseişi a ţine comptabilitatea regulată după formele stabilit: în

țârăde legi şi cu sciință de carte.

:

Art. 03. Personele alese pentru posturile
de economii si casierii se recomandă de superiorii episcopului-eparchiotă nă-dată cu trămiterea unui exemplarii de pe prescriptulăverbale constătătorii de modulii alegerii subsrisiă
de alegtto.i şi adeveritii de superiori. Episconulii-eparchiotii, deca găsesce alegerea în
şi nu

este nici uă

contestare, încunos-

destina-

țiunea-lorii cu formele legali. Aducela cunosciţa

Art. G2. Fiă-care monastire, pentru căutarea, afacerilori: economice sub conducerea, superiorului, va avea unii economii şi unii cas.-

rcoulă,

pertru nonastire și'i distribue după
superiorului,

care,

iotrunindă

consiliul

economicii, constată prin uni prescriptă-verbale regulata repartiţiune a, sumei primite.
Art. 31. Economuliă priimesce de la casierii
suma, destinată pentru hrană, îmbrăcăminte ,
pentru economia casei şi pentru servitorii în-

gagiaţi în serviciulă monastirei.

Art Ţ2. Economulă ra îngriji ca servitorii
să aibă conduită convenabilă
şi să'şi împlinescă
datoricle creştinesci. Prin monastiril: de maici
nu se admită în servicii de câtii Omeni căsătoriţi şi ajunşi în vârsta matură. Pentru locu-

ința loră va fi uă odaiă deosebită, afară din

coprinsuli monastirei,

Art. 33. Eclesiarchulii priimesce suma destinată pentru întreţinerea bisericci şi a oficiului divină.
,
.

Art. 34. Archondaruli priimesce suma pentru
ciințeză pe ministerulii cultelorii.
Art, 64. La întâmplare de constatare scii primirea 6speţilorii.
Art. 33. La finele fie-căria luni, acesteperaltă neregulă găsită în modulii alegerii, episcopulâ-eparchioti caseză alegerea şi trimite s0ne suntă datore a depunela saperioră compună delegati ali săii care să asiste la noua ul de întrebuințarea sumelorit ce ai primită,
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consiliuli spirituală şi ascultare, toți monachii, afară de bolnari şi de

constată buna, sâii râua întrebuințare a sumelorii priimite. Constatarea se îucheiă într'unii
prescriptii-verbale adeveritii de toți cu arătare

și de restulă din banii primiţi ceară fi mairămasii asupra lunei următâre. Aceste constatări
vorii servi de piese justificative la: incheiărea,

comptabilității anuale.
Art. 36, Cândă sarii constata căvre una din
aceste persâne arii fi întrebuințată răi banii ce

i s'a încredințatii, atunci casulă aducându-sela
cunoscinţa episcopului-eparchioti, acusatulii se

va preda judecății bisericesci, pergdându'şi pentru totii-d'a-una dreptului de a mai putea ocupa
vre-ună postii în monastire, stii altă înaintare

bisericescă. De asemenea și ministru culteloră

cei ce vorii fi orânduițiin alte ascultări, suntii

datori a merge lalocul şi lucrul destinatii şi a

petrece acolo timpul însemnatii de superiori.
Cine arii voi fără cuvântii legitimi a se sustrage dela asemenea, ocupaţiuni, va cădea, sub ca-

nonisire.

-

Art. 84. Prin monastiri, mai alesi prin acele ce aă numării mare de monachi, să se
mânțină, şi unde n'aii fostii să se introducă, diferite ateliere de fabricarea obiectelorii necesarii la viâța monastirescă, precum: fabricarea
potcapielori, a culi6nelorii, a încălțămintelorii;
croitoriă pentru hain-le trebuitore monachilorii
şi chiar fabricarea materieloră pentru haine :

țesătorii; fabricarea luminărilorii de seii și de

"lă va, face respousabilă înaintea justiţiei țărei.
Art. 77. Consiliului economici se î: credin-

ceră. În monastirea Nâmţului, unde se află typographiă, va fi de asemenea, şi legătoriă de
:
ț&ză păstrarea şi buna întrebuințare a, ofrande- cărți.
AN 85. La, tâte aceste ascultări superiorul
lorii ce pioşil creştini ari bine-voi a oferi în
folosulii monastirei, precum bani, obiecte bise- va chibzui a se orândui câte unii directore dinitre monachii cunoscători de arta respectivă şi
ricesci s€ii pentru hrana monachilorii, etc.
Art. 38. Banii, obiecte de hrană şi alte do- pewvsonalulă trebuitoră pentru ocupaţiune.
Art. 86. Consiliulă economici va regula ca:
națiuni şi ofraude, ca ari: veni la monastice pe
acăstă cale, consiliulit îi ra primi'şi întrebu- profitulă din asemenea ocupâțiuni să se întreinţa după destinațiunea oferitorilori, trecându'i buințeze spre îmbunătăţirea stabilimentelorii
|
A
în uă anume condică spre sciința şi spre po- respectire.
menirea, bine:făcttorului. Obiectele bisericesci - Art, 87. Totii pentru acestă sfârșitii, se va
sţi de economie se roră trece în catigrafia ge- întrebuința şi prisosulii ce s'arii produce de la
nerale a monastirei, Acâstă disposițiă se atin- vitele lăsate uă dată spre trebuința monastirige numai de oferirile în folosulii comuni ali lorii. Preţul ce s'arii dobândi prin vingerea, uchinoriei, 6ră nu de ceea ce cine-va, ari oferi norii asemenea vite, se va întrebuința pentru
de bună-vroia, sa, uneia sei alteia, din personele desvoltarea stabilimentelorii de manufactură,
Consiliulii economicii va ţine comptabilitatea
petrecătâre în monostire,
Art. 39. Lucrurile rămase în monastire du- regulată de asemenea venituri” și de întrebuinpă mârtea, vre-unui călugării de asemenea trecă ţarea lorii, şi la finele fiă-căruia, ani va da sema
Ă
în averea comună a monastirei şi se trecii în conformi art. 75.
Art. 89. Suma destinată prin budgetii pencatagrafiă, dâca acela, trăind, nu le-arii
fi hătru îmbrăcăminte, unde se vorit putea înființa
răzitii însulă vre unuia din monachi.
stabilimente de fabricarea, hainelorii, se va în-

CAPITOLUL VI

trebuința, de consilii spre cumpărarea materia-

lului brută, și monachii vorii primi haine gata,
prin care mai bine se va putea ţine unifor-

Ocupaţianile monachilorii.
ma chinoviale întru îmbrăcăminte şi încălţă'Art. 80. După oficiulă divinii şi rugăciune, minte.
în viţa, monachală are mare însemnătate ocupaţiunea numită în limbagiulii aschetică «lucrarea, sâit sânta ascultare».
Art. 81. Ocupaţiunea este stii privată s6it coDespre ospitalitate.

CAPITOLUL VII

mună, La cea d'ântâiii se raportă, pe lângă citire şi scriere, manufactura, Superioruliă şi duhovnicii vorii priveghia ca fiă-care' monachii în
timpulă liberi de oficiul divinii şi de ascultarea comună să nu petrâcă timpulă zadarnică,

periorului, ra îngriji ca primirea, Gspeţilorii să
se facă câtă se pâte rasi convenabile, se înţe-

rea hranei, etc.

superidră, care ra destina loculi unde să se găsduescă 6spele.

Art. 89. Archondarulii, sub povățuirea su-

lege că în marginea miglâcelorii: de cari monastirea dispune.
ci să aibă vre uă ocupaţiune,
-Art. 90. Ori-ce închinătorit sâii 6spe va veArt. 82. Ocupaţiunile comune sâii ascultările se coprindit în lucrarea comună la vre'uă ni Ja monastire, ori în ce timpă, va fi primiti
trebuință comună a monastireă, astii-felii suntă: de archondarii la archondăriă cu tâtă buna culucrulii grădinelorii, adunarea, fenului unde mo- viință. La, casă cândii nu arii fi încăpere la arnastirea, are fânsță, spălatul grâului, pregăti- chondarică va însciinţa, indată pe superiorii sâii
,

Art. 83: Cândi după ordinul superiorului
se'va da semnalul pentru vre uă lucrare 'de

Ospeţiloră nu le este permisii aşi alege de
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sine altă gazdă in monastire de câtii aceia ce
- li se va destina de superiorii si superi6ră.

Ospeţii în visitările ce arii dori să facă prin
monastire sii la vre unele din chilii voră fi totiid'a-una insociţi de archondarii sâii de altă per-

MINISTERIULUI

ară fi bine ca în fiă-care monastire să fiă câte
uă mică spițăriă coprințiătâre de obiectele cele
mai necesare ce le ară recomanda mediculii monastirei.

s6nă respectabile dintre monachi orânduită de

- CAPITOLUL LX

nachielorii pe la gazdele 6speţilorii.
Art. 91. Archondariculii va î pururea bine
NI
îngrijitii şi curati,
Art, 92. Ospeţii cari arii visita monastirite

Art. 101. Fiă-care monastire va area uă biblioteă, în care, pe lângă cărţile oficiului divină, se vorii păstra şi alte cărți de sufietă fo-

superiorii s6i superi6ră. Cu aceeaşi rânduslă
se vorii face şi visitările monachiloriă scii a mo-

suntii datori a se purta cu t6tă buna cuviință
datorită unui loci de pietate şi de înaltă mo-

ralitate creştină, Nu este permisii nimenui aturbura ordinea şi pacea monastirei prin ori-ce fapte
deacele nepermise de orânduelele monastice.
Art. 93. Când vre unii visitatori s'arit abate

Despre biblioteca monastirei.

lositâre,

precum:

biblia,

scrierile sânțilorii pă-

rinți şi alte cărţi religi6se morale şi sciinţifice,
Art. 102. Lista de asemenea cărţi se va comunica monastiriloră de episcopulă eparhiotă,
Art. 103. Unuli din monachi se va însărcina
de superiori cu funcţionarea de bibliotecari,

de la acâsta, archondarulă "i observă, dâcă 6s- căruia se ra încredința după cafagrafiă Diblipele nu va asculta, archendaru'ă va supune ca- oteca cu tâte cele ci aparținătâre. .
Art, 104. Biblioteca va fi aşedată în una din
sul superiorului, care la rândulă săă va chiăma
la ordine pe 6spe.

..

.

Latrebuinţă superiorul cereintervenirea autorităţii civile, spre păstrarea ordinetmonastiresci.
Art. 94. Ună visitatorii nu pâte pretinde de

la monastire

a avea, ospitalitate mai multă de

trei glile.

CAPITOLUL
Despre

VIII -

înfirmerii sii bolniţe.

Art. 93. Monachii neputincioşi stii bolnari
cară nu verii area midlâce a se îngriji ci înşii,
se ori aşeda întruna din încăperile monastirei şi vori îi îngrijiţi cu cele trebuitâre de consiliulă economici ală monastirei, în modului celii
mal umani şi mai potrivită cu starea suferinței

loră, negreşitii în marginea migdl6celorii de cari
dispune monastirea.
Art. 96. Uă casă curată, bine aerisită, încăl-

dită și luminată, paturi curate, rufe adesea
schimbate, hrană sănătâsă şi bine preparată,

blide și alte vase curate şi bine întreținute, me-

dicamente aduse şi date la timpi, dâcă suntii

de trebuință şi decă monastirea

are medicii,

sunti necesități de prima ordine la uă casă de

„neputincioşi şi bolnari,"Art.

92. Superioruli va orândui unit îngri-

jitoră pentru neputincioşi şi bolnavi, care ra

încăperile monastirei,
i
Art. 105. Bibliotecarulii va avea uă condică
legalisată. de comitetii în care va sub-subscrie
persna ce a primită de la bibliotecă vre-uă

carte, şi bibliotecarulă va îngriji ca cărţile liberate de la bibliotecă să se reîntârne de primitori în starea în care a primit'o.
Art. 106. Din biblioteca monastirei nu este
învoită a se da vre uă carte afară de coprinsulii monastirei fără ună ordini speciale din
partea, superiorului.
Art. 107. Fiă-care monastire va area şi uă
conâică legalisată de autoritatea eparchiale sub
numire de «Sinodicii alti monastirei». În sinodică, se vorii trece numele cititorilorii şi ale tutuloriă bine-făcătorilorii monastirei, cu arttare

de anuliă când s'a, înființatii monastirea, de numele persânelorii ce aii contribuiti, şi cu ce anume ait contribuiti, precum şi de anulii cândii
s'a făcutii vre-uă bine-facere monastirei şi de
cine anume.
Art. 108. Sinodiculi se va păstra cu cea mai
mare îngrijire în biblioteca monastirei atâtă
pentru vecinica pomenire a bine-făcătoriloriă la
sântele

oficii, câtii şi pentru

a servi

de mate-

rială Ja istoria monastirei în specialii şi a bisericei naţionale în genere.

Art. 109. Estractă de numele cititorilorii şi

ale bine-făcătorilorii se va păstra la sântuli
cere de la consiliulii economnicii toti ce arii fi jertfelnicii pentru a se pomeni în tote dilele
după orândut!a bisericei ortodoxă.
de trebuință la buna lorii căutare,
Art. 1î0. Forma sinodiculuise va da de către
Art.993. Membrii consiliului economici și duhornicii pe rândă voră visita în fiă-care Qi casa autoritatea eparchială. Superioruli ra prireneputincioşilorii şi pe cei bolnari şi vorit ra- ghia a se trece în eli fără amânare tâte caporta superiorului despre starea cum ai găsitit surile de bine-facere, raportândă toti-uă-dată
şi episcopului eparchiotii.
căutarea loră.
Art. 99. Hrana bo'navilorit să fii preparată
Disposiţiuni generali.
în decsebi de cea comună, conformă cu preArt. 111. Nică uă autoritate nu ra putea face
scripțiunile medicului s6ă după cererea bolnavului, când aceea nu va fi contrarie reguliloră rre-uă disposiţiune prin monastiri fără nă prea- -

de căutare a bo'narulul.

labilă co înţe'egere cu episcopulii în a căruia

Art. 100, DEcă migibcele materiale vorii certa, eparchiă so află monastirea,
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Art. 112. Regulamentul acesta se va citi
Art, 113. Pentru t6te cazurile neprerădute
la trapeză, la începutulă fiă-căreia luni, cu ne- prin acesti regulamenti, superiorul va cere
contenire totă-da-una, ca să devină a fi cunos- |oes'eanre la, chiriarchulă eparchiotii.

cutii de toţi în amănuntele lui.

REGULARIEN'E
DE PROCEDURA IN MATERII DE JUDECATA BISERIGESCĂ
„Despre

acțiuni,

Art. 1. Intenteză
contra ci numai

(Decreti, Do, 1188 din 7. Iunie. 1873)

cercetări și citațiuni

se chiamă 13, înfăţişare

uă acţiune, sii se apără

luna şi anulă; termenulă unei citațiuni pentru
înfăcişare să nu trecă preste una lună.

acelii ce se bucură de liberu'ă

prin

anume

citațiuni

ar&tătâre de motivulă chiămărel, datate cu gina,

Art. 11. Părţile primindă citaţiunea suntă
eserciţiii ală drepturiloră stle şi are calitățile
-cerute de legi şi de sântele canâne (indrep. datâre a da cuitanță de primire, care se înainleg. cap. 26, sin. II, can. 6.)

|

Art. 2. Acţiunea, se va face printr'uă petițiune

adresată episcopului eparchiotă,

Art, 3. Petiţiunea, va fi timbrată. Ea va co-

prinde:
:
2). iua, luna, şi anul ; b) numele, pronumele, profesiunea, domiciliuli reclamantului şi
ală acusatului, şi c) espunerea pe scurti a mo-

tirelorii pe cari se baseză acţiunea.

Lipsa timbrului, a numelui, a pronumelui şi
nearstareamotivelor atragii nulitatea petițiunei.
Art, 4. Episcopulii eparchioti, primindă peti-

țiuna reclamantului, regul6ză a se face cercetarea,

prin protoerulă respectivi, câtii mai neintârdiatii,
—Protoereulă constată descoperirele -sâle la
facia locului prin unii prescriptii verbale, care
însocitii de acta, casului, se trimite episcopului
e
cu raportă
Art. 5. Episcopulii, găsindii casuli de căderea

consistoriului,

trimite

acestuia

raportul

protoereului cu acta, casului.
Art. 0.. Consistoriulii observă decă cercetarea

este în reguiă, de coprinde şi lămuresce t6te
împregiurările cestiunii. deca de către acusatii

nu s'a făcutii veri-uă observaţiune de nemulţumirela cercetare, deca i s'a făcut îndestula-

rea, cererii, sait deca nu, apoi pe ce temeiă,
Dâca, se va arăta ver-unit felă de neajunsii în

teză la episcopie.
,
Art, 12. Dâcă în curgerea termenului ântâiă
nu sa primită cuitanţa, de la părți pentru în-

mânarea, citaţiunei, sâii alte temeiuri legitime
ai

împedicati

înfăzişarea la termeni, citaţiunea

se repeţesce şise pune altii termenă. Acâsta, la,
nevoe se repetesceşi a treia Gră,cândi
se face negreşită, chiar de arii lipsi
dia părți (can. up. 74 catarg. 17 și
Art. 13. Citaţiunile se dai s€it

judecata |
verl-una,
28)
pers6nei,

sii la domiciliulă persânei. Lacasuli din urmă,
servesce relaţiunea, oficiale a înmânătorului,

constatată conform art. 74 din coduli de procedură civile.
Art. 14. Consistoriulii, la cercetarea actei,
este datori a observa decă în ea nu suntăamestecate cuestiuni ce nu se referă la casulii
delictului în cuestiune. In prescriptulii verba'e,
consistorulă se pronunță asupra validității s6i
nevalidităţii impregiurărilori şi aserțiuniloră ce
se păsescu în acta cercetării; stabilesce iaptuli
pe temeiurile solide ce ce păsescă în actă;

aplică la elă canânele și legile respective,
"și dă opiniunea,

și
-

” Despre şedinţe și bună ordine
Art, 15 Deliberăzile consistoriului se preşedii

procedura. cercetărei, consistoriulii va cerea, se de către unulii din membrii, numitiide câtreeîndeplini acea lacună de cercetătoriuli

d'ina-

piscopulii eparchiotii uă-dată pentru tot-d'a-una.

ară cere altă pers6nă.
,
Art. 3. Decă din interogatoriulii făcutila cercetarea, locală nu se esplică în destuli unele

Art, 16. Şedinţele nu vor fi publice. Ele se
țină regulată în fie-care gi, câudi cere trebuința,
afară de Puminici şi s&rtători.
Art. 13. Orele obiigatorii pentru gedinţe

lucrări ale cercetătoriloriă. sâă ale consistoriului,

Art. 18. Buna ordine în ședințe se întreţine
de către preşedinte. Toti ce va ordona preşedintele în acâstă privință va fiesecutatii
îndată şi în tocmai,

inte, sâă de altulii, mai alesi

decă acusatulii

din împregiurările delictului, consistoriulă va
lua, acele înformări de la însiși părţile litigaate
.
la nfâcişarea, lori,
Art. 8. Asupra întârdierei, s6ă a nedrepteloriă
se pâte suplica şi cereîndreptare la episcopulă
eparchiotă.
*
Art. 9. Se opresce părţiloră a adăoga la
cuestia în tratare cuestiuni cenuseraportă la ea.

santă de la 10 până la 2.

Despre presentarea și înstrucțiunea causeloră.
Art. 19. Causele se voră

înfăcișa,

inaintea

Art, 10.Instrucţiunea fiindii terminată, părțile i consistoriului după ordinea, intrărei lură.
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Art. 20. Lipsindă părțile, causa rămâne cea
din urmă la rândii în acea di. Eră deca păr-

țile nu se rorii ar&ta de locii, judecata se va
suspenda, şi nu se va redeschide de câtii după
cererea, din noă a părţiloră.

Nu se va suspenda urmărirea causei, dâcă
va fi din acele a cărora acțiune, după rostirea
sântelorii canânc, nu pote rămânea nejudecată

chiară de arii şi urma întru acesta cererea, ir-

MINISTERIULUI

Art. 31. In totii casuli, opiniunea

episs0-

pului prevalăză, şi ea se aduce întru indepli-

nire, însă în resoluțiă

trebue

să se arate a-

nume temeiurile legali pentru cari episcopul
nu se pâte uni cu opiniunea consistoriului,
Art, 32. Directorul cancelariei va îngriji
ca opiniunile confirmate de eparchiotă st se

trecă într'uă condică speciale, unde €răşi se
vorii subscrie de către insiși membrii.

tentatoriului.
Lipsindă însă una din părţi, causa se va
judeca numai în presenţa acelei stăruitâre, afa“ră dâcă partea presentă, nu va oi însăşi a o

Nimica pe margini, p'iatre linii, prin adăogiră, prin scurtări nu se pâte scrie în acestă
condică.

Poti cere amânare stii schimbarea, rândului
ambo'e părți, dâcă însă consistoriulu va găsi

domiciliulii părțitorii,cualitatea în care procedă;
b) obiectulii cererei și conclusiunile părţiloră;
c) resumatulii actelorii ce părţile aiiintăcişată
spre susținerea cereriloră sâle; d)opiniunea ce
consistoriulădă în virtutea, sântelori canâne şi
a legilori.
Art. 34. Numa! după ce opiniuuea consistoriului "și capătă confirmarea episcopului eparchiotă, ea se comunică părţilorii sub luare
de adeveriuţă.
Art. 33. Decisiunca, relativă la chaterisire
va arăta și termenulă apelului.

amâna pentru altă gi.
că cererea

nu este

suspectă.

Afară de terminuli legală, consistoriuli nu
pâte permite de câtii uă singură amânare.

Art. 21. Părţile voră fi datore aşi

depune

înscrisă miglâce!e lori de apărare În biroulii
directorului cancelariei eparchiale, dindu-li-se
adeverintă de a loră primire.

Art. 22. Esecutarea şi regularitatea,

lucră-

ri'orii consistoriului este pe sema şi respunderea, directoru'ui cancelarici eparchiale,
Art. 23, Instrucţiunea fiind terminată, consistoriulă va întreba pe părţi decă mai aii alte
probe, şi ele declarândă că n'aăi, atunci păşesce la, pronunciarea opiniunei sele, s6ă îndată,

sei: după consultaţii, în t'mpulă căria

părţile

se retragă.

Despre probe şi mărturii.
Art, 24. Probele (doregi!) se daii inscrisi de
către părți, sub-scrise și legatisate despre autenticitate do locuri'e competinte.
Art.25. Probele suntă de două categorii: a)

mărturii de la persone cu bună conduită morală şi

“sprijinite cu jurământii, şi b) actele autoritățilori bisericesci.
Art. 26. In cestiuni cari atragit condamnare la chaterisire, tot-Va-una mărturiile să
fiă sprjinite cu jurământă făcutăîn biserică, inaintea preotului învestită cu sacrele vestminte
şi cu mâna pe sânta cruce,
Art, 23. Martorii potii fi şi mai mulți, deră
celii pucinii so.ceră duoi sei trei, şi să aibă
cualităţile ace'e prescrise de canâne (can. Apos.
15; 1, 2; veţi îndrep. leg, cap. 22—26,
Art. 28. Martorii seintrebă fiă-care deosebi.

Is, casii de contraţlicere votit fi confrunta.
„Despre

Art.

-

20.- Dâcă în consistoriă opiniunile

Art. 30. Termenulii apelului este de 15 gile
socatitii de la data inmânarii decisiunii opis-

copului eparchiotă.
Art. 33. Decă înăuntrulă termenului nică una din părți nu probeză că a plecatii, decisiunea se aduce întru îndeplinire îndată după a
lui espirare,

Art. 39. Părţile priimindă decisiunea trebue
să declare inscrisi mulțumirea, s6ii nemulţumirea loră cu decisiunea.
Despre

recusațiune (IV can. 9, cart. 16).

Art. 89. Ori-care membru al consistoriulut
pâte fi recusată: a) cândii etii este interegatii
personali în procesiă; b) când va fi rudă de
aprâpe a vre unei părți; c) dâcă esistă inamiciţiă intre membru și una din părți, inami-

cițiă provocată cu 6 luni înaintea recusaţiunii

prin agresiuni, injurii, sei ameninţări verbali
ori înscrise.
Art. 40. Membrulii care va sci că esistă în
persâna, sea vre uă causă de recusaţiune, o
va declara însuşi episcopului, care va decide
decă trebue să ia, part la judecată s6i nu.
In casulii din urmă, episcopulit “li inlocuesce
cu altă persână din cleră.

Art. 41. Consistoriulă ra face mențiune de
casulii recusațiunii în prescriptulii-verbale ali

opiniune

Art. 29.- Consistoriulă, opiniunea sea, însoqită de preseriptulii-verbale încheiatit după
tratarea cestiunii, o va supune prin anafora
episcopului, care o confirmă, decă o va găsi

canonică şi legale,

Art. 33. In prescriptulă-verbale alii consistoriului se va, coprinde: a) numele, pronumele,

stai

sti.
Art. 42. Celă ce va roi să trecuse ra face
propunerea, seca mai "nainte de inceperea desbateriloră.
Recusarea, va fi propusă înscrisii şi subscrisă de propunătorii. adresată episcopului epar-

desbinatii, ele searată în anafora, şi episcopul chiotă.
Ea vă fi -basată pe probe suficiente,
încuviințâză pe aceea ce o va găsi mai temeinică,
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Art. 43. Episcopuli eparchiotii va decide
decă se pote primi sâii nu recusaţiunea, după
validitatea sâit nevaliditatea temeiurilori po
cari ea, se basâză.
Despre apelațiă

|

Art. 41. Apelulă se faca numai în casurile
cari atragi chaterisire sei degradare din treptă (cart. c. 12)..

Art. 45, Apeluli, ca să fiă valabilii, trebue
a) să fi fostii precesii de declarațiune de ne-
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nodă, directoruli studicză tote cestiunile ape:
late cer&ndii, prin metropolitulă preşedinte, actele relative Ja casuri din eparchiele. respec-

tive; le studitză şi observă validitatea, sei, ne-

validitatea temeiuriloră apelantului, decă are
s6ii nu drepti la apel, de se află scinu vre
uă neregularitate în procedura consistoriale;
adună tâte rciinţele necesarii la, complectarea
instrucţiunii, şi despre tâte refereză metropo-

litului preşedinte, care, la deschiderea

sesiu-

nii sinodale, supune casurile la decisiunea, St
Sinodii.
mulțumire cu decisiunea eparchială; b) să fi Art, 49. In apelii nu se va primi nici uă cefostă făcutii în curgerea, termenului prevăduti vere nouă privitâre la altă cestiune, care nu
s'a, făcutii la prima instanţă.
la articolulă 35.
- Art, 50 Sântulă Sinodi recunâsce, ori reArt. 16, Apelulii se va forma prin petiția:
ne adresată metropolitului primatii, preşedin- formeză în totulă sâii în parte decisiunile pritele St. Sinodii, pe lângă care se va alătura mite în apeli.
Decisiunea sea o comunică atâtii apelantului
şi copiă după decisiunea apelată,
Petiţiunea va coprinde in scurtă temeiurile câtă şi episcopului respectivi, spre esecutare.
Art 5Î. Reformarea opiniunii din prima
de apel.
_
Art, 47. Directorele cancelariei sântului Si- instanță prin St. Sinodi nu atrage nici uă
nodi înregistreză petițiunea de apel şi dă a- responsabilitate asupra primilorii judecăto-i
pelantului. chitanţă în care se constată diua dâcă nu se va putea dovedi că ei ai fostii
conduși de vre unii interesă ori pasiune (carprimirii apelului.

Art, 49. In intervalulă

o

sesiuni'orii St. Si-

tag, ce, 15.)

a

RBGULAMIBNIT

PENTRU ATRIBUȚIUNILE DE PRECĂDERE ALE METROPOLITULUI
PRIMATU ALU ROMÂNIEI, DUPĂ CUM S'A MODIFICATU DE ST. SINODU IN
ŞEDINŢA SEA DE LA 26 NOEMBRE, ANULU 1873.
(Decretă No. 2163 din 11 Decembrie 1873)
Art. î. Pe temeiulii legei de la 14 Decem-

Se inţeloge că prin acâsta nu se jignesce întru

bre 1872 pentru alegerea mitropolițilorii şi episcopilori eparchioți, cum şi a constituirei St.
Sinod, mitropolitulii Ungre-Valachizi este totii
uă-dată şi primatit alii întregei P:iânii (art.
17). Totii acolo se stabilesce principiulii că primatulii are. rangulă de precădere înaintea mitropolitului Moldovei.
,
Art. 2. Acâstă
precădere se esprimă atâtii
in preşederea St. Sinodi, câtit şi la oficiile di-

nimică posițiunea neatârnată ab-antiquo a am- belorii mitropolii ale ţărei una, către alta. De aceea

alţi erarchi ai țărei.

de rArchiepiscopi şi Inaltii Prea Sânţiti»aparține de drepti şi mitropolitului Moldovei. .
Art. 6. Sântulii Sinodă represintă de dreptă.
biserica română în faciă cu cele alte biserici
ortodoxe. Relaţiunile acestora cu biserica română se întroținii prin organulă preşedinte'ui
St. Sinodiă, elă apoi le supune la, cunoscința,
Sinodului în cea Mântâiii a sea sesiune oidi-

şi primatulă preşedinte ală St Sinodii,în relațiu-

nile sâleatâtă cu mitropolitulii Moldovei câtă şi
cu episcopii eparchioți, va observaregulile
stator-

nicite de canâne sei de vechile obiceiuri aleţărei.
Art. 5. Titlulă cu care trebue a se adresa
toți erarchii şi clerulii către mitropolitul primată este: Inaltii Prea Sânţituli Archiepiscopil
vino şi la tâte ceremoniile, fiă religidse fiă ci- mitropolitii ali Ungro-Vlachiei, primată alii Rovile, când primatul se află impreună ca cei- mâniei şi preşedintele sântului Sinodă. Titluli

i

Art.3. Cândă St. Sinodva găsi cucale a se vişita
- tu numele s&iăşi
în interesulii bisericei una s6ă mal
multe eparchii ale ţărei, acestă visitare se va face
de preşedintele săi, primatulii României, şi în
casi de lepiuiţă impedicare, de mitropolitulă
Moldovei, în lipsa amânduororii mitropoliţiloră,
Sântuli Sinodi, pentru visitarea eparcliiloră, în
interesele generali ale bisericei, va delega pe

cpiscopulii celă mai vechii în hirotoniă.
“Art. 4. Toţi erarchii şi totă clerulă datorescii
respectulii cuvenitii primatului României, în calitate de preşedinte alii St. Sinodii,

nară sâii extra-ordinară.

|

„u

„ Art, 7. Mitropoliţii României, cândă urmeză

a trece unulă în eparchiile din jurisdicţiunea
celui-Paltii, suntă datori a cere de la acesta bine-cuventare,
Ă
,
-
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Episcopi! eparchioţi, în asemenea, casuri, vorii mările canonice la Sinod către toţi membrii
cere bine-cuvântarea scaunului mitropolitană de din tâtă România, după ce a eşitii în «Monitorulit oficiale» decretulii Domnitorului de convocara atârnă.
Escopţiunile de la, disposiţiunile de mai susii | care a St. Sinodii şi a primiti insciințare desse va face când acestă visitare va, fi a se în- pre acesta de la ministerulii cultetoră.
Art. 9. Ork-cine dintre membrii clerului rodeplini în urma unei hotăriria St. Sinodii, sti

când erarchii bisericei roră fi convocațila se- mână va contra-reni acestoră disposiţiuni cade
sub judecata, bisericscă,
siunile sinodiale stii la ale Sonatului.
Art. 8. Mitropolitulii primată adres6ză chiă-

REGULAMENT
PENTRU

ARANGIAREA

ARCBIEREILOR

(Decretu No. 1189

Art, î. Archieroii titulari români, existenți
astă, ori fi arangiaţi şi titulaţi pe eparchii
în următoratit modă: ”
“
La metropolia

Ungro- Valachiei:

*

a) Prea sânţitulii Ieronim Sevastis, locoteninte a!tieparchiei Mitropolie! Uagro-Valachioi,
cu titln!ii de Ploesceuuiă,

b). Prea sânţitulă Teodorid Sinadon,

loco-

teninte alăeparchiei Râmnicu-Vâlcea, cu titlul
de Craiorânulii.

c). Prea sâaţitulii Ghenadie, fostii Argeşi,

locoteninte a'teparebiei Buzăă,cu titiulă Râm-

nicânulă,

|

d) Prea sânţitulă I6nichie Evantias, locoteinte ali eparchiei Argeșului, cu titlulă Piti-

-gcenul.

La metropolia Moldovei:
a). Preasâațitulii
Iosif Sevastias, locoteninte
alti mitropoliet:dinIaşi, cutitlulii Botoşăntnunii,

b.) Prea sânţitulă Calist Stratonichias, loco-

|

LOCOTENENȚI

din 7 Iuniu

PE

EPARCH!I

1873)

teninte alit episcopiei de Roman, cutitiuli Bacadnulă.
Art, 2. Locoteniaţele

de

,
|
la episcopiele

de

Huși şi Dunărea-de-Josi remânii vacante, din

causă că duoi din archiereiiromâni: prea sânţ tutii Neofit Edesis şi prea sânțitulă Chesarie
Sinadou ai declarati, în adresele lori către
St. Sinodi, că vârsta înaintată nu le mai permite a lua parte la Sinodă sâi alte sertiri publice bisericesci.
Deci, atâtă spre complectarea numărului de

archierei locoteninţi, câtii şi spre a avea nu-.

m&rulă trebuinciosii de membri la sântulă Si,
nodi, ca, nu, prin absenţa la casuri de bâ'ă, ete
săse paraliseze lucrările sinodali, împregiurare

da care sântu'ă Sinodă a fostă ameninţată în

prima,

sea sesiune

actuale,

este

necesari

ca

imediată sântulă Sinodă să procâdă chiariita
loacestă sesiune la a'egerea a duoi archierei
coteaiați, conformă art. 25 din legea respectiră,
dintre membri clerului română ce arii intruni

calităţile cuvenite demnităţii archieresci pentru
posturile vacante ale eparchieloră Huşi şi Dunărea-de-Josă.

REGULA MESE
„PENTRU POSIȚIUNEA SENINARISTILOR
(Decretii No. 1187 din 7 Iunie 1873).
Art. 1. Se va face o nouă împărţire

a tu-

tulorii prrochielorii, atâtii urbane câtă şi rurale,

aşa ca ună parochiă, po câtii va fi posibili, să

l6ce, se va adăoga incă unt diaconi
și uni paracliseră.
Art. 4. La parochie!e a cărora enoriă va fi
mai numerâsă de două sutefami'ii. se va putea

nu fie mal mică de câtii 100 de familii,
Art. 3. Dâcă în coprinsu'ii unei astă-felii de orândui încă uni preotii adjutătorii. Acesta se
parochii ari fi mai multe biserici, tâte se voră va admite şi la parochiele mai mici de două
atașa la aceeaşi parochiă, avendi numai unii sute de familii, cândă enoriașii arii cere şi ari

c'eră, care va face sântele oficii pe rândă în
tâte acele biseriel.
Art. 3. Clerulii unei biserici se compune de
uni preotii parochiă şi duoi cântăreţi, âră pe

la oraşe, unde va cere trebuința şi vorăăfi mid-

voi a întreține ună ali duoi'ea preată.

Art. 5. Seminariştii
de gradului ati [[-lea voră

fi preferiţi la parochiele urbane celoră degradulit I-ii. Se înțelege că acestanu pote ra'ăma

drepturile -câştigate

de mai nainte ale semi-

CULTELORY-
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nariştilorii de gradulii ântâiă, cari, prin îndelungată servicii în posturile inferidre de dia-

coni și cântăreți și prin conduita

esemplară,

voră fi. meritată
a devenipreoți în orașele unde

aă serviti mai mulţi ani,

Art. 6. Seminariştii de pradulă ali II-lea
cari vorii intra în tagma monachicâscă, voriă

fi preferiți monachiloră

fără instrucţiune, In

posturile bisericesci de pe la mitropolii şi episcopii şi alte'e, unde serviciulă arii cere uă
personă din clerulii monachali, precumii este
trepta, de archiereii locoteninte, profesorate!e,
prin seminarii, etc.
"Art, 7. Seminaristuli de ori-ce gradii, care
după finirea cursului, fiindi învitati de episcopulii eparchioti, nu ară voi a ocupa postulă
de diaconi sci preotiîn eparchia unde i se vori
propune beneficio!e. prevtdute da legi, să se
denuncie. guvernului spre ali supune la plata
cheltue!e!orii co a făcută Statului cu întreţinerea
lui, mai alesă dâcă a fosti din numărală internilorii întreținuți de Stată.
Nofiindi: vacanţă în deajunsii în eparehiăpentru număruliă seminariștilorii absolvenţi, epis-

copulă va midloci a, se publica prin Monitorii
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număruli seminariștiloră de prisos, pentru ca
la trebuință
să pâtă fichiămaţi în alte eparchii,
unde arit fi lipsă de preoți.
,
„ Art. 8. Spre a se forma pe viitoră profesori
buni pentru seminarii, este nocosarii a se trămite pe la sedlele theologice din ţările ortodoxe celi pucinii câte patru din elevii ce ai
terminati cumai
bunii succesii cursurile de gradulă ali doilea
în seminarii şi s'ai distinsă prin
bună conduită, şi aplicare la cariera spirituală.
Acesta se. va urma până cândii so vori forma

profesorii trebuitori pentru seminariele țărei, şi
eie singure vorii fi în stare aproduce profesori

capabili de a instrui și educa clerului. .
Art. 9. Pentru a, se putea și în presenti da
uă maibună direcțiune educaţiunii clerului prin
seminarii, este necesariii ca sântuli Sinodsă

elaboreze unii regulamentă

speciale pentru

e-

ducaţiași instrucția clerului, în care să se arâte regulele de disciplină necosarii
la educaţia,
clerului, datorințo!e profesorilorii și programa
de studic!e necesarii pentruinstrucţia, clerului
Un asemenea rogulamenti negreşiti să se presite sâatului Sinodă la sesiunea viitâre,

REGULAMENT
PENTRU

INMORMÂNTĂRI

ŞI PONENIRI

(Decret No. 1186 din 7 Iunie 1973.)
Art,

1.

Familia

repausatului

totă-d'a-una

Art. 5. Afară do onoria sea, nică unui prectil

se va Înțelege cu protoereulii locului, sâă în nu-i este permisii a lua parte la procesiunile

lipsă cu preotul

proestosă

despre

numărulii

funebre

fâră

biletulă de învitare alii protoe-

preoţiloră; diaconilorii şi altori bisericași ce reului.
:
arii dori ca să însoțâscă corpulă repausatului
Art. 6. Preoţii şi diaconii enorieri, unuliă cit
la cimitiri.
toţi, unde vori fi mai mulţi totă-d'a-una vori
Art. 2. Numai acei preoți şi diaconi voriă în- fi preferiţi, şi numai când familia repausatului
soci procesiunea, cari voră fi îavitaţi prin bi- ari voi să învite mai mulți preoți, protoereulii

letulă protoereului stii a locoţiitorului stii,
Art. 3. Protoereulă ra regula ca familia reposatului să pună la disposiţia preoţilorii şi diaconilorii ceruţi de ea trăsuri cară să-i conducă
până la cimitirit.
Ş
Art. 4. La înmormântarea 6menilorii săraci,
convoiul funebru va,fi însocită de unulă din
preoții enoriei, la care aparţivea repausatulii;
preotuli, la asemenea casuri, este datorii
a însocicorpulii repausatului pe josă pent la cimitirii.

va, învia,şi pe alţii. de
anume va voi familia,
tina protoerouli, carele
păi o justă ordine ca
vitați.

la alte enorii, pe cari
stii pe cari "i va desîn asemenea casii va
toţi pe rândă-să fie în.
!
:

Art 7. Pomenirile repausaţiloră se poti faca

la, bisericile parochiali. Când familia repausatului va voi a face pomenirea la, cimitiră, va,
fi obligată a chiăma pe preoții parochiei sâle.
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BB RGULA MALI ST
PENTRU MIDLOCELE DE INTREȚINEREA CLERULUI PE LA BISERICELE
„ INTREȚINUTE DE COMUNELE URBANE ȘI RURALE.
(Decretii No. 1003 din 7 Iaiă 1874).
Art. 1. Ierarchii eparehiali, în înțelegere cu
ministeralit culteloră, vorii aplica măsurele
prevădute prin art. 1, 2, 3 şi 4 din regulamentulă sântului Sinodă, votati în sesiunea trecută
a anului curentii, pentru împărțirea parochilori
şi arangiarea, clerului pe parochii.
Art. '2. Clericii, cari după acâstă, împărţire
şi arangiare, ară fi de prisosit pe la unele parochii, se vorii permuta la parochiele unde vă
fi trebuință de dânşii şi unde le va fi asigurată
esistența. Clericulit carele nu arii voi a seper-

mutala altă parochie,

unde

este

trebuinţă,

perde dreptulă de â cere ameliorarea întreţinorii sâle de. la comună, elii- rămâne în statuquo anteriori, înțelegându-se că elit este mul-

țumitii cu':posițiunea sea,

.

Art. 3. Nu se permite pe viitorii ase chirotoni preoți s6ii diaconi pentru ver-uă biserică
“peste numărulii acelora ce se voră constata
- trebuiucioși după împărțirea parochielori şi arangiarea clerului,

prevădută

prin

art.

| alii a-

cestui regulamentit. .

De asemenea şi construirea de biserici noue

se permite numai pentru parochiele regulate
după disposițiunile menţionate în art. 1 ală
acestui regulamenti.
Escepţie se admite numai în casuli când
construitorii bisericei noue ară asiguri midlâce
proprii pentru întreţinerea bisericei şi ac!erului necesar,ii.
-

Art. 4. Pentru întreţinerea

bisericele comunale

clerului

ținerea, clerului pe la bisericele Statului atât
urbane câti şi rurale,
.
Art. 5. Pentru întreţinerea clerului de la, bise-

ricele comunale precumii și pentru alte necesare
cheltueli spre întreţinerea cultului, se voră în-

ce ari fi

posedândă acele biserici, proprietăți hărăzite
de pioșii crestini pentru întreţinerea clerului
şi-a bisericelorii apre eterna, lorii pomenire;
b) Ofrandele în bani ce dai pioşii crestini

în timpuliă sântelorii oficii în biserică, precumil

la proscomidie, la anaforă, la cununii, la botezii, de asemenea, sărindarele, ete. Totii aici se
rapârtă ofrandele ce se depunii de pioși în unuli
din cele duoă discuri ce se portă prin biserică la finele liturgiei.

Tâte aceste ofrande se depună de către pa-

rochii în uă anume cutie încuiată și pecetluită
cu pecetea bisericei. Ea se descuide la finele
fie-cărei săptămâni, în presența tutulorit eleri-

ciloră bisericeloriă, se numeră

ațlați în cutie şi distribuţia lori se trecilauă

anume

condică

ce

se păstrâză

în

biserică,

şi

sub-scrie fie-care de ceea ce a primiti.
Art. 6. Ofrandele ce primescii clericii pentru oficii serârşite în particolarii pe la casele

onoriașilorii nu întră în categoria ofrandeloră
depuse în biserică. Ctericii nu suntă datori A

banii depuși şi

se impartă în dout părți egale: uă parte o ia

parochulă. cu ajutorul stă şi o împarte deuă

.

da, comptii nimenui de dânsele.

Ari. 7. La întreținerea cultului şi abiseri-

cei serrescii:
.
a) Ofrandele în objecte, precumii: materii de - '
vestminte, pânzeturi, tămăe, lumînări, untă- -:
de-'emni, prescuri şi alte hărăziri pentru trebuinţele cultului. Tote acestea se dai în pri:
mirea, şi păstrarea 'epitropiloră spre a le între- buinţa după destinaţie;
b) Discul alii duoilea care în de comun se pârtă
în biserică în dilele de s&rbători, uă-dată cu celă

amintiti mai susii pentru întreţinerea clerului ;

c) Venituli pangarului sâii ală luminăriloriă,
Art. 8. Pentru a se putea constata venitulii
ce producii aceste resurse destinate pentru în-"
treținerea cultului şi pentru reparaţiunile necesare la biserică, epitropia la finele fiă-cărei
luni le va trece în uă anume condică, sub adeverirea a totii clerulii bisericei.
Art. 9. Dâca resursele. menţionate în. articolele precedente nu ară fi în deajunsă pentru

pe la întreţinerea clerului şi a cultului. primăria lo-

se va lua de normă între-

trebuința:
a) Veniturile de la proprietăţile

potrivă, între dânşii, cea altă se împarte în părți
egale după numărul celor-alţi clerici. Banii

cală va veni în ajutorulii bisericei procurându-i neajunsulii din alte renituri comunale, conformi legii comunale (art. 11, 12, 119. lit. m).
Art. 10. Uă cestiune principală, de la care

depinde bunulii resultată alu măsureloră pro-

puse pentru ameliorarea posiţiunii clerului şi
a bisericeloriă, este buna şi consciinți6să ad.
ministrare a avutului bisericelorit comunale.
Spre a ajunge la acestă resultată, se cere

a se modifica, sistemulă de administraţiă esis-

tândă în presentă, ca unulă ce din practică s'a

dovedită rițiusă, și anume sistemulit administrațiunei: avutului bisericescit prin uă singură
pers6nă numită epitropi. Aceşti epitropi, cea

mai mare parte, dâcă nu toți, administreză a-

vutuli bisericescii arbitrarmente şi mai multi
în profitulă lorii, De aceea biserici cu capita-

luri şi venituri însemnate ai rămasi în miseriă Și ruină. Este cu neputinţă a'i controla cu
sistemulii actuali. Să se institue în loculă acestei administrațiuni unipersonale, uă administrațiune colegială compusă din trei persâne.
Acestă administrație, spre conformare cu legea

comunală, şi în viitoră va purta numirea de e.
pitropia bisericescă,
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Epitropia acesta se va, compune: 2) din
rochulii bisericei: b) din unii membru numiti pade
guverni dintre enoriaşi şi c) din unii membr
u

alesă de enoriași, şi întăritii de primăriă,

Art. 14. Acestorii cpitropi se ra încredința,
păstrarea și administrarea avutului biseric
e-

lori comuuale și a veniturilorii

la proprietăţi câtă şi acele

ționate mai

susă.

atât cele

de

accidentale, men|

Art, 12, Când uă parochiă ari avea, câteva, biserici, administrația lorii se va face de
acetşi epitropiă a parochiei diu care ele facii
parte,

-

Art. 13. La finele fie-cărei luni, membrii
cpitropi se voriă întruni la biserică, rorii constata venitulă produsi de discti şi de alte ofrande în profitul bisericei, precumii și de
venitulii pangarului, în bani Şi în ceră, le voră
trece în condica renituriloră, unde sub-seriindii membri epitropiei, vorii adeveri apoi ca

PUBLICE
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semnațiuni se vorii păstra de epitropiă. CapitaÎnlii depusi la casa de consemnaţiuni se pote
lua numai la trebuințe urgente ale bisericiloră,
constatate de autoritatea, eparchiave.
Art. 18. Fiă-caroepitropiă va avea uă ladă de

feri cu trei încuetori diferite, unde se vori păstra

banii şi documentele bisericesci. Cheile de la ladă
voră fi împărțite între membrii epitropici.
La deschiderea Jădei toți membrii epitropici
voră fi presenţi.
.
Art. 19. Pentru liquidarea compturiloră bisericesci pe timpulă trecuti pânâ acumit se vorii
institui de guvernii comisiunii speciale în fiăcare enoriă compusă din duoi enoriaşi Și din
parochulii respectivă. Epitropii cari, |, cereetare, se vorii doradi de comisiuni că ai abusată
de averea. bisoricescă voră fi daţi justiției,

Art, 20. Reparaţiunile

şi alte îmbunătățiri

la biserice!e comunale se vorii face după aprobarea episcopu'ui eparchiotii prin iniţiativa primartori şi clericii bisericoi.
_
măriei, a epitropiei, ori a protoereu'ai respeeDe asemenea vorii trece între cheltucli şi tiviă,
care, în revisiile sale, ară constata nebanii primiț: de clerii pe stptămânele trecute cesitate
a vor-unoriă amoliorără la biserică,
din acea lună, de pe condica, menționată la
Art. 21, Bisericele în gonere cari ai nidart. 5, lit. b, sub-scriindi asemenea ' membrii l&ce
proprii îndestulătâre potii întreţine pe aşi clericii cari aă primită acele ofrande.
tăția, clerici pe câţi epitropin ori ctitorii ară
Art. 14. La Âncle anului, epitropia va în- cere,
asigurându-le însă întreţinerea prevegută
cheia, comptă de tâte încasările și cheltuelile
art, 4,
anuale cu întreținerea bisericel şi a clerului, în Arţ.
cari, de asemenea se vorii adeveri de totă în tote 22. Epitropii!e vor introduce pansgarulă
bisoricele comunale, fiă urbane, fă rurale.
clerulii bisericesc și se vori depune la pri- Pentru
care ele roră area unii depositii de lumăriă uă-dată, cu budgetuli anului viitori, minări bune
conformii legii comunale (art. 71, No 13), La ivi din partea,do ccră, după trebuințele ce starii
pioșilorii enoriaşi,
compuaerea budgetului epitropia va cousulta
Art.23. Po lângă miglâcele indicate mai susă,
pe preoții bisericei şi pe 'protoerculii respec- cari se raport
tâte bisericele cumunale, atâtă
tivii, conformii legii comunale (Art, 71, No 13), urbane căâtii și ălo,rura!e,
c'erulă do la biserici'e
Art. 15. Primarilorii să se pună îndatorire din comunele rura'e
are în profitulii seit unii
de.către guvernu a aplica cu santitata art, 71 și numeri de pogâne de pământi
i pentru agricu'tură,
96 din legea comunale pentru cereetarea comp- 1 se recomandă
turiloră şi budeetelorii epitropiilori bisericesci, a deveni învățăto încă aptitudinea, şi zelulă de
rii la sc6lele comunale, posturi
şi a le aproba până la fiue!e lui Ianuarit,
cari suntii salariate de guvernă. După serviciulă

Art. 16. La casă cândă compturile şi budge-

too bisericesci nu s'ar fi cercetati de către primăriă, parocholii va însciinţa, pe protoercii, eră
protoereută va, raporta îndată episcopului eparchiotă, care, la rândul scii,va intervenila guverniă, denunciândii neregularitatea primarului şi
cerândii legalitatea.
.
,
Art. 13. Escedintele ce ari urma la finele
anului din veniturile bisericesci se va, depune
de epitropiă la casa de consemnaţiuni și procentele lorii anuale se vorii trece între veniturile

bisericesci anuale. Bileturile de la casa de con-

divinii, nici uă ocupaţiă alta, nu este mai compatibile cu preoţia, ca ocupaţia, cu instruirea şi
educarea, tinerimci,
a
Acestii regulamentii s'a votatii de câtre SântuliiSynodi ali sântei biserici authocephale ortodoxe române, în ședința sa, din 12 Nocmbre,
anulu

1873,

cu majoritate

de

10 voturi

contra

a î, fiindă şi uă abţinere de la votă,
,
Preşedintele Sântului Synodi, Athanasie
Râmute,

o

(L. S. St. Sinodă).

CARa
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MINISTERIULUI

:

REGULA NIN
PENTRU SERBĂTORILE CE 'TREBUE A ŢINE CREȘTINII ORTODOXI
IN OURGEREA ANULUI.
_(Decretii No. 1391 din 3 Iulie 1874).
Art. 1. Sărbătorile religiose

în România se

Tote aceste sânte dile enumerate până acuma se serbâză prin repausit de alte lucrări şi

recunoscii şi se stabi'escii următârele:

1. Toto duminecele de peste ani, în cari se petrecândă în îndeletniciri duhornicesci precum:

cuprinde şi duminica Pascelori, a cărci serbare

mergerea, la biserică spre rugăciune şi ascultarea; cuvântului lut Duranedei, a casă prin ce_ 2. Cele 12 serbători dominicale sâii împtră- tirea cărţiloră folositâre de sufletii, pentru buna
tesci, anume:
educare a familici, prin facerea de bine la cei
8). Nascerea Născă Grei de Dumnegeii, la 3 nevoiaşi, prin cercetarea bolnariloră, moi alesii
Septembre.
aceloră fără adjutorii şi prin alte fapte bune,
b). Inălţarea S-tei Cruci, la 14 Septembre.
căci serbătorile suntă destinate de biserică ac). intrarea în biserică, la 21 Noembre,
nume pentru cultura spirituală şi pentru înbud). Nascerea, Mântuitorului, la 25, 26 şi 27 nătățirea morarurilorii.
Decembre. Art, 2. Serbătorile naţionale în România suntii
€). Botezulă Domnului, la G Ianuariiă.
următorele:
£). Intâmpinarea, Domnului, la 2 Februariă.
1. Aniversarea nascării M. S. Carol 1, Dom2). Buna-Vestire, la 25 Martiii.
nitorulii României, la S Apriliă.
h). Schimbarea la faciă, la 6 Augustă.
2-—Onomastica M. $. Dâmnci Elisabetha, la
i). Adormirea-Maicei- Domnului, la 15 Augustii, 24 Aprilie,
j)
Intrarea Domnului în Ierusalimi sei
3. Intronarea AM. S. Domnitorului Carolă I,
Duminica, diinaintea, Pasceloră,
la 10 Mai,
|
k). Inălţarea Domnului, Joui, la 40 dile după
Sărbătorile naționale se voră serba în totă
Pasce.
fra prin solemnitate religi6să în tte bisericele
1). Pogorirea Duhului Sântii şi Sânta, Treime, urbane şi rurale din România. După săvirşirea,
Duminecă şi Luni, la 50 dile după Pasce.
S-tei leturghii se va celebra. Te-Deum după
3. Următârele gile ale sânțilorii pe cari cu rânduiala ce se arstă în cărţile de Te-Dcum ce
deosebire "i-a respectată crestinătateă, pentru suntit date pe la biserică deierarchii eparchiali
virtuțile lori cele mari:
şi fără ca preoţii să ascepte alte ordine pen_
8). Sântuli ierarchu Vasile celii Mare, !a 1 tru aceste serbări.
|
,
Januariii, cândă se serbâză și anuli noii îmArt. 3. Ori-ce alte serbători superstiție
preună cu tăierea împregiurii a Domnului,
precumii: Jouile după Pasce, Rusaliele, loca,
b). St. Ioan Botezătoruli, la, 7 Ianuarii,
Ilie, Pălie, Pintilie Călătorulă, Ropotinulă,
c). Sânţii trei ierarchi, Vasile cel Mare, Grigo- Drăgaiea, Paparuda, Circorii, Filip, Chirica,
rie 'Teologulă şi Ioan Chrisostomu, la 30 Iannariii. Schiopulă, Vinerea, suntii opritea se serba ca,

continue 3 dile: Duminică, Luni și Marţi.

d). St. marele martiră George, la23 Apriliii.
e), Sânţii împărați Constantin şi Elena, la 21
Maiă.
ă

î), Nascerea sântului Ioan Botezătorulii, 13
24 lunii.
.
2). Sânții coriphei Apostoli Petre şi Pavelii,

la, 29 Tuniă.

.

h). St. profetii ilie, la 20 Iuliă.
i). Tăierea capului St. Ioan Botezătoruli, la
29 Augustă,
,

k). Cuvi6sa Parascheva,

la 14 Octombre,

D. St. marele martirii Dimitrie,

tombre.

la 26

Oc-

m). Sânţii Arhangeli Michailă şi Gavrilii,
la 3 Noembre.
n). St. ierarchii Nicolae, la 6 Docembre.
4. Afară de acestea suntii serbători locale,

precumii: dilele hramuriloru s6ă aniversărilorii
templeloriă fie-cărei localități, aniversările sânțilori ale căroră St, moşte se află depuse

pe

a locurea; acele gile se serbâză numai în localităţle respective,
”

nisce rămășițe din timpurile idolatrici, şi cari

nu aduci nici un folosii sufletescii, ci numai
pagube celorii ce le serbâză împedicându'i de

la lucrări folositâre şi dândă ocasiune
treceri deșerte şi vătămătâre.

la pe-:

Preoțilori se pune îndâtorire a sfătui pe e-

noriaşii loră de a, părăsi asemenea

sărbători

păcânesci câri nu sunti potrivite cu demnitatea
ereştiniloră, cu bunele moravuri şi cu invtţăturile S-tei evangelii şi ale bisericei.
Art. A Acostii regulamentit se va tipări și
împărţi pe la tote biserice!e ortodoxe din România spre a se ceti în audulii poporului și a
servi de regulă pururea clerului, şi pentru

deosebirea şiilelorii de serbătore de cele lucră-

tore

tegu'amentulii se ya incadra,

şi atârna pe

părete in altarii,
Acestii regulamentii s'a votati de St. Sinodă
în ședința sea din 29 Mai 1874.

E eu

Preşedintele St. Sinodii, Athanasie Romnic.
(L. S$. St. Sinodii).

CULTELOR

ȘI

INSTRUCȚIUNEI

- REGULA

PUBLICE

IBT

PENTRU JURNALULU

BISERICESCU

(Decretii 70. 1125 din 27 Mai
Art. 1.: Conformii art. 16 din regulamentulti
sântu'ui Sinodii, pentru disciplina, bisericâscă,
se va eda în capitala României unii jurnalii bi-

sericescă.

,

27

1874.)

mulii. teologicii emanate de la profesorii stă elevii seminarielorii şi recomandate de ierarchii
eparchiali.
Lucrările sântului Sinodă ală bisericei române,
Noţiuni istorice despre starea, religiunii şi a,
bisericei la cele-aite naţiuni omodoxe precum

Art. 2. Jurnalulii ra purta, titlu de: Biserica
ortodoxă română.
.
Art, 3. Jurnalulă va eşi nă-dată pe lună în şi la cele eterodoxe.
:
i
broşuri celii pucină de câte 5 csle broşura, forDe asemenea analisă a diferite cărţi religimatulii în 8, pe chârtiă bună.
se ce se publică în străinătate şi au uă înArt. d. Numărali esempiarelorii va, coreş- semnătate Ore-care.
punde cu numărulă persânelorii clerului în serExplicarea renduelelorii şi -a citirilorii bise„vieiă la bisericele din tâtă ţâra și la alte în- ricesci din punctulii de vedere dogmaticii, mostituţiuni bisericesci Numtrulii esemplarelorii rală şi istoricii.
.
„pote să fă și iai mare, dâcă sară ivi cereri
Anunciări, analisă şi critică asupra cărțilorii
din partea, şi a abonaţilorii particnlari.
religidse ce apari în ţeră.
Art. 5. Toţi preoții şi diaconii parochiali, su'Traducţiuni alese din operele sânţilorii păperiorii monastireloriă, ingrijitorii de pe la bi- rinţi mai alesi de acele ce sarii acomoda la
serici, directorii şi profesorii de pe la semi- trebuințele stării actuale ale bisericei și ale ponarii și ori-cari clerici în servicii publice suntii porului români. obligaţi a citi acestă jurnali, pentru a se instrui
Lămuriri asupra canânelorit biscricesci, cari
în coea ce priresce datoriile lori bisericesci, prin nesciință seră esplica întruni sensii eroArt, 6. Iu juruală se vorii trata următârele natii şi răi ințelesi,
materii:
In genere ori-ce privesce la învăţătura dog„Despre necesităţile intelectuale, morale, mate- matică, morală. disciplinară şi la, cultulii ortoriale ale clerulu
şi iale bisericelorii, din România, doxii, precum și la progresulii bisericei române
Tratate asupra istorici bisericei Românilorii. spre destinațiunea sea spirituală.
„Biografii de ale păstorilorii bisericei române
Art. 2..Pentru redactarea şi administraţiuşi ale altorii persâne însemnate ce aii conlu- nea jurnalului bisericesci se va institui uni cocratii pentru prosperitatea ei.
.
mitetii compusii din trei membri-redactori resDatorinţele morale şi reliai6se ale preotului pousabili. Membrii acestui comitetii se voriă nucătre societate.
mi de sântulii Sinodii.
Despre învățămâ: tulii religiosii în Roniânia,
Art. 8. Poti fi primiți ca colaboratori ori-ce
Intemplări din istoria generale a, bisericei persâne crudite, ale cărorii scrieri comitetuliicreştine şi în specială ate celei ortodoxâ, mai redactori le va găsi meritabili de a, fi publialesii acc:e relative la trebuinţele contimporane cate prin jurnalului bisericescit.
,
ale bisericei n6stre,
Art. 9. Jurnaluli va î serisit în0 limbă coModeluri de conduită morate şi viâţă evan- rectă pe câtit se va putea popm'ară şi accesigelică din tote stările -socieţății.
.
bi'e înțelegerii comune. Neologismele se vorii
Modeturi de activitate şi zetii păstoralii, lu- întrebuința numai unde va core estetica, şi eate din iștoria bisericâscă generale şi din riâţa sactitatea esprimăriiideei. Termerii nuci vorii
poporului României în specială.
fi explicaţi în notițe.
Esplicaţiuni la citirile bisericesci anua'e din
Art. 10. Stylul jurnalului trebue să fie demni.
apostolii și evangeliă,
Nu este permisă nici unii felit de personalități,
Predice la tote duminicele şi serbătorile a- cu atâta mai pucină atacuri adresate cui-va,
nuale, spre a se citi poporului în biserică la Chiar la atacuri personale:
din partea altora,
oficiulii divină.
jurnatulă să respundă trecândii peste ele și comApărarea, bisericci şi a instituțiunilorit ei con- bătândă purii numai idea eronată co arifi etra atacurilorii ce i sari adresa ori de unde, misă de atăcători contua, redactoritorii ori a,
fie cle provenite din intenţiuni maliţiose,fie din jurnalu'ui seii asupra ori-cui.
Art. 11, Nimică ce nu ară fi în spirituliă în- ignoranță, opunândă rătăcirei, adevărul.
Pradicările şi ulte lucrări privitâre la admi- vețăturei bisericei ortodoxe nu pote fi admisii
nistraţia eparchiaă şi în genere la prosperi- în jurnal do câtii dOră spre combatere și res: tatea bisericei nâstre emanate de la ierarchii pingere.
ț&rei pentru eparchic!e respective precumiă și
De asemenea ori-ce cestiune ce nu se raori-ce alte lucrări theologice şi bisericesci sară portă Ja materie!e specificate mai susi nu se
admite in: co'6ne!e jurnalului.
recomanda de denşii.
!

Predice, dissertaţii și alte compuneri în ra»

Art. 12. Abonamentele se voră face prinad-
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minstraţiunile eparchiale şi anume prin protoierei, cari voră trimite la redacţie liste de

numeru'i preoțilorii şi diaconilorit aflători prin
districte, cră redacția va trimite protoiereiloră
numărul cerutii de exemplare.

Acestia le vorii distribui după destinaţie.

Art, 13. Preţulii abonamentuluisă fie redusi
la minimulă posibilii, coprindendu-se în elă
costulă tiparu'ui, remunerariulii redactoriloriă
și ate necesarie che'tuole,
Art, 24. Banii îi voră aduna de la abonaţi,

proicereii Ja fie-care jumătate de ană şi”i vorii

trămite redacţiei.
Art. 15. Comitetulii redactori vaţine comptabilitatea regulată de tâte cheltuelele şi de
totă venitul, spre a da comptă sântului Sinodă, la finele anului, despre stavea casei sc!e,
cândi îşi va face şi Dudgetutii specială pentru

redacţia jurnalului,

MINISTERIULUI

Art, 16, Redactorii roriă fi remuneraţi cu o-

norare cgale cu ale profesorilorii seminariilorii
de gradulă ali II-!ea.
Art. 13. Unulă din membrii va fi denumită
preşedinte de către sântuli Sinodă.

Art. î8. Comitetulă-redactoră îşi va procura,

toti felulii de jurnale bisericesci străine ce le
ari crede clii necesare pe compta casei jurnalului.
Acelea, rorii fi proprietate a redacțiunii şi
vorii forma .biblioteca sea.
Acesiit regulamentii sa votati în unanimitate do câtre sântulă Sinodăali sântei biserici
autocefale ortodoxă românăîn şedinţa sea din
6 Noombre anulii 1873,
Președintele sântului Sinodă, Nifou, Mitropolitulii Ungro-Valahiei,
(L, S. St. Sinodi).

SR ESMAUL ANES
PEATIU

ORGANISARIEA

SERVICIULUL

ARCIIIVELORU

STATULUI.

(Deeretă No. 1236 din 11 Iulie 1872)

TITLUL
Dispasiţiuni
Art.

|
generali

1, Serviciulă archivetorii Statului de-

piude de ministerulă

cultelorit și iostrucţiunii

publice,
Art. 2. In archivele Statului se depună cu
inventariit acto'e de interesiă pablicii cari nu mai
sunt trebuincioso ministerelorii sc autorită-

țilorii dependiuţi de ministere.

Art. îi, Documentele depuse în archiva Statului potii fi rădicate provisoriă, după cererea
ministrilorii respectivi, trămițându-se de direcțiu archivelori cu anume inventar,
Aceste acte însă sub nică unit cuvânt nu se

sori trămite afară din ţră,
Art. 4. Personaluli
se compune :;

serviciului

archivelorii

Pentru archiva din Ducureşci
1 directore;
> archivisti de elasa I, din cari
translator de limba slavă;
3 archivisti de clasa II;
î archiviști de clasa LI;
1 translatorii de limbn elenă;
3 copişti caligrafi;
3 copişti;
3 servitori;
Pentru archira din Iași
1 cap de serviciii;

1 ajutoriăi de registratoră :
1 copistii;
1 serritorii,
Art. 5. Impiepaţii archivelori Statului se
înainteză după vechime si se revocă prin deeretii domnescii după propunerea ministrului,
basată pe recomandaţiunea directorului archiveloril.
Pentru posturile de translatori de limba,

grâcă şi slavă cerându-se

cunoscințe

speciali,

se poti primi şi pers6ne afară din cancelariă,
supunându-se la concursi.

Copiştii și caligrafii se numescii

prin

cou-

cursă dintre bacalaureaţi, cari voră îi obligaţi

a şi urma la tre-una din facultăţi.

Concursulii se publică priu Jfonitoră.
Art 6. Servitorii se numescii d'a-dreptulii
de directorulii archivei.
Art. 7. Servicinlă archivei din Pucuresci se
imparte în duoă secţiuni:

1 secțiunea, istorică și de Stati;

2 secţiunea bunurilorii pubiice.
unul

şi

TITLUL
Atribuţianile

11:

direciorelui.

Art S. Directorului "i este incredințati iul-

ministraţiunea, archivelorii Statului, avendi tâtă
respunderea, serviciu'ui. Eli dirize tote lucră-

rile, sub-scrie

espediţiunile şi legaliseză

co-

pie!e actelorii aflate în archive. Ori-ce cereri
ale autorităţilorii relative la actele depuse în

„archiva,

directorii,

Statului se

faci

MWa-dreptuli

către

.

CULTELOR
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Elă e datori a da la lumină pe fiă-ca
re anii conservarea, clasificarea şi iuventarierea,
cu cheltud'a.. Statului un indice scă catalo
gă telori privitâre la proprietățile Statului, acde actele din archivă, cari poti servi
cum
la isto- și alegerea și clasificarea titlurilorii
ria și chronotogia țărei, Acel indice
acestori
va
coproprie
tăţi
şi
transcr
ierea lorit în
prinde: data, numele şi unii estractiă
pe scurtă ciali, cândă personalutii. archivei condici spese va mări.
ali actetorii în cestiune,
Eli
dirige
corespondințele relative Ja, primiArt. 9. In casă de lipsă, directorulă
este
rea
deposit
elorii și la trămiterea, actelor ceinlocuitii de celii mai vechii archivistă
clasa. IL. rute de autorități.
Art. 16. Eli contra-semnâză corespondinţa
Atribuţiunite archivistilorii de clasa
I.
speciale a secțiunii scle,
Art. 13. Trauslatorulii de limba, elenă este
Secţiuinea istorică și de Statii.
ataşatii pe lângă secţiunea, bunuri!orii publice.
Sarcina sa este traducerea actetorii din limAri. 10. Acestă secţiune se aHă sub dirceba grâcă, colaționarea, şi verificarea, lori.
țiunea unuia din archivistiide clasa I, respon
|
Eli contra-semnâză, actele traduse de dânsabilă de actele privitâre la acea secţiune. Suiii
și
dă
concurs
ulii
stii
ca
şi
transla
torulit
Art. 11. Atribuţiunile sâ'e suntă: primirea,
de limba, slavă la facerea indicelui de care
conservarea, clasificarea Şi inventariere
a ac- menționeză art. 9.
telorii istorice, administrative, legislative şi
Îudecătoresci,

Art. 12. In acestă secțiune suntii concen"trate: corespondința, generale a serviciului
relativă la personali, materiali, locală şi mobi:
lierii şi la conservarea depositelorii extraor
dinare și a actelorii de natură, escepționale,
precumă: depositulă actelorii particulare,
formă art. 750 din codulii civile, etalâuconele
prototipe ale măsuriloră şi greutățilori
se vori admite de Statii; cumii şi tipuril cândă
e monetelor

ii naţionali cândii se vorii depune în

archire; în fine coraspondinţa pentru primire
a,
positelorii şi trămiterea, acteloră și dosarel deorii

cerute de autorităţi,
..
„__Art. 13. Elă contra-seraneză corespondinţaĂ
relativă lo, serviciul

otheca archivei, cumi
fiă și de sigilografiă,

sti,

îngrijesce

de .bibli-

şi museulă de paleogracândă se voră înființa

Secțiunea bunuriloră, publice,
Art 14. Acâstă secţiune stă sub direcțiunea
celui d'ală II-lea archivistă -de clasa ],
responsabilit de actele privitâre la acâstă secțiune. Elă este toti-uă-dată și translatoră
de
limba slavă, până se va, putea îufiiuţa
ună
postă întradinsii pentru acesti sfârşită.
Art, 13. Atribuţiunile s6le suntii: primirea,

TITLUL III

Despre

congedii,

Art. 18. Ministrulii singuri dă congedii
tuturorii impiegaţilorii archivei, după recomandațiunea directorului. Cândi unii impiegată va,
lipsi de Ia servicii fără congediă, se_va considera demisionată.
,

TITLUL

IV

Disposiţiuni irausitorii.
Avi. 19. Archiva din Iaşi pârtă numele de
archiva sucursale. Ea păstreză, depositele administrative și judecătoresci ale districtului

Iași şi ale tuturorii autorităţilorii locali, cumii
și tote actele diplomatice până Ia anul 1859.
Ea va, urma serviciul s&i ca în trecuti
sub conducerea direcţiunii generale din Bucu-

resci.
Art. 20. Dupe înființarea archivelorii județene, aceste archive voră fi sub priveghiărea,
şi conducerea direcţiunii generale a archivelori.
A

E CURA SBR
PENTRU

ESAMENILE
(I)eerctii No

GENERALE

DE

LYCBE..

1390 din 3 Iulie 1874).

Ari. i. Se ţine pe fiă-care anii dnoă sesiuni pucină 5
profesori. Lista lori se va forma din
peutru esamenile generale de Iycee. Autâia
rectorele universităţii celii pucinit cu 15 dile
i de la 1—15 Maiii, a duoa de, la, 15 Soptemva
- inainte, şi după co va fi aprobată de ministerii,
bre pâut

la 1 Octombre.
se va comunica fiă-cărui din membri, Nu va puArt. 2. Esamenile suutii publice, şi se facă
in Bucurescă şi Iaşi, una scrisă și alta orale. tea fi membru în jurii profesorulii care dă lec| țiuni de studiile locale în institute private,
Juriulii esaminatoră so va compune din celă
Art. 3. Candidatulii, la, esamenuli generali

-
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va depune în termenul hotărită prin art. 6, lui, trebue să traducă din scrierile lui, citite
la cancelaria universităţii, unde are intenţiunea, conformă programei Iycee'oră, ori-unde i se ra

a trece esamenu'ii, documentele următbre:
2). Actulii de nascere, constatândă că este în
“ vârstă de 16 ani celii pucini.
b). Cererea, de a fi admisă la esamenulă peneraliă, scrisă, întregă de mâna candidatului,

sub-scrisă cu numele și pronumele săi.

Art. 4. Candidatulu care
lele publice, fie în ţâră fie
va, fi primiti la esamenuli
numai dâcă va presenta, ună
2

cutii Iyceută comp!ectii.

a urmati în sc6în strâinătate, nu
generalii, de câtă
certificată că a fă-

Art, 5. Candidatulă ce șa fi urmatii studiile
în parte, sâii în institute private, va trece esamenutii generali, notificândit mai ântâiii că a
urmată cursuri identice cu acelea ce se propună în Işceă,
”

arăta de esaminatoră.

După aceea candidatulii va fi întrebatii:

TI). Asupra fi'osofiei,
II,
»
historiei și geografici.
II.»
matematicelorii.

IV).

„

seiinţelorit fisice,

V),
_»
- sciințelorii naturale.
Intrebările se vori mărgini în limitele programei Iyceale, făctndu-se de către juriă, pentru fiă-care sesiune, deosebite bilete în numără

îodestulătorii, spre a fi trase la sorţi de candidaţi.

|

Proba orale ţine celii multă 5 cuarturi de oră.
Art, 13. Dcosebitele părţi ale esamenului ge-

:;

ncralii se însemneză prin unuli din numerile
10, 9, 8, 7, 6. 5,4,3,2, 1, unde 10 corespunde
cu o cunostință desărârşită
a materiei, 6ră una

*
:

Art. G. Registru de înscriere se va deschide
cu 15 dile mai înainte de începerea sesiunii şi cu uă totală nesciinţă,
se va închide neapăratii la 6 ore sâra, în giua
Art. 14. Candidatulii va fi primită când a- ;

de pe urmă.
Art, 3. Ori-care candidată inscrisi în modă
regulatii ra trebui se fie esaminatii în sesiunea,
pentru care s'a înscrisă,
Art. 8. Președintete juriului, înainte de începerea probeloră, hotărasce diua în care va f
esaminati fie-care candidată.
Art. 9, Ori-care candidată, ce fără motive

valabile nu respunde la apolulă

numelui să,

în diua în care i sta ar&tatii, remâne a fi esaminată pentru altă sesiune.
„Art. 10. Proba înscrisă şi proba orate, din
care se compune esamenuli, nu se vorii face
în aceeaşi
di.
Art. 11. Antâia probă co so faceîn două gile
coprinde:
.
I. Uă versiune de limba română în cea, latină, de greutatea, acelora ce se dait în cea de
pe urnă clasă de Iyceit.
II Uă versiune din limba grecă în cea română, luată din autorii co se traducii ia c!asole lyecului,
.

III. Uă composiţiune literară în limba română.

1V. Uă întrebare scrisă asupra unui subiectii
de matematice, din materii'e propuse în elasele superidre ale Iycaului,
.
Pentru fiă-care din aceste proba scriso se va
acorda, candidaţilorii maximum de 3 ore.
Textulă versiuniloră şi subiectul compuneriloră se hotăresce de juriulii esaminatoriiîn
chiar (liua în care se face proba,

Dece candidaţi celii multi potii face la ună

locii proba scrisă; ei suntii puşi sub privogherea
necontenită a unuia din membrii juriului,
Candidaţii nu potii avea nici uă comunicare
în afară, nici între denșii, snb pedepsă de escludere. Căr'i'e ce li se iuvoosri sunti numai

dicţionare de limbi şi de tab'e de logarithmi.
Art.

în

urnă

12. La inceputulă probei orale se punii
nume'e

autorilorii

latini, greci şi fran-

cesi, în programa, Işcealarii rursnlii superioră,

și apoi candidatuli, trinendă nume

autoru-

dunândii nota mediă, de la proba scrisă cu nota ::
mediă de la proba orale, şi împărțindu-se cu .:
3 va da drepti resultații cel pucini nota 6.
Va fi respinsă în casulii contrarii.
Art. 15. T6te materiile esamenului suntit obligătâre. Candidatul: e datorii se dovodescă
că tâte "i suntă cunoscute,
Ace!a care ra avea mai pucinii de câtii nota

3 la una, din materii!e programei va fi respinsit,
Art.

16. Juriuli

esaminatori

descoperindi

ver-uă fraudă trebue se încheiă în privinţa acesta, ună preseriptiă-verbalii, pe care îl ra înainta, ministerului cu ună raportii speciali, și acâsta va pronuncia, după împregiurări nu numai
respingerea candidatului pentru acea, sesiune,
deră şi ridicarea dreptului de a se presentala

esameni pentru una stii mai multe sesiuni viitore.
Art.

1. Preşedintele

juriu'ui

încheiă

uni

prescriptă-verbalii de fiă-care ședință, sub-is-

călită de toți jurii,
Aceste prescripte-verbale, tab'oulii notelorii
şi conclusia, juriului se înainteză ministerului
spre aprubare, dimpreuuă cu probele scrise

ale candidaţilorii. Preşedintele trămite aseme-

nea, listi de numele candidaţilorii respinşi.
Art. 15. Alinisteruli, observândi prin consiliulii permanentii lista de formă seă prea multa

indulgență în primirea ver-unui candidati, va
pute» respinge conclusiunea juriu'ui.
Art. 19. Se voră elibera candidaţilorii primiţi de jurii şi aprobaţi de ministeri diplome

date în numele ministerutui cultetori şi instruc-

țiunii.
Aceste dip'ome

so vorit sub-semna do recto-

rulii universității

respective și se voră

de aresta candidaţilorii.

înmâna

Art, 20. Nici uă dip'omă nu va putea fiinmânată candidatu'ui de câtă după ce acesta,
în presența rectoru'ui, va iscăli atătiiin acastit
act câtii şi întrunit registru specialii, prin rare

se va constata inmănarea diplomeloru.

|
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Art. 21. Regulamentul de faciă va f pusii 1872,
precum
şi
ori-ce
disposiţiu
ne
anteridră,
n lucrare cu începerea sesiunii dela 15 Seprelativă la esamenuli generală, suntă Și retembre la 1 Octombre 1874.
|mâni desființate,
'
Art. 22. Regulamentulii din 4 Decembre

“STATUTE

SCOLA NORALA

DE

ORGANISARE

-

PENTRU

LE DIN BUCURESCI

“INTOCMITE DE COMISIUNEA AD-HOC
CAPITOLUL

I

Art. 9. Ministerulii instrucţiunii se va adre-

sa asemenea către Ministerulii de resbelii pentru

a da po fie-care anii scâlei, unii numără

Scopulii

de-

terminati de elevi dintre militarii cn mai
„Art. 1. Scopulii acestei sedlo este dea, instrui
şi educa, învățători apți pentru comunele rurală. multă sciință de carte.
Art. 10. Elcvii intrândi în scâlă, se obligă
Art. 2. Elevii, la eşirea din se6lă, vorii fi
inprăştiați în țCră câtii se va putea fe-carein printracâsta însăşi a deveni învățători sătesci,

Judeţulă de unde este venitii.

II

Direcţiuaca şi Adiuinistraţiunea

Organisarea

Art, 3. Sc6la se împarte în trei clase, fiecare de câte unii ană,
Art. 4. In fie-care clasă vori fi mat mulți
profesori titulari, şi, de va, cere trebuinţa, şi

profesori supleanți.

Art. 5. Elevii suntii interni

şi

supuşi dis-

posiţiunilorii disciplinarii prer&dute de unii regulamentă

anume

elaborată.

Art. 6, Materiile cursurilorii vor fi:
Limba Română,

- Matematica,

Noţiuni de sciințele fisico-naturale,

Agricultura,
Igiena.
Geografia,şi istoria.
Noţiuni de dreptii şi în specialide dreptul
aaministrativă,
Pedagogia şi didactica,

Religia şi morala.
Caligrafia, şi desemuulii.

“

Musica, gimnastica, eserciţii militare.

CAPITOLUL
Recrutarea

INI

Elevilori

Art. 2. Ministerul instrucţiunii publice va

lua măsuri ca consiliile judeţiane

trimită, în fie-care ani
se vorii cere.

IV

din ţâră să

Îa Bucuresci e'evii ce

Art. 8. Aceşti elevă vorii fi în ctate celă
pucinii de 16 ani şi câtă se va, putea, cu clasele primari terminate.

Scolei.
Art, 11. Direcţiunea, şi administrațiunea scâlei este încredințată unuia, din profesori,
Eli va avea şederea în localul institutului.

Art, 19. In privinţa părţii morale şi disci-

plinare, directoruli va, îi ajutatii de unii prefectii de studii.

Art. 13. In privinţa părţii economice elii se
va ajuta de unii economă şi de mai mulți 6-

meni de serviciii.
Art. 14. Directore!e se însărcineză cu supra-veghiarea studie!oră, Eli veghiază la în-

strucţiunea, și educaţiunea elerilorii, se înțelege

cu profesorii asupra, eserciţielorii şi conferin-

țe'oră ce va fi de trebuiață a se face, supra-

veghiază esamenele

precumii şi

aplicarea, e-

sactă a j.rogrameloră şi reguamentelorii scolare.
Eli veghiază asemenea la ordinea şi disci-

plina, ce trebue să, domnâscă atâtii printre eleri, câtii şi între impieșaţii institutului, pune
în aplicare măsurile disciplinare, are inspecțiuneabibliotecii, colecțiunilori de istoria, naturală,

precumi și altoră colecțiuni.
,
Art. 15. La sferşitulit fie-căruia anii, direc-

torulii va înaiuta ministerului nă dare de s6mă despre starea institutului precumă şi despre îmbunătățirile ce_ară crede necesarii de
introdusă,
Ari. 16. Economuli, care are sub controlulii
directorului administrarea, economică a scâlei,

face keltuelelile, le justifică și ține comptabi-

litatea,
Art. 1. Pe fic-care anii înluna lu Septem-

bre, directorulă va, trimite ministerului budgetuli de cheltuelile ordinari şi . extraordinari
ale scâlei pentru anulii viitorii,
-

e

CAPITOLUL

CAPITOLUL
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Art, 18. Socoteli'e sejvori da conformă
regu'eloră ce suntii pentru cele-alte autorități,
Art. 19. Un medicii este ataşată pe lângă
institută,
Eli ra visita institutulă celii pucini de trei
ori pe septămână,
Aparate gimnastice se voriă stabili în scâlă

Profesorulii supleanti, cândii va în'ocui pe

profesorulă titulară, va primi remunerariile sâle,

Art, 23. Profesorulii este obligatii de a ţine

cataloge regulate de numele şi notele lunari ale
elevilorit şi de a matricula notele acestea în re-

gistrulă generală ali scâlei,

pentru. esercițiulii corpului în timpulii recrea-

CAPITOLUL. VI

țiunilorii,

CAPITOLUL
Despre

Despre csamene şi vacanțiuni,

V.

Art, 21. Esamonile şi vacanţiunile se vor
face și roră avea locii conformii disposiţiuni-

Profesori.

Art. 20 Profesorii titulari ai sc6lei constitue
consiliul scolarii,

lorii prevădute

Art, 71. Atribuţianile consiliului scolară sunt

cele prevădute
art. 102,

103,

de legea instrucţiunii

104,

105,

106,

107,

CAPITOLUL

publice,
105,

109.

Art. 22. Fic-care profesoră, uă-dată ce a lu-

ati angagiamentulii de a cooperala acestă sc6lă,

este obligatii de ași face cu cea, mai-mare re-

gularitate cursurile, înlocuindu-se, cândă va
lipsi, print”ună profesorii supleantii ce va a-

la gimnasii şi licee de legea in-

strucţiunii publice.

Disposiţiuni

transitorii.

Art. 23. Uni regulament specială
va dep
termina t6te disposiţiunile de detalii neprerâ-

dute de aceste statute.

vea același motodii şi va urma, întocmai acotiă |

D. Gusti.

programă

REGULABRNT
STATORNICIT PENTRU
PE BASA
(Aprolată

DE

ADA
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STATUTELOR

de consiliul permanenti

VII

EI DE

ală înstrucțiunei
din Zunit 1869).

ORGANISARE
asupra

raportului Scolei Do.
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1. Nici unii elevii nu pâte fi admisă în scâla,
normală de câtă la începutuli anului scolari,
2. Hievii nu roră fi admiși la frecuentarea,
scâlei de câtii ca, interni pentru a li se put:a
da nu numai sciința, ci şi intrâga cducaţiune
trebuitâre unorii persâne cu menire de a servi
ca primii educatori ai poporului,
3, In conformitate cu scopul de folosă publici
pentru care Măria Sa Domnulă a contribuiti
la fundarea sc6lei, elevii se vorii recruta pe

a). Elii nu va, putea fi de câtii fiă de sătână,
născutii și crescută în uă comună rurală, despre
care va îi datorii a presinta, şi la comisiune şi
la.se6lă, adevarire formală din partea, comunei
respective, că vorii putea vieţui mai apoi cu
deplinaîndemânare ca învățători pria sate, contorm scopului specială pentru care funcţioneză
acâstă scâlă după statutele ci de organisare,
b). Eli nu va putea fi mai micii de 18, nici
mai mare de 20 ani, pentru care va fi datoră
toti anul din t6tă ţera câte unulii de la fie- a presinta, şi la comisiune şi la scâtă, act micare judeţii în fie-care anii.
tricescăt în deplină regulă, aşa precum elesii,
4. Alegerea candidaţilori se va face în fie- urmândă afi iîntrebuințați ca învâțători publici,
care judeţii "de către uă comisiune compusă din îndată la eșirea !oră din sc6lă, ci trebue să
prefectulă judeţului, ca preşedinte, din duoi dele- aibă măcarii în minimum
şi maturitatea de
gați din partea consiliului judeţiani, din insti- etate cuvenită caracterului
crescătoriitinetutorele primară superiorii și din mediculii ora- rimef, fără însă a poseda, la deintrarea
şului de reședință. Votarea nu so va putea face uă etate prea mare pentru a, se putea în scâ'ă
aplica
de câtă în unanimitate, despre care se va, elibera cu îndemânare Ja silințele şi disciplina scolară.
candidatului alesi: actii formalii din partea în- Ast-felă cursurile scolei
fiindii de trei ani, etregei comisiuni întrunite după cumă se arâtă levii intraţi în etatea de 18 ani vorii
putea avea
nai susi,:
maturitatea de 21 ani, ră acei intraţipânăla
5. Candidatulii- alesii '+a, trebui să intiunâscă 20 ani, vorii putea încă
aşi

condițiunile următore:

-

preparaţiuniicde trei ani,

face cu îndemânare

-

sa
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€). Candidatulă alesii va trebui să aibă ab- cietatea,
pentru care urmeză a lucra; căci cu
solvite celă puţină patru clase primari cu note “câtă
populațiunile sunti mai simple, cu atâtă
eminente, pentru care ra fi datorii a presinta, ele nu
primescii a avea de învățători de câtă

la comisiune şi la sc6lă atestatiîn tâtă regula,
Ori-ce invăţături mai superidre voriifi admise,

pers6ne

luminarea

6. Candidatulii alesi în condițiunile Qe mar
susii va fi trămisii la scâlă fără cea mai mică,
întârgiare până la 15 Septembre următoră,
dându-i-se chettnâla, de drumii de Ia consiliulii

spre a se înlesnipe câtii mai multii prepararea,
învețătoriloră atâti de urgentit reclamaţi pentru
sateloră.

.

d). Candidatulii va trebui să se afle în stare
de sănătate deplină, care să garanteze din par-

tei şi putinţa fisică de a, urma. cursurile selei
in timpi de trei ani și de a îndeplini servi.
ciuții obligatorii de învățătorii sătescii în cur-

„gere de alți şese ani. Elii va fi datorii deci a

trece prin retisuirea medicală şi a presinta actă
„ formali despre acesta, spre a nu se zădărnici
prin causă fisică timpul, ostenelele şi chaltuelc!e făcute cu preparațiunea, lui, faciă cu
urgenţa trebuințeloră învățământului ruralii.
€). Candidatulă alesii va, fi datorii a presinta
la comisiune şi la scâ!ă declaraţiuno în serisii

sub garanția, formală, a părințilorii sâă altoriă

cari să le represinte şi în

exteriori

uă imagine ireproşabile de perfecțiune,

judeţiană,

ră în scâlăi se va da

la Stati locuința, iluminarea,

trimentulă, îmbrăcămintea,

|

pratisă

încăldirea,

de

nu-

de uniformă Şi ma-

târialuli de studiă,
E
7. Comisiunile esaminătăre şi cu osebiro insti-

tutorele primarii care va face -parte în ca, după
art. 4. de mai susă, rorii înpriji a nu trămite
la acâstă scâlă elevii cari. prin necapacitatea,

slăbiciunea de talentii şi de moralitate, sâii nea.-

junsuri corporalisăzădăcheltusla
rnicâscă
făcută de Statii, cu perdere de timpii pentru că, cu re-

comandare scădută pentru scâlele districtuali
în cari "şi ai fâcutit studiile anteridre, şi cu

pers6ne valabili pentru că va sta în scâlă cu
bună conduită până la absolvirea cursuriloră
ci, şi că, după absolvirea lorii,. va servi Sta-

neîndestu'are pentru trebuinţa, ce dera aro de
învățători buni, priu care să se pstă: lumina, '

dică mai corespungători misiunii pentru care
urmeză a se prepara, In totii casulii, candidatul

mai multă perdere de timpi, în corespundere

şi curândii și solidii, masele poporului, conformiă
tului de asemenea ca învățătorii sătescii, cu plata marelui scopă
pentru care Măria Sa, Domnul
de una sută lei noui pe lună, întimpii de ş6se a luată iniţiativa
fundării acestei scâle normale.
ani, ori unde va fi trămisi în coprinsulă dis8. Pentru fie-care elevi alesii şi trămisii la, .
trictului din care este venitii, &ră la din contra, sc6lă, comitetul
judeţianiiva fixa de. îndată va plăti îndouitii tâte cheltuelile făcute cu pre- comună în care itva urma
a funcţiona ca învățătorii
pârațiunea lui.
_
după eşirea
scâlă şi va lua măsuri pentru”
f). Candidatulii va trebui să: insuşâscă “cele ca, în timpulidinpreparo
lui de trei ani la
mai bune conâițiuni de moralitate prin ' care acestă scoiă, comuna, ţiuniloriă
în cestiune să prepare unii
să se pâtă spera buna luă reeșire în prepara- localii de sc6lă cuviincio
țiunile ce urmeză să totreprindă, Ast-feli tre- buitâre, aşa feli câtă să şi mobilaţiunea trola, eşirea sa din 'seâlă
bue a se alege dintre tinerii cari s'arii arăta, elevulii să p6tă de
îndată intreprinde lucrările
naturalmente mai deştepţi şi mai cu minți, a- misiunci s6le de învățător
ii cu deplinătate şi fării

cu urgenţa, respâudir învățământului populari.
alesii va trebui să presinte la comisiuna şi la |Sesta normală va fiii tot-d'a-u
na gata a da ju-.
scâlă certificati de bună conduită pentru totii dețelorii ori-ce lămuriri
i se vorii cere în privința
timpulă şi loculii petrecerii sâle după absol..
..
acestori preparațiuni materiale. .
virea studiolorii anteridre ce ari fi făcută,
9. Pentru â garanta şi mai multi necomprog). Canditatulii va trebui să aibă esterioruli miterea învățămân
tului
-fisicii pe câtii se pâte mai corespundătorii ca- nu va, elibera elerilorii rurală, se6la normală
săi atestatela de absolracterului pedagogică pe care urmeză, a/lii re- vire de câtii dupe
anii de funcţionare a
presinta ca învățătorii. Aşa, elii trebue st fie lori ca învățători inuniicomunele
destinate, adică
bine crescutii şi bine' formatii Ja, corpi, fără atunci cândii vorii
dovedi chiar înfactiă bunele
nici ună neajunsă fisicii precumi: gângăvie, loră disposițiuni
şi cândi se vorii găsi legaţi de
surdime, înțependlă sâi
care săi pâtă

vătăma

semne defigurătâre
prestigiulă trebuitoră

pentru misiunea, sa de învățătorii, faciă cu so-

REGULAMENT DIE
I.

„Ordinea de constituire

misiunea
-

!orii prin uă deprindere mai suficientă,
Directorele scâlei normale,.:

George Rada Melidon.

ORDINE INTERSA!
panii, şi numărulă de ordine

care începe dă

la companiile formateicu elevii de clasa, a [II-a.

Tote companiile

staii sub ordinile

sergentului
1. Toţi eleviii scâlei suntii împărțiți
ă
în cete | instructorii, . carele se află
de câte dece inşi, purtândă numirea, de com-! ciulă scâlei de la divisiunea delegatii în servi:.
teritorială militară;
3

.
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2. Companiile formate cu elevii de clasa a ocasiunea pre elovii din companiele încredinHI-a, pârtă numirea de companii de modelă țate conducerii lorii, pentru totice privesce
și stai fie-care sub privigherea şi conducerea conduita, curăţenia şi aplicațiunile lori, fără
unui sergentă numiții de directoruli s36lei însă a'şi permite să'i vateme în ceva. Ei staii
dintre elevii cel mai distinși prin diligență și sub ascultarea sergentului generală de săptămai alesi prin maturitate de conduită. Toţi mână căruia raporteză ori-ce neajuns din
elevii acestori companii avendă toți, după partea elevilorii, cunoscând că, Ia ori-ce lipsă
programulă se6lei, cualitatea, şi îndatorirea, de de priveghere sii neraportare, vorii fi pedepa servi ca instructori e!eriloră din cele-alte siți împreună cu elevulii care sari găsi în
ducă clase, suntii scutiți de gardele de nocte, neregulă, Caporalii de săptămână portă spada,
prevtdute la $ 14 de mai josă, urmândă a fi ca semnii de distincțiune în toti timpul serîntrebuințaţi pentru a conduce ocupațiunile viciului lorii şi acompanieză pre elevi în totii
celorit-alte companii. Fie-care companiă este timpul afară de orele de lecţiune prescrise
întrebuințată la, acestii servicii pe rândiă pen- de programi pentru clasa III, cândii sunt pro-

tru uă săptămână de dile.

fesorii în clasă,

3. Companiile formate din elevii celoră-alte

duoă clase

staii fie-care

sub

conducerea unui caporală rânduitit pe fie-care

săptămână dintre elevii uneia din
de modeli pe rândă; €ră

8. Sergentulii generală de săptimână yortă
serviciului săit și are
de datoriă a priveghea ca sergenţii companielorii de modelă şi caporalii de săptămână
săşi împlinâscă îngrijirea cu care suntă însăr-

privegherea şi spada în toti timpulii
companiile

sergentulă

compa

nici de săptămână funcţioneză în cualitate de

cinaţi în privinţa

eleriloră

respectivi,

rapor-

sergenti generală în ajutorulii sergentului ins-

tândiă sergentului instructori

4. Pentru timpuli cândii elevii din clasa a
III-a se află la, iecţiuni în clasă cu profesorii
respectivi, ordinea şi priveghiarea suntii încredinţate pentru clasele I şi II, Ja câte unuli
sit duoi din elevii aceloră clase numiţi de directoră în cualitata de brigadieri, In clasaa III-a
funcţionâză ca brigadieră sergentulă generalii
de stptămână,

ori-ce abatere din partea sergenţi'orii şi caporalilorii, pentru a cărorii purtare este elii
respunțlătoră cădândii sub pedâpsă la, casii de
neraportare. Sergentulii generală de săptimâ-

tructoră,

.

i

IL
Ordinea de erarchiă, atribuțiună și disciplină
5. Toţi elevii suntit datori ascultare

clasa, II facă parte din companiele de modelă
şi suntă scutiţi de gradele de nocte ca și elevii aceloră companii, nu potii însă a funcționa ca ei în calitate
mână.
modelă

suntii

de aprâpe şi a povrățui cu

nă este deci

datoră a inspecta

di şi

nspte

tâte clasele şi ocupaţiunile sc6lei şi a se presenta la directorulă scâlei în ori care momentii
spre a raporta starea ordinei. Elă va sta la
meditare în cancelaria scâlei spre asupra-reghea regula întregei scoli şi a primi în lipsa

directorului pe profesori s6i alți sisitatori.
II.
Ordinea sculării din somnă.

9. La orele 5 diminâța elevii de pardă scâlă
din somnii pre sergentulă instructori, pre sergentulă de septimână, şi pre caporalulăi de
rând ali gardeloră, care luândă ordinele sergentului instructori merge de sc6lă pre toţi
sergenţii şi caporalii de săptimână; €ră acestia scâlă pre elerii din companiele loră îngrijindii fiă-care pentru sculare, curăţire, îmbră-

care şi strângerea așternuturilorii în deplină
regulă şi în timpul prescrisit de regulamentă,

adecă în uă jumătate de oră; cră la orele
51/, sună ciopoțelulii pentru inceperea meditaţiu-

nilorii si elevii intră toţi în clasele loră

res-

pective,

IV.
Ordinea meditațiuniloră.

stptăn

10, In orele da meditaţiune prescrise prin regulamentele scâlei, atâti dimintța câtă şi sâra,

datori a obserra

cotşiclasă cu elevii din companiele încredin-

de caporal de

7. Caporalii de săptămână

panielorii de

directorului

scâlei ori-ce trebuinţă în privinţa elevilori şi

povă-

țuiriloră date de brigadieri, de caporalii de
stptămănă, de sergentuli de săptămână stii
de sergentul instructorii, sub pedâpsă de neconduită, 6ră la casii de vre-un neajunsă din
partea lori, fiă-care elevii are dreptulii a reclama la gradele superidre pe rândă până 13,
directorulă sc6lei, șeful supremi alii tutuloriă
gradeloră.
6. Brigadierii stai la ordinea profesori'orii
pentru ori-ce trebuinţă în timpului lecţiunilorii,
îngrijescii ca elevii s& aibă materialul trebuitorii de clase şisâ pastreze regula acelui materiali s6ii ori-ce obiectii de conservatii. Ei sunti
superiori elevilori clasei Ja care aparţinii,
stai însă sub ascultarea caporalilorii de septEmână și a tutulorii gradelorii superidre; 6ră
la xre-ună ncajunsii poti reclama pe rândi
până la directorele scâlei. Brigadierii de la

sii

şi sergenţii comblândeţe

la tâtă

caporalii de săptămână

suntă datoria sta în a-

ate conducerii lori, > tăcându'şiȘI şiȘ dânşii
Ş medi-"

=
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taţiunile loră proprii pe acolo, pentru
a da, ca Nu este permisii elevilorii a mânca, din pâne tn
elevi superiori, ori-ce esplicaţii de care elevii timpulă distribuirei, nici a
se mişca, din loci
claseloră inferidre vorii putea area lipsă, 6ră s6u a vorbi îaainte de semnalulii
. desfacerel

la, irebuinţă vorii cere şi ajutorulii sergentului
generală
de săptămână, care este datori
a inspecta clasele in timpulă meditațiuuilorii spre
a se încredința, de bună, lucrare şi ordine atâtă
a eleriloră câtă şi a caporalilozii, Caporalii sunti

rânduriloră. Dupe împărțirea pânci, sergentulii
instructorii comandă intrarea în retectoriă şi
fiă-care companie întră pre rndă sub conducerea, caporalului sâii a sergontului, aşedânduse în picâre Ia masa care le este destinată, Ser.
gentuli generală de săptămână;se 2ş6dă în capuli mesei mai despre intrarea la Stânga şi
ast-felii toţi elevii fiindă intrați, comandă şe-

datori a îngriji ca, elevii lori să aibă preparate tote lecţiunile gilei următâre şi ori-ce alte

lucrări recomandate de profesori după lămuririle ce vorii lua de la, brigadier, datori fiindă
a raporta despre acâsta sergentului de săptămână care la rându'ă săi va raporta în fiăcare di directorutui. Monitorii-caporall îngrijescii şi pentru a nu lepăda elcrii bucăţi de
chârtie și aite gunde priu clasă mai alesi în
timpulă meditaţiuniloră de dimineţă cândi urmEză a veni profesorii, îndatorâză pre elevi a

stringe asemenea

- înainte de a merge

gunde şi a le arunca
la dejuni.

derea

pentru

mâncare.

In

cursulă

sergenţii şi caporalii de săptămână

mâncărei

privegheză

buna ordine aelerilorii. Cândii toți elevii aă fuită

de mâncatii, sergentul instructorii comandă
scularea de la inasă prin sunarea clopotului şi
toţi elevii esă din refectoriă în aceeaşi regulă
pre companii precumiă aii intrată începândă cu
compania care se află 'aședată mai despre

intrare. Eșindă din refectoriă companiele se a-

afară

lini€ză în sala din afară spre aintona rogațiu-

nea de mu!țumire şi unulă din imnelenaţiona-

Y

le admise

_

de scâlă,

YIL.

Ordinea claseloră, -

11. Sergentulii de săptămână va îngriji a a- |.

nuncia prin sunarea clopotului intrarea, şi eşirea fiă-cărui profesoră la orele dupe programii
şi va îngriji ca nici unit elesii să nu lipsescă

de la lecţiune afară numai de acei opriţi în in-

firmerie pentru casuri de' b6lă. In casă de nevenire a vre-unui profesorii sâii în orele cândiă
dupe programii nu este lecţiune, brigadierii de

” Ordinea

culcării,

18, Elevii se culcă în crivaturi!e loră aşedate .

pre companii. Fiă-care

sergentii sâii csporală

de săptămână se culcă în crivatulii care se găse-

la clase manţini ordinea şi ingrijesciă ca elevii

sce mai despre intrare şi mai despre marginea,
erivaturiloră companiei de sub asa îngrijire.
Sergentulii generalii do săptămână se culcă în
crivatalii celi mai despre intrarea gecerală,

s6i neorândueli

prin

catalogulii cu notele

date

că nici se culcă până cândiinu face să se culce

să se ocupe cu pregătirea lecţiunilori următâre

fără a face necurăţenii

clase. Ei

păstreză

de profesori în cursulă dilei, despre cari suntiă

datori ada copie fiă-cărui caporală pentru elevii

Sergenţii și caporatii de săptămâna nu se desbra-

în regulă cuvenită toți elevii de

sub a loră

conducere, afară numai de acei cari

ceri

şi

capătă în modii extra-ordinari permisiune a,
săi in fiă-care di la începerea, meditaţiuniloră de sta mai multi la, lucru. Sergentulă generali nu
s6ră, 6ră acestea cercetândii. causa noteloră ce se: desbracă nici se culcă până nusuntii culcaţi
ară fi slabe le comunică sergentului de săptă- toți sergenţii şi caporalii de săptămână. Nu
mână, care este datoriă ale presenta, directorului

scâlei spre a se avisa dupe trebuință.

a 'şi stringe hainele în bună regulă

YI

gi încălțămintea sub crivată,

, Ordinea mâncărei
sergenti şi fiă-care

caporaliide

săptămână adună, pre elevii sti şi să alinieze
pre companii dupe ordinea şi număruli companielori, dupe care, la semnatulii datii de ser-

gentulă instructoră, elerii întonâză în corii rogaţiunea sub conducerea unui şefii de corii alesii
dintre elevii clasei superdire, După acesta
sergentulii de săptimână chiamă pre împărţitorulă de pâne şi merge

- fiă-cărui elevii şi caporali

cu elă pre dinaintea

După

sub capă

„VIU

12. La sunarea clopoțelului pentru dejunit s6ii
masă, fiă-care

este permisii nimonuia se culca îmbrăcatii, nici

mai mulți la, unii loci, Fiă-care elevii este datorii

terminarea

distribuţiunii, sergentulă instructori comandă
destacerea, șirurilorii și elevii treci la mâncare,

Ordinea gardelori de nocte
14. In fiă-cara nocte elevii companieloră 1
şi II pre rândii vorii fi chiămați a da, gardele
de seghie pre nocte. Paza se face de trei elevi
de uă-dată, din cari duoi păzoscii la dormitoriă
şi unuti la spitalii. Ei suntă schimbaţi prin
alții la fiă-care duoă ore și jumătate, Ast-felă
până îa diuă se succediă trei rânduri de elevi

s6ă în totul nous inși. Caporaluli de săptămână
de la compania de gardă se culcă îmbrăcată
şi încinsă cu spada pentru a se scula la fiăcare schimbare de gardă şi a jugriji de ordinea
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despre

care nu va, fi raportată de îndată

di-

de duoă ore și jumttatea, serviciului lori; Gră, rectorului sâii sorgentului instructori, - datorii
la ora de schimbare mergii de scâlă pre caporalulii fiindi a se presenta la directoruli scâle!, în
derenâdii, care scâlă din somnitpre eleviiurmători cancelarie, în fie-care di la timpulii de 9 ore
la servicii şi'regulză îmbrăcarea, și aședarea, dimin€ţa, spre a raporta starea, generală a inĂ
.
loră de gardă de îndată, dupe care așcdă la firmeriei.
culcare gardele precedente. Nu este permisă
-elevilorit de gardă a se absenta sub nici uni
motivii de la posturile lori, datori fiindă cala

” ori-ce neregulă sei accidentii vătămători, care
Sarii urma în cursulii noctei, să scâle pre ca-

X

a

Ordinea rufăriek

poralulă de rând spre a'lă încunosciința, 6ră
acesta scâlă la trebuință pre sergentulii de săptemână, și acesta la vre-unii casii gravă pâte
scula din somniă pre directorul scâlei. Elevii
de gardă îngrijesci cu osebire pentru focuri,

17, In tâtă Lunea sergontulă de stptămână
va anuncia pe caporalii de sertriciii ca să re-guleze adunarea rufelori de către elevi pentru
spălare. Caporalii voră stringe fie-care pe elevii lorii pentru adunarea rufelorii. Fie-care
elevii va arăta, caporalului respectivii rufele ce.
are de dati la spălare; caporaluliă le ra înscrie
în uă listă generală, pentru tâtă compania în-

IX,

grijindii ca, elevii să dea la spălare totă ce are
trebuință de curăţire pentru săptămâna următâre, şi ca să fie însemnată-po fie-care obiect
numeărulii sâii numele elerului; apoi. luândii
fie-care elevii în mână rufele sele, caporaluli

pentru ca elevii să nu se desvălescă dormindii,
şi pentru ca să nu se părăsâscă crivaturile d
câtiu' pentru trebuință naturale.

Ordinea infirmeriei
15. La venirea medicului anunciată prin clopojelă de sergentulii generală, fiă-care sergentii
sâit caporalii de rendiă, cercetâză
pre elevii de
sub a sa conducere dâcă ai nevoiă a se arăta
la, medicii și merge însuşi la elii cu acei cari

potii avea, nevoiă îndestulă

de scrisă. Dâcă

mediculii prescrie numai ceva, uşorii pentru el,

caporalulii sâii sergentulii respectivi îngrijesce

ca elevulă să îndeplinâscă preseripțiunea, 6ră
decă mediculă prescrie pentru vre-ună elevă
să aibă a rămânea, în infirmerie, va raporta
directorului sc6lei spre a se încredința pre acelii

semnândi și starea, lori de stricăciune şi în-

îi va conduce la rufărie pe toţi de uă-dată şi

va priveghia ca ei să le numere în primirea,
sorgentului generalii întocmai dupo listă; ră
sergentuli primindu-le va fi datori a le copia
întocmai pe ună inventariă ali săi generali
înapoindii fie-căruia sergentii sei caporaliă lista
sa sub-semnată de elă spre a se presenta cu
ca Sămbăta următâre la primirea, rufelorii spă-

late, Nu se va primi dela uni elevi pentru fie-care

dată de câtănumaicâte uă singură bucată din &fectele care constituescii rufăria unei persâne.
elevii caporalului care funcţioneză de săptămână,
18. In tâtă Sâmbăta, sera, sergentulii generali
la infirmerie și îngrijesce a merge să ']iă iea îna- anunciă pe caporalii de stptâmână pentru a
apol la giua fixată de medicii pentru eşire. La, merge cu elevii lori la primirea rufelori spăcastă de D6lă pripită a vre-unui elevii, sergentul late. Fis-care caporalii se prosentă la rufărie
respectivii este datorii a reporta de îndată ser- ru lista sa şi cu elevii cari primesciirufele
lori
gentului generalii, sergentului instructorii, sâă sub privegherea sa, dupe care apoi lasă lista
directorului, pentru a se lua grabnici măsurile brigadierului de la rufărie spre a o desființa.
curenite.
La casii de perderea, ver-unui obiectii capora16, Caporalalii de săptămână la spitalii face lulă respectivii însciințeză de îndată pe dirce-

meditaţiunile s6le, mănâncă, dârme
colo în totii timpulii 'câtii nuare

fără să pâtă

eşi din

nică 12, preumblare,

casă

nici ori

și stă a-

ore de clase,

nici la

biserică,

unde. Caporalulă

menţionatii are misiune a face practica cunoscințelorii de medicină şi hyaienă, ingrijindi pentra aplicarea medicamentelorii şi observarea.

prescripțiunilorii medicale

la

elevii

bolnavi dupe indicările ce va loa de la medicii.

De asemenea este datorii a priveghea,

pentriă

torulii scâlei. După terminarea distribuirii ru-

feloră, sergentuli de săptămână raportâză în
tâtă Sâmbăta
sâra directorului scâlei. Fie-care
sergenti şi caporală de săptămână, îndată ce
elevii săiaii primiti rufele spălate este datorii
a îngriji ca ei să dir6gă de îndată după putinţă
stricăciunile ce arii fi la ele să la imbrăcămintea lori, şi să'și curăte bine îmbrăcămintea
şiincălțămintea cerândă cele trebninci6se pentru acâsta, de Ia sergentuli instructorii. 'Potii
asemenea se voră curăţi şi scutura în t6te Sâm-

curățenie, trebuințele şi regu'a infirmeriei șia
bolnarilorii, oprindă intrarea elevilură sănătoşi betele ascernuturile crisaturiloră,
prin înfirmerie şi dândii elevilorii bolnavi esplicările trebuitâre la ocupaţiunile permisede

XI

tală nu va priimi po nimeni în spitală fără a-

Ordinea vestiariului

medicii. In fine, caporalulii de săptămână
la spi„ nume ordinele directorului scâlei şi va fi respundătoriipentru ori-ce neregulă sâii neajunsă

19, Sergenţii şi caporalii de;săptămână,
vorij

-
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ingriji ca elevii să, nu păstreze la ei de câtii
numai hainele cu sare se găseseii îmbrăcaţi şi câporalulii xrespecti vă. Cândă merge i drapedouă rânduri de schimburi, acelii de pe trupii lulă scâlei &lă est e dusii de sergentu Îi, genă:
rală; €ră în marşurile ordinare serge ntuli ge:
Și acelui datăla spălare, Ori-ce altă efectii arii nerală
mai poseda, elerii sunti datori a le depune în lângă fancţioneză în cualitate dea djutorăpe
sergentul instructor şi sub ordinile stle.
vestiariuli scâlei cu

anume inșentariă dublu,
din care unulii se va păstra de către elevii, cră
altulii do către sergentulii instructori. Ori-ce

lucru sară

găsi mai multă la vre-un

elevii

peste acestii -inventariii, se va, privi ca, străinii.
Ori. cândă una elevii arii areatrebuință săscâtă
pentru întrebuințare vre-ună obiect din șestiariii, ra. cere învoirea, Sergentului instructorii,
carele va, asista la, scâterea, lui,

XII

24. Cândi unul sâti mai mulţi elevi lipsescii
din companii pentru bâlă sâiia te împrejurări,
companiile se întregesci prin împrumutare provisoriedeelovi una de la alta, spre complectarea,
frontului de marșă,

XV
„Regula esercițiiloră gimnastice
25. La esertiţiile gimnastice elevii observi

Ordinea la baiă
20. Elevii intră în baiă pe ordinea, companielorii câte una sâă două de uă-dată cu. caporalii sâi sergenţii loră, cari îngrijescii ca elevii, să se spele pe toti trupul bine cu săpună şi cu osebire pe capi şi pe pici6re. Nici
uni elevii nu pâte intra în baiă cu altă corapanie, nică remâne afară din baiă cândii compania sea, este intrată,
XUI

totă-d'a-una dupe putință regula, de succedere
pe companii spre a, se putea, observa asiduitatea cuvenită din partea tutuloră,
XVII

Regula esercițiilori militare
26, Pentru eserciţiile militare taţi elevii, fără
osebire, se aşâdă şi se conformză în totulă după ordinea şi instrucțiunile oficerului instructorii s€ă ali locotenentului stă.
XVUI

Ordinea la biserică

21. In biserică eleviiintră, stai şi esi în cea
mai bună cuviință şi regulă, î n ordinea de com-

panii sub privegherea, c aporaliloră şi sergențiloră respectivi.

Ordinea generală

27. Sergentulii şi caporaliă de săptă
intră în serriciă totii-d'a-una Dumineca, mână
dimin€ţa
înainte de eșirea la biserică sâi la baiă,
după

anuntiarea sergentului instructorii care
ia intru

XIV

acesta ordinile directorului scâlei,

" Ordinea escursiunilory,

XIX

22.
J în escursiunile la câmpi sâii aiurea, elevii se conduci du pe povăţuirile serpentului
generală, a sergentului instructoră, sei a pro-

fesorului care'i acompani6ză. Caporalil Şi sergenţii

respectivi îngrijescii ca la opririle din
marșii elevii lorii să nu se depărteze din com-

panii, să nu

plece

nici unulu înainte sâă să

rămână în urmă,

mise cu precugetare „se vori aplica de îndată

Ordinea marșuriloră, de eșire

23. Eşirile din sc6lă a oleviloră se facii în
regula

companii, conduse

militară pe ordinea

fie-care de

23, Ori-ce abatere d e la instrucțiunea de față
s6ii de la regulele dis ciplinare ale scâlei seva
pedepsi conformiă
legi loriiși regule!orii scolare;
C
pentru prima Gră cu imustrarea, pentru a
doua,
6ră cu postirea, pentru a treia ră cu
posti
şi inchisâre, pentru a patra 6ră cuisgonire
diu

scâlă.
29 La casuri cândi abaterile starii vădico--

XV

corpore după

Sancţiunea penală

sergentulii

de

sâă

penalităţile mai grele și fără ordinea de sucfesiune mai sus ă arttată,
„Directorulii scdlei normale,
„George Radu elidon,

Leana
e aaa
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ALP

MINISTERIULUI

REGULAMENT DE CONDUITĂ
SEU

, CONSILII DISCIPLINARE PENTRU
1. Elevii sc6lei normale sunti veniţi la acâstă

scâlă numai de bună-voiă, în uă etate matură
de 18 ani, luminați deja prin absolvirea altorii
scoli şi cu destinare precisă de a se forma pen.

ELEVII SCOLEI NORMALE

oră. Intrarea şi eşirea profesorilorii va fi anunțată prin clopoţelii; elevii voră saluta scu'ându-se în pici6re cu respectit, Flevii suntă ve-

niță și aduși la scdlă numai pentru ca să pri-

tru misiunea, de învățători sătesci, Astii-feli ei mâscă învețătura adică esplicațiunile şi pote
fuivile profesorilorii; aşa, deră în totă timpulit
scolari— învățători, cărora nu mai pâte îi de câtă uni profesorii este cu ej, ei nu potă lipsi
trebuință a se prescrie regule, trebuind a fi
clasă fără învoirea lui şi nu se potă ocupa
de ajunsi a li se da numai consilii, cu care din
cu nici uă altă, meditare sâă scriere de câtii cu
să'şi pâtă perfecționa, cunoscințele, conduita şi acele recomandate de elă, seă cu ascultarea şi
morala în modul cuvenitii pentru misiunea !oră notarea cea mai atentă a cuvintelorit lui, cari
.
viitore,
tâte, chiar când ele suntii adresate numai u2. Plevii, fiindii internaţi în sedlă cu cheltu- nuia din elevi în deosebi, suntit trebnitâre şi .
€la, Statului numai ca să deprindă mai cu les- folositâre tutulorii în genere. Ori ce sgomotii
nire regulele de morală și de conduită, vori s6ă întrovorbire este cu totuli oprită şi mai afi dataori
observa şi a'și însuşi cu deplinătate lesit şoptirea prin care s'ariă crede a se daa- :
regulele
nu mai potii fi priviţi ca scolari—copii ci ca

coprinse în consilii'e de faciă.
jutorii rre-unui colegă ambarasată în respun- .
3, Aurora este amica muselori, şi cine se
surile s€le către profesorii, căci prin acesta se
scălă mai de dimindță ajunge mai departe.—
răpesca profesorului ocasiunea de a înţelege aNici unii altă timpi nu este mai favorabilă pendevărata putere a elevului întrebatii şi de ai
tru meditaţiune și inspiraţiune ca timpulă dida povăţuirea trebuitâre pentru indreptarea şi
minoții, cândi tâtă natura, se trezesco cu
uă, sporirea nu numai a lui ci a tutuloră.
impulsiune reinoită; așa dâră, elevii se roră
ora 1 dupe amegă, elevii roră fivisi- *
scula din somnii de diminâţă totii-da-una, la, o- taţi8. deLa mediculii
institutului, datori fiindă ai
rele 5, la sunetulă elopoțelului de desceptare.
arăta ori-ca suferință fisică de care sari găsi
4, Indată dupe sculare, elevii suntiă datori mat afectaţi şi a se conforma cu îngrijire tratamenântâiă a regula, fiă-care în modă cuviinciosii aștului s6i dietei prescrise de medicii, căci fără
ternutulă şi patulă s&ă, apoi a,.se îmbrăca,
cu- de sănătatea corpului, spirituliă nu âte lucra
rățindu-se bine pe haine, pe capă și po faciă,
și progresa. Elevii a, cărorii igienă sară concăci

ordinea și curăţenia suntii cele ântâiii ca

lități cari poti deosebi pe omii de animale,
contribuindă la igiena fisică şi cuutința mo-

Taia,

5. La orele 5 şi jumătate va suna

stata

de medici ca avândii trebuințăde unii

regimii mal speciale, vori fi opriţi în infirme-

ria institutului până la indreptare; elevii insă
trebue să cugete în totii-d'a-una că midloculii

clopoţelulii pentru începerea, meditațiunilorii. Kierii celă maj sigurii pentru a nu cădea în asemenea boli îndelungate, care le pâte altera sănăvor trebui să fiă toţi gata şi voră intra în sală tatea
şi ai face să pârgă uă cătime induoită
cu bună ordine spre a se ocupa în linisce cu
repetirea, lecțiunilorii gilei. Insă: Nihil sine de timpii pentru absolvirea studiilorit loră, este
Deo (ANimică fără Dumnefleii), esti darisa a- a se păzi însuși ei de ori ce recâlă, necumpătare seiinecurăţenie. Elevii der suntii datoria se
dusă naţiunei de M. S. CAROL IDomnulă Ro- observa
singuri la ori-ce moment sub rapormânilorii şi augustulă fundatorii ali seslei, Așa
d6ră elevii voră asculta mai ântâit rugăciunea tul igienei și, cu ajutorulă studiiloră igienice
pe cari le învață în sc6tă, să se deprindă a'și
de dimineţă,

citită pe rendă în fiă-care di de
către unulii din ei pe rendii, datori findă toți
a 0 repeta mentală stândi în picidre cu res-

peztă şi umilință, invocândii ajutorulă şi binecreștini şi
buni Români ca moșii şi strămoşii lori.
6. La orele 7 se va da eleviloră dejunulă prin
sunarea, Clopoțelului
7. De Ia orele 7 și jumtate dimineţa și ptaă
la 1 dupe amedă, precumi şi de la2 și jumătate pen la 4 sera, se vorii ţine lecţiunite dil-

"curântarea cerului întru a fi buni

nice sub conducerea, profesorilor respectiri
dupe programulii gilnică, urmândă între fă.

care lecțiune deosebită uă pausă de jumătate

conserva, sănătatea fără recurpere prea frecuentă la ajutorurițmedicale, de cari se potii găsi

lipsiţi mai în urmă prin locuri'e unde ai a funcționa ca învăţători sătesci,

,

,

9. La orele 1 și jumătute se va servi elevi-

loră prândulă în refectorii, unde, la anunciulă
datii prin clopoțelă, sori merge toţi duci câte

duoi, fără a se n&răti, aședându-se fă-care cu
regu'ă la loculi stă şi mâncândii cu linisce, |
fâră lăcomie sâii necurăţenie; prânduli va fi pre-

cedatii de rugăciunile mesei. Afâncarea ta fi
bună și curată, însă sobră și frugală, ca și aceea cu care aii fostii crescuţi din copilărie ca,

fil de săteni și cu care urmeză să se pâtă nu-

CULTELOR ŞI INSTRUCȚIUNEI PUBLICE

tri şi pe viitorii ca învățători de sate, în midloculă societăţilorii rurale.
-

10. De la orele 4—6 stra, elevii se vorii recrea de duot ori pe săptămână cu gimnastica

şi de duoă ori cu mânuirea armelorii şi cu eserciţiile militare sub conducerea, profesorilorii

respectivi; Sâmbăta, vori face bae şi se voră cu-
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îndelungată este numai
timpă şi de vicță,

uă perdere înuțile
-

de

14. Pentru a se deprinde însă elevii şi cu

tegheri mai extra-ordinare, cerute de multe
ori în lume pentru unele împregiurări personale sii publice, se ra observa regula ca, în

timpu'ii do dormire de la
10 şi jumătate
răți pentru Duminică, spălându'și corpurile şi sera şi până la 5 diminâța, orele
dormitârele să fie
priveghiate de către duoi din eteri, Aceştia
turile şi îmbrăcămintea; Joia şi Duminica, voră voră fi schimiiaţi prin alţi duorla
fie-care timpi
face în corpore promenade afară din oraşii, vi- de două ore şi jumătate, adică,
de trei ori pe
aerândii, primenindă sei reparându'și aşternu-

sitândii ț6rinite şi grădinele de pe la marginile oraşului, spre a studia câmpulă şi semă-

năturile

cu ajatorulă cunoscințelorii fisice şi

agricole învățate de ei dupe

programulii .se6-

lei. Astii-felă se vorii deprinde a întrebuința
cu folosii chiar recreațiunile şi voră putea duce

În sate ca învățători esemp'ulii de a nu se perde,
prin alte petreceri vătămătâre, timpul carete,

dupe principiile activităţei moderne, este basa
cea mai de valâre a producțiunei şi a inavu-

țirei: times îs money.

Li, La orele 6 șa, suna clopoțeluli pentru meditațiunile de sâră şi toți elevii voră intra, în

camerile respective, spre:a se ocupa cu linisce

în prepararea lecţiunilori gilei următâre sub

pritirea, şi conducerea monitorilori. Fiă-care elevă este datorii a se feri: de ori-ce mişcare sti
sgomotu care arii incomoda pe colegii sti, de
la luerulă loră. Blevii suntă datori a pune în

n6pte luându-se totă-d'a-una elevi la rendă în
fie-care nâpte, aşa câtiiaceă cari aă priveghiatii
în uă nâpte, să nu fie însărcinațicu asemenea,

sarcină de câtii dupe ce toţi cel-alți elevi ai

se6lei ai făcută rândulă loră.

|

Elevii de gardă sunt datori asta îmbrăcaţi
şi neculcaţi în totă timpulă de 2 şi jumătate

ore câtă urmâză a avea privegherea dormitoriloră. Ei nu rorii putea părăsi dormitâre'e sub
nici un motirii, şi se vorii plimba necontenită
prin ele, căutândă de somnnlă celoră adormiţi spre ai înveli sâă ai descepta la casii
de trebuinţă, îngrijindii de focuri în timpii de
&rnă şi arderea regulată a lampelori de n6p-

te, obserrândiă în fine tâte mişcările elevilorii

în timpulii nopței, precumii și ori-ce alte casură intâmplătâre, pe cari suntii datori a le

nota şi raporta a duoa

gi monitotiloră sâi
directorului, sâă chiară a le vesti îndată aprepararea lecțiunilorii tătă silința și stăru- cestora sculându'i din somnii
la casit de ur-.
înța, gândindu-se că neisbutirea, în studii va, a- genţă. Sosindi ora pentru schimb
area lori,

trage necesarmente pentru ei isgonirea din scâlă
cu perderea, carierei şi a scopului pentru care

suntii veniţi la ea; căci regulile scolastice nu

permitii a, se ţine-în scâlă nici unii elevii care
arii rămâne repetentii mai multii de duoi ani;
€ră acei cari sară dovedi că nu potii isbuti
numai din lene s6ă nepligențe, vorit & indato-

riți a înapoia conform statutelorii sc6lei şi cheltueiile fâcnte de Statii cu întreținerea, lori,
12. La orele 9, elevii anunciaţi prin sunarea

clopoțelului, vorii merge 6răş
în refectorii
i spre

elevii de gardă vorii scula pe monitorulii dejurna, sâii pe schimbătorii lori şi numai după
ce acestia se vorii îmbrăca, şi le vorii lua, loculă, voră putea ei a se desbrăcaşi a se cul-

ca, respundători fiindi toți pentru totii ce sari

intemp'a

peste

n6pte

din

causa

negligenței

ori,
15. Scopulă întregei instrucțiuni și educaţiuni este numai moralitatea, şi isvorulit cel

mai sacru de moralitate este religiunea.

Elevii dâră

vor

fi deprinşi a respecta

și
dimintţă, După cină, elevii, adunaţi toți la ună
locă, vorii asculta rugăciunea de scră citită6- la biserică în tote
cile şi serbătorile,
Tăși în fie-care gi de unulă din ei pe rendi, spre a, asculta sânta dumini
Jeturghiă; vorii ţine posspre a se deprinde să se unescă în comună la turile după obiceiulă române
scii și se voră
ori-ce dorință de bine și de folosi.
confesa și comunica de două ori pe anii. Xu13, La orele 10, va suna clopoțelulii pentru mai cu asemenea deprin
deri bune Și respecculcare, şi elevii roră trece toți în dormitorii, tabile ei vorii putea, atrage
mat târdii, ca, îna cina cu aceiași regulă ca şi la prânduli de

a observa de aprâpe datoriile “prescrise de
sânta nâstră, re'igiune, Ei vorii morge în corpă

unde fie-care se ra culca în loculii săi în ]i-

veţători, stima și iubirea populaţiunilorii. rurâle, deprinse a respecta cu scrupulositate
religiunea strămoşâscă,, care singură "i-a ajutatii a, se menţine nemistuiţi în midloculi a, |

nisce desbrăcându-se în regulăşi cuțiință, Nu

este permisii nimenui, sub nici. unii pretesti,
a se culca duoi la unii loci, nică a sta neculcati peste orele 11 celii multi, Nici ase culca
pe trupă cu hainele cari espunii corpullaii
ne-

curăţenie și recâlă seii eraporaţiune
prea mare

totă felul de lipse, de năvăliri şi de apăsări.
16. Moralitatea

nu se

pâte

deprinde

fără

ascultare, Elevii suntii datori, mai întâi de
în timpulă somnului. Ast-feli până la orele 5 tâte a da, ascultare,- respecti şi supunere tudimincţa, elevii aii6ore de dormiti, adică maxi- tulorii autoritățilorii scolare, monitori, profemum de repaosii ce se cere pentru buna stare sori, directorii, ete. căci numai prin ascultare
a sănătăței unui omii în timpă de 24ore; ori- voră putea învăţa de la ei cunoscințele, moce alti somn peste di seiă ori-ce dormire mai rala și regula pentru a cărorii învățare aii vee
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nitii elevii la scâlă,
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Ori-ce

neascultare

sc

nesupunere constitue peutru elevi culpa cea
mai gravă, care va fi reprimată în modă rigurosi, căci pentru alte greșeli se pâte presupune din partea elevului slăbiciunea, să nesciința, s6ă necugetarea; nesupunerea însă nu
pote fi de câtii unii actă comisii cu intențiu-

economie, fără a, le strica fără cale, a le rupe

cu nesocotință prin'mișcări nebunesci, sii a le
murdări prin nebăgare de stmă. Totii deasemenea

suntă datori elevii a se feri dea face

vre-uă stricăciune s6i murdăriă

efectelorii şi

localului scâ'ei, tăindii stă desemnând

băn-

cile şi pereţii, stricândii
şi încuetoue şi voință dinadinsă. Cândii însă uni elevii, rile, aducândă necurățenii ferestrile
cu pici6rele stă fâ-

po lângă culpa de nesupunerea sa proprie, ară

când ori-ce altă-feli de gundio: ,
avea nenorocirea st întrunescă și pe aceea de
20. Pentru a deprinde întrebuințarea foloa încerca st induplece şi pe alții în a se face sităre şi bine-regula
tă a
părtaşi unei asemenea, culpe, eli se va espu- levi, fără de cândă va fi timpului, nici ună eoprită în infirmerie penne prin acâsta la, a fi depărtată de indată şi tru casă de bâlă dupe preseripțiu
nea medicului,
pentru totă-d'a-una din scâlă, cu perderea nu va putea a se absenta,
nici de la clasă, nici
drepturilorii de a mai putea funcţiona în ser- de Ja, meditațiune,
nici de la masa comună.
„viciulă publică şi cu obligațiune de a plăti nici de la rugăciune,
de 14 culcare, nici
tâte cheltuelile făcute pentru întreținerea sa de la, sculare, nici de nici
la escursiuni, nici de „la scâlă,
. la biserică. In timpulii orelori de clase, de
17. La ori-ce aparițiune a direstorului, a meditațiune sâii de dormire,
elevii nu vorii
profesorilorii, s6ă a ori-ce alte persâne de
„Gistincţiune, fiă în clase, fiă în ori-ce altă putea eşi din salele respectire de câtă momentanii şi câte unuli, pentru ceva trehuinți
parte unde starii afla unul s6ii mai mulţi e- ncapărate,
cu scirea
sâi a profeJevi, ci suntii datori a se scula în picidre și soriloră şi înturnându-monitoriloră
se de îndată, la locă. In
a saluta cu cuviință şi respectă, asceptândă, escursiunişi la
biserică, nici unii elevii nu se
pentru a se reaşeda, invoirea sâii depărtarea va depărta sâii
dosi de colegii săi, fără scirea
lori. Acesta i va deprinde a respecta în lume,
înroirea conducătorilori.
:
”
după cuziință, autoritățile legale și morale, și 21.
Elovii se voră feri în scolă şi afară dia
fără de care nu este putincidsă nici uă socie- scâlă de
deprinderile vele veprobate de
tate omentscă și a merita, să fiă şi ci respec- morală tâte buna
cuciiuță, precumi, fumarea,
taţi la rândulă lorii, fă ca învățători, fă ca jocurile șide denorocii,
minciuni, vorbele necuviia. | :
6meni de meritiiși de cuviință.

18. Intre sine elevii

trebuo să se depringă,

la fraternitate, căci omenii numai Prin as0ciațiune pati, întreprinde şi reuși cu sporă la
nevoile uieței; astă-feli dâră, elevii suntii datori a trăi între ci ca fraţii, iubindu-se şi ajutându-se unulă cu altulă la, studii, indem-

ci6se, imbătare, fartii, ete. Nu le este de ase-

mea permisă a sta pe la ferestre şi pe la
pârtă, spre a nu se deprinde cu distracții de

Omeni fără lucru. Şederea in dormitoră

este

oprită diua.
22, La ori-ce vină sâit greşelă comisă, mdir-

nându-se unulii pe altulă numai la bine şi în- turirea adevărului şi căinţa din partea, culpagăduindu-și greşelile unuli către altul. Cândă bilului se va privi ca unit meriti precumpănitoră
seii micşurătoriiacelei greşeli, oră câtii de căgutii
sară imtempla ca

uni eleri să aibă vre-ună
neajunsii sâii să se. credă insultată, vătămatii
său neliniscitii prin vre-un altulă, eli va f

datorii a face apelii numai la, autorităţile sco-

lare nefiindă permisă elevilori în nici uni
casă a vorbi între ci vorbe necuviincidso sâii
a se înjura, sei a se .maltrata, sii a se lovi

unulii pe altul, să pe vrre-unulă din servi-

torii sc6lei, sâi nici măcar
Ore-care.

19. Spre a putea deprinde

pe ună

buna

animal
.

chibzuire

în ori-ce întreprinderi și relați
i,
: elevii
vorii putea cumptra, schimba sâă vinde
iecte între ei, nici a, trimite scrisori, bani,
lucruri din afară şi în afară din scolă, fiă
ori unde sii ori unde, nici a priimi visite

nu
obsâiă
de
în

scOlă ci a merge afară din sclă fără scirea,
invoirea şi consiliele directoreini sedlei.

Pentru a deprinde ecunomia și păstrarea,
elevii suntii datori a'si păstra tmbrăcămin.
tea, cărţile, cacta!e, armele şi tote efectele în

cea mal esactă regulă și curăţeniă îngrijindă

de aprâpe a nu perde nimici precumii şi a le

Intrebuința numai cu folosi şi cu cea mai mare

arii fi unii omiă; mărturisirea francă și leală
este unii semnii siguri: că indreptarea lui este
putinci6să. De aceea, negarea greşoliloră va agrava ori-ce vină, și va trage uă reprimare mai

aspră.

23, Mama, tutulorii virtuțiloră şi a bunelor

calităţi este iubirea de adevără. De aceea, la
cercetările ce s'arii face în privinţa vre-unui casă
de vină din partea vre-unui elevii, sâii în privința ori-cărei alte impregiurări, toțielerii suntă
datori a arăta şi a, declara cu sinceritate ade-

vărul ce cunosciiîn privința acelui casă, Do-

vedindu-se ptutru vre-unuliă din ei că aâ sciuti

ceva şi nu ai spusii, sâii că aii spusă cera mai

multit de câtă ai
novatăși reprimată
căci a spune mai
ascunde ceva este

sciutiă, acelă elevii va fi şideuă potrivă cu culpabiluliă,
multi este a acusa, €ră a
a se face părtașă vinei; a

ascunde adertrulii în folosulii răului

nu este

frăţie, nici iubire, şi elevii cari ară ascunde
vina unuia,. din ci, vorăi remânea incărcaţi cu
respunderea morală pentru neîndroptarea celui
vinorati.. Omenii trebue să privigheze şi să se
indrepteze unulă pe altulă, căcl în ori-ce s0-

-

CULTELOR

ŞI
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- cietate, unii. individ rii face rușine
a
guba tutuloră; precum ȘI uni omi buniişi paface
onsre şi folosii tatuloriă.
.
i
24, In fine, clevii scolei normale nu
drebue
să perdă nici ună minuti din vedere,
pentru care suntii veniți Ia scdlă şi scopulă
misiunea

PUBLICR

4l

ce neînțelegere sâii nedomirire,

consiliele

di-

rectorului şiatutulori autorităţilorii scâlei;căci
numai ast-felă potii oferi garanţii suficiente pen-

tru ca Statul să le pâtu încredința frumâsa
şi nobila misiune, de luminători af poporului

i
N
Directorele sceâlei normale,

Românii.
ce vorii avea de îndeplinitii caînvățători
| aa
felii ei suntii datori a'şi observaşi raţion, a Ast-|
orice mişcare sei întreprindere şi a cere,laori-|

George

Melidon.

adu

.
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E ŞI DISCIPLINĂ
PENTRU SCOLELE
PRIMARE URBANE ŞI RURALĂ DE AMBE SEXE.

BI)
CAROL

1,

Prin graţia
lui Dumnegeii şi voinţa, naționale,
Domnii ali Românilorii, |
pu
La toți de faciă și viitori, sănătate
și
Asupra raportului ministrului Nostru
secre-

tară de Statii la departamentnlă culteloră

şi
instrucţiunii publice sub No, 783, pe
l6ngă care
Ti se supune jurnalulă consiliului
de ministrii

cu No. 3, de la 14 lanuariă curentă,
Ami decretatiă şi decretămii ce urmâdă:
Art. 1. Citatulii jurnată alii consiliatui de mi:
nistrii se aprobă

«pectirii sâii directorea scâlei;; &ră pentru aaceşti din urmă d'adreptulii de !a ministeriă, :
«In raportulii de miglocire de congediii că«tre ministru se va indica anume:
«a). Motivele ce ară reclama acordarea, de
«congediii,
,
,
NI

„«b). Bilele de „cari are, trebuinţă şi timpulii
de cândii va începe congediulă; - ”E

«€). Numele persâneice va suplini pe învă:
«ţătorulii, învățătârea, institntorele şi institut6«rea, congediaţi, spre a nu suferi clasa în tim-

«pulii absenței titalarului stă titularei, şi care

«persână recomandată d'a suplini pe congediată
întocmai. . |
o.
«sil congediată nu va putea fi de câtii din corArt. 2. Articolulă 56 din regulamentulii
de pulii didacticii respectivii.»
EEE
ordine şi disciplină pentru sc6lole
ur- Art, 3. Ministru Nostru secretară de Statii
bane şi'rurali de ambe-sexe, pusă primare
in aplicare la departamentulă culteloră şi instrucțiuriă puîn urma decretului Nostru cu No. 1,414,
de la blice este însărcinatii cu executarea decretului
10 Octombre, anulă 1870, se modifică
în mo- de faciă.
.
duli următorii:
.
Dată în Bucuresci, la ,: Ianuariă 1872.
«Art. 56. Congediuli se va cere de la
i
,
«nisterii: pentru învățători prin revisorulii mi- E
,
„CAROL,
"Ministru secretară de Stată la depar= .
«larii; pentra înstitutorii şi institutorele din seotam. culteloră şi instraejiunii publice,
ela
PR
asele inferi6re, prin institutorele superi
oră res„No. 8,
Chr. Tell...

o

BIB ANMIIBRIIDUL

i

i SCOALEI DE.MESERIIDIN BUCURESCI

(Decret No. 1754 din 24- Octomorie 1672)...
„Lale serviciului, Eli e datorii a reşedea fa scâlă.
Art. 2. Cheltuelele pentru întreţinerea sc6- . “Atribuţiunile personalului. “|
lei şi a ateliereloră cumii şi adninistrațiunea

„CAPITOLUL 1

ă

$ 1. Despre directore Dă „i

întregă

a scâlei executându-se

sub 'directa,

respundere a directorelui, urmeză ca totii per-

sonaulă scâlei precumiă şi Elevii "i suntă su- Art. 1. Directorele este - iusărcinatăi cu în_._
SR
trega direcţiune şi „administraţiune a, sclei, bordonaţi.
Art. 3. Directorele servă de. intermediarii
Suprareghiază şi conduce învtțământulă thev- între.
personalulă institutului şi ministeruli insretică și practică, cumii şi tote cele-alte părţi
cc.
trucțiunii publice,
+

.
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e

_ Art, 4, Eli va fi datoră a. ţine unii registru
de înscriere în care să fiă
tele făcute sâi reparate în
» tru comandele particulare
buințele institutului, și nu

trecute tâte objecateliere, atâtă pencâtă şi pentru treva, tolera, începerea

execuțiunilorii în ateliere mai "nainte

de a fi

trecute în .acelii registru. Acestii registru trebue însocitii de altulă în care, cu acelaşi numări ali înscrierii, să se trecă devisulă 0bjectelorii în tâte amănuntele sâle.

$ 3. Despre maestri,
Art. 13. Fie-care atelieră are unii maestru ..
primii care are sub conducerea sea tâte lucră- ]
rile din acelă atelieriă.
!
Art. 15, Maestrulă nu va putea pune în lu- :
crare nică unii objectii, fie a so face din noă
fie a se repara, până nu va primi autorisarea

directorelui.
Art.

19. Pentru tâte

sculele și materialele

Art. 5, Eli e datoră a conduce pe elevi în necesarii, maestri ai a se adresa către direcurmândii lucrările ce se facii la torele scâlei, care, după ce constată necesitainstalaţiunea podurilorii, moriloră, aşegarea tea loră,. fixeză cantitatea şi natura materiamachineloră şi la construcţia binaleloră, ori letorii de cumpăratii.
escursiuni,

cândi ocasiunea s'arii ivi, unde se ori espli-

ca, calităţile sei defectele acelorii

construcţi-

uni, ordinea în care se succedă lucrările comii

şi megiileși aparatele întrebuințăte.

asupra

cărora va îngriji ca elevii să facă unii memorii descriptivii însocită şi de croqueurile părțiloră mai interesante.: - :

Art.6. La casii cândă directorele nu pâte

Art. 20. Tâte comandele de lucrări atâtit pri-

vate,câtii şi pentru trehuinţele

institutului se

comunică maestriloră de către directore, care
le dă tot-uă-dată explicaţiunile și planurile a- . |
celorii lucrări, Maestrii vorii confecționa devisulii obiectului comandatiîn atelierulii respectivă.
E
.

Art. 21. Maestrul este respungătorii dema- -

însoci pe elevi-în escursiuni, pâte trămite pe terialulă intrată în atelieră, cum și de timpulă :
unii maestru care va dirige elevii în lucrări- răi întrebuințată ali elevilorii, pentru care se
le lori."
!
“va, ţine unii registru în care fie-care elevă ra
Art.3. Directorele este datoră a ţine con- avea partida luerăriloră se!e:
|
ferințe stra și în gilele de serbători asupra
Art, 22. Elii este respundătorii de sculele elelucrărilorii urmărite în escursiuni,
:
viloră către directore şi elevii sunti respungăArt. 8. Elă e datori a face la îinele fiă-că- tori către maestru.
!
rul anti uă dare de s6mă despre tâte lucrăriArt. 23. Eli nuesteliberii a întrebuința, ma- ..;

le scâlei.

.-

terialulii şi timpulii eleviloră de câtii în profitulă sc6lei, ră la casii de abatere va fi considerată

$ 2. Despre profesori

ca risipitorii de lucrul publică.

Art. 9. Profesorii nu vorii putea să modifice programele -cursurilorii fără să fie autorisaţi de ministerul instrucţiunii publice.

-

Art. 21. Maestruli este datoră a stărui

în

atelierii în orele de lucru şi sera ocupă cu conducerea, lucrărilori
loră.
.

ce suntă distribuite eleri-

Art. 10. Ei nu se poti dispensa de a'şi
Art, 25. Elite datorii a avea însemnate, într'ună
face lecţiunile în dilele și orele destinate,
anum: registru; materialală primiti în atelieră,

Art. 11. Ei na potă absenta în nici unii
modii până ce mai nainte nu voră fi însciințată pe directore, spre a se putea lua măsuri

că invățământulă elerilori să nu sufere,
Art,

12, Ei sunti datori să se asigure prin

„întrebări că elevii aă ințelesi
predată.

bine

materia

Art. 13. Lecţiunile vori dura uă oră, €ră
întrebările uă jumătate oră în fie-care prele.
gere,
“ Art, 14, Profesorii suntă datori ca în cursulii unei luni să facă ca fie-care elevi să fie
celii pucină de duoă ori intrebati; notele cb-

ținute să fie trecute treptatii în registru ce va
sta, în cancelaria

scâlei

" Art.: 13. Ei suntă

pentru

acestă finitii,

datori 'ca la tineie fie-

cărui enit scolarii să presinte Girectorelui tex-

obiectele stii sculele confecționate în cursulă
anului şi materialulii întrebuințatăla fie-care.

$ 4. Despre secretarul-comptabilă
Art, 2G. Comptabilulii ţine registrele despre
tâtă gestiunea institutului potrivitii regulelorii
stabilite; este pusi d'a dreptulă sub ordinile

directorelui, face funcțiunea, de secretară şi este
respungttorii de starea cancelariei.
Art, 23. Eli este depositarulii materialeloriă”
de clasă şi păstrătorulă bibliotecet scâlei,
Art. 28. Comptabilulă, arendă a manipula
fonduri de a!e scâlei, va depune uă cauţiune.
$ 5. Despre economulii-magasinerăă

tulii materiilori ce are a preda în anulă urArt. 29. Economuli mapasinerii este însărcimători împărțitiiîn lecțiuni, ca să se pâtă nată cu toti ce privesce serviciulii economatului
cunbsce părţile ce arii reclama ameliorări, | și alii magasiiloră,
„„ Art, 10.. Profesorii voră înscri, într'uniă 'reArt, 30. Economulă magasineră va ţine, sub
gistru objectele să aparatele de cari aă tre- controlulă comptabilului, registrulă de intrare
buinţă în ţinerea prelegerilorii, spre a lua; di- şi eşirea materialului brută sai a obiecteloră
rectorele cunoscinţă de ele şi a le procura,
gata.
|

CULTELOR

ŞI IASTRUCȚIUNEI

Art. 31. E'ă nu va, libera din magasiă nici
unii obiectii s6ii materiali fără
a primi quitanță

visată de. directori,

|

PUBLICE
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Inveţiimentalii theoreticii

.

Ani

Art. 39. Elii este respundători de tâte obiec-

I

tele şi materialulă ce i s'a, încredințatii.

Aritmetica,
. Cele patru operaţiuni cu
Art. 83, Elă este datori ca în fie-care stră numere intregi,practică
fracțiunile ordinare, fracţiunile

să întocmâscă uă listă despre keltuelile de economatii şi să o presinte directorului pentru

vis

gecimale,, sistemul “metricii, geometria, prae-

tică. Definiţiunea, trasulă şi mEsura, figuriloriă

IN
geometrice, liniilorii. snprafecielorii ' și roluArt. 34. Eli nu pâte efectua sâii contracta melorii. Desemnu
lii liniari, tragerea, figuriloriă
nici nă keltuclă în comptulă
sc6lei fără autorisarea, directorolui, şi guitanţele vidate de dânsulă vorii fi refusate, €ră în casă de lipsă a

geometrice.

s6nă anume delegată de dânsilă. Art. 35. Eli are sub ordinile s6le pe toți
serritorii, este responsabili: de totă ce privesce

“ Aritmetica. Proporţiunile, progresurile aritmeiice, noțiuni după, calcululă egalitățilorii,
Geometria. Geometria, plană,

.

-,

țe concurente, paralele, cuple, momentele for-

“Instracţiunea,,

țeloră şi eguilibrulă lori, centri de gravitate

a figurilori geometrice,

i

“Art, 36. Aspiranţii pentru scâla de meserii

din Bucuresci -trebue să însușescă' condiţiunile următore:
,
.

“

|

> Să aibă etatea de 15 să 16 ani;:
c)

eguilibrulii statică şi

ali machineloriă simple, cumpăna, balanţa, cân-

Condiţiunile de admisiune

2) Să fie română;

Desemnulii descriptivii. Noţiuni elementare

despre projecţiunea punctului, drepteişi planului.

Mechanica elementară, Definiţiuni, forțe, for-

OAPITOLUL II
$1.

E

Anul II

directorului, quitanţele voriă fi vidate de uă per-

curăţenia şi buna întreținere a stabilimentulni
şişi are locuința în localul sc6lei.

i

Să certifice că a, trecutii 4 clase primare;

tarulă, bascula, scripete, strungulii, poli scripeţi,
planulă, vârtejulă, planulă înclinată, visa şi

pana.

..

.

IN

Anulă III

Aritmetica. Noţiuni asupra caleuluiui:

d) Să presinte acti de moralitate din partea

Geometria. Geometria în spaciă sâii a corpiloră solidi, - .
“
Desemnulii deseriptivii. Noţiuni elementare
despre projecțiunea figurilori geometrice,

“diiloră,sărecunâscă datoriaa desdaunape Statii

corpă, vitesa şi drumnlă percursă în fie-care din
aceste mişcări, cum şi în căderea corpurilorii,

autoritățilorii scolare;
e) Să presinte garanțiă legalisată din partea, părinţilori stii tutorilorii ea, la casă de a
Mecanica, elementară. Definiţiuni, mişcarea
se retrage elevaulii înainte do terminarea, stu- uniformă, variata şi
uniforma variată a unui

de keltueli!e făcute de densulii;

”

î) Toţi aspiranţii vorii trece unii concurs a- vitesa angulară, masa unui
corpi, isbirea corpuriloră, travaliulă forțelorii, forţele viui, moIV primară, .
E
mentulă inerţiei alii corpurilorii cu figurile deArt, 37. Aspiranţii admişi vorii aduce cu sine finite, forţa centrifugă,
centrul de percursiune,
la scâlă efectele armătâre:.
o
, frecările corpului, equilibrulii dinamică alii maa) Trei cămăși;
supra materielorii coprinse în programa clasei

b)
c)

chinelorii simple şi transformarea mișcărilorii.
Desemnulii. Epure de geometria discriptivă

» părechi ismene;
»
» : ciorapi;

d) Una

»

și croguiură.
" Comptabilitatea. Noţiuni pentru ţinerea, re-

încălțăminte;

e) Unii rândii de haine.
$ 2. Programa

gistreloră,

'studiiloră

- .i

Art: 38. 1.) Inviţămentulii sc6!ei de meserii

din Bucuresci va fi theoreticii şi practică.
|
2) Durata sțudiilorii va fi de 4ani, |
”
3) Materiele studiilorii theoretice vori fi:
Artimetica, geometria, desemaulii descriptivă,
mechanica elementară, mecanica, aplicată, e-

lemente de construcţiuni, desemnulii aplicatii
la construcțiuni şi comptabilitatea,
4) Aceste cunoscințe se vori împărți între
cei 4 ani de studii, după

cumi urmeză:

Anul

IV

Deseranuli descriptivii. Aplieaţii a tăerea petrelori la carpentă, la, construcţiunile bolteloră!
formelorii, scărilorii şi podurilori,

Mechanica aplicată. Resistenţa materialului
de construcțiune, Despre machinile motrice ş.
machinele utile. Nomenclatura, orfanelorii loră
Vaporulii, Generatorii vaporului, Proprietiiţile
sâle şi travaliulă vaporului. Proporţinnite ce
există între părţile unei machini ca să pâtă produce uni efectii asceptatii, Combustibilulă
în-

J trebuințată în industrie,

.
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Construcţiunile. 1) Studiulii materialului de
construcţie, metaluli, lemnulii, petra, cărămida,

pâtra

artificială și varulii. 2) Construcţiunea

NINISTERIULUI

*

"Mechanica aplicată

Construcţiunile '.

-6. lună

în

»

6»

Art. 45. Toâte aceste materii se voăii preda

binalei, scările, ușile, ferestrele, planchetele,
fermele, acoperemintele cu zincă, cu plăci, cu
olane, cu table de feri galvanisati sei văpsitii

de către directorii şi ună profesorii, adică :

Directorul va preda:
tivă, mechanica,

desemnuli 'descrip-

tară, mechanica aplicuuleiă, etc. 3) Construcţiurea, bolteloră şi po- cată, construcțiunelemen
ile.
|
durilori în pâtră sâă în cărămidă şi studiult
Profesorulă va preda : aritmetica, geometria,
eşafodagelorii şi .construcțiunea machinelorii, desemnuliă
liniar
i
şi
compta
bilitatea. rotele hydraulice verticale şi orisontale. Formele prâctice pentru calcularea dimensinniloriă |.
Ş 5. Despre examene
şi efectulă machineloră hydraulice și machine|

!

|

lorii de vaporă.

o

Art, 16. a) La, finele fie-cărui semestru e“|levii vorii trece unii examenii atâtă asupra în-

Invăţământulă practicii

Art. 99. Invăţământuli practici se va preda
în patru ateliere, după cum urmâză;: '
„|
„15 elevi în atelierul de ferărie,
0.
-

..
Do
5
»

»
x

.

.

u

”

,

|

-

dulgherie.
tâmplărie şi
„ tăcerea, petreloră, în

cari ateliere elevii lucrâză totii ce se rapârtă

la, specialitatea lori,

- ---

$ 3. Distribuirea timpului ile în scolă
Art, 40. Distribuţiunea timpului dilei în sc6-

lă va fi în modulii următoră:
Scularea, se va face vera la 4 1/. ore,
ră
erna la 5 ore,
i
De la 4 1/,—5 ore, intrarea în meditaţiune.

»

5—7

».

»

771,

»

71, 1114

meditațiune,

» gustare,

ore, in'ateliere,

ore. prelegere,
2—6 ore, în atelieri,
.
67 » cina, spălatulii și curățirea,
1—8»
prelegere,
8—9 »
meditaţinnea,

21

».
»
»
»

,

$ 4. Despre

14,—12,

întinderea materieloră în fie-care
ani de studii

Art. 41. In anulă Iciu:
Arithmetica va fi predată in şese
luni.
Geometria
»
”
G-o»
Desemnuli
»
»
2
o.
Art. 42. In anulă II:
Arithmetica va fi predată in tref luni.
Geometria
»
»
6
Descriptiva
+
»
3»
Mecanica, elementară »
6
Desemnuli
„„
6»

„Art, 43. In anulă III:
Arithmetica va fi predată în trei luni,
Geome
tria
Descriptiva

Mecanica
Desemnulă

.

_

»
»

3»

6

e'ementară

»

9

»

»

3

Comptabilitatea

„Art

»

44. In anulă IV:

„

«
»

6»

|

Descriptiva ra fi predată în Şese luni,
4

.

-

vEțământului theoreticii câtă şi practică,

b)
uni
date
'€)

La ânele -fie-cărui anii elevii vorii trece
examenii generală asupra, materielorii preîn cursulă anului.
Vori trece dintruă clasă întralta supe:

riră numai elevii cari voră fi dobândită la
examenulii generalii nota 'midlociă, ră repe- .
tenţii nu rorii fi tolerați de câtu unii ani,

d) La, terminarea, studielorii, elevi, pe lângă
examenulă generali ali studielorii predate în
anulii din urmă, vori fi datoria face câte uni

proiectii relativă la specialitatea, lori şi a e-

secuta acesti proiectă făra participarea, maestrilorii scii a profesoriloră,
e) Proectuli ce fie-care elevii are a, face la
terminarea, studieloră pentru obținerea dip!omel de meseriaşi va fi a'esii de comisiunea e-.
saminătâre compusă din pers6ne competinte,
care, dupe esaminarea fie-cărui proiectii în parte,
va încheia uni prescriptii verbale în care se
voră arăta, cualităţile să defectele acelei lucrări.
f) Examenile de practică se vorii face în
ateliere, unde clerii rorifi obligaţi a executa

lucrări date de către comisiunea examinătre
care va examina și obiectele terminate de către
elevi în cursulă anului.
£) Maximulă

de puncte

ce

elevii aă'a ob-

ține la fic-care materie in parte este dece, şi
nota midlociă cu care uni elevii pote trece
dintr'uă clasă intr'alta este 7.

CAPITOLUL III
$ 1. Vacanţele
|
Art. 42. Iu fie-care'anii suntă trei vâcanţiuni:

una de optii dile la nascerea Domnului,

|

ata

de 15 dile la Pasce, şi a treia de uă lună in-

cependă la 15 Iuliă,

Art, 45. In vacanţiuni!e dela nascerea Dom- |

nuluişi Pasce,eleviinu

potii merge în concedii.

Art. 49. Eleviicari în timpulă vacanţiuui!eră

remână

în scolă, suntii datori a se ocupa regu-

lată cu exercițiutii practicii în executarea modeleloră.
,
$ 2. Despre elevii supraveghiritori
ii

r

Art. 50, Iu fie-care atelicră este ună eievă

*

CULTELOR ŞI INSTRUCȚIUNEI PUBLICE
supraveghiătorii însărcinatii de către
directore
a veghia la menţinerea ordinei
studii, în dormitâre şi în timpulă în salele de
recreațiuniloră
i
i
Art 51. Ei suntă însărcinați a însem
na în
registrele ce se ţinii în ateliere
cuantitatea lucralui efect

uati de către fie-care elevă.

ce se aplică elceilori

$ 2. Dormitorulăi, săli de studii, ateliere și
sala de mâncare,

_:.

Art. 19, Elevii nu potii întra în dormitarii

"Art. 14. La intrarea în dormitorii elevii su-

praveghiători vorii face apelulii nominale.

dieze stii să se ocupe cu jocuri sfii să rorbescă în dormitorii,
Art. 16. In salele de studii se_voră ocupa

“|

d) Isolarea de cei-alți elev,

O.

afară din scolă,

:

în liniște cu preparațiunea lecţiuni!orii lori, şi
elevii snpraveghiători vorii nota pe cel ce tulbură liniscea şi absentâză dela meditaţiune,
Art. 13. In timpuli orelorii de lucra elevii
suntă opriţi de a eși afară din ateliere şi a convorbi, pergândiă timpulii,
„o:

REGULAMENT
DE DISCIPLINA INTERIGRĂ

CAPITOLUL

-

Art. 15. Nu este permisiica, et'erii să stu-

|
a) Mustrarea;
b) Censura, publică;
€)' Consemnarea ;

e) Darea

cu gravitatea greştleloră loră.

mai înainte de 9 orestra, adică după ce esii din
sala de meditaţiune şi după facerea rugăciunii.

$ 3. Penalitățile
Art. 52. Penalităţile
suntii :

45

penalităţi!o ce va orede ide cuviinţă, "potriviti

Art, 18. Elevii suntă datori ascultare şi respecti maestriloră.
AI
,
- Art, 19, Elevii suntă obligaţi ca să curețe
atelierele şi să arangeze tote sculele în fiă-care

1

Despre elevi.
s6ră, mai înainte d'a merge la masă, sub pri$ 2. Disposiţiuni generali
veghiărea elevilorii suprareghiători.
Art. 20. Elevii sunti datori
a merge în sala
Art. 1. Elevii scâlei datorescii
ere şi de mâncare curăţiți şi spălați şi în bună orrespectii directorelui, profesoriloriă supun
şi. celorit- dine, unde vorii păstra, cea moi mare linisce
alţi
funcționari ai selei; suntii datori
pârte uni către alţi cu bună cuviinţi,. să se
. Art. 2, Ori-ce greşală mare contra, ondrii
,

moravurilorii și insubordonațiune este consi
de
rată

ca uni casă de depărtare din scâlă,
Art., 3. Cereri!e sei reclamaţiunile colect
ive
sunti oprite. |
,
Art. 4. Este oprită d'a introduce persâne
străine în interiorulă stabilimentului, Elevii primescii în facia economului pe pers6nele
cari
suntii autorisate a visita, .
Art, 5. Directorulă indică eleviloră supraveghiători locurile” unde poti conduce pe elevi

in recreațiuni serbătorea.

”

Art. 6. Jocurile de norocii suntă oprite

Art, 22. In tâte Duminicile şi serbătorile e- -

lovii vorii merge la biserică în bună ordine sub
conducerea eleviloră supraveghiători.
_
Art. 23. Toţi elevii suntii datoria se Împăr-

tăşide două ori peani: la Paşte și la Crăciună.

CAPITOLUL II. .

-

.
„Art. 3. Elevii nu poti intra sâi eşi din scâlă
fără uniformă.
|
.
Art. 8. Scrisorile şi ori-ce pachete adresat
elevilorii trebuescă mai ântâiiă a fi vădute dee
către economulii scâlei.
Ia
Art, 9. Elevii a cărorii conduită, note Şi aplicaţine nu sunti mulțumitore nu poti eși Duminica și sărbătorile,
a
Art. 10. Elevii poti merge !a părinți uă dată
pe fiă-care lună şi tori eşi din sc6lă Sâmbăta,
Ja 6 ore dupe amâdi, fiindii datori a reintra Daminică la 6 ore sera.
:
"13
Ei vorii aduce biletele
de permisiune 'sup-

scrise de părinţi stii corespondinții lorit,
Art, 11. Elevii cari esii trebue să se îoseriă

îu registrulă ținută de economii, în care vain-|t

dica ora eşirii şi intrării.
,
Ţ
Art. 12. Directoruliisipâte aplica, Plevilorii
A

sub priveghiărea, elevilorii supraveghiători,
|
“Art. 21. Cândi în ateliere, în sala de meditaţiune, în dormitorii şi în clase se produci
desordini, fără ca făptuitori să se pâtă descoperi,
atunci se pedepsescii elevii supraveghiători,

Natrirea

Art. 27. E'evii mănâncă în fie-care ji:
Diminâţa, 1, jimblăşi supă;
E
La prândi, 1, jimblă, supă și unii felii de

bucate ;

-

,

Sera, 1, jimblă şi unit felii de bucate,
Art. 25. Felurile debucatece trebueseii date

e:evilorii în fie-care dise hotărăscii de directorii,
“Art. 26. Elevilorii nu le este ertată a aduca
în sc6lă mâncări s6ă băuturi de ori-ce natură,

CAPITOLUL
II
LL

-

Vestimiatele'

„Art, 27, Eloviă
ore:

DL

pOrtă îmbrăcămintea urmă-

-

„„3) Uniforma de &mnă:
2 Văltunică de postav

„civitii, grosii, fără şnu»

.
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ruri și fără nasturi, cu uă bant
ia spate.
ă Pantaloni de postavi civitii, grosi, fără şnurii;
Uă cravată ngră;
o
Chepiii de pele; .

|
Cisme de vaxi,
b) Uniforma de vâră::

la, meseriile ce se învâţă în scâlă, de desemne

de construcțiuni şi de cărţice se potii consulta . .

în interesuli înc&țământului speciale ală scâlel.

Art. 30. Bibliotheca fiindă încredințată se-,
cretarului-comptabilă, nimeni nu pâte cere orl-ce

|

obiectii din bibliothecă de la altă persână,

Bluză şi pantaloni de drilă vinătă;

Pantofi cu căputa scurtă şi cu tocă; de vaxi,

CAPITOLUL

pentru lucru,
E
Art, 28. Elevii suntă respungători: de hai-

Disposiţiuni

nele şi obiectele ce lise încredințeză,
şi, la casă
de a le perde sâii a le stri
fără ca
vreme, suntii

- .BibHothecă
Art. 29. Bibliotheca

4

scâlci de meseriise

compune din tractate .de construcțiuni relative

generali

„art, 31. Este oprită funcționarilor

indatoriţiale inlocui cu altele dinspesele lori.

„ CAPITOLUL IV

YV
scâlei

de a fuma, în coprinsulii scâlci, spro
a se evita
ori-ce pericolă de incendii.
„Art, 32. Este asemenea opritii funcţionariloră -

interni a facepetreceri sgomotâse în interiorulă
stabilimentului.
IEI
Art, 33. Este cu desărerşire oprită elevilorii
de a fuma.
4

REGULAMENT

ASUPRA CONISIUNII MONUMENTELOR U PUBLICE
E

Ei

(Decretă Ne „7ăz din 6 Aprilie

Art 1. Se institue uă comisiune architecto-archeologică, sub numele de „Comisiunea
monumentelori, publice“ cu reşedinţa, în Bucurosci, ali cărei scopii este de a clasa şi a
conserva monumentele nostre publice,
Art. 3. Acâstă comisiune va, fi compusă de
optă membrii 'celii pucini şi de duoi-spre-glece
celă multă.
oc:
Membri săi se numescii prin decreti 'dom-,
nescii de cătrre ministrulă culteloră și instrucţiunii publice dintre bărbaţii cei mai competinți în cunoscințe de architectură sâă de
archeologiă. Ei. voriă fi domiciliați în capitală.
Funcţiunile membrilorii comisiunii suntă onorifice,
Art. 3. Ministrul culteloră şi instrucţiunii

publice este preşedinte de dreptă ali acestei
comisiuni, pe care o va putea presida, ori de
câte .ori va crede de cuviință.
RE
Comisiu

1874.)

ce, se va publica în Alonitorii şi se va, comunica, la tote prefecturele ori comunele în 'cir-

cumscripțiunea,

cărora

se ra afla unulii

sii

mai multe din aceste monumente.
Acestii tabloii se va transcrie întruni re-

gistru specială ce se va ţine la ministeră sub

titlu de „Registru montmenteloră, publice“, şi
în care se vori adăozi orl-ce schimbări se

voră face după vreti la acelii tabloii, precumii
şi notițe de tâte Incrările de conservare relative la acele monumente.
:
Art. 5. Statulă, comunele ori judeţuli, care
ară avea, să facă vre uă restaurare, fiă interi6ră fiă exteridră la unulă din monumentele aparținândiă lorii, va trebui mai ântâiă să trămită
planurile şi programulă de restaurare prin ministerulă cultelorii la comisiunea monumentelorii.
|. Acâstă comisiune va esamina planurile şi şi
va da opiniunea sea numai. sub punctuli de

nea va, alege dintre membri sâi unii
vedere alii stilului și alii interesului istoricii.
vice-președinte, care va conroca şi va presida
Comisiunea ra area ca cea mai principală a
comisiunea în lipsa preşedintelui, : |
sea datoriă a conserva stilul primitivi ală mOIn .casulă de lipsă şi a vice-preşedintelui, numentelui,
precumiă și ali tuturorii obiectelorii
lucrările preşedintelui se vor îndeplini de
decorative, cumi: sculpturi, imagine, zugrăveli,

celii mai în vârstă dintre membri.

N

,
|
îart. 4, Indată după numirea, şi instalarea vase, restminte, lemnărie etc.
Sea, comisiunea va forma. ună tabloii de tăte " Art. 6. Se voră supune esaminării prealabile
edificiile din țâră, fiă proprietate a “Statului, a comisiunei, nu numai planurile de restaua judoţelori, ori a comunelorii, cari merită a rare, ci şi cele de reporațiuni mai radicale, car
fi clasate între monumentele publice şi asu- arii afecta în ori şi ce stilulă sc ornamentarea
monumentului.

vra

cărorii

trebue

să se ia

mâsari de

con-

Jervare.
Acestii tabloii uă-dată formată şi aprobată
de. ministeruliiicultelorăzși inştracţiuniă publi-

Art, 3, Membrii: comisiunii

se vorii

aduna

strulă culteloră stii de vice-președinte,

_

ori de câte-ori vorăfi convocați, sii de miniFi voră putea delega chiarii pe unuliă din ei,
.

.

,

CULTELOR

ŞI INSTRUCȚIUNEI

cu aprobarea, ministerului, spre a merge la facia locului, unde trebuința va cere, ca să visiteze ver-unii monument și să facă unii raporti

asupra sea,

|

Cheltuelile transportului vorii fi în 'socotâla
ministerului. '
Art. 8. “Ministerulă va face treptatii, prin adjutorulii și concursulă acestei comisiuni, precumii
şi prin deseranatori şi architecți, remunerați
pentru a nume lucrare, a se aduna planuri, desemne
şi notițe asupra monumenteloră cuprinse în tabloă, insocite de istoriculii loră Şi de
studii asupră-le din puuctulit de vedere ''este-

tică şi artistică,

”

Acestea se voră publica în albumuri şi monographii, în măsură cu midlocele budgetarii,
Art. 9. Comisiunea, va putea şi de la sine să

PUBLICE
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atragă atenţiunea ministrului asupra stării unui

monumentii, şi să'i indice restaurările de
cari are navoe, să măsurele ce trobuescii luate

spre a se conserva,

Art: 10. Unulii din
culteloră va fi alăturatii
2 forma procesele sâle
pondenţa, 'ati conserva

Ca

impiegaţii ministerului
pe lângă comisiune spre .
verbale, a'i ține corcesacte, ete.
:
:

Art. 11. Comisiunea va putea, avea, corespou-

dinți şi alţi membrii onorifici prin judeţe,

aleşi

şi numiți de dânsa, spre a, 0 adjuta în împlinirea, scopului săi,

"Ea "şi va putea face unii regulamentii pentru

esercițiulă atribiţiuniloră s6le

şi” desvoltarea

activităţii sâle.
Acesti regulamenlii va trebui a, fi mai ântâii
supusii aprobării ministrului.
:

- REGULANMENP
- ASUPRA ESPLORĂRILORU ŞI CUMPE RĂRILORU
DE OBIECTE ANTICE

a

-

(Decretă Xo. 736 diri + Aprilie 1574)

Art 1. Ori-ce obiecte anțice, cum: morede
„ medalii, rase, scule, arme, instrumente, veri-c,
e
obiecte, în finc, din antichitatea Dacă, Latin
ă
sei Românâscă, care sari referi sii ari interesa istoria, artele, industria, mithologia, religiunea sti comerciulii tutulorit ț&riloră Dunărel-de-Josii sfii şi altorii ţeri învecinute loră,

se vorii aduna, clasifica și aşeda în musculă na:

ționalii si în urma, de escursiuni axcheologice,
făcute şi esecutate de bărbaţi speciali şi cu cheltaca ministerului s6ă prin cumpărare de la persâncle ce le-arii poseda.
Art. 2. Escursiuni archeologice pentru descoperire de asemenea obiecte se voriă face pe
fie-care anii cu cheltuâla ministerului instrue-

țiunii şi după migl6cele budgetului.

|

Ministerulii instrucţiunii publice ra încredința,
acestă misiune, în epocele cele mai farorabile
ale anului, persneloriă celor maj competinte
,

amatorilori desinteresați și cunoscători cari vor
voi a face asemenea escursiuni numajîn interesulă sciinţei şi ală istoriei naționale, şi
a înavuţi museulii naţionali cu asemenea spre
colecţiuni.
'
.

Art. 3. Ori-ce proprietarii, ori-ce primari,
ori-ce agentă alii administrațiunii publice este
invitată ca să facă, îndată cunoscută ministeru-

e

|. Art. 4. Când

ministerulii va lua cunosc
despre esistența unorii asemenca localități, ință
con-:

ținândii indicii
de antichităţi, va consulta, mat
ântâiii comitetulii archeologiciă asupra indiciilori şi notiţelorii ce a putută avea, până atunci.
Comitetuliă, opinândă că lucrulti merită
a fi
esaminată, va raporta ministerului, care
va pu-

tea, în totă casuli, trămite chiar pe unulii

din
membrii comitetului ca să facă cercetări
la facia locului, să raporteze 'dâcă merită, a
se face
esplorarea,
i

Esplorarea, fiind “admisă şi incuviinţată de
ministerii, ea, se va încredința ase face de către

ună omii competinte, conformă regulelorii
admise în asemenea casuri.
:
i
Art. 5. Decă monumentulit anticii, descop
e=.

riti, estede natură a, se conserva, chiar pe
loculii unde

se află, ministerulă va Jua tâte
surile cum acelii monumentii să se conser măve intact

şi să.nu fă expusi degradaţiunilorii ce

timpulii sei Gmenii "i potii face.
Art. 6. Tâte obiectele transportabile,
coperite de esploratorii cară lucreză după degdelegaţi

i

une și cu cheltuţla ministerului suntii pe
sema. museului naționali.

Art. 3. Esploratoruliă va face totă-d'a-una
ministerului, la

lucrării s6le, unii raportii
oră-ce mine, morminte sii alte detaliată asupra finele
descoperirilor ce a făcută, aindice de antichități sară ivi unde-va în pă- lături
ndă și uă listă, do tote obiectele ce a gământi s6ii pe supra-facia pământului,
sitii. Uă

lui instrucţiunii

Se vori lua tâte măsurile de protecţiune pentru ca asemenea obiecte să se ferescă de Orice ielii de săpătură sâi scobitură, mat înainte
de'a se trămite din partea ministerului pers6ne
competinte cari să sciă să facă săpăturile spre

a nu strica sii sfărăma,

obiectele ce se voră

afla îngropate stă închise.

!

copiă dupe acestă raporti se va
inta, de către ministeră comitetului archeoîna!ogicii, însărcinat cu primirea, clasarea,
şi descrierea, obiectelorii trămise museului,
Art. 6. Esploratorulă va trămite ministeru-

lui obiectele găsite pe câtă le va descoperi, îngrijindă ca ele să fiă transportate, bine închise
şi bine sigilate,
DN

.
”

-
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„Ministeruli le va depune în acocași stare la,

museii și vori sta închise cum s'aii primiti până
ia întârcerea esploratorului. Obiectele cele mari
şi greii de transportatiă, cum sarcofagii, petre
de 'monumente ct, se vori trămite ministerului numai după uă anume autorisate ce elit va

da pentru acesta.

-.

i

Art. 9. Indată după întârcerea esploratorului, comitetulă archeo'ogiciă stă duoi delegaţi

ȘI

INSTRUCȚIUNEI

PUBLICR

Art. 13, Ori-ce esplorare prin săpătu
fă- ,
cute de către Stati seă de către ună ri,parti-

culară, pe o proprietate streină,
nu seva putea !
începe nici esecuta mai inainte de
a se
bândi permisiunea proprietărului locului. do-:

Acesta, va avea, totii-d'a-una dreptuă a preca, după terminarea esplorării, săpăturile sâii găurile să se astupe
|
la locă.
tinde de la esploratorii

a
:
.
ai sel vorii fi invitați de- ministeră ca faciă cu
Art 11. Ministerală, avndă fondulă dispoesploratorulii să deschidă lădile stii cutiile în nibilă,
va putea cumpăra, pe fie-care anii pencari se află obiectele descoperite, Comitetulit tru colecţ
museului totă felul de obiec-.
le ya esamina, va constata va!6rea lori sciinţi- te antice iunea
posedatede partico

fică, artistică s€u istorică ; va, alege, pe acelea
cari merită a fi conservate pentru museii şi va
specifica clasificarea lori. E'u va face ministerului unii raportă detaliatii de tâtă acâstă operațiune.
”
”
!

- Art. 10. Obiectele se vorii aședa Ja loculii lori

Art. 15.

Aceia cari,

lari. . .
posedândă aseme

,

obiecte. vorii voi a, le vinde ministerului nea
tracta cu acesta, prin bună înţelegere ,și vorii
ministerulă va consulta comitetulă archeologici
asupra importanței obiectelorii şi valdrei ilori.
pecuniare,
:

îndată ce se voră fi clasificati. La cele mai principali se va pune pe inscripțiune din etiquota
co voră avea nume'e esploratorului, data și loculă 'descoperirei loră,
:
„Art. 11. Comitetulii, în 'raportută 'sâă' câtre
ministeră,va opina după importanţa descoperiri-

duoi delegaţi ai sti le vorii esamina şiapreia,
a
i
IN
Pe câtă timpi

„Încă opina, cari din obiecte!edescoperite stari
putea, da, esploratorului ca ună suveniriişi ună

densele fără a nume permisiune a propri
etarului loriă.
PI
”

Pentru acestii scopă ministerulii va, înaint
a
obiectele ce suntii de cumpărată conservatorul museului; acolo comitetulii archeo!ogică :
!
stii

aceste obiecte voră sta la . |
loră și durata timpului, indemnisarea ce s'ară mai museit până
a se cumpăra, nu este permisi :
cuveni a se daesploratorului. Comitetulă va putea nimenui
a lua desemnuri şi facă-simile după

semnii de mu'țumire pentru serviciulii să, .

Ministerul va publica în Afonitoră în asemenea caâsuri mulțumirile seleesploratoru'ui, precumii şi din raporturile asupra, descoperirilorii

„s€le pe cele ce va crede de cuviinţă. .

E

Art. 16, Tâte obiectele dăruite museului de
particulari

voră purta uă inscripțiune de numele dărnitorului.
Conservatorutii museului va îngriji, după

iniţiativa şi conformii cu clasificarea specifiArt. 12. Ori-ce particulară.va voi
a face es- cată de comitetulă archeologicii,
a aședa tote
plorări pentru descoperiri de biecte „antice, obiectele
dăruite de particulari cu ctiquetele
cu a sea propriă keltuâlă, va fi datorii ase aşi esplicațiunile” necesarii..
dresa cu cerere ministerului instrucţiunii, ar&Se
andă mai alesi celoră ce posedă
tândii loculă şi indiciele ce are. Ministerul va antiquirecom
tăți, cumii: monede, medalii, petre, vase
consulta comitetulă archeologică ca, şi pentru ete. şi
ară voi să le vândă stii să le dăruesplorările făcute pe a sea socotălă. La, casă 6scă museul
ui, a nu le curăți, nici a le

de trebuință, se
face cererea, şi
speciale, spre a
tele descoperite

va delega, pe lingă . celii ce
cu a, sea cheltudlă. uă persână
dirige esplo:area. Tâte obiecroră fi proprietatea celui ce

a tăcută cererea şi cheltuelile esplorării,
,

şter.
ge, răgui s€ii spoi ci a le lăsa în starea ciinii
le .aii găsită; căci ştergerea stă curățirea lor

se. pote face şi mai târdiă prin metodele cunoscute, aşa cum să nu se strice nimicii din inscripiunile, reliefurile sâă alte semne ale obiectului,
1.

În

|
:

|
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COMISIUNILORU PENTRU EXAMINAREA

CARTILORU DE SCOALA

3

(4874)
Art. 1. Sa inatituescă două comisiuni pentru examinarea cărţilor de scâlă, una cu reşedinţa în Bucuresci, cea-altă cu reşedinţa în
aşy..
,
.
it, 2, Fiă-care comisiune va fi “compusă
diu câte 14 membrii, numiţi prin decretă
domnescii, după propunerea ministruloi culteloră şi ală instrocţiunit publice.
-

„„Poncţiunea membtiloră acestori comisiuni

este onorifică,
|
“Art. 3. Comisiunile "4 vor alege fiă-care
în parte unii presidentă, după trebainţă, unii
vice-presidentii şi oul secretari, Câte nnulă

supune corcetării acestoră comisiuni. cărţile

destinate învăţământnlui religiosă, a căroră
examinare rămâne a se face de St. Sinodă.:

Arte 5, Cărţile şi manuscriptele menţionate

în articolală precedentii vori fi trămise în cercetarea a amindouă comisiuniloră deosebiti şi
fiă-care din ele '3i va face raportarile motivate asupra lorii,
" Arte 6. Aceste îndonite raporturi ale comisiuniloră voriă servi de temeiii pentru definitiva decisiune a Mivisterului, dată ca avisulii
consilinlui permanentă, conformiă legii asupra

instrucţiunii,
i
din impiegaţii bibliotecei din Bucuresci şi ceArt,
Comisiunile se voră împărți în suble din Iaşi va fi alăturată pe lîngă comisiune comisiuni2, după
speciali
tatea cărţiloră de exa-:
pentru a'i face procesele-verbale,

ai ţine corespondinţa, etc.
Art, 4. Scopulă comisiuniloriă este îndouit,
"ele vori avea:
!
|

|. A examina din noi tâte cărţile astădi

priimite în scâlele
aprobate, a alege
“exclude pe cele ce
"ţelorii, a motiva.

nâstre fă aprobate, fiă nedintre ele pe cele bune, a
nu mai corespundă trebuinalegerea şi excluderea prin

raporturi speciale către Ministerulă culteloră
şi ali instrucţiunei publice,
. . -

II. A examina manuscriptele ce suntii presintate şi co se vorii mai presinta în viitorii

Ministerului spre aprobare şi întroducerea, în

sc6le, a'şi da părerea

mivati. Insă, raportală trămisă Ministeralut
asupra fă-cărei cărţi va trebui să fiă aprobată
de majoritatea, întregel comisiuni,
Arte 8, Fiă-care comisiune va arăta Mini- sternlui acele obiecte ale învăţămentului publicii, pentru care s6iă nu există în limba, komână veri-uă carte de scolă s6ă cele existente
nu sunti îndestulătâre. Ea va putea face pro-

puneri asupra
lacună.

modului
“

d'a îndeplini acâstă
Da

Arte 9, Imcrarea comisiuniloriă menţionate
la art. 4 sub [., va trebui să fă săvirgită si
înaintată Ministerului celă malti până la
23 Decembre, anulă curenti 1874,
.

asapră-le, motivând'o
Ministru culteloră şi instrucţiunii publice,
prin raporturi câtă mal detailate, Nu se voră | 7,
Aaiorescu.

REGULAMENT!
PENTRU

PERCEPEREA

SI INTREBUINTIAREA PENSIUNEI ANUALE
SCOALEI COMERCIALE DIN BUCURESCL

PLATITE

DE ELEVII
”

(Decretii, Do. 1787 din 18 Octombre 1874)
Art, 1. Fiă-care elevă al scâlei da comereiă

constata prin acte din partea comunei res=
pective, cumă şi prin biletalii de contribu'
țiune că, se susţinii numat din munca cu diua
Art, 2, Acâată pensiune se va respunde s6ă că suntii servitori,
se vorii dispensa de
prin anticipaţiune pentru fiă-care trimestru, şi
plata acestei pensiuni anuale,
elevolii

„din

DBacuresci va plăţi uă pensiane

de 24 lei,

anuală

va priimi de la direcţiunea, scâlei unii

bilet de plată dintrană registru cu matcă

Arte 4, Scolarulă ce nu va fi achitată pen-,

siunea la timpi "i se va face 8 avertismente,

(A souche).
în intervalii de
15 dile, și ne achitândiă
Art, 3, Namat elevii, ai căror părinţi s'ar nici după ultimulcâte avertismen
tă pensiunea,
,
1

4

50
_ ÎLEGIUIRI
se ta şterge din catalâgele sc6lei, în urma
"propunerii ce va face directorali conferinţei cesare, atunci so va procede la crearea musea=.
lui de eşantiliâne (probe) conformându-se pro-.
scolare,
fesorulă de cirsulă de mărfari și direcțiunea.
Art, 5. Ca banii percepuți din pensiunea
anuală se vor cumptra mai ântâiă instru- sc6lei articolului precedentă. ,
Art, S, După crearea museului de eşantimentele cele mai indispensabile necesarit
pen- li6ne, pensiunea plătită de elevi se va întretra înființarea unu! cabinetă de fisică şi uni buinţa
parte pentru 3, se repara înstrumen- |
laboratoră de chimie la sc6la comercială din
tele stricate şi a cumpăra altele trebuinciâse,
Bucuresci.
.
comii şi pentru spesele de experienţe, 6ră.
„Art. 6, Profesorul de fisică şi chimie va parte
pentru a compăra cărţile necesarii bi“arăta printr'ună raportă către conferința, sc6lei, instrumentele de care are neapărată nece- bliotecei scolei.
Art. 9, Directorul sc6lef este ţinutăN a.
sitate, şi actata va autorisa pe direcţiune
a presenta conferinţei scolare, la finele fiă-cărui
intra în tratare pentru cumpărarea instrumenană, comptă detailatii despre suma, încasată.
teloră ce se voră păsi de trebuinţă, cu pers6în cursulă anului, şi despre întrebuinţarea ei,
ne_ce vândi asemenea instrumente, |
basată pe acte justificatire,
Preţul acordată cumă şi calitatea instruComptulă aprobată de conferință se va, co- .
menteloră ce se vorii cumpăra se vorii supune
manica şi Ministerului culteloră şi instrucţiu-de direcţiune definitivei aprobăr

scâlei.

i a conferinţei
.

Arte 7e Dapă ce se ra complecta cabinetulă

de fisică şi chimie cu tâto instrumentele ne-

nii publice spre sciință.
Art, 10. Disposiţiunile acestui regula mentă

se_voră pune în lucrare cu începere de la
1 Septembre 1874.

|

LEGIUIRI EMANATE DE LA
MINISTERIULU AGRICULTUREI COMEROIULAII
SI LUCRARILORU PUBLICE,

i

GR
PENTRU SOLUȚIUNEA CESTIUNIĂ DRUMULUI DE FERU STRUSBERG.
(Decretii No. 1365 din 17 Iulie 1871.)
Art. 1. Guvernul va urmări resiliarea conAcestă societate, din momentulit constituizii
cesiunii din 21 Noembre (3 Decembre) 1868, acordată ducilorii de Ujest și de Ratibor, co- sâle şi luării drumului feratiiîn exploatare, "și
mitelui Lehndorf şi doctorului Strusberg, în- ia asupră”i printr'acâsta chiari tâte drepturile
aintea tribunalului arbitralii, prevădutii prin a- ca și tote îndatoririle concesionarilorii primi-.
.
cecaşi concesiune, fără a întrerupe cursulii ac- tivi..
Art. 5. După resiliărea acestei concesiunişi -.
ţiuni oră civile şi penală deja deschise la BerÎn. casii cândiă posesorii de obligaţiuni nu se vori
in.
constitui în societate de acţionari în interval
Art. 2. După resiliarea concesiuni, guvernuli,
- ca măsură conservatâre,va îngriji de calea ferată de 30 dile după sentința de resiliăre a concesiunci primitive, cărei sentință se va da, cea mai
neexploatabile şi va exploata, calea ferată, în
părțile exploatabile, punând-o sub direcţiunea întinsă publicitate, atunci guvernuli va procede
unui consiliii de administraţiune, şi fără caa- în moduli prevădutii de articolulă următori,
Art. 6. Guvernul, îndată după resiliărea .
câsta să angapeze alt-feli “ responsabilitatea concesiunii,
făcândă uă justă și largă estimaţiune
„ Statuluj,
a lucrărilori şi a materialului esistentii în țeră,
Art. 3. Aceste măsuri este autorisatii gurerdd obligaţiuni
nulă a le lua Şi în casulii cândă, în timpulă va despăgubi pe toţi detentorii'
duratei procesului de resiliare, doctorulii Strus- cu Șuma ce va eşi din acestă estimațiune. Art, 3. Gurernulii,
după resiliărea concesiunii,
Hergși consortium vorii abandona exploatarea,
sai în timpulă abandonării liniei ferate“de către.
căci ferate,
.
”
"
doctoruli Strusberg şi compania, este autorisatiă
Art. 4. Posesorii de: obligaţiuni vorii fi în- să facă tâte cheltuelele necesară pentru concunosciințați, prin t6te midlocele de publicitate,
servarea, şi întreţinerea, liniei până la cifra, de:
că suntă imediată puşi în întârdiăre (mis en 5 milione lei, pe cari %i va lua prin comptii
demeure) de a se constitui în societate de accurentii din ciira de 9 miline de la casa de
ționari îndată după, resiliărea, concesiunii, con| depuneri şi consemnațiuni.

formii art, 14 din acâstă concesiune,

REGULAMENT
PENTRU INSTITUIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRAȚIUNE

PENTRU DIRECTIUNEA ESPLOATĂRIĂ

”

CĂILORU FERATE

RULUI STRUSBERG ŞI CONSORȚIUM.
(Decret No. 1808 din 29

Art. 1. In virtutea

art. 2. din iegea

de la

Sept.

CONCEDATE

N
DOCTO-

a

1871)

acesta, se va numi

de Domni,

după presinta-

17 luliă 1871, se înstitue unii consiliu de ad- ţia, ministrului Iuerărilorii publice,
FRI
ministraţiune pentru direcțiunea, esploatării căAsemenea, şi celă-altii personală trebninciosă
iloră ferate concedate doctorului Strusberg şi se va numi totii. de ministerii manţinându-se
" Consorţium.
la casii de trebuință actualulii personală,
Art. 2. Consiliulă se va compune de trei
membri numiți de Domni, după, propunerea,
ministrului lucrărilorii publice, care va lua
mai âatâiu avisulii consiliului ministriloră.

Art, 4. Uă dată cu măsurile luate -pentru
asigurarea esploatării părțilorii de linii aflate

astă-di în circulaţiă, consiliulă va, verifica in-

ventariile făcute, s€i le va, reface, constatândiă
starea, liniilorii, cu tâte accesoriile, materialulii

Aceşti membri vori primi uă diurnă de 30
lei, decă nu suntii funcţionari, şi de 15 lei, mișcători, mobilierulă şi tote materialele de
decă vorii fi funcţionari ai Statului, pentru qi- construcțiă s6ă esploataţiă, uneltele şi machină
lele cândii 'vorii lucra,

|

.

aflătâre

pe

tâte

căile

concedate

doctorului

Art 3. Indată ce consiliul va fi instituitii, Strusberg.
.
e
|
eli va îngriji a se asigura, serviciulii de esArt 5. T6ţe cărţile de comptabilitate şi reploataţiă prin directorele de administraţiă. care gistrele
administrației centrale se vorii încheia,
Li

4.

LEGIUIRI

ALE

MINISTERIULUI

parafându-se şi punându-se la, uă parte, 6ră
gestiunea afacerilor de la data instituirii con-

siliului de

AGRICULTUREI

"Art. 11. Consiliulă delibereză, decide şi ia,
asigararea esploaîn taţiei, întreținerea liniilori şi dependinţelorii

administraţiă se va

măsurile necesarii pentru

consemna
cărți de comptabilitate şi registre noui,
vori fi asemenea celorii esistente închise. cari lori precumă şi terminarea, sc complectarea,
lucrărilori de făcuti pentru restabilirea, îatreRegistrele de prin staţii se voră manţine Tupțiilor
ii, esistente, după ce mai ântâii se Yvoril
pentru a nu se întrerupe serviciulii,

pe. câtă
timpii va găsi de cuviinţă, consiliulii de adiministraţiă.

supune la aprobarea
publice.
-

ministerului 'lucrăriloră

Art. 12, Pentru

construcţiile necesarii la
Art. 6.. Toţi banii aflători în casele călei
rate se voră păstra Ja administraţia, centrale fe-și reparația degradărilorii, directorii respectivi
de esploataţie şi de constrncţie faci proiectevoră servi înpreună” cu veniturile liniilor
Ia le şi devisele necesarii, cu ajutoruli persona
csploatarea şi îmbunătățirea, acestora, prisolului pusă sub ordinile

suli

urmâedii a se depune

semnațiuni.

*

,

la casa

de "con-

i

,

Cheltuelele se vorii face prin mandate einiso de consiliulă de administrațiune, după tre-

buință, asupra fonduriloră

menţionatela, art.

8 de mai josi,
'
Art. 7. Atribuţiile consiliului de administraţie suntă specificate în duoă puncturi
prin-

“ cipali:

|

d

1, Esploatarea şi întreținerea, părțiloră

de

. lori, şi le supună la
aprobarea consiliului de administraţie, care,
la rândul să, cere aprobarea ministeriale, și,
numai după dobândirea acelei aprobări, aceie proecte și devise se punii în esecutare prin

midiâcele ce consiliulii

crede

mai
- sigure

şi

mai expeditive.
Art. 13. Regulamentul de esploataţie, . aprobati deja de ministeriă pentru aceste linii,
este supusă la veghiărea consiliului de administraţie, şi ori-ce reclamaţii din partea publicului în: privirea esploatării se voră adresa
consiliului, care le va, esamina, și va decide
cele de cuviință.

linii puse deja, în circulațiă ;
2, Conservarea, lucrărilorii după liniile ne:
puse incă în cireulaţiă,
|
“Art, 8. Fondurile destinate pentru keltueArt. 14. Consiliul de administraţie pote
lele de esploatare, întreţinere și conserv
are propune ministerului modificări atâtă regulapotrivită art 7 suntă:
mentului, câtii şi tarifelori, după esperienţa, a) Veniturile căilor în esploataţiă, împreu
- ce va-dobendi şi după împregiurări cari ari
nă.cu sumele găsite în casele drumului feratii
roclama, asemenea modificări,
la începerea esploatării i do către consilii;
Art. 15. Consiliul de administraţie supune,
b) Fondulă de cizică milisne destinati pentru
printr'unii raportii, la fie-care lună, ministeruaceste lucrări prin art. 7 din legea
de la 17 lui lucrărilorii publice nă situație lămurit
ă de.
uliă.
gestiunea administraţiunii, în care se va arăta,
Art. 9. Consiliulă de administraţiă este
constarea veniturilor și a keltueleloră.
vocată şi presidati de către ministrulii
Art. 16. Decisiunile consiliului de adminisriloră publice, care va putea delega lucrăpreşe- trație se faci în majoritatea, membriloră
dința unuia din membri, pre,
Unii secretară numită de ministeră, după sinți,
A
casii
de
paritate
,
votul
preşedi
ntelui prerecomandaţia consiliului de administraţie,
va fi pondereză.
.
„?
ataşat la acesti consiliă.
,
Duoi
membri
potii
lia
uă decisiune,
Art. 10. Intrunirile coasiliului sunt
Art, 13. Tâte deliberărileşi decisiunile congetorii de duoă ori pe săptămână. Afară, oblide
siliului
de
adminis
traţie
se ori consemna înacesta, ministerul lucrăriloră publice
conț6- trunii procesii-verbale, făcutii de către secrecă consiliuli ori de câte ori interesele
servitarulă
consiliu
lai şi contra-semnatii de toți
ciului reclamă,
Iatrunirea consiliului de administrație va a- membrii presinţi, şi se va supune la aprobarea,
ministeru'ui,
|
vea. loci la, gara Târgu-Vestei, în localulă
adMinistrulă agriculturei, comerciului şi luministraţici centrale,

E

a

crărilorii publice, N. Creţulescu.

EC

CEC ra EURO

tere

LEGE
PENTRU

Art.

REGLEMENTAREA LEGII CĂILORU FERA
TE CONCEDATE
DR STRUSBENG DE LA "fs IULIU
1871,
(Decret din 24 Decembre 1871.)

1. Concesiunea. căilorii ferate acordati,

la 1, Noembre

Ratibor, comitelui Lehndorf şi Dr. Strusberg,
1865, Ducilori de Ujest şi de fiindă
resiliatn, societatea acţionarilorii formată

COMEROIULUĂ

ȘI LUCRĂRILORU PUBLICE

pe basa legii de la, 17 Iulii 1871, va construi

şi termina liniile ferate prevădute prin acea con-

Art. 7. Podurile şi viaducele provisorit și de-

cesiune după, condiţiunile stipulate”
în artico„ lele următâre:
î
- Art, 2. Acestă societate va intra do la data
promulgării presentei legi în tâte drepturile şi
„ iudatoririle vechiloriă concesionari, precum şi
în posesiunea tuturorii liniilor acestui drumi
de ferit în construcţiune, a tuturoră construcțiuniloră aflate pe dânsulă, a întregului materială mişcătoră şia tnturoră materialuriloră a
provisionate, ”
|

Eaia asupră'i construirea, săvârşirea ŞI 6xp'oa-

tarea următoreloră linii:

a). Roman prin Tecuciii la Galaţi, cu ambran-

şamentulii de la, Tecucii la Berlad;:
» + b): De la Barboși prin Brăila, Buzoă, Ploesci,
Chitila la Piteşti și Bucuresci;

5

finitive, atâtii acelea, pentru secțiunea, de la art.
6, câtii şi acele prevădute la art. 4, se vorii -

face din fondulii de construcțiune,

- Art, 8. Guvernulă garantâză, conformă con-

cesiunii, uă dobândă

”

de 20,250 lei-pe chilo-

metru.
Art. 9: Dobândile pentru

,
capitalul repre-

sintatii de susii-disele căi ferate (determinati

prin art. 11) se garanteză de citre Statii şi se
vori trece în budgetuli anuală ca, datorie a

Statului, “mai ântâiii pentru liniile menţionate

la art. 4 și în urmă pentru acelea de la art,
6, îudată după terminarea şi primirea, lorii de
către guvernii.
!
Art. 10. DeEcă în termenulă preserisii de art,

6 nu

se ra sărârşi linia Pitesci,

Slatina,

Cra-

iova, Turnu-Seve
Verciorova (frontiera), sii
e). Ramurile de la garele Galaţi şi Brăila la dâcă în cursii rin,
de ună anii de la promulgarea
porti,

|
:
:
Art. 3. Tâte lucrările terminate sâii numai
începute de către consiliulă de administra

acestei legi nu se vori începe lucrările, guvernulă va putea conceda, construcțiunea ei Îa oricare altă companie. fără nici uni dreptii decon-

art. 7. testaţiune din partea societăţii. Diferinţa anu- . ităţii ce arii -putea resulta în acesti casii din cifra, totală, a se înscrie în'budgetii pentru totii
“tuite penă în momentulii intrărei societăţii în resoulii,
se va plăti în comptulii societăţii, reposesiunea acestoră linii,
ținându-se
anuități'e garantate pentru liArt. 4. Societatea va săvârşi și preda, li- niile de la din
art 4.
!
niile prescrise la art, 2, litera a,b,
ție ali acestorii

căl ferate, conformi

din legea: de la 17 Iulii, se voriă primi de
“societate; înapoindii guvernului sumele chel-

tembre, 6ră, joncțiunea,
tera d, da 1 Decembre
ducele se potii construi
&ră lucrările definitive
„termina în termeni de
rea acestei legi.

c,la 1 Sepdintre garele do ia |i1872; podurile şi viaprovisoriă de lemnii,
de ferii şi pâtră se vor
3 ani de la promulga.
.

Art. 5. Guvernulă va da societății acționari-

lori, la 1 Ianuariii 1871,uă sumă de 4,760,000
lei precumii şi. 4,760,000 lei la 1 Iulii aceluiaşi anii, tâte aceste sume garantate în fondată
drumului de feră.
|
Decă la 1 Septembre 1872 liniile de la art.
2, litera a, b şi e, vori fi terminate şi primite,

Decă însă nici liniile de la, art.4 nu vorii fi
fostă terminate şi primite la termenul prevă-

dută în acelii articolă; atunci societatea va fi.
deposedati imediat de către guverni din posesiunea acestei linii și nu va avea altii drepti
de câtii să primâscă,
de la Statii, prin plată de
anuităţi, valrea, lucrărilorii săvârşite şi constatate printr'uă comisiune de patru experţi numită de ambele părţi; duoi experți se voră nu-"

mi de societate şi duoi de guvernulii românii.
Aceşti patru experţi, înainte de a procede la ori
ce. altă lucrare, vorii alege unii ali cincilea

experti.
La casii de neînțeleger

:

e asupra alegerii a:
garanţia de mai sustii înceteză,
ceştia, preşedintele curții de casațiune numesce :
Dâcă societatea va termina, mai 'nainte de pe acestă
ali cincilea expertă.
1 Septembre liniile Roman, Galaţi, Brăila, şi
Resultatuliă acestei expertise este definitivi.
Bucuresci, şi vorii fi în stare a fi primite de guDin vâl6rea lucrărilorii se va deduce mai ân-

cerniă, atunci garanţia pentru aceste linii va data
din giua primirei lorii de către gurernă.
Dobânda de 7!/, %, garantată de Stată atâtiă
pentru liniile de Îa art. 4, litera a, b, d şi e,
precumii şi pentru acelea, de la art. G, nu se
va, plăti de guvernit de câtă din diua sărârşirei şi primire! lorii de către guvernii.
Durata concesiunei va începe de la 1 Iulii
1871.

,

.

:

Art. 6. Societatea va termina coustrucțiunea

liniei Piteşti, Slatina, Craiova, Turnu-Severin,
Vereiorova (frontiera), în termenă de 3ani de
la data promulgării presentei leşi.
.

Podurile şi viaducele
se potii construi pro:
visoriii de Jemuii, Gră lucrările definitive de feri

teii suma, de 9,520,000 lei avansată prin art, ,

5 şi restuli se va plăti prin anuităţi cu 7 4,
%, dobândă.
'
Numai casurile de forță majoră

se potii in-

voca pentru întârgieri, la termenile prevăgute
la art. 4 şi:6, cari se vorii aprecia şi decide
de către tribunalulii de arbitrii, provădutii în

concesiunea primitivă !a art, 27, :

|

Art. 11. Societatea este datâre a converti
imediatii în acțiuni obligaţiunile depuse până
acumă în sumă de 200,191,125 lei. Ea vafia-

semenea în drepti a converti în acţiuni restulă
obligaţiunilorii în circulaţiune cari nu se află încă

depuse, până la suma intregă de 245;160,000 lei
emise de vechii concesionari,
|
sc petră se vorii termina în termenă de Gani
Decă posesorii obligaţiunilorii nedepuse incă;
de la promulgarea presontei legi,
""arii refusa să, adere la cele prescrise de art. 4

6

„LEGIVIRI ALE MINISTEBIULUL AGRICULTUREI

din legea, de la.17 (29) Iuliii societatea va fi
ținută a'i indemnisa; conformii art. 6 din legea
citată mai susii.
:
Societatea are dreptulii a emite, în risculi și
pericolulă stii, acţiuni şi priorități suplementarii pentru cheltuelile necesarii la construcțiunea căilorii ferate Pitesci Verciorova, (fron-

-

>

e

cuponetoră scădute până la primirea liniei contreci: în sarcina societă
de acţionari, Asemenea, şi tâte pretenţiunile ţii
unorii ală treilea, de ori-ce natură ară f ele,
cari
formii concesiuni,

ară isvori. din vechea concesiune
timpulă câtii ea a fostii acordată D-r. pentru
Strus=

berg şi consorții.
| Societatea acţionarilorii este în dreptita urşi la desăverşita terminare şi rcparaţiune a li- mări pe vechii concesi
onari. pentru plata cup6niilorii specificate la art. 4.
nelorii datorite de aceştia și pentru restituirea
In nici uni casă garanţia Statului stipulată depositului sustrasi
i
pentru totalitatea liniiloră arâtata la art. 4 și prevala în nici unii de dânșii, „fără ca să sepotă
casă, sâii în numele săă, sâii
6, și care se urcă 1a, 18.609,750 lei corespun- în numele tiorșilo
rii, de veri ună drepti ce stari
flătore la 919 kilometie, lungime totală Şi de- deduce din acesta
contra Statului română.
initivă de la Roman la Vârciorora (frontiera)
Art. 14. D'uă-dată cu promulgarea, acestei
tiera), joncțiunea între garele de la Bucuresci

" numire, emisiunea acţiunilorii și a priorităţilorit
suplementare neputându-se face în sarcina Statului.
.
Societatea va avea, însă facultatea ,. pentru

conrersiunea în acţiuni a, obligaţiunilorii emise

de vechii concesionari, precum şi pentru emi„iunea, acţiuniloră și.a priorităţilorii suplementare, să repărţescă suma de. 19.609,750 lei, men:

ționată la aliniatulă precedenti

asupra, sumei

totalea.capitaiului representatii în acţiuni, în ur-

marea conversiunei şi a emisiunci suplementare.
„Amortismentulă capitalului suplementară ce
societatea, va emite în virtutea acestui articolă

„va remânea însă cu totulă în sarcina sea, fondul de amortismenti prevăduti de art. 17 din

vechia concesiune neputendă privi de câtă 'asupra sumei de 248,150,000 lei corespundătâre
cu lungimea, intregului resoi de 919 lkilometre.

Fondulă de reservă și de amortismentă pen-

legi- se voriă delega, trei comisari români aleși,.

câte unulă, de senati, adunare şi gurernii, cari

vorii merge la Berlini spre a pune timbru de
anulare atâtii pe obligaţiunile emise de vechii
concesionari, câtii şi pe cupânele loră, şisocietatea,,
nu va putea emite acţiunile ei de câtii in pro-.
porţiune cu obligațiuuile anvlate,
Obligaţianile anulate se voră preda guver-:

nului română spre a se desființa,

Art. 15. Reşedinţa consiliului de administra. .
țiune şi a dirocţiunei de esploatare va, fi în Bucuresci,
Na

Budgetulii pentru cheltueli nu va fi valabite

de câtă după aprobarea prealabile a guvernului '.
românii şi va fi presentată cu 6 luni înaintea,

exerciţiului,

Guvernulii are dreptulii de priveghiăre și de . |
controlă în privința administraţiuniă resouluf,

Art. î6. Societatea, de acţienari se va con...
de insărcinări întocmită do
câtre ministerulit lucrăriloră publice, atâtii penforma, cu caetulii

"tru capitalulă de 248,130,000 leise va constitui tru săvârşirea, câtă
şi pentru costrucțiunea |iîndată ce veniturile brute o voră permite, con- niilori,.
,
formii art. 17 din vechia concesiune.
Art 13, Societatea nu are dreptulă de a înArt. 12. Disposiţiunile articotetoră 17 și 25 din străina nici posesiunea, nici esploat
aţiunea
vechia concesiune relative la, amortismenti,'la, drumului de feră la nici uă altă societat
e, nici
formarea, fondului de resersă şi la cesiune către a fusiona cu veri-una
.
“ Statii după trecere de 30 ani nu se vorii putea,
Art. 18. Tâte disposiţiunile concesiunii priîngreuna sub nici ună cuvântă si nici uă-dată mitive câte nu sunt contrarii
legii de faciă r&-prin caâpitalulă suplementară emisă de socie- mână în vigâre,
.
tatea de acţionarîn
i risiculii şi perico!nlă «i,
Art. 19.In virtutea
guvernul
remanândă prin urmare bine înțelesii că fondulii este autorisatii a încheiaacesteilegi,
uă conveţiune cu sode construcţiunerecunoscută de Statul românii cietatea, acționariloră. .
este fixatii la cifra 248,180,000 lei, şi că amor-

tisarea. fondului de construcțiune suplementară

"Disposițiuni adiționali.

„Art. 13. Drepturile Statului românii contra,

Art. 20. La cas cânâi, în termenă de 40
dile de la data promulgării acestei legi, societatea detentoriloră de obligaţiuni nu va voi a

este în sarcina, societăței şi nu se pote pune în
comptă la cesiunea prevădută, de 'art. 25 din
vechia concesiune.
*
_
vechilorii concesionari, resultândă din legea, de
la 17 Iulii, se trecă societăţii de acţionari.
Asemenea societatea ia asupră-"şi răspunderea
către, detentorii de obligaţiuni ce nu ară voi

“să participe

*'a societatea

de

acţionari.

Iu-

datoririle. vechi!orii concesionari, precumiă plata
expropri
desfacerea
aţiu
sub-conces
ionarilorii,
uii,

plata tuturorii lucrărilorii şi materialului existentu în ţcă, cari n'arii fi încă achitate, şi plata,

primi convenţiunea, elaborată de guvernii în con-

formitate cu articolnli de mai susii se va, pro-

ceda după cumi urmâză:

Ş I. In virtutea sentinței arbitrilori dată la

25 Octombre 1871, conformiă legii de la 17 (29)
Iuliă anulă cureută, totalitatea ciiilori ferate,
concedate Ia îi, 11], 1863 duciloră de Ujest

şi Batibor, comitelui de Lehndorf și Dr.
Strusberg, atâtă cele în parte stverșite câtiţ

.

şi ramurile, nu va putea trece peste acâstă cifră,_ori-cari arii fi cheltxelile sub ori-ce de-

i
|
CONERCIULUI

“şi cele în construcțiune,

ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE

suntii și 'rămâniă în |

deplină și întrâgă proprietate a Statu
lui români
libere de ori-ce sarcină,
Drepturile concesionariloră suntiă
stinse,
Ş Il. In privinţa reclamaţiunilorii
sumelori da-

torate pentru construcţiunea, şi stabi

|

„7

ŞWw. Suma, trebuinci6să pentru plata dobândilorăşi amortismentului în termenii prescriși

prin presenta lege se va înscri: invariabile
fie-care aut în budgetuli Statului,

lirea drumului de ferii, pentru 'furnituci
de materiale
de exploatare, stă de organisare a
iilori, reclamaţiuni provenite din traficului licontractate din epoca construcțiunii obligaţiuni
şi exploatării drumului de ferii de către
sionari anteriâre luării drumului vechii concenea loriă, guvernulii nu recunâsce nicidinuă posesiucreanţă.
Ş III. Pentru despăgubirea deten
obligaţiuni ale vechiloră concesiona torilorii de
ri, guvernulii
românii va plăti 140,000,000
lei valâra nominale
în titluzi, purtândiă 7'/, %, dobn
dă şi jumătate
la sută amortismentiă, ast-felă ca
ia acesta
să fă amortisată între... ȘIoaa anegaeedator
ee ADE.
Cu anuitatea de 11,200,000 lei
ce ministerulă
financelorii o va plăti în timpă.
de......va, retra-

-

în * -

$ V. Titlurile capitalului, ca şi ale dobânţilorii '
acestei

dato
a rii
Statului, vorii fi apărate de ori-ce
folii:de imposite scă taese, fiă pe săma, Statului sâi a Comunelorii, fiă sub ori-ce altii titlu.
Plata dobângilorii se va efec'ua cu cheltuia.
la Statului la 1 Ianuarii şi la 1 Ii st. n.

a fio-căruia

ani

Berlin,

pe

piecele :Bucuresci,

Viena,

Paris şi Londra!, la casele sti
bilimente!e desemnate spre acestii sferşită stade
minister

ulă financelorii.
a
E
$ VI. Guvernul este autorisatii să' acorde
17, % asupra cifrei de 140,000,000 lei a datorici Statului, stipulată la ŞIII dreptă comisionii
caselorii stu stabilimenteloră prin a cărorii mid
locire se va, face retragerea stipulată Ja $ III.
$ VIL. Schimbuli vechilori obligaţiuni în c:ntra, titluriloră Statului prin biurourile caselorii
se din circulațiune imediată obligaţiun
chilorii. concesionari, şi va amortisa, ile ve- scil stabilimentelorii cari vorii fi desemnate prin
datoria de publicitate de către guvernulă români, va
140,000,000 lei.
fi
terminati până la, 1'Iuniă 1872 celii multă.
Prin recunâscerea, datoriei de 140,0 .
00,00
0
lei
$
VIII.
Detentor
ii de obligaţi
a Statului, guvernulii dobândes
ce tote dreptu- recursii peutru plata, cupânelo uni vori avea,
rile ce detentorii aveai în conce
rii scădute îna.
siunea dela, inte de 1 Ianuariii 1872 sâi
"7, 1868 în: facia guvernului,
pentru ori-cari.
gră pentru plata alte pretențiuni privitâre la
cup6neloră scădute la 1 Ianuarie şi
depositii în contra,
1
ulii
1871
vechilorii concesionari, cari singuri sunt r&sse reguleză la $ 8 de mai josii
; amortisarea va punţători de plata lorii.
incepe la 1 Januariă 1872,
RR
.
a

„CONVENIUNE
INCHEIATĂ DE MINISTERIU

LUCRĂRILORU PUBLICE CU
ÎMIPUTERNICITULU SOCIETĂȚEI AOFILONAR
ILORU CĂILORU FERATE ROMÂNE,
ÎN VIRTUTEA ART:
19 DIN

LEGEA DE LA 24 DECEMVRIE 1871.

- În virtutea legilorii din 17 ulii
combre, anulii 1871, între D. Nicol şi 24 .De- feri, în construcţiune,a tutulorii construcţiuniloră
ae
.

Crețu
lescu, ministru agriculturei, comer
ciulu
„crăriloriă publice, lucrândă în numel i Şi Îunului români, de uă parte, și D.Froe guverm, împuternicitulă societății anonime forma
tă de detentorii obligațiunilorii emise de
sorțiii Strusberg, pentru construcțifostulă conunea şi esploatarea, căilori“ferate române. dealt
ă parte,
s'a încheiatii următârea alcătuire +
*
Art. 1. Concesiunea căilorii ferate
acordată
la 21 Noembre (3 Decembre) 1868,
ducilorit de
Ujest şi de Ratibor], comitelui.
Lehndorf şi
doctorului Strusberg, find resiliată,
acționarilorii, formată pe basa legii societatea,
din17 Iuliă

1871, va construi şi termina liniile
forate prevădute prin acea concesiune după
stipulate în presenta conrenţiune. condiţiunile
Art. 2. Acâstă societate va, intra delă o
data
presentei convenţiuni în tote drepturile
datoririle vechilori concesionari, proc şi înum şi în
posesiunea tutulorii liniilorii acostui drumi
i de

jo

-

aflate pe dânsuli, a intregului materială mișcă-

torii şi atutulorii materialurilori aprovisionate.
Ea ia asupraii construirea, sevârşirea și esploatarea, următâreloriăi linii: .
a) Romani prin Tecuciii la Galaţi,

cu
branșamentuli: de la Tecuciiă la Berladă; am-

b) de
Kitila, la
c) Do
Severin,

d)

la Barboşi prin Brăita, Buzei, Ploesci,
Pitescişi Bucuresci;
la, Pitesci, Slatina, Craiova, la Turnu Vârciorora (frontieră), - -

Jonețiunea între garele Filaretii și Târgu-

Vestei la Bucuresci ;
e) Ramurile

portă.

de lagarele Galaţi şi Brăila la

cr

.

|: Art. 3, Tâte lucrări!e terminate:
sâă numai
începute de'către consil
de adminis
iultraţie
ii ală ,
acestorii căi ferate, conform art. 7 din legea
de 14.17 Iuliii, se roriă primi de societate, înapoindii guvernului sumele cheltuite până
în
momentul intrării societății în posesiunea
acestoră linii. - . ..
2

+

LEGIULBI

ALE

MINISTERULUI

AGRICULTUREI
a

Art. 4. Societatea, va stvârşi şi predaliniile
prescrise la art. 2, litera a, b, e, la 1 Septembre, €ră joncţiunea, din garele de la litera

d, la 1 Decembre 1872; podurile şi viaducele

se potii construi provisoriii de lemni, ră lucrările definitive de ferii şi piâtră se vorii termina în termenii detrei ani de la 24 Decembre
1871,

Art. 5. Guvernuli va, da, societăţei acţiona-

Dâcă însă nici liniile de la art. 4 nu voră“
fi fostit terminate şi primite la termenuli prevădută în acelă articolii, atunci societatea va
fi deposedată imediată de către gurernă din
posesiunea, acestei linii şi nuva avea altă drepti
de câtii să primâscă de la Statii, prinplată de

anuități, valorea lucrărilorii săvârşite şi consta»

tate printuă comisiune de 4 esperți, numită
de ambele părți. Duoi esperți se vori numi

riloră la 1 Januarii 1872 uă sumă de 4,760,000
lei, precum şi 4,760,000 lei la 1 Iuliii acelaşi
ani; tâte aceste sume garantate în fondul drumului de feri. .
„_ Decă-la 1 Septembre 1872 liniile de la art.
"2, literile a, b şi e, vori fi terminate şi primite, garanția de mai susii încetâză.
.
Dâcă societatea, va termina mai nainte de 1
Septembre liniile Roman-Galaţi-Brăila, gi Bucuresci şi vorii fi în stare a, fi primite de guverni, atunci garanţia pentru aceste linii va,
data dia diua primirii lorii de către guvern.

de societate şi duoi de guvernulă români. A-

pentru liniile de la art. 4, litera a, b, d şie,

la art. 4 şi 6, cari se vorii aprecia şi decide
de către tribunaluli de arbitri prevădută în

Dobânda de 7", %, garantată de Statăatâtă

precum și, pentru acelea de la art. 6, nu se
va plăti de guvernii de câtii din diua săverșirii şi primirii lori de către guverni.
Durata

concesiunii va începe de Ja 1 Iuliii

1871.

”

Art. G. Societatea va termina construcţiunea
liniei Pitesci-Slatina-Craiova-Turnu-SeveriniVârciorova (frontieră) în termenii de 3 ani so-

cotiţi de la, 24 Decembre 1871.

Podurile şi viaducele se potit construi provisoriti de lemni, 6ră lucrările definitie de

cesti 4 esperţi înainte de a procede Ia ori-ce
altă lucrare, vori alege unii ali 5 esperti.
La, casit de ncinţelegere asupra alegerii acestuia, președintele curţii de casațiune numesce pe acestit alii 5 espertă,
* Resultatulii acestei espertise este definitivit.
Din valorea lucrăriloră se va deduce mai
ântâiă suma, de 9,520,000 lei avanţată prinart.

5 şi restulii se va plăti prin anuităţi
%, dobendă.

cu7)'/,

”

Numai casurile de forță majoră se potii in- -

voca, pentru întârgiere ]a. termenele prevăgute

concesiunea primitivă la art, 27.
,
Art. 11, Societatea aste datâre a convert
imediatii în acţiuni obligaţiunile depuse până.
acum în sumă de 200,791,[25 lei.
Ea va fi asemenea în drepti a converti în

acţiuni restuli obiigaţiunilori în circulaţiune

cari nu se află încă depuse până la suma în- :

tregă de 245,160,000 lei, emise de vechii concesionari,
Dâcă posesorii obligaţiunilorii nedepuse
arii refusa-să adere la cele prescrise la
din legea de la 17 (29) Iuliii, societatea
ținută azi indemnisa, conformii art. 6 din
citată mai susi.

încă

art.4!
feri s6ii pâtră, se vorii termina, în termeni de
va fi
6 ani, cu începere de la 24 Decembre 1871.
legea
Art. 3. Podurile şi viaducele provisorii şi definitive, atâtii acelea de la secţiunea de la art.
Societatea, are dreptulii a emite în risculii şi
6, câtii .și acele prevăgute la art. 4, se voră
pericolulă săi acţiuni şi priorităţi suplementare
face din fonduli de construcţiune.
Art.

cesiunii,

8. Guvernuli

garantâză,

conformii con:

uă. dobândă de 20,250 lei pe chilo-

metru.
Art. 9. Dobândile pentru capitalul represintatii' de susi fisele căi ferate, (determinate
prin art. LI, se garanteză de către Stati şise
vori trece în budgetulii anuali ca datorie a

pentru cheltuelile necesare ia construcțiunea
căilorii ferate Pitesci-Vâreiorova (frontieră),
joncţiunea, între garele de la Bucuresciși la

desăverşita terminare şi reparaţiunea liniilorii

,
specificate la art. 1.
In nici unii casit garanţia Statului stipulată

pentru totalitatea linieloră arătate la art. 4 și
Statului, mai ântâiii pentru liniile menţionate 6 şi cari se urcă la 18,609,750 lei, corespunla art. 4 şi în urmă pentru acelea de la art. lotoro la 919 kilometri lungime totale şi de“6, îndată după terminarea şi primirea Jorii de initică de la ltomană la Vârciorova (frontieră)
către guverniă.
Art, 10. Decă în termenuli prescris laart.
6 nu se va săverşi linia Pitesci-Slatina-CraiovaTarnu-Severin-Vârciorova, (frontieră), seii dâca
in cursii de unii ană de la 24 Decembre 1871

nu se vorii începelucrărilo, guvernulii va, putea
concede construcțiunea ei 1a ori-care altă com-

şi ramurele,

nu.va putea trece

peste

acâstă

cifră, ori cari ari fi cheltuelile sub ori-ce denumire, emisiunea acţiuniloră şi a priorităţiloră suplementare neputendu-se face în sarcina
Statului.
DR
Societatea va, avea însă facultatea pentru

a obligațiunilori emise
conversiunea, în acțiuni

paniă, fără nici uni dreptii de contestaţiune de vechii concesionari, precum şi pentru emidin partea societăţii. Diferența anuităţii ce ari siunea acţiunilorii și a priorităţilorit suplemenputea resulta în acesti casii din cifra totale a tare, 'să repărțâscă suma de 19,609,750 lei mense inscrie în budgetii pentru toti resouli, se|ţ ionată, la, aliniatulii precedenti asupra sumei
va plăti în comptulii societăţii, reţintndu-se din totale a capitalului represintatii în acţiuniîn ur-

anuitaţile garantate pentru liniile de la art. 4. marea conversiuniişi a emisiunii suplemeatare.

'

COMEACIULUI ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE
Amortismentulii

capitalului suplementari ce

„ societatea va, emite în virtutea acestuiarticolii
"va remânea

însă cu totulii în sarcina sea, fon-

. dulă de amortismentiă prevădutii la art. 17 din

i

9

trațiuna și a, direcţiunii de esploatare va fi în
Baâcuresci.

,

o

Budgetuli pentru. cheltueli nu va fi valabile
de câtă după aprobarea prealabile a guvernului

vechia, concesiune neputând privi de câtă a- română şi va fi presintatii cu 6 luni inaintea,
“supra sumei de 248,130,000 let, corespundă- exerciţiului.
târe cu lungimea întregului resoă de 919 ki- |. Guvernulii are dreptuli de priveghiare şi de
lometri.
,
controlii în privința, administrațiunii resoului.
Fondulă de reservă,şide amortismentii pentru
Art. 16. Societatea de acționari se va, concapitaluli de 218,180,000 lei se va constitui -forma cu caetulii de însărcinări întocmită de
îndată ce veniturile brute o vori permite, con- către ministerulii lucrărilori publice atâtă penform art. 17 din vechea concesiune.
tru săvârşire, câtă şi pentru construcțiunea liArt. 12. Disposiţiunile articotelorii 17 şi 25 niilorii,
E
,
din vechea concesiune relativă
la amortismentă,
Art. 17. Societatea, n'are dreptuliă d'aînstră: la formarea fondului de reservă și la cesiune ina, nici posesiunea nici exploataţiunea drumunu sevorii lui de ferii la nici uă altă societate, nici afaii către Statii după trecerea de 30ani,
putea îngrenna sub nici unii cuvântă şi nici siona cu vre-una.
E
i
prin capitalulă suplimentarii emisii de
!' uă dată
Art. 19. Tâte disposiţiunile concesiunii pri-

|

societatea
“de acționari în risiculii şi pericolulii mitire câte nu suntii contrarii convenţiunii de

ei,

remânendii

prin urmare

bine îațelesii că

„ fondulii de construcţiune recunoscuti de Sta" tulit românii este fixati la citra de 243,130,000
lei, 'şi că amortisarea fonduluide construcţiune

faciă remâni în vigâre. O -"
Făcutii la Bucurescila, */, Februariă, anul
1872 în duoă exemplare semnate de către am-

bele părţi contractante, și: din cari unulii s'a suplimentară, este în' sarcina, societăţii şi nu se predatii D-lui ministru agriculturei, comerciului
pâte pune în comptii la cesiunea, prevădută la şi lucrărilorii publice, spre a, remânea în archiart, 25 din vechea concesiune, :
(E
Art. 13. Drepturile Statului română contra

vechilorii concesionari resultândii din legea de
la, 17 Iuliii, se trecă societăţii de acţionari.
Asemenea societatea ia asupră'şi respunderea

vele ministerului, ră celă de ali doilea s'a
predatii domnului From, împuternicitulă socie-:

tăţii, în virtutea procurei in regulă presintată
de D-sea şi anexată la presinta convenţiune,:

Ministruiii agriculturei, comerciului și lucrăricătre detentorii de obligaţiuni ce marii voi să lorii publice, A, Creţulescu.
.
“participe la, societatea de acţionari. Indatori-

CAET DE INSAROINARI

rile vechilorii concesionari, precum plata, expropriaţiunii, desfacerea, sub-concesionarilorii,

plata tutulorii lucrărilorii și materialului existentă înțeră, care n'ară fi încă acenuitată, şi plata, pentru terminarea liniilorii ferate Romancupnelori scădute pent lapriimirea liniei conGalaţi-Bucuresci- Vârciorova.
formii concesiunii, treci în sarcina

de, acţionari.

Asemenea și tâte

societăţii

unorii “ali treilea, de ori-ce natură arii fi ele,
cari arii isvori din vechea concesiune pentru
timpuli câtii ea, a, fostii acordată D-lui Strus-

berg şi consorțiă. *
.
„ Societatea acţionarilorii este în dreptii a urmări pe vechii concesionari pentru piata

cu:

pânelorii datorite:de aceştia şi pentru restituirea depositului sustrasii de dânşii, fără ca,
să se pâtă prevala: în

TITLUL |

pretențiunile

nici uni casii, sâă în

numele stii sâii în: numele tierşilori,

de

vre

unii drepti ce s'arii deduce din acesta contră,
Statului românii.
Art, 14. Indată după sub-serierea presintei
convenţiuni, se vorii delega trei-comisari ro:

mâni aleşi câte unulii de Senată, Adunare şi
guvern, cari vorit. merge la Berlin sprea
pune timbru de anulare atâtii pe obligaţiunile

emise de vechii concesionari, -câtii şi pe cu-

„Disposiţiuni generale

Art. 1. Societatea anonimă

-

de acţionari a

căilorii ferate române, constituită în conformitate
cu legea din 1, Iulii'1671, se obligăacons-.
trui, complecta şi term
tâteina
lucrările căilorii
!
ferate următâre:

a) Linia Roman-Galaţi cu ramura TecuciăBârlad;
E
E
i
b) Linia Barboşi la Bucuresci şi Pitesci prin:
Brăila,

Buză, Ploesci,; Chitila;

.

c) Linia Pitesciia Turnu-Severinii şi Vârcio-

rova, (frontieră), prin Slatina și Craiova;
d) Linia dejoncțiune
a gareloră Târgu-Vestel.. .
şi Filaretii în Bucuresci; -

e) Ramurele de la gara Galaţi și Brăila la

:
,
:
.
pânele lorii, şi societatea, nu va putea emite
Art. 2,Liniile arătate la articolulii precedenti
acţiunile ei de câtii în proporţiune ci obliga. cu lit. a, b, e sevorii complecta
şi termina până
țiunile anulate.
,
E la */,, Septembre 1872 i joncțiunea gareloră din

Obligaţiunile anulate se vori preda,

nului românii spre a se desfiinţa.

guver-

Art. 15. Reşedinţa consiliului. de. adminis7

-

porturi.

Bucuresci se va săvârşi până la-1/,,.Decembre *
acelaşi ani.
-.
”
Art, 3. Construcți
Ă unea şi punereaen exploa1
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tațiune a liniei Pitesci-Craiova Sererin-Vârciorovase va face în termeni de 3 ani, socotiți

da la 24 Dacembre 1871, (5 lanuarii 1872).
, Art. 4. Complectarea. severşirea și construc_ţiunea din nod a tutulori liviiloră enumerate
la art. 1 de maisusă, compusedinterasemente,
calea propria dis, uvrage de artă, precumă :

poduri, podeţe şi apeduce. telegraf,

case de

păzitoră, gare, stațiuni, împreună cu tâte dependinţele lori, ateliere. împreună cu machini. scule,
materială *işcători, etc. sa'*a complecta s€ă
construi. de către societate în conformitate cu
stipulațiunile prescrise prin presentulă caetă de
însărciuări, pe care societatea declară că 'lă accoptă în tâtăa lui întindere şi ?lii consideră ca
fâcâniiii

parte

integrantă

din

conrenţiunea

cu

data de astă:di încheiată cu guvernulă română.

avendă numere de ordină socotită de la gara

Târgu-Vostel. Aceşti stâlpi voră avea uă înălţie de 0,50 m. până la 0,60 n. şiuă grosime
proporţionată.
Asemenea, se va. înfiinţa stâ!pl indicatori de
pante şi rampe, cari se oră face în lemoă de
s6t voră
stejari bine lucraţi şi văpsiţi cu ulgiiă,
fi de fontă. Indicaţiunile citite mai susă se vorit
scrie pe table de fură.
Art. 11. Afară de lucrările arătate mai susă
în modă generale, se va exvcuta reparaţiunile
şi imbunătâţirile specificate mai josti și recunos.
:
cute necesari :
a) La împlinirile acelea precum la Colintina,
Snavov şi 'Telâjen se va îndrepta Jasăturile
produse şi se va aduce plattorma la profilulă
primitivi. .
b) La, săpătura de.la staţia 62,2 penă !a

stația 62. 6, şanțuni'e. voră fi lărgite

TITLUL A
Linia de la Bucuresci

AGRICULTUREI

la Barboşi

spre 4%

da, apelori uă scurgere către podeţulă vecini.
c) Asemenea se ra, face şi pentru împlini-

rea de

la staţia 62, 7 câtre

63.

întorcândi

ganțurile cățre acestă, stațiă 62, 7, în scopit
Terasemente
-ldea depărta apele de la facia podeţului a,
Art. 5, Pe tâtă lungimea acestei linii şi în fată în acelă punctii,
d) Teşiturile împlinirii ce precede poduli
stațiuni so va complecta şi re gula terasementele
Cricov, precumii şi şanţurile se ori regula
pentru a le aduce în ceamai bună stare..
să.dea scurgere apeloră în gârArt. 6. Tâte teşiturilesăpăturiloră şi acelea astii-felă ca
,
de celăpucinii lă, fără a strica teşiturile împliniriloră.
a
uă înclinare
a şanţuriloră voră ave
e) Se va lărgi şanţurile aflate despre deală,
una, de înălțime pentru una de basă.
înclinare cuvenită de la staţia
In punctele: unde natura terenului ară cere dându-le ui
staţia 51,8, astă-feli ca apele
la
până
pu512
rii
lucrărilo
ului
minister
le
indicaţii
după
şi
podeţulă de la staţia 515 :
blice, se va da, acestori teşituriuă înclinare de să se scurgăa prin
din noi.
înființa
se
urmeză
co
înălde
una
pentru
basă
de
te
una şi jumăta
şi șanțurile săpăteşiturile
regula
va
Se
£)
observa
va
se
înclinare
urmă,
ime, Acestă din
Mizil, asti-felă prestațiunea
precede
ce
turei
confi
vorii
cari
e
implinir
şi pentru teşiturile de
cumii s'a dis pentru săpătură de la Cricov.
solidate încă prin semănâturi,
.
tuli cu 0,30 m.

g) Se va înălța terasemen
celii pucină între staţiile 22,7 şi 25 şi se va
ce s'aii produsă impliniriie
Banchetele se vori regula întocmai după pro- indrepta, lăsăturile 4—16, şi de la 13.6 ptnă
16,8—16,
ă
profilelor
şi
iectole aprobate. Şanţurile se vori îndrepta

Art. 3. Lărgimea plat-formei terasementelorii
va fi pretutindeni de celi pucină 5 metri.

lărgi ast-felii casă fie îndestulătâre pentru scurgorea apelorii, 6ră în punctele unde se va cro-

de de ttebuință ele se vorii para, după cererea

|
ministerului,
Art. 8. Depositele de pământii aflate pe spa-

ciulii reservati la a duoa cale se rori potrivi;
sră acelea, aflate între șanțulitde hotari şian-

țuli săptturelori se vorii arunca afară din îm-

”

prejmuirea calei, afară de puncteleunde calea
* se află în împlinire. Depositele aflate prea a-

Îa 14,2 aprâpe de staţiunea Ulmeni.
Se 'va da asemenea scurgere apelori de

stațiunea 10,8 către podeţulă
10.1.

Ja

de la stațiunea

.

h) Din partea riului Buzti se va deschide
ună şanţii între staţia 48 şi staţia 48,9 spre

a da scurgere apeloră sub noulă podeţi ce
se va înființa în ace:tă punctă; se va. lărgi
şanțurile de la 422. la 41,4 spre a da scurgore apeloră în acele direcțiuni; asemenea se
șa face şi cu şanţulii aflată între 26,8 şi 35,1

prâpe de crâsta săpătureloră se voră depărta la
da scurgere apeloră prin ganţuri în4 metri distanță aproximativă de acea crestă şi se va
”
gi 24.2.
şi se vori regula în formă de para-zăpedi: a- tre staţia 23,6
i) Se va da scnrgere apeloră ce băltescă
vândă uă înălțime proporţionale cu volumulă ade riulu Buzău sub unii podeţi a
celoră deposite către partea opusă vântului do: în apropiăre
se iuființa din noă la profiulă 29,5 și se va
ă
'
minantă.
noi pati: perpendiculară cale: şi
Art. 9. In punctele ce se va socoti de cu- săpa, unii
ra conduce apele în grâpa aviință se va, înființa” şanţuri colectâre despre |p rin care se
fată
da
drepta.
le
a
şi
apele
culege
a
pentru
dealului
partea
În fine se va ridica cu 0,30 terasementele
conduce sub podeţe.
precumă şi între sta10, Se va înființa în “totii lungulucalei între staţia. 29,1 și 27,1,

Art.
_ ferate stâlpi kilometrici de. fontă stii de pttră, ţia 12 şi 16,2.
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șanțurile şi se va, aduce a- căile de 'serviciii şi de abatere

k) Se va lărgi

pele din ambele părți către
;

staţia 14,8

se va înfiinţa ună podeţi. |
De la staţia 34 până la 2,4

terasemeatele

se voră mân-,

ține în bună stare, se vor complecta și se
voră preda astă-fe'ii după proiecte aprobate

unde

,
se va, “înălța la epoca, primirii liniei. Ori-ce piesă se va strica sâii diforma se.ra
Intre ki64 se va spori înclinarea înlocui de sotietate cu a sea cheltuslă.

cu 0,30 cele

" lom. 62 şi kilom.

pucinii.

tegituriloră de împlinire. Aceste teşitură se
sori regula cu'1 şi jumătate de basă pentru
1 de înălţime.
.
1) Pe tâtă întinderea valei Siretului, par-

tea de la

Brăila la, Barboşi, se

trebuință;

înclinarea

„* Bemnale

Art, 17. Se va âşeda semnale la intrarea
şi eşirea curbeloră, unde lipsa lorh ară pu-

roră. înălța

tea da nascere la accidente. Aceste semnale
se vori manevra s6ă cu mâna sti prin transmisiune de cantonierii aflaţi în apropiare. Se

terasementele cu 1 metru şi se va apăra teşiturile cu fascinage în părţile ce se va crede
de 2 de basă pentru

teșiturilori se va

1 de înălţime. -

sa aşeda duoă semnele optice în fie-care stațiă, uuulă la intrare şi celă-altă la, eşire.

ocasio-

Art. 12, Ori-ce stricăciuni se rori

na terasementelorii. -teşiturilori,
linii de astă-gi până la primirea

face

etc, acestei |.
acestori li.

'nii se voră repara şi pune în” bună
„către societate cu a sea keltuelă.

stare de

Poduri și podeţe

|. Art, 18. Constmeţiunea,
| dețeloră aflate

astă-gi,

poduriloră şi po-

precumi şi acele ce

urmâză a se înființa din noi pe linia de la
Bucuresci la, Barboși va, fi conformă cu statulii
aci alâturată sub lit. a,-în ceeace privesce
numtrulă loră, deschiderile loră. mod.li lori
de executare şi lucrările necesarii pentru a-

Balastii

„Art, 13. Balastulă se ra complecta pe toti

lungimea liniei în cantitatea prevăgută prin
" concesiune, adiră 1, 18 m. pe metru liniară,
Art. 14. Aşedarea calei se va regula pre-

părarea loră, bine înțelegendu-se

de G metri stu 18

tutindeni astă-foli ca să fie cu totulă tonfor-

picidre şi mai

că, podeţele
pucini

nu

voră avea de câtii uă singură deschidere, Com-

mă profilului longitudinală aprobată, afară de

|,

de trebuință, 2
modificațiunilo ce s'a credatii necesarii în pania este autorisată, în casii
de lemnă *
timpulă construcțiunii și înălţările prerăgute construi prorisoriii poduri şi podeţe pâtră
se
şi
teri
de
e
definitiv
lucrările
însă
prin presentuli caetii de iosărcinări.
s0coani,
trei
de
termeni
în
„stvârşi
sori
peste
trece
casii, pantele nu vori

Tm ori-ce
acele prerădute şi
nea primitivă.

aprobate

după

concesiu-

tii de la 24 Decembro 187! (5 Januarit
1872). Projectele podurilorii atâti provisorii

-

cât şi definitive va trebui a se aproba

ministeră,

- „Traverse

.

de ,

-

Art. 19. Curonamentele tutulorii podurilor,
şi podeţeloră de reparată scii de reconstruită

Art, 15. Tâte traversele roră îi de lemni
de stejari de bună calitate și după dimen-

se vorii face de pâtră mare resistentă. Asemenea radierele se vor aduce în bună stare şi
so vori apăra contra mâncătuviloră apelori cu

siunile prescrise prin ptoiectele aprobate. Travorsele de bradiă aflate astă-di pe partea Iiniel copriosă între. Ulmeniși Brăila se vori!
lăsa pe .locă. Pentru t6te aceste traverse şi
pentru altele-ce se vori constata defectubse
sâă de bradi, societatea este datâre a, preda
- guvernului, înainte de primirea liniei și cu a
ecuivalentă de
- sea cheltu6lă, uă cantitate

anţuri umplute cu pâtră neregulată să cu din- :
Podurile mari se voră termina și complecta

țari bătuţi în părţile din. susii şi din josi.

în tâte detaliurile lori, conformii proiecteloră .
aprobate. Lucrările de apărare, prescrise pentru fie-care dintr'ânsele se vorii executa în mo-.
în scopii do a se asigura
traverse de stejari de bună calitate şi a- dul celă mai solidii, uvrage.
vândă dimensiunile aprobate. Aceste . traverse conservarea acestori
'Tâte părţile de zidăriă de pâtră ce se află
se vor depune între Ulmeni şi Brăila, sii
strica ptnă la epoca
în localitățile pe vnde trarerselu urmeză a f stricate sâă ce se vori
primirii liniei st vori repara sed reconstrui cu
schimbate,
de a. dobândi uă
Cheltuelele ce va necesita aședarea lori se ' cheltuțla societăţii,în scapi
se va
vorii face din fondul construcţianii, 6ră nu construcțiune cu totuli solidă. Asemenea
face şi pentru tâte părțile construite s6i ce se .
din acela ală exploatării.
vort construi în zidăriă de cărămidă, precum
" Şi cele-alte lucrări accesorii, precum căptuşeli
Calea metalică .
e pâtră, fascinage, copile, ete.
Art. 20 „ Pentru tâte podurile aflate .preste
Art. 16. Toto părţile ce compunii calea
și gârl e, sociatatea ra construi copile şi
riuri
crambulne,
metalică, precumă şine, eelise,
e sol ide în susulă culeelorii şi ra Înfascinag
t6te
cu
pâne, schimbări şi încrucișări de cale
tară împregiurulă pile- accesoriile lori, atât pe calea curentă,şi pe fiinţa baterii de dințari
,

4
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culeeloră la uă dis-

tanță de duoi metri de la fondaţiuni, Interva
lulu între aceşti dințari și zidăriă se va umplecu petre neregulate și mari; în casă însă cândă
înălțimea, gringilori podurilorit d'asupra, apei
nu va fi îndestulătâre pentru baterea, dințari-

lori, so va hotări în comuni acordii modulii
dupe cara societatea va, fi dat6re a protege picidrele podului.
Art. 21. Pe lângă prescripțiunile ar&tate mai
susi în generală şi acelea coprinse în statută
anexată sub lit. A., societatea, va executa
îmbunătăţirile următâre:
:

Pe partea de la Brăila la Barboşi se
adăoga podeţe în numării şi cu deschideri vori
su-

AGRICULTUREI

tavanuri înduoite
gului.

pentru a le feri 'contra fri- :

c) Tote tencuelele degradatese vorii recon-

strui în modă

solidii,

darea lori, vorii trebui a se schimba, se vorii

înlocui cu acoperişuri de metală, şi sobele de

cărămidă, ce
din noii s6ă
tală. Se va
cele de ferii,

se află stricate se vorii preface
se vorii înlocui cu altele de mecombina sobele de zidăriă cu aasti-feli ca să se pâtă face bu-

cătăriă întruna din camere şi să se încăldescă

cea-altă.

6). Uşile şi ferestrele se vorii aduce în stare:

bună precum și ferăriile lorii, înlocuindă pe acelea ce lipsescii sâi suntii de rea cualitate.
Stâlpii uşilorii voriă. trebui a se fixa bine în zipentru aceste uvrage, se va crede necesariă a dărie, spre a se împedica ori-ce felă de jocii.
f) În punctele unde casele se află construse inființa pe acâstă parte de liniă poduri
mari, ite mai josii de câtii terasmentele, şi unde din
compania va, fi autorisată a le construi
acestă causă nu se pâte vedea de la uă casă
sorii de lemnă, pentru ca circulaţia să provifie a- la alta, se va lărgi platforma terasementelorii
sigurată în termenulii fixată pentru primire
întregei linii; podurile definitive de feri şi zidă-a şi se va construi câte uă gheretă de lemnii de
4 metri pătraţi în supra-faciă.
|
a
riă se vori face dupe trei ani de la semnare
a,
£) Ghisdurile de lemui de bradă ale puțu
acestui eaetii de însărcinări,
Curonamentele pilei podului de la Barboşi se riloră de la casele de cantonieri se voră în 9.
cui cu ghisduri de stejară. Afară de acâsta, se
voră înlocui cu altele, avândi uă lungime
îndestulătâre. Se va complecta pe lângă acesta, va complecta furcile, fusuliă, lanţulii . gălețile
construcțiunea acestui podiă cu tâte accesoriile şi cele-alte accesorii în bune condițiuni, și s
va face puțuri pe la casele pe unde nu sunti |
sele, intocmai dupii proiectele aprobate.
încă făcute,
h) Terenuli ce încongidră fie-care casă de
Telegrafă,
cantonierii va trebui a se aplana, în modă de
Art. 22. Biurourile telegrafice, soneriile ca- a presinta, uă supra-faciă regulată în formă de
curte, Acâstă curte va fi închisă cu uă împrej» selorii de păzitori şi aşegarea liniei telegra
fice muire de gardă, stii cu șanțuri, după localităţi,
se vori termina și complecta.

ficiente, în punctele unde s'a stabilită curente
în urma inundaţiilorii,
i
In casiă când, după studiile ce se vorii
face

Pe tâtă lungimea liniei între Bucuresei şi Barboşi se vorii aşeda duoă fire telegrafice cu tâte

accesoriile,
.
Stâlpii telegrafici se voră consolida ori unde
va fi trebuință, spre ai împedica de a, cădea

prin acţiunea vântului. Distanţa, între denșii nu

va trece peste 50 metri.
.
"Stâlpii de bradii aflați pe partea coprinsă
între Ploesci şi Brăila, stii pe ori-ce partea li-

Pasage de nitelă
- Art, 24, Tâte pasagele de nivelii vorii trebui

ase complecta dupe prescripţiunile următâre:

3). Inclinarea rampelorii de accesii nu va trece
peste 5 la sută. Inaintea fie-cării bariere se va
afla uă platformă orisontale de 10 metri lun-

ime,
.
,
nici DBucuresci-Barboşi, se voră înlocui cu stâl- s b). Tâtă supra-facia, rampelorii se va împetrui
cu
petrișii
de
bună
cualitate s6ii cu pâtră
pii de stejară.
sfărămată pe uă grosime de 0,20,
c). Barierile se voră complecta şi aședa în-. Casa de cantonieri
tocmai după projectele aprobate,

d). Pe tâtă lungimea rampeloră și de fie-care
Art, 29, Casele de: cantonieri se 'vorii ter- parte
a lorii se va înființa unii parapeti de stemina şi se vorii construi acelea ce lipsescii dupe Jară
bine lucrată şi văpsită,
.
- numărulă fixată prin proiecte.
e). De desubtulă fiă-cării rampe, scurgerea aAfară de

acâsta, se va executa,
şi îmbunătățirile următâre:

schimbările

2) La tâte casele unde“ soclurile construite

de cărămidă ai fostii atacate de ume lelă, acele socluri se rorii reconstrui în zidărie de

petră si de cărămidă

de bună

mortarii hydraalicii; .
- b) Se va umplecupământă

cualitate cu

bine bătutii tâte

“golurile aflate sub pardoseli Şi se va executa
*

*

d) Acoperişurile de cartonă cari, prin degra- |

peloră se va asigura, prin tubi de fontă de 0,50
diametru celii pucinii, stii prinapeduce de zidă
de cărămidă cu vară scă petre useate.

- Î). T6te contra-șinele aflate astă-dide lemnii
sc voră înlocui cu contra-şine de feri
; pe lân-

gă acestea se va para tâta zonaplaftormei
coprinsă în lărgimea pasagiului..
|

Cândii nu va fi vre-uă casă de cantonieri alăturea, cu uni pasagiii de nivelii, se va așega nă
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transmisiune pentru închecerea şi deschiderea

barierei de la casa de cantonieri cea mai
propiată.
: ,
”

a-

- * Imprejmuiră la cale
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corpulă marchisei va, putea rămânea de lemnii,
însă acoperișulă va fi de metală; se va decora.

cornicele clădirilorii în stil elveţiană, și seva .
esecuta după instrucțiunile ministerului înfrumusețările necesarii pentru a da acestori con-

Art. 25. Imprejmurile destinate a despărţi
supra-facia dobândită pentru calea ferată de
proprietăţile” limitrofe se vorii esecuta pe tâte

strucțiuni ună aspect mai elegantă
acela ce ai astă-di.
o

de

câtii.

Pe lâncă acestea, tote zidăriile, . toncuelele,

-

lemnăriile.
se voriă repara s6ii reconpărțile de liniă unde se va crede nccesarii, a- strui, de va,şi fiferăriile
trebuință, în scopii de a le asi„ fară de gare şi stațiuni, după sistomuli 2pro- gura ună
soliditate. îndestulătâre.
„bati de ministerii şi lemne de bună cualitate.
8). Invelişiulii actuală ali caselorii de priiAcesti sistemii de imprejmuire
se va mânţine mire ale tuturorii gareloriă și stațiunilorii se va
până

cândii se va înlocui cu garduri vii a că-

rorii semnătură va trebui a se începe de uă:
dată cu facerea împrejmuiriloră menţionate,

Gare și staţiuni
-

cu uleiă, în loculă cartonului,

văpsite

DIE

h), Stricăciunile causate de inundaţii clădiriloră staţiei Barboşi sevorii repara cu cheltusla

societăţii şi se voră aduce în bună stare. Se

Art, 20, Tote garele şi staţiunile împreună
cu tâte dependinţele lori se roră complecta şi
termina, întocmai după proiectele aprobate, după statulii aci alăturată sub lit. B. şi după pres-

cripţiunile generali de mai josii: .

preface în tinichea, sâă tablă de feri,

a

a). Soclurile tuturoră clădirilorii construite de

va face încă unii drenagiă eficace în tâte sta.
țiunile, cu scopii de a culege apele, a le depărta de la, clădiri şi a usca căile,
.
i), Pentru tâte-garele şi staţiunile va trebui

a se închide cu totulă curtea stațiuniiîn partea,

despre oraşi, în modulii prescrisă prin proiec-

tele aprobate, înființându-se porţile necesarii
cu felinare şi cele-alte accesorii. Terenulă ce:
„cui cu socluri de pâtră stă de cărămidă de cea formâză curtea
staţiunii se va, potrivi şi regumai bună cualitate şi cu mortar hydiaulicii,
la cu deelivităţile necesarii peniru scurgereaa-

cărămidă şi atacate de umegâlă se vorii înlo-

:b). In "punctele ce se voră fixa mai în urmă
de către ministeră, compania ra, construi trei
halte compuse fie-care de uă casă de cantonieri
dublă, de uă magaziă de cereale şi de uă cale
de abatere suficientă spre a, servi la încărcarea,

grânelorii.' Aceste construcțiuni se vorii înfiinţa,

pelori, eli va fi împetruiti pe tâtă asa întindere cu pttră sfărămată în grosime de stratii de

celii pucină 0,20. Asemenea. sa vorii contrui ŞO-

sele împetruite pe 0,20 grosime, conducătâre la
magaz
şi cele-alte
ii clădiri frecuentate de trăsuri,
k). La gara Bucuresci, împrejmuirea din pâr- .
tea, oraşului precumiă şi porţile de intrare se

după preseripțiunile presentului caetii de însăr.
cinări,
.
Magazia se va compune dintr'u& infrastructură,
de zidiipen
la înălţimea,
ă vagânelorii şi dintruni
acoperişii: rezemati pe stâlpide stejari. Proiec-

plantaţiuni pe întinderile ce se vorii fixa în a-

tre ministerulii lucrăriloră “publice.

culaţia și a înfrumuseța curtea.

tuli acestei construcțiuni se va aproba de că-

c). La fie-care gară sâiistațiune se va înființa

uă magaziă de cereale avîndi uă suprafaciă de
celit pucinii 150 m. p. şi construită după moduli indicată mai sus,
d). La portul Brăila,aprâpe de calea paralelă
cu Dunărea, se va construi uă magaziă pe uă

intindere de celii pucinii 500 metri pătraţi pentru

deposituliăi cerealelerii. Acestă, mapaziă. se va
construi de zidărie şi de lemnii, dupe proiectele ce se vorii aproba de ministerul lucrăriloră

vorii face cu grilagii metalici, aşegatii pe unii
soclu în zidăriă de pâtră. Interiorulă curţii se

va regula şi se vorii construi şosele, pavage şi

cordă cu ministerulă, în scopă de a înlesni cir...

„1)- Amplasamentele tuturoriă stațiuniloriă precum: Ulmeni, Buzăi, Cilibia, Făurei, Ianca şi

Mulftiu, se vorii usca, printr'unii sistemi de şan-

țuri şi tubi de pământii arsii, bine dispuse, sâi
puțuri absorbante pentru a culege apele din
ploi şi din topirea zăpegiloră şi a le da uă scurgere repede în afară stii în interiorulii solului. *
m). Keurile de căl&tori şi mărfuri, rampele

pentru vite, bordurile de trotoare şi în genere
tâte lucrările accesorii

în gare şi stapublice. Piat-forma magaziei se va aşeda la ni- țiunise vorii repara, stăînființate
reconstrui dupe proselulii plat-formei vagânelori calei,
iectele ' aprobate și cu materiali de cea mai
e). In garele Bucuresci şi Brăiia se va con- bună cualitate,:
|
PD
strui uă casă pentru locuința a patru familii
n). Zidăria
de curățiti și acea a,
de amploiaţi, după proiectulii deja aprobatiide placelorii mobilegropilor
ce se află degradată se va pre- :
ministeră.
face, şi în acâstă
va trebui a se pre$). In garele şi staţiunile depe li oraşe, pre- fera întrebuințarea prefacere
petrei în loculă cărămicum: Ploesci, Buzăă, Brăila, Galaţi, Tecuciii, deloră.
EI
DBacăii, Bârlad şi Pitesci,:se vorii înlocui mar0). Se va îndrepta căile stațiuniloră și se va
chisele aflate astă-gi de lemni

prin marchise
de metalii cari vori acoperi totă lungimea tro-

toarelori, [a cele-alte stații de clase intericre,

pune în starea cea mai bună de servicii, com-

plectându-se cele ce lipsescă
aprobate,

dupe proiectele
-

:

14
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p). Iu fine se va termina

ALE

NIXISTERIULUI

Balastuli

aşedarea coloră-

alte accesorii ale calci și ale clădirilori, pre-

cum: macârale, balance, ete , întocmai dupe statulă susii menţioaati sub lit. B.
q). In s-aţiile Ploescă. Buzăii, Brăila, Tecuciii,
Mărăşesci, Barboţi, Adjud şi Bacăii se va a-

dăoga câte uă sală de asceptare, cele- actuali

.

AGRICULTUREI

ncfiindi suficiente,
”
:
T). La tote staţiile, clădirile economice varii
coprinde celii putinii trei piese spre a putea

conserva, sculele de incendii.

-

Art. 30. Balastulii se va complecta în gro-

simea reglementară şi va, trebuiase complerta
cu acea grosime pe: t6tă lungimea coprinsă

între Galaţi şi Romanii.

prevăgute de art.

Disposiţiunile

rori î

14

aplicabilă la linia Galaţi-Romani.
Traverse

-

Art, 31. Se va obserra peatrn linia GalaţiArt. 27. Ori-ce degradări se vorit causa clădisilori de .ori-ce felă ale gareloră şi staţiu- Romanii aceltși disposiţiuni proserise prinart.
miloră „ atâtii pe din afară câti şi pe din în- 15 ală presentului caeti de însăreinări.
trulă lorit până la epoca primirii liniiloră, se
Calea metalică și semnale”
oră repara s&ii construi cu cheltuâla societâţii, care se obligă a le preda la acea epocă.
Art. 32. In ceea ce privesce calea metalică
în cea mat bună stare de servicii,
şi semnalele pe linia Galaţi-Romani,se va conforma, întocmai disposiţiuniloră prescrise prin

TITLUL

B

art. 16 şi 17 din presentulă caetă de însărcinări.

- Liniele de la Galaţi la Romanii

$

Terasmente

|

Poduri și podeţe

Art. 25. Terasementele voră fi complectate | Art, 33. Construcţia podnriloră şi podeţe:
și terminate întocmai după prescripţiunile ar- loră aflate acum si ce se vori tace din noi
e
ticoleloră 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 12dinpresentulă pe linia Galaţi-Romanii ve trebui a fi conform
cu statulă anexatii sub lit. O, în ceea ce pri- caotă de însărcinări.
lori de
Afară de acestea, pe partea dintre Galaţi şi sesce numărulii, deschiderea, modulă

esecuta tâte lucrările de con-

Barboşi se va

solidare ce se vorii găsi necesarii pentru asigurarea terasementeloră și plat-formei! contra
dărimăriloră

Ari.

de

29, Afară

cari poti

fi amenințate.

susi

de lucrările mai

ar6-

tate, va. trebui a se mai esecutaşi următârele:
a) Se ca complectaramblrulii întrecele două
poduri peste Bistriţa, la staţinnile unde nu este
incă terminati, precum la podurile Adjud, Cosmesci şi Barboşi, şi debleele aprâpe de Galaţi.
b) Pe secţia de la Romanii la Bacăi, plat-

forma fiindă prea, josii între rantânele No. 11
şi 12, se va înălța terasementele celă puţinii
cu 0.30 cu. balastii s6ă pământii petrosii, Asemenea

se ra face şi p6 linia

construcţiă, precum şi lucrările necesaril pentru apărarea lori.

Disposiţiile prevădute la, art. 18, 19 și 20 ale

presentului caeti de insărcinări sunti intocmai aplicabili la podurile şi podeţele. de pe

Telegrafuli
Art. 34. Disposiţiunile. prescrise la art 22
ali prezentului caetii de însărcinări suntii a-

plicabili şi la linia Galaţi-Romani,în ceca ce
privesce firele şi stâlpii telegrafici.
Case

Tecuci-Barhoşi,

"de la kilometru 33 până la kilometru 52.30, și
se va ara, toșiturile în contra, corosiunei apelorit. In susii de staţia Prevalse va construi
ună digă destinată a protegecalea farată con-

tra debordărilori Siretului,

|

|

linia Galaţi-Romani. ,

Pasage

de cantonieri

de nivelă și împrejnuiri

Art, 35. Constracţinnea caseloră

pieri pe linia Galaţi-Romani

de cinto-

va trebui

a fi

„207. și se va deschide colectâre în partea despre

complertată şi sărârşităîn totulă conformă disposiţiuniloră prescrise prin art. 23 ali presentului caetii de însărcinări. Va trebui asemenea a se construi case 12 No. 1 (Romani)

co-

115 şi 150, pe unde lipsescă.
Art."86. Cât despre pasage de nivelă, ele

c) Se va construi şanțari colectâre po

păr-

' țile coprinsefatre kilometru 226, 227, 226. 235,

219 la 213, 210 la 211, 208 la, 209 şi 206 la

deală, peartu a da scurgerea apelorii pe sub
podeţele în ființă. Pe secţia de-la Bacăă la

Adjud va, trebui a, se deschide asemenea

Jectâre la kilometru

167,5 -158,8,

La kilometru 152,5 sera regu'a și pava şan-

țurile debleului şi se va lua disposițiuni pentru a împedica, apele ce cadă în aceste șanţuri d'a ataca mai departe rambleulă,

şi pe secţiunea de.la Adjudă la Galaţi No. 93

vori trebui a fi tote complectate după arătările

art. 24 de mai

sus.

:

Art. 83. Pe părţile pe cari împrejmuirile
calei curente lipsescii se va executa şanţuri de
hotară,

avândii dimensiunile prescrise prin art.

25 alii prezentului caetii de însărcinări.

i

COMERCIULUI

,

ȘI

LUCRĂRILOR

„Gare şi staţiuni

Ari. 39. Garele şi. staţiunile. impreună cu
tâte dependinţeleloră se roră complecta şi termina în conformitate cu proectele aprobate cu
statulu anexată sub lit. D şi prescripţiile ge-

nerali urmâtâ6re:

,

a) Regulele prescrise la aliniatele a, b, c,
E> Î, n, 0. p, r. art. 28 din presentulu caati de
iusărcinâni oră fi aplicabili lu garele şi stuțiunilo liuiei Gulaţi-Homană, cu difoiuţă ca
altele a se coustrui din noii vorăfi
iu număru
de una numai peutru acâstă liniă.
b) Lu Galap se va coustrui uă magasiă-șoprouă, lâga cales paralelă a Dunăru,în felului
şi după coudiţiile celei de la Braila.
:
€) Degradările câusate de in ndaţii clădiriloru din gara Galaţi se voră repara în modă
satisfacăturu cu keltudla compuviei.
d) Amplasementele stațiiluru vorn trebui a
fi uscute priu uă sistemă de şanţuri şi era
bine dispuse s6ă puțuri absorbante. pentru a
aduna apele din ptui şi top rea zăpegiloră și
a le da uă scurgere repede afară din cupriusoli stațiunii s60 în adâucimea solului.
e) In fine, se va termina în condițiuni s0-!

lide tâte cele-alie coustrucționi

accesorii ale

PUBLICE

15

.

Arf. 44. In ceea ce priresco garele şistaţiunile, se va observa planele aprobate pentru aceste construcţiuni, precumi şi prescripțiunile

generali ale ârt. 25 din presentulă caetu de în-"

sârcinări pentru acele din disposiţiunile sle ce
le suută aplicabilă.
,
|
Art 45. Podurile şi podeţele vorii trebui a
fi complectă terminate couformă proiecteloră
aprobate, cu aplicarea disposiţiunilore prescrise
prin art, 18, 19, 20 din presentulă castă de însărciuari,

Atară

oz

de

acesta,

aceste

uvrage

se voră com-

|

plecta, după indicațiile tabloului aci” anexată
sub lit. K. pentru podurile liiei Bucuresci-Pltescă,

i

Art. 46. Pe lângă indicaţiunile de mai susii

se va observa şi următârele prescripţiuni:
2). iutrestaţi le Le cuciu şi Ghid gen, precumii
şi iutre Berludu şi Ghidigeni la coniluentulii
Tutovei, se va construi uă haltă compusă deuă
casă de cantonieri dublă şi cu câile de abate- :
re necesarii p:ntru îucârcarea grânelord.
.
Asemenea la staţiunile Ghidigeni şi Bârladă
se va, construi ună şoproni pentru grâne, după
modului arâtati la art. 26 aliniatulu c, o
b). Intre staţii e 25 şi 78 precumi şi între

staţiile 32-35 ale liniei Bucuresi-Pitescise va

-clădirilori, de ori ce natură ari fi ele.
Art. 39. Disposiţiunile prevăgute prin art. 27
ală presentului caetă de iusărcivări sunti a-

ridica plutforma, terasmentelorii cu 0,60 m. cela
pucini. Acâstă ridicătură va fi de 0,9» m. îutre staţiilo 43—50, ca și în vecinătatea podului

cu compania Lemberg-Cernăuţi-laşi pentru cooperarea fie-căria din ele la racordarea, căilorii
„şi la construcțiunea căilori de abatere necesarii în gara
Roman.
_

pele ce se adună în aceli loci.
”
Asemenea la staţia 33'se va' săpa un şanţii
dispusă pentru conducerea apelori în Dâmboviţa..
c). Pici6rele podului Restâca
se voră “ridica

plicabili la tâte garele şi staţiunile liniei Ga” laţi-Romană.
-

Răstâca.
d
La staţia 48 se.va construi un şanții îndes-'
Art. 40. Societatea, se obligă a se înțelege tulători pentru a conduce în valea vecină 'a-

Asemenea se torii înţelege pentru serviciolă

de alimentare cu apă a ambelorii companii,
precum şi pentru serviciul comunii ali câlă-

torilori şi mărfurilorii, în coniormitate cu regulele admise pentru garele comune.

TITLUL .0
Liniele Tecuciii-Berladii
”
Pitescă

şi Bacureaciiu
generală

caeti de însărcinări în

ceea ce privesce terasementele, ti șiturile ,șan-

țurile, stâlpii kilometrici, stâlpii indicatori, etc.
precună şi dispotiţitle ar”. 12 de mai susă suntă

aplicabili gi la linile Tecucii-bârladă şi. Bucaresci-Piteecă,
Ă
Ma

Art. 42. Pentru balastă, traverse. calea metalică şi semuale, ele se vor faceconformi Qisposiţiunilori prevăgute pentru linia BucuresciBarboşi.
,
Art. 43. Pentru telegrafă, case de cantonieri,
pasage de nivelii și 'imprejmuiri, sunt aplicabile disposiţiunile anal6geca pentru linia, Bucu-

resci-Barboşi. |

Gă

podulă

Argeşi se va completa conformă

cu pro-

o

nivelulă

aectuli: aprobatii.

TITLUL
Linia

„Art. 41. Disposiţiunile şi regulele
prescrise pin presentuli

1 metru peste

peste

actuală,
i

-

D

de joncțiune a garelorii din Bucuresci.

Art. 47. Societatea se. îndatorâză 'a- construi cu'a sa cheltuelă, în acejeaşi condițiuni
generali ca pentru cele-alte livii enumerate
mai susi, linia ferată destinată a uni gara de
la Teigu-Vestei cu aceea de la Filaretă.

Construirea acestei linii se va face

după

uvii traseă situată afară din bariera Spirea și,
trecându pe platoulu Cotrocem.
Ea va avea ună lungime copriusă între 5 şi
6 chilometri.
.
Ari. 49. Societatea, va supune la aprobarea
ministeru'ui lucrăriloră publice proiectulu de-

taliată ală acestei hnii și ascepta modificări-”
le ce se vort crede necesarii, conformii cu arti-

colulă de mai la vale.
o
Ari 4Y. Terasementele, teşiturile, șanțurile
plati-forma, balastulă, traverșele, calea meta-

„16
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lică împreună cu racordările

ALE

MINISTERULUI

scle în ambele

gare, casele de cantonieri, pasagele de nivelii
Şi telegrafulii se vorii esecuta conformii prescripțiunilorii generali. prevădute prin presentulă 'caetii de însărcinări.
Espropriațiunile se vorii face de companiă

pentru duoă căi, şi împrejmuiri solide se vori

-, înființa, de ambele părţi ale ei,
prescripțiunile art. 95,
E

conformii
,

cu

Pe la, migloculit lungimei acestei linii se va,

construi uă casă de cantonieri dublă, în formă de haltă cu cai de garagiii necesarii pentru. abaterea trenurilorii:
|
Linia, telegrafică va avea ducă fire.
Casele de păzitori se. voră construi după
unii anume proiectii ce se va, supune la aprobarea ' ministerului, precumiă şi acea dublă

"* menţionată mai susă.

AGRICULTUREI

'

“Sub acetşi,ramură, partea de lângă magasii,
se va construi unii podeţii cu deschiderea suficientă spre a da liberă scurgere apolorii de
pe dâlulă vecini.
PN

TITLUL F

Linia de Ia.Pitesci la Verciorova.
(Frontiera). :
Si:

;

Art. 55. Acâstă parte de linie va începe din
gara Pitesci, va trece prin oraşul Slatina, Craiova, Turnu-Severinii şi va ajungela Vârciorova (frontieră), în punctul ce se va hotări

i
;

a forma legăture resoului română cu liniile a-

ustro-ungare.

|

i

.

Lungimea, totală a acestei părţi de linie se

fixeză la suma de 271 chilometri, astă-felă in
câtii lungimea totale a reţelei întregi, cu tâte

Art. 50. In. ceea ce privesce podurile şi po:.. dețele de înființatii pe acâstă liniă, societatea ramurile sâle, să nu covârșescă cifra de 919
va, avea facultatea a le înființaîn modii pro- chilometri.
visoriă de lemni - solide şi bine lucrate, cu! In limita, acestei lungimi chilometrice, sociecondiţiune a le 'construi în modi definitivi, a- tatea va stabili traseulii liniei coprinsă între

:

dică de feri şi zidă:iă şi cu a sa cheltudlă în Pitesci şi Verciorova, supunândii acelă traseii

termenul

prevădută la art. 18 de

TITLUL

mai

susi.

E:

portului

Societatea va putea încă schimba, de se va,

crede

utilă, şi 6re-cari părţi din traseulii deja,

aprobatii

Ramurile din porturile Galaţi şi Brăila.
Art. 51. Ramura

la aprobarea ministerului.

Galaţi va pleca

din gară cu același nume şi se va prelungi pănă
la Dunăre, făcendii acolo uă întorsătură de 300

metri lungime paralelă cu riuli.
:
Art, 52. Ramura portului Brăila, se va de-

şi în parte

esecutatii dintre

şi Prunişorii. Asemenea

Craiova

modificări vorii trebui

totuşi a fi 6răşi supuse prealabil la aprobarea,
ministerului,

A

Art. 56. Pe tâtă lungimea

!

acestei linii es-

|

propriaţiile se vorii face pentru lărgimea trebuitâre la duoă căi, Gră terasmentele şi podurile se voră executa numai pentru uă singură cale.
_
"Art, 53. Indată dupe presintarea traseului
şia profilului longitudinală, uă comisiune compusă de uni ingineri delegati din partea ministerului şi ună altulă din partea societății va
merge în facia, locului, va verifica traseul şi

taşa din calea deja construită între gara Brăila şi 'estacada, stabilită la Dunăre și va, ajunse
“la magasiile esistenţi în acelă port, conformându-se planului aprobatii anterioră de ministerii pentru acâstă lucrare,
Ă
Art. 53. Esecutarea tutulorii lucrăriloră acestori duoă ramuri se va face dupe prescrip- înălțimile terasmentelorii și va fixa număruli
țiunile aretate la art. 49 şi:50 de mai susă,a- şi deschiderile osebitelorii poduri şi podeţe. În
dică, după disposiţiunile generali coprinse în acelaşi monientii cu presentarea -proiecteloră,
presentuli caetii de însărcinări. Se va obserra societatea va nuwi pe delegatulii sei, care va
însă că înclinarea teşiturilorii acelorii ramuri trebui să facă parte din numita comisiune,
va, trebui să fiă pe tâtă îutinderea, valei DuAcestă comisiune va putea propune modifinării de celii pucini duoă de basă pentruuna cările necesarii de făcutii traseului şi profilude înălțime,şi se vorii consolida cu fascinage lui longitudinalii, precum şi va opina asupra
în punctele ce se va găsi de cuviinţă,
tntalorii Iucrărilorii accesorii de făcută pentru
Decă imprejurările locali ari mai necesita preservarea liniei;
”
şi alte disposiţiuni speciali pentru unele din „ Lucrarea comisiunii va trebui a se termina
acele lucrări; asemenea disposiţiuni se vori e-. în duot luni de la data presentărei proiectesecuta dupe înţelegerea prealabile ce va avea lori de către societate. Dâcă acesti termenii
locii între societate şi purernă, în scopi dea va trece fără ca comisiunea să!și fi terminati
face ca acele ramuri să corespundă pe deplină lucrările sele, proiectele presintate de companie vorii remănea, definitive şi gurernuli nu va
scopului înființării loriă.
Art, 5t. La ramura portului Brăila se va avea dreptuli a pretinde vre uă schimbare a:
prelungi şanțulit săpatii din partea drâptă până disposiţiunilorii admise prin acele proiecte.
:
Acecași comisiune va propune amplasameudincolo de pasagiulă de nivel vecini. Acel
şanții se va, acoperi cu pavagi. Se va face încă tele şi întinderile osebitelorii gare și staţiunii

Sub acelă pasagiii câte uni apeducii de zidă a căroră înființare va fi necesară pe menţio" de fie-care parte a calei,
natele linii.
1

:
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La casă de neiaţelegere între membrii comisiunii, se .va, procede conformă disposiţiunilorii
concesiei primitive.

Romaniă-Su-

ceva-laşi.. Cu t6te acestea magaziile de măr- .

Art. 58, Terasementele, teşiturile, șanțurile,

furi şi cheurile deanimale se vorii esecuta cu
totulă în. zidăriăe Pe lengă acestea, în construc- .
țiunea tntuloră clădirilorii din gare și staţiuni

nu se va întrebuința, de câtii materiale de cea
mai bună cualitate şi bine lucrate. .. . .

Fiă-care garăşi staţiune va posede,
pe lângă
uă magasiă de mărfuri spaci6să, şi: unii: şopronii pentru depositulii grânelori de uă capacitate în raport cu importanța garci, precum asemenea şi uă .cale speciale pentru încărearea cerealelorii.
In garele Slatina, Craiova, Sererină şi Vâr..
ciorova se va construi câte uă remisă de locomotivă . capabile a. conţine fiă-care ună numării de 4—6 locomotive. .
ni

la liniile Bucuresci-Barboşi şi Galaţi-Romani,

cu deosebire că șinele vorii avea uă greutate
de_35 -kilograme în locit de 30.
:
Decă împrejurări: locali şi natura - terenului
arii necesita Gre-cari modificaţiuni acelorii condițiuni generali, în interesuli asigurării lucrărilori, ministeruli, în înţelegere cu societatea,
va prescrie măsurile necesariă,

"- Art, 59. Numerulii şi dimensiile caselorii de

"Art. 62. Societatea, ra construi la punetulă . -

cantonieri se va regula după basele admise pe

a

„1

cietatea; luându-se de basă construcțiunile a-

Sa

|

n

naloge. executate pe linia ferată,

platforma, balastulii, traversele, calea, metalică,
pasagole de nivel, telegrafulă şi îimprejmuirile
iniilorii- coprinse în presentulă titlu se vorii
esecuta 'conformii .condițiunilorii generali prescrise prin -acestă caetii de însărcinări relativit

cele-alte linii.

.

a

Verciorova uă gară: situată pe. teritoriulă românii și adaptată pentru serviciulă unei gare.

Esecutarea lorii însă se va face cu tâtă în-

grijirea atâtă în alegerea materialelorii câtăşi de frontieră, adică coprindândi, pe !ângă.'lo_a întrebuințării lori,
calele trebuitâre unei gare ordinare,și pe cele
Zidăria şi tencuelele voriifi de cea mai bună necesarii' la serviciulă de frontieră, precumii:
cualitate; tâte soclurile se vorii construi în
pâtră sâi în cărămidă al6să şi cu mortară hy-

vamă, ete,

mai josii de cât

- mentelori.
-. Terenulă

tâte acopeferi văpsite,
grâsă aflată
[
putea, aşeda

niveluli platformei

ce încongidră fie-care

aplana şi regula în formă de

ec

TUL

draulicii
; lucrările de lemnărie, tâmplărie şi fe- |.
rărie se rorii esecuta.în r:odă- solidă şi din
materiale fără nici uni defecti;
rișurile se vorii face din table de
s6u cu tinichea albă din cea mai
în comerciii pentru acoperișuri.
In fine, nici uă casă nu se va

e:

6

Materiali, mişcătoră
Art. 63. Pentru tâte liniile enumerate la art. :
1 alii presentului caetiide însărcinări ,:societa-'
tea se obligă a preda unii materiali rulantii com-

terase-

pusă dinurmătârele:

casă se va,

curte, ce se va

închide cu o împrejmuire de gardă. :
Puţurile acestoră case se rorii: construi cu
- ghisduri de stejariişi se vorii săpa la adâncime suficientă spre a conţine apă în tâte ses6nele. Ele vorii fi însoțite cu tâte accesoriile,

-

Uă

-

sută duoă locomotive

-

. o:

cu.tenderile

lori

şi accesorii, construite” după modelurile cele
mai perfecţionate. Rostulii locomotivelor de. adusii până la complectarea numărului de
vorii fi compuse din locomotive puternice
pabilede 3 remorca trenuri cu uă greutate
200 .tone pe rampe de duoă centimetre cu

102
cade
uă

iuțâlă de 25. kilometri.
i
PI
“Patru sute şâse-deci trăsuri de călători, din
de cea mai bună cualitate,:
e
cari 58 de I clasă, 116 de a Zclasă şii86 de
Art. 60. Podurile şi podețele se vorii 'con- 'a 3 clasă.
:
strui în num&rulă și dimensiunile ce se vorit
Unii vagoni princiară, aliicărui modelii sociefixa de comisiunea arătată Ja art. 57 de mai tatea "li va supune la aprobarea ministerului,

precum: fusuri, lanţuri, găleți, etc,, tâte fiind

- sus cu aplicarea disposiţiilori prevtdute la
art. 18 ali presentului cactii de însărcinări,
Mai nainte de a se da circulaţiunii, tâte aceste poduri voră fi'supuse la probele obicinuite, spre : încredințare că ele presintă totă

siguranța cerută,

|

|

"Una miă trei sute optil-decă ragâne de mărfuri, animale, bagage. platforme, de postă, etc.

din cari 863 acoperite şi 517 descoperite, .

Cinci. pluguri de zăpadă de vă greutate de
6. mii. kg. fiă-care,
„a
Da
- Dresine, vagonetepentru întreține, etc. după

|

Art. 61. Pentru gare, staţiuni şi dependin- trebuinţă.
țele lori, socictatea va presinta guvernului
Art. 64. La trăsurile de 1 clasă dejatransproiecte detaliate în regulă spre esaminare şi portate în numără de 26 se va păstra, distriaprobare mai nainte dea le pune în esecutare. buţiunea lori actuale, schimbând numai gar- '
Aceste proiecte vorii coprinde tâte construc- nitura, lorii, adică înlocuind?o cucatifea roşiă și
țiunile necesarii pentru unii servicii complectă tapete de mătase: şi adăogândii și cele-alte ac-

al călătorilorii şi mărfurilorii.
cesorii, precum2 oglindi, covâre,
etc.
*
Numtruli, dimensiunile și modulă construcPentru. trăsurile de 1 clasă ce rămână a se |
ţiunil fie-cărei construețiuni în parte se va fiza cai aduce până la numărul de 58, fixată mai.
e către ministeră-în comună acordă cu so- susă, ele vorii avea interiorulii
loră împărţit: în
.

ie

2

.

art

18

LEGIUIRI ALE MINISTERIULUI

trei compartimente separate ; locuriie roră fi
dispuse in fotoliuri cu resemători de capi. Garnitura, va fi ca pentru cele 26 de mai susi. Ele
vorii avea tote accesoriile necesarii după modeluli
trăsurelorii de. aceâşi categoriă de pe linia Minden la Hanovra. :.
Me

Art. 65..Trăsurile de a -duoa clasă astă-gi
esistente, în numării de 17, vori păstra distribuțiunea.. lorii actuale şi se va, adăogi uă.pernă
umplută care va forma, resemătrea banchetelori,
uă. resemătâre de braţe la estremitatea fiă-cărei
banchete;
6ră parchetul seva acopericu muşama

şi cu tapetii de paie.

..

Cele-alte trăsuri de acâstă clasă până lanumeruli de -116 vorii f cutotulit conforme acelora,
după linia ferată Minden la Hanovra. .
...
s

„Art. 66. Trăsurile de a treia, clasă esistenți

acum,în număr de 178,voriipăstra distribuţiunea,
lorii actuale. Acele ce mai remâniă a sepreda
până la numărulii de 276 vorfi cu totulă conforme
celorii de pe linia .Bucuresci:Giurgiu..
Art. 62. Vagânele de mărfuri de totii felulă
ce mai remâne:a se preda până la - numărulii
totală de 1380 bucăţi vorii fi întocmaica acelea

aduse deja pentru liniile Roman-Galaţi-Bucuresci.
SI

TITLUL. H
"Ateliere
Art. 68. Construcţiunea atelierelorii din Bu-

. curesci şi Galaţi vai complectii terminată contormii proiectelorii aprobate.
La gara Severin, societatea va construi ună

atelierii întocmai ca acela din Galaţi şi uă re-

AGRICULIUREI

sculele şi cele-alte ustensile cu cari va fi în-,;

destrată fiă-care din aceste ateliere, vorii fi în
număruli şi calitatea acelorii însemnate în statulă anexată pe lângă acestii caeti de însăr-

cinări sub lit. E şi va coprinde tâte uneltele

şi machinele necesarii pentru uă lucrare com-

plectă a tuciului, a ferului, a oţelului, a, aramei, bronzului şi lemnului.
.

Pa

.

,

pi

TITLUL

1

-- Mobilierulă staţiilorii şi calei .

Art, 31, Gareleşi staţiunile
tutulorii liniiloră
enumerate la art. ] ală presentului caetii de
însărcinări vorii fi îndestrate fie-care cu mo- bilierulă și uneltele
detaliate în statulăaci anexati sub lit. F..
,
.
,

Art. 32. Sculele accesorii pentru serviciulii

gareloră, pentru echipele de întreţinere şipen-

tru casele de păditori vorit fi în

numărulii şi

cualitatea, specificate în tabloulă

aci

sub lit. G. -

:

anexată

AR

O TITLUL K
Disposițiuni diverse -!

Art. 23: Patru fie-care din liniile specifi- . !
cate la, art. 1, societatea se obligă
a preda gu-.
vernului, îndată după recepţia tutuloră aceloră . .
linii, ună albumit complectii, coprindânâă pla- nulă liniei, profilulă săi longitudinală şi de:

semnele detaliate și cotate a tutuloră cons-

trucţiilorii, precumii: poduri, stații, mnagasine,
ateliere, bastimente de alimentaţie, case de pă-

misă pentru. cinci-spre-dece: vagâne.
.
fitori, locomotive, tendere şi vagâne de toti
Art. 69. Pontru fiă-care din celetrei ateliere
elulă în modii de a represinta uă descripțiune
arătate în articolul precedentii, interiorulă va, complectă a, tutulorii acestorii uvrage şi obiecte
fi îrpărţită şi arangiati în modi de a putea face In starea în care ele se află esecutate.
cu ușurință t6tereparaţiileşi recoustrucţiile neArt. 34. Presentnli caetiă de insărcinări, îmcosarii în raportit cu materialulă de care dispu- preună cu tablourile anexate la dânsul, elane drumulii ferată,
”
:
borate de D. ministruagriculturei, comerciului
Fie-care va poseda, prin urmare,unii atelieriă şi lucrărilorii publice, s'a anexati Ja convende făuriti, unii atelieride strungărie
şi de ăjus- țiunea, încheiată astăgi între guvernuli românii tare, anii altulă decăldărăriă, unăaltulă pentru şi societatea acţionariloră căilorăterate române:
montagiulii :locomotireloră şi unii altuli pentru represintată în țeră de D. From, în virtutea
montagiuli şi reparația vag6neloră;în fine, uni deplinelori împuterniciri ce posedă.
atelierii do tămplărie, de zugrăvâlăşi de pelărie
Făcută in dublu, în Bucuresci, ?/,, Febru(gelărie) cu tâte accesoriile.
:;..,
arii 1872.
o

Art. 30. Maşinele atâti fixe câtişi mobile,

1
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(WDeeretil, No, 245 din'5 Fevruarie 1672)

Art. 1. Prin convenţiunea încheiată astă-gi
intre guvernulii români

și societatea anonimă

formată de detehtorii obligaţianilorii emise de
vechiulă consortium Strusberg,pentru construc-

țiunea, și esploatarea 'căilorii ferate române, acestă societate intră, pe de uă parte, în tâte drep-

urile și tâte îndatoririle vechiloră concesionari,

precumăşi in posesiunea tutuloră liniiloritîn

conformii art. 15 din conrenţiune, fiindă în Bucuresci, susii disele organe ale societăţii vorii trebuia poseda depline împuterniciri şi iustrucțiuni

suficiente sprea se putea representa ei însuşi.
Numirea capului administrativi şi ingineru-

Ini şefă va fi supusă la aprobarea

guvernului

români.

"

e

o

In ceea ce privesce numirea celoriă-alţi impiegaţi întrebuințaţila exploatare, societatea, va -

construcțiune,
a tutulori clădiriloră materialului mişcătorii şi materialelorii aprovisionate a- putea angagia indigeni sei străini; aceşti din

flate pelinie, €ră, pe de alta, ea ia asuprăti con-

urmă însă, precum şi membri

in totă timpulit duratei acestei concesiuni, începătâre de la 1 Iulii 1871.
:
N
Societatea, va, avea a se conforma, reguleloriă
prescrise prin presentulă regulamentii, precum
şi disposiţiiloră prevădute în legea, promulgată
la 24 Decembre 871. :...
sin
”

supuşi legilorit țărei, în totă ce privesco relaPentru a se putea însă admite străioi în vre
uă funcţiune dependinte de calea ferată, con-

ferate aflate deja: în 'esploatare, sâii numai in
construcţiune pe direcţianile Roman, Galaţi, Bucuresci-Severin, împreună cu ramura 'Tecucii,
Bârlad şi acelea din porturile Galaţi şi Brăila
cu totă materialuli mişcătoră: scule, machine,
mobilieră şi ork-ce alte lucrări 's6t materiale
ioființat= sâi aprovisionate pe acele linii, fie de

--La casă cândii s'arii dovedi că vre-ună a-'
ginte de ori-ce gradă ală esploatării ară fi fostii
condamnatii la uă pedâpsă iufamantă, sociotatea va fi datâre ali înlocui fără întârdiere după
cererea, ministerului lucrăriloră publice,
In ori-ce casii aginţii esploatării, cari prin

direcţiunii și a-

struirea, săvârşirea, şi esploatarea acelorii linii ceia, ai consiliului de administraţiune, voră fi
țiunile loră cu serviciulii căiloră ferate.

siliulii de administraţiune sâii direcțiunea suntiă
datâre a se încredința mai ântâiii prin tote migArt. 2. In termenă celii mulți'de 30 dile de l6cele că persâna admisă întrunesce condițiula data ratificării definitive
a conreuţiunii, susii nile cuvenite de moralitate şi că ea nu a fostii
numita, societate va lua în primire tâte liniile condamnată la nici uă pedâpsă infamantă.

vechii concesionari, fie de consiliulă de: administraţiune întocmitii pe basa art.-7 din legea
de la 17 Iuliă 1871.
.
Aa

Acestă trecere în posesiunea societăţiise va
constata, priv procesii-verbale încheiată de uă,
comisiune formată de unii delegati ali socie-

tăţii şi ună delegati alii consiliuluide adminis-

trație actuale.
'
E
Unii exemplarii din acelii procesii-verbale se
va' preda, societăţii, €ră altuli se vainainta ministerului lucrărilorii publice, spre a se depune
în arhivele sâle, -:..*
:-!

- Art. 3, Comisiunea, prevădută la articoluli

precediute va determina, prin osebiti procesiiverbale suma, totale a cheltueliloră făcute de
guvernă în virtutea legii din. 17 luliă, şi pe
care societatea, va, vărsa la thesauriă în termeni
celii multă de 20
dile.
a

Art. 4. Cootractele încheiate

de consiliulii

natura funcţiuniloră lorii suntii în contacti cu
publiculii
,' pe lângă condițiunile de mai susă,

vorii trebui a cunosce și limba ţărei.

După cinci ani de la data presentului regulamenti, jumătate celă pucinii din impiegaţii

intrebuinţați în esploatarea căilor ferate roră
trebui a fi pământeni.

|

UR

Art. 6. Ia totă timpulă esploatării căiloră
ferate, ce face obiectulă presentului regulamentii,
societatea, este datâre'a face calea ferată, împreună cu tote dependințele stle şi toth materialulii mişcătoră,să fie pururea întreținută în

cea mai bunăstare şi ca, circulațiunea să fiă

totii-d'a-una liberă şi sizură;.
o
Societatea, se va conforma, în acâstă privire
legilori şi regulamentelorii: esistente s6ă ce se

vorit înființa privitâre la poliția şi esploatarea
căilorii ferate şi la siguranța circulaţiunii.
. Pentru totii ce privesce îndeplinirea, acestori

legi și regulamente, societatea va fi supusă la

de administraţiune actuale în interesulă conservării lucrăriloră după liniile ferate, şi cari la

controlulă și privogherea guvernului care, pe
lângă privegherea ordinară, va putea delega,

fostii cu desăvârşire liquidate, se voră lua asemenea de societate în sarcina sa. '

mului ferată şi dependinţelori

intrarea în posesiune a societății nn voră fi ori de-câte-uri va crede de trebuinaţă, unuli sti
mai mulţi comisari spre a constata starea dru-'
sâle, a mate-

Art. 5. Reşedinţa. direcțiunii. precumi şi a rialului mişcătorii precum şi a, venituriloră și
consiliului de administraţiune a căilori ferate, cheltueleloră esploatărei,
.
«.

.

+
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„Art, 7. In ceeace privesce telegraful drumului feratii, societatea, se va, conforma celorii
stipulate în art, , . , “ali vechei concesiuni.
„În casă de necesitate, societatea va ceda gra-

AGRICULTUREI

din 24 Decembre, fiind dâtore în cele dW'ântâiă 6 luni ale fiă-căruia anii de esploatare a supune ministerului lucrăriloră publice ună bu-

,

getii de venituri şi cheltueli pentru liniile aflate -:
- tuită în garele şi staţiunile orașeloriă şi alte lo- in esploatare îni cursulii eserciţiului, începători :
calități ce se vorii hotări mai în urmă terenulii
necesară în coprinsuli staţiunei pentru înființarea căsuțelorii destinate a priimi biuroulii telegrafică ali Statului, dâcă uă asemenea dis-

la 1-iă Ianuariii următoră; acesti budgeti e-:
saminatii, verificati şi, de va fi trebuinţă, modificată de ministerii, va, servi singurii de normă
pentru maximulii cheltuelilorii de esploatare și
întreţinere ale anului respectivi, 6ră ori-ce modi- -

asemenea, tereni.

câtă în urma unei noui aprobăria ministerului, .

posițiune se va găsi necegară şi în casă când
trebuințele societăţii voră permite cedarea unui ficaţiuniîn cursul eserciţiului nu se vorii face de
Art. 8. In tâte garele şi staţiunile ce se voriă

indica de guvernă, societatea va fi datâre 3, procura fără plată localurile necesarii pentru biurourile: serviciului. postale şi vamale în staţiile Galaţi-Brăila,

Bucuresti şi Verciorova, câtii

şi pentru comisarii de poliţie în staţiile de I-a
clasă. urmitore : Bucuresti,

Ploesci, Buzăii, Bră-

ila, Galaţi, Tecuciă, Bârlad, Bacău, Pitesci, Slatina, Craiova, Severin şi Verciorova,. .

Art, 9. Impiegaţii şi alți funcţionari dele-

giţi de guvernă :pentru privegherea

şi contro-

lulii administraţiunii şi esploataţiunii căilorii

Art..12. Comptulă cheltuelilori şi ală veni- .
turiloriă fiă-căruia eserciţiă se va statornici dupe
registrele societăţii, cari rorii fi ţinute în mo-

duli celii mai analitică, spre a se putea veri-..
fica cu înlesnire.
„După verificarea, loră, ele vorii servi la fixa. rea sumelorii ce societatea va avea
a primi de la” Statii asupra garanţiei. stipulate prin legea
de la 24 Decembre 1871. „ Registrele şi ori-ce alte piese de comptabi- .

litate relative la esploatare roritrebui a
ţi- - |
nute în limba ţărei.
“Art. 13. Vorii fi coprinse în cheltuelile a-

ferate pentru serviciile de vamă, de telegrafii
şi de postă, pe câtă timpii vorii călători pen- nuali de esploatare tâte acele specificate în $
tru serriciulă relativii la căile ferate ale socio- 17 ali legii de concesiune din 227, Noembre
tății,și vorit justifica misiunea, loră prin acte 1868 cu adăogirea disposițiuniloră prevădute
autentice, voră f. transportați gratuiti cu tâte de art. 11 ală legii din 21 Decembre 1871.
trăsurile împreună cu bagagiele lorii în cuantiNu vor putea face parte din cheltuelile atatea regulamentară.
nuali de esploatare oră-ce cheltueli ce socieArt; 10.- In casi cândi guvernulă ară ordona tatea va, face relativă la stabilimente s6ăalte
scit. antorisa construcțiunea, de căi naționale ju- lucrări ce nu servă directii la esploatarea, căidețene scu ricinali, căi ferate sâi canaluri ce lori ferate,
ară traversa, liniile ferate esploatate do socieArt. 14. Compturile venituriloră şi cheltutate, ea nu se va putea opunela, asemenea, lu- elilo fiă-cărui eserciţiii se voră supune veri-.

„erări cu condiţiune ca, să nu resulte pentru

următoră până la 1 Maiii. |
Uă comisiune numită de guverniiÎn care va

sele,. căi ferate, canaluri, etc. în apropiere sâi
in prelungire de căile ferate administrate de
societate nu va putea da, nascere la nici uă cereze de despăgubire din partea societăţii, ..
,
Concesionarii celoră-alte căi ferate voriă area
„facultatea cu observarea tarifelorii hotărite şi

la articolul următoră va esamina acele comp-

Asemenea ori-ce esecutare ulteridră de şo- lua, parte şi comisarulă

tocmite s6i ce se rorii întocmi a face să circule. trăsurile, vagânele şi machinele lorit pe
căile ferate administrate de societate pe basa
unei: înțelegeri prealabile cu acâstă din urmă;
acâstă facultate va, fi reciprocă vis-a-vis de a-

cei concesionari,

”

In casăcândii societatea nu s'arii putea, înțelege
cu acei concesionari pentru eserciţiulii acestei fa-

cultăți, guvernulă va hotări asupra, neințelegeriloră ce se.rorii isea între dânşii,

In ori-ce caşii, societatea şi concesionarii
men” ționaţi voriă fi datori a se înțelege între dânșii
pentru ca serviciuli transporturiloră de căl&toriși mărfari
sănu fiă nici de cură întreruptii

generală

-

menționată

turi și va da avisulă săi, Societatea, va fi datore ai pune la disposiţiune tâte registrele şi
ori-ce alte piese necesare pentruverificarea ci-

frelorii de cheltueli şi de venituri.
Art. 15. Uni comisară generală ce seva de-

semna de puvernii.va fi însărcinat, sub autoritatea ministerului lucrărilorii publice, a, .priveghia, în interesulă Statului, tâte actele gestiunii financiare ale societăţii.
|
Acestă comisarii va representa pe guvernii

în consiliulii de administraţiune “la şedinţele

căruia elă va avea dreptă, a asista; elii va a-.
sista la adunările generali, ori de câte ori gu-

vernuli va găsi de trebuinţă.
-Flă va area

conșiliulă

dreptuli a suspenda atâtă

în

de administraţiune câti şi la adu-

nările generali ori-ce disposițiuni i sarii părea
contrarii intereseloră Statului referândă mi-

nisterului lucrăriloră publice, care va decide
fără intârgiere.
De
!a pumnetele de joncţiuni ale osebitelorii linii. - „. Consiliulii de administrațiune şi direcțiunea
„Art. 1], Socistata, după art. 15 ală legei de esploatare suntă datâre a comunica comis

|
;

ficării guvernului în cele patru luni ale anului

densa, nici uă cheltuelă și nici uă intrerupere
a serviciului esploatării.
.
Pi

a reenlamenteloră de servicii şi de poliţiă în-

-:

.

x
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sarului guvernului, la ori-ce epocă şi cerere a
sea, cărțile de comptabilitate, registrele, comp-

siuniă selle şi mai cu s6mă pentru constatarea,
situațiunii activului şi pasirului societăţii, la
turile, corespondenţa, şi ori-ce alte documente [oni-ce momenti,
de cari va, avea neroe pentru îndeplinirea
miî.

REGULAMENTE
„PENTRU EXPLOATAREA CĂILORU FERATE CONCEDATE ÎN ROMÂNIA
(Decretă N 8

din 3 Ianuarit, 1871.)

„CAPITOLUL 1
Disposiţiuni

rile necesarii pentru a, asigura în totă timpulii

generali

Art. 1. Controluli și priveghiărea exploa-

tării căiloră ferate române

-

suntu puse sub au-

toritatea ministerului agriculturei,
lui şi lucrăriloră publice.

comerciu-

exploatării:
PCI
Buna stare de întreţinere a calei ferate im-,
preună, cu clădirile şi tâte cele-alte dependinţe ale. sâle ;
a
Se

” Paza şi serviciul barierilorii pasagelorii de

niveli ;

Privighiărea

Na

„|

i manevrarea, schimbărilori şi

Acesti controlă şi privighiăre-se exersâză, incrucişerilorii de - cale, precumi şi a semnaîn conformitate cu legile şi regulamentele, de lelorii de di și de nâpte.
|
a
către agenţii delegaţi de ministerii pentru a- luminarea, garelorii şi staţiunilorii curţilorii
: cesti scopi,
şi pasageloriă de: uivelii celorii mai freeuentate;
Ari. 2. Ori-ce liniă s6ă parte de liniă fe- Inlocuirea jmediată ori-cărorii lipse să strirată, terminându-se şi urmândă a se da în căciuni sarii ivi, şi ridicarea fără întârgiare
circulaţiune, va, trebui a se cere pentru acesta, a pediciloră ce stari opune liberii circulațiuni;
autorisațiunea, prealabile a ministerului agriIn fine, mânținerea în totă timpul a unui.
eultarei, comerciului şi lucrăriloră publice. ,
numeri suficientii de personali, îndestrati cu
Spre acesti sfârşită, va trebui a se consta. tote cunoscinţele şi instrucțiunile cuvenite,
ta, că linia, ferată întrunesce tâte condiţiunile
„Art. 4. In tâte punctele unde va f necesinecesarii pentru uă exploataţiune sigură, a- tate, se va înfiinţa ună numeri îndestulători

; tâtă în privirea felului construcţiunii calel “și
„ dependințelorii sele,. câtă și a calității .şi cătimii materialului de exploatare. .
Ca, astii-felă, se va, cerceta mai cu osebire
" următârele:
1. Deca calea, ferată şi dependinţele ei suntiă
; construite conformă disposițiunilorii actului de
concesiune şi a planeloră

aprobate, şi întru-

nescă tâte condiţiunile de soliditate.
2. Dâca calea, ferată este îndsetrată cu tâte
migl6cele necesarii unei bune şi sigure ex-

de păzitori şi de privighiători de di şi de n6p-

te, cari, în toti timpuli serviciului loră, nu
vori putea, sub nici unit pretexti, părăsi pos-

tulă ce li s'a încredințată, fără uă autorisațiune

oxpresă

a şefului

de

caro

depinde şi

fără a fi mai înainte înlocuiți cu alţii.
Art. 5. Compania este

datâre a

aduce la

cunoscința publicalui, prin afişe, şi alte anun-"
,
.
" ciuri:
a) Tablouli organisării trenuriloră de călă-

tori, orele de plecare și de sosire şi staţiuni:

ploataţii în calitatea şi cătimea trebuinci6se,
3. Deca s'aii luati t6te măsurile pentru e-

le ce ele deserră;.
|
.
b) Tablouli taxelorii de perceputii atâtii
pentru călători şi mărfuri, câti şi pentru che'-

de ajutori. .

prin legile de concesiune;
,
AER
c) In fine, regulamentele relative la primirea şi transportul:pe drumuli feratii ală că-

vitarea accidentelori şi deca, în asemenea
ceasuri, calea ferată, dispune de tâte 'midlâcele
4. In fine, dâca

personalulă de

-

exploatare

este in numtrii suficientă, posedă cunoscințele
şi instrucțiunile trebuitâre pentru siguranța

exploataţiunii,

.

Da

CAPITOLUL 1:
Indatoririle

Art. 3. Indată după liberarea antorisațiunii
pentru darea în

|

circalațiune

a unei linii fe-

este datâre a lua tâte

lEtorilori şi mărfurilor, precumii acelea, ce
ai a se observa, de călători înaintea, pornirii
în timpulii “mersului şi după sosirea la desti-

naţiă, şi acelea pentru primirea objectelorii şi

concesionarilorii şi agens
țilorii lor

rate, compania

tuelile necesarii în limita, maximelorii hotărite

măsu-

mărfurilori încredințate drumului ferată, documentele cu care urmeză a, fi însocite şi moduli predării loră către destinatori,
In aceste regulamente se va stabiliși timpuli ce va necesita, fiă-care transportii, atâta

pentru călători câti şi pentru mărfuri.
Art. 6. Tablourile şi regulamentele arătate

|
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la articolulii

precedinte

vorii fi observate

cu

îngrijire pe totii timpuli pentru care ele ai
fostă întocmite, mai alesii în ceca ce privesce
orele de plecare, timpuli mersului trenurilorii
și a termenului pentru predarea mărfurilor.
Ori-co abatere la aceste preseripțiuni nu
e permisă de câtii pentru casuri de împedicări

!

-

:

sibile a, se întrebuința vitese mai mari în con-!
sideraţia progreselorii ce se vorii face în con- :

stracția calei şi materialului mişcătoră.
:
Ori-ce modificaţiuni se vorii crede necesari:
a se face de către companiile drumurilor fe-”
rate tablouriloră şi regulamentelori arătate la.

art. 5, vorii trebui a se aduce la cunoscința
neprerădute și-neinlăturabili.
|
publică, cu 10 dile celii pucină înainte de aArt. 7. Compania e datâre a efectua cu îu- plicarea, loră.
grijire, esactitaie și fără favâre -tte transporArt. 9. Concesionarii voră trebui a lua măturile de ori-ce natură ce'i sori fi încredințate. suri ca ori-ce trenii regulatii de călătorisă coColetele, animalele, mărfurile și ori-ce alte prindă, în proporţiune cu midlâcele de tranobiecte ce se _vorii incredința transportului
drumului ferati se voră înscri la staţia de
plecare şi la cea de sosire în registre speci-

sporti „disponibili, unii numără îndestulătoră.
de trăsuri de tote clasele pentru tâte persnale ce se voră presiata la osebitele stațiuni,

ali, după rendulă primirii lori și cu arttarea

pentru a călători pe drumuli ferată, îndepli-

Compania e datâre. a, da expeditorului unor

nindi condiţiunile prescrise pentru transportă.
Ei sunt datori asemenea a face să se transporte în terminile hotărâte de art, 6. tâte ob-

costului transportului,
asemenea

obiecte uă recipisă arătătâre de na-

!

tura şi greutatea obiectelorii și preţulă transpor- jectele şi mărfurile ce se rori încredința dru- ERE
ului,
mului ferată, în proporţiune cu mijlcele de: .
„Art. 8. Ori-ce taxă, de ori-ce natură arii fi, trausportii disponibili.
nu se va putea percepe de companii fără prea- „Art. 10. Intrebuinţarea transportului cu dru-

dabila omologare din partea ministerului lucră- mulii feratii se va putea, refusa, căl&torilorii ce :
rilorii publice.
:
i
| arii cădea înveri-una din categoriile următâre:
Pentru cheltuelile accesorii. precumit acelea
a).. Acei aflaţi în stare de beţiă;
de încărcare, descărcare, căntăritii şi deposite
b). Acei cari prin neobservarea b unti cuvi-!
în magasii, concesionarii voră cere aprobarea ințe voră supăra pe cei-alţi călători;
|
taxelorii, atât la înființarea lori, câtă şi la
€). Acei cari nu voră da ascultare presrip'
,
ori-ce modificare ulteridră.
țiuniloră ageaţiloră drumului feratii, relative
Cu tâte acestea, tarifele generali aprobate la mânţinerea ordinei şi siguranței, ,.
o
3
vorit putea fi modificate, cu autorisaţiunea, prea
d). Acei cari vorii purta cu sine arme în-!
labile a ministerului agriculturei și lucrărilor cărcato s6ii pachete cari prin natura ori volu- .
publice, chiari şi în cursulii anului,-pentru tota- mulii lori vori incomoda pe cei-alţi călători ; :
litatea sei numai pentru una să mai multe
e). Acei cari vorii purta semne exteridre de
părţi a liniilori ferate şi pentruobiecte anume uă b6lă suspectă sâi a căroră stare va supăra.
iusemnate, însă aceste tarife modificate vorii la vedere pe cei-alţi pasaperi;,
|
trebui:să rămână în. vigâre celă pucină trei| Pentru acesta din urmâ categoriă se: va puluni consecutive.
tea face transportuli în compartimente deoseIn casă cândă direcțiunile de exploatare vorii bite şi, la casit de trebuință, sub priveghiarea,
j
acorda, după âri-care reguli aprobate de mi- ageuţiloră trenuriloră. . .
!|
nisteră.: vre unui expeditoră, uă reducțiuue asu“Asupra acestoră .refusuri de admitere la căf
pra prețurilori tarifelorii sub 6re-cari condiţiu- lătoria, va decide definitivi şeful staţiunii.
!
|
ni, ele voră fi datârea acorda aceeaşi roducArt. 11Î..
La ori-ce cererea guvernului, comţiune tutuloră expeditoriloră ce arii oferi ace- paniile suntii datâre a pune în trenurile ordiJeaşi condițiuni, pentru aceleaşi părți ale liniei nari numărulii trăsurilori necesarii peatru tran-. i
ast-feli că nici într'uni casti să nu se facă fa- sportulă arestanţiloră şi condamnaţilorii, îm|
!
vori individuale. Aceste disposițiuni nu se a- preună cu personaluli de priveghere ce "i '
4

t

plică însă, la învoelile ce s'ară face între guverni

şi companii

în 'iuterasulu

serviciilor

publice.
A
In privința duratei transportului, vitesa maxi-

mum, ce vi servi de basă, va fi de 50 kilometri pe oră pentru trenurile de călători şi
„de 80 kilometri pentru cele de mărfuri, de 40
kilometri pe oră pentru trenurile mixte,
Aceste vitese se vorii putea micşora în casii
cândiă va fi necesitate de împregiurări speciali
a'e liniei sâii de precauţiuni pentru evitarea
accidentelorii. Asemenea, maximulă vites eloriă arătate mai susii se va putea mări cu aprobarea

vorii insoci.
” Regulele de observată pentru asemenea tran-

sporturi, se vori hotări printr'unii regulamentii speciale, întocuiitii prin înțelegere cu com-

paniile drumului ferată.

-

Art. 12. [n fiă-care gară stă stațiune,se va
țiae de către companii uni registra sigilată şi
parafată, în care călătorii rorii putea îinscri.

plângerile sei reclamaţiunile ce ari avea a face

contra agențilorii drumului ferati.
Acesti registru se va presinta de către șefulă stațiunii la, ori-ce cererea publicului.
Art. 13. Este opriti a transportă cu trenurile de călători ori-ce materiali ari putea da,

ministerului agriculturei, comerciului şi lucrăriloră publice, în casii cândă se ya crede po, nașcere la explosiuni s6i la incendii,

-

!!
|
|
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Asomenea, materii, precumii prâfală de puşcă,
„Nu e permisii a admite în fiă-care
muniţiile confecţionate, chibrituri, -tosforulii

şi
altele de asemenea natură, nu se voră tran-sporta de câtii cu trenurile de mărfuri şi cu observarea unori: precauţiuni speciali. Expeditorii
„unorii asemenea obiecte suntii datori a faceuă
declarațiune esactă de natura loră în minutuliă
cândii le încredințeză transportului drumului
erată.:
a
.
,
.

Peutru
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trăsură
mal mulţi călători de câti numtrulă locuri ,
lor.
indicate.
,
Art, 19. Locomotivele, tenderile şi trăsurile, de ori-ce speciă, vorii avea, însemnate pe
E

elă:

"1. Numărulii şi
|
face parte;
„2.

Uni

numără

inițialele calei ferate din care
de ordinii;

transportulă prafului şi munițiunilorii
3.
ce aparţină Statului, se va statornici prin înţe- tori. Numărulă clasei pentru trăsuri de călăVagânele de mărfuri vorii purta încă pe.
legere cu a dministrațiunile dumuriloră ferate re- din
afară indicaţiunea greutăţii propriă şi agoli speciali privitâre laprecauţiunile de luată.
ceea cu care se pbte încărca.
Art. 14. Ori cândă militarii, gendarmii sâă
Art. 20. Afară, de revisia regulată ce se va
alte organe ale puterii publice vori călttori:
face de către agiuții companiei fiă-cărei tră-

în acelașii compartimentii cu alţi pasageri,
Suri ce a intrată în compunerea
unui trenă,
suntă datori a proba inaintea unui aginte alăei admini
strațianea, calei ferate este datâre are.
exploatării că. n'a puscile încărcate.
ME
visui

Acâstă preseripţiune nu e aplicabile la transporturile militarilor în grupe, pentru care
se va afecta trenuri speciali s6ă vagâne întregi.
In asemenea casuri, autoritatea militară res„ pectivă va, prescri singură măsurile de' observată,

la intervale hotărite şi în detaliu tote
locomotivele, tenderile şi trăsurile de transportii, spre -a constata stricăciunile şi reparațiile ce ele necesită,
:
- „In acestii scopii se va, ține. ună. registru
în
Câre se va înscri pentru fiă-care locomotivă, -

Aceste transporturi însă, ca şi tote cele-alte vorii remânea sub autoritatea administraţiu-

tendere sii vagonii, data revisiei făcută, sta-

cuviință; pe lngă acâsta, ei vorii trebuia cun6sce limba română şi a purta uă uniformă
sei unii semnii distinctiră aprobată de minis-

În aceleaşi condițiuni ună trenit de. mărfur

rea În care s'a aflatii, precumă şi osebite
nii căilorii ferate, în ceea.ce privesce observale
rea regulelorii poliţienesci și . de siguranţă a || reparațiuni la cari aii dati nascere,
Art
21.
In
condiţ
iunile
cele mai : favorabili
călători.
,
A
Sa
ale disposiţiunii calei şi împregiurărilorii
Art. 15.: Agiaţii exploatării, cari, prin natura,
accesorii
,
ună
treni
de
t
călători nu se va putea
funcţiuniloriiloră, sun
in contactă
ti
cu publiculă compun
de
'ună
e
numâri
i de câtii 100 osii.
voră trebui ase purta tot-Ma-una. cu modestiă şi

nu va putea coprinde mai multi: de 2:10 osii.i
Art. 23. Este oprită a înhăma la unii tren
terulă lucrărilori publice, „asupra propunerii de călători mai multi,de două locomotive.
Art. 23. Fiă-care trenti de călători va trecompâniiloriă.
|
bui a fi insociti:
PI
Art, 16. Ori cândă, din causa împregiurăa) De unii mecanicii şi ajutoră de fiă-car
rilorii climaterice sâi alte casuri neprevădute
e
şi extraordinare, circuțația drumului ferată va, machină; ajutorulii va, fi capabile a opri machina,
la
ori-ce.
casii
de
trebui
nță,
fi impedicată, sâii cu totul întreruptă în ub) De uni numără indestulătorii de conduc
. nele puncte, compania este datâre a lua, cele]
e
„mai urgente măsuri, pentru a face să inceteze tori însărcinaţi cu manevrarea freuriloră în
raport
ă
cu
decliv
itatea
liniei şi numărulă va„asemenea pedici, în celi mai scurtă termeni
,
po
posibile, şi a îngriji pe câtii se va putea, ca g6nelorii.
,
:,
“Art.
24.
In
ori-ce
trenii de „Călători, va tretransportulii postei şi răl&toriloră să nu sufebui
să
se
pună
în capulh _trenuluişi îndată
re: întârdiere n acele puncte. .
|
Art. 13. Macbinele locomotive nu ori pu- după tenderă atâtea trăsuri fără persâne câte
locomo
tire
are trenulă. IC
tea fi puse în serriciă de câtă după constataE
Art 25. În fie-care :treniă- de călători sei
tarea că ele aii fosti supuse la tote. prubele
mărfuri,va trebui să se afle unii numără de
obicinuite şi privitâre la soliditatea lori,
Ele voră avea, tâte aparatele necesarii pen- vagâne, cu frâă în raportă cu declivităţile liniei.
“In ori:ce casă, una din cele două, din urmă tru a preveni, casurile de incendii.
|
Asemenea se va urma și pentru machinele trăsuri ce compunii trenulii,șa avea tot-d!areparate. mal "nainte d'a se pune din ' noii în una uni freă şi. ună conductoră însărcinată
cu manevrarea lui, |.
LI
servicii.
Aa
„
pg
Art.
Locomotivele so .voră.; pune . totiiArt, 18: Tâte trăsurile destinatela trans- d'auna 20;
în
capulă, trenului. Nu se-va, face 'esportul călătoriloră voră avea resorturi şi tamne' la acâstă, disposiţiune. de câtă pentru
pâne. Afară de acâsta, ele nu se. voriă putea cepțiu
manevrele de 'esecutată în. apropierea stațiupune în circulaţiune maj'painte,d'a se cons- nilori,
„tata că îndeplinesca condiţiunile trebuitâre de nurile pentru. casuri de, ojutoră şi pentru tre;de lucru.,,,.
-..,,,
Dati
nagy oi
soliditate și. comoditate. .,, i
ui
asemenea, casuri, Epetiale, :vitosa trenuri- . |
Fiă-care trăsură .va „Purta in întrulă să loriIn va.
Âredusă
la
jumăta
tea
vitesei
. hotărită
indicaţiunea numărului locuriloră,
i

prin art. 8.
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“ Art, 27, Obicinuitii tenderulă nu va pre- |

AGRICULTUREI

Nu se va face escepțiune

de .câtii în casă

- cede locomotiva în timpul mersului unui trenă. când va fi trebuință a se trămite veri-uă ma- Uă asemenea disposițiune se va admite numai, chiă în ajutorulii unui treni aflati -pe cale.
în casuri escepționali, precumii machini de aArt. 33. Deca calea n'are de câtii unii sin:
jutorii, trenuri de călători şi de revisiă a ca- gură rândi de şine, încrucişerile trenurilorii
lei, manevre în staţii şi alimentarea machinei. nu se vorii.putea face de câtit la locurile de
Art. 28. Tâte trenurile voriifi iluminate pe abatere stabilite.
In acesti casă trenulii ce va avea la drepta
din afară în toti timpuli nopţii.
”
. 'Trăsurile de călttori voră fi iluminate pe sa calea de. abatere va -merge pe dânsa, pe
din întru în timpulii nopții, precumi aseme- cândii celă-altii trenii va rămânea pe calea prin:
.
nea şi în timpuli dilei la trecerea pasagelorii cipale.
In apropiare de punctulii de întâlnire a unei
întunec6se.
,
:
" Art, 29. Nici uă persână, afară .de meea- ramure cu linia principale, vitesa trenurilori
picii şi ajutorulii să,nu va putea stape lo- se va micşora asti-felii că de va fi nevoiă să
comotivă s6ii pe tenderiiîn timpulii mergerii se pâtă opri cu totulii mai "nainte d'a ajunge
|
unui trenii, fără uă autorisațiune speciale a ad- la acelii punctii,

Asemenea se va urma și pe părţile liniei aministraţiunii drumului feratii.
Se esceptâză de la acâstă disposiţiune în- fate în apropierea staţinuilorii. Art. 36. In apropierea pasageloriă de nivel
gineril s6u alţi agenţi ai Statului, însărcinaţi

cu controlulă şi'priveghiarea, calei şi materialului mişcători,
Me
Art. 30. Nu este permisii a se introduce în
trenurile de călători nici uă trăsură din acele

destinate la

destuparea

spargerea ghiăcei,

calei de zăpedi

sei

:

Art. 31. Nici unii trenii nu va putea pleca

de la uă staţiune mai înainte de ora hotărită
prin tablouli mersului trenuriloră.:
|
Cândă mai multe trenuri voriă .porni.
de la,

uă stațiune în aceaşi. direcțiune, se ra obser-

va următârele regule:
”
a) Uni trenii de călători nu se va expedia
în urma unui treni de mărfuri, de câti 15
minute după pornirea acestuia;
a
b) Uni trenă de călători nu va putea urma
uni altă treni de călttori, de câtii după 10
- minute de la plecarea acestuia.
”
€) Uni treni de mărfuri nu va putea urma
unii trenii de căl&tori, de câtii după trecerea

a 5 minute de la pornirea acestuia;

*

d) Trenurile de ori-ce categoriă nu se vorii
putea apropia unuii de altul la uă distanţă
mai mică de ună chilometru. Păzitorii calei

a curbeloră, a săpăturilori adânci, a tunele-

loră şi a stațiuniloră, mecaniculă va manevra

fluerulă de vaporă spre a anuncia, trecerea trenului.
:

Asemenea va urma ori cândii i se va părea,
că calea, nu e cu totulii liberă.
Art. 83, Circulaţiunea trenuriloriă speciali

va fi regulată astii-felă ca să nu împedice mersulii trenurilorii de călttori.
Pornirea unui treni speciale va trebui a se
anuncia, tutuloriă păzitorilorii pe liniă;
Art. 38. Ori-ce locomotivă, circulânăii singură pe liniă, se va considera ca. unii treni
extraordinară și va fi supusă prescripțiunii art.
8 în ceea ce privesce vitesa mersului săii. Nu
se putea face excepţiune la acestă din urmă
disposiţiuze de câtă în casulii de probă ală
machinelorii,

Ari. 39. Conductorii ce însoţescii unii trenă

va, trebui a ocupa posiţiuni astii-felii ca să potă

lesne priveghia
înlesnire

păditori.

şora vitesa admisă pentru mersulii trenuriloră,

„precumi

şi acelea în cari mersulă unui treni,

va trebui a fi oprite cu desărârşire, se vori
specifica în instrucţiile de serviciă.

.

mersulii trenului şi. vedea cu .
ce se vorii face de către :

semnalele

Se va înființa miglâce de comunicaţiune pe
vori fi speciali însărcinaţi cu esacta, indepli- fiă-care trenii, între şefulii trenului, conductori
şi mecanici, spre a putea corespurde între dânnire a acestei prescripțiuni.
|
Art. 32. Afară de casurile de forţă majoră ii şi lua împreună ori-cc măsuri pentru asi.
sacii de reparaţiă a calei, trenurile nu se voră gurârea mersului trenului.
Art. 40. La fie-care staţiune va trebui să se
utea opri s6ă staţiona de câtă la garele sâă
aşede unii orologiă în vederea publicului şi aocurile de întelnire hotărite.
A
Locomotivele, ragânele si trăsuri libere, nu gențilorii trenuriloră.

voriă putea staţiona pe căile afectate circulațiunii.
- „Art. 89. Casurile în cari se va putea mic-

:

In timpulă nopții acestă orologiii va fi iluminată ?a staţiunile principali.
Fie-care casă de păditoră va avea câte ună
orologiă regulată dupe uă oră normale.
Fie-care mecanică este datoră a purta totiăi-

d'a-una, în timpulă serviciului, unii cEsornici
de posunarii bine regulati.
,
Art. 41. In punctele unde siguranța circulaţiei va reclama uă asemenea măsură, calea
" peste limitele prescrise la art 8,
”
Lu
Art. 34. Când calea ară avea duot rânduri ferată va fi îngrădită.
Pasagele de nivelă rorifi inchise cu barieri
"de şine, trenurile. vorii trebui a circule totătară la uă distanță celă pucină de 4 metri din
" Wa-una-pe șinole din drâpta,
axulii şineloră calorii mai apropiate.
Acestă prescripţiune este de rigdre.:
Timpulă perdută la asemenea împregiurări
nu se va putea recăptta prin crescerea vitesei

$
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Barierele acestori pasage se voră închide cu
La, garele şi stațiunil ce se voră indica, com5 minute celă pucinii mai 'nainte de sosireatre- pania este datore a da unii locală pentru biu|
nului.
.
UI
.
roulii postei şi deposituliă depeşilorii, precumii,
Cu 10 minute înainte de sosirea, trenului ni- şi uă magasiă,de va fi nevoiă pentru încărcaci uă vită, nu se va lăsa a treversa, calea.
rea și descărcarea, mal-postei,
|
In cea ce privesce iluminarea pasagelorii de
Valorea locativă a. acestei magasii se va ține
niselu acesta se 7a hotări. după impregiură- în s6ma compâniti şi so va, fixa, în comnnii arile locali.
|
cordă,
:
.
Art. 42. Fie-care tren avândă a fi urmati
Guvernulă va putea înființa cua sa cheltu€de uni altulă după ună intervală scurtă, va lă ori-ee aparate necesarii pentru scimbarea
purta unii semnală specială pentru a prevesti depeşelori cu condițiune ca cle. să nn împepe păritori.
|
a
dice serviciulă linici stii staţiunilori.
Art. 43. Păditoriişi cei-alţi agenți -de pri- - Art, 49. Agenţii însărcinaţi cu serviciul posveghiare ai liniei vorii avea, cu dânșii semna- inle și telegrafică, voră avea intrareliberă în
lele de di şi de npte cu adjutorulă cârora vorii gare şi staţiuni pentru îndeplinirea serviciului
anuncia tote împregiurările calei sti osebi- loră, conformându-se regulanientelori depolițiă
telorii trenuri. In casii de ceţă, riscolii, etc. interidră ale companiei.
:
semnalele de ţi vorii fi înlocuite.cu cele de
“Art. 49. Fiindă necesitate a se dirigea trunâpte,
.
pe şi materialii de resbelăla veri-unulii din punPe lângă acesta, se va. inființa pe cale sem- ctele deservite de linia tzrată, compania este da.nalele de devisă, lesne de văduti după trenii. târe a pune pe Qată la disposiţiunea guvernuAri. 44. Ori-ce manevră de locomotivă:pe lui tâte midlâcele sele de transportă după tacale ra trebui a fi anunciată prin semnale.
rifele fixate de concesiune pentru asemenea!
Trenurile de lucrători voră trebui a părăsi transporturi.
„i
.
.
calea pricipală pe care circulă celă puciniă cu
Cândă trenurile regulate vori fi întrerupte
ună sfertii de oră înaintea sosirei unui. trenit prin uă asemenea, disposiţiune, posta se va 0xasceptată.
i
pedia cu trenulă de transportii militară,
Art, 45. Păditorii rorii trebui a da osebiteArt. 50. Pentru serriciulă telegrafică admi" lorii trenuri ce se dărescii la 6re-care distan- nistraţiunea va putea, conformii stipalațiunilorii
ță semnale neinduoi6se, prin cari să le arâte: concesiunii,pune pe stâlpii companiei firele nea). Dâca, calea e liberă de ori-ce pedică; : cesarii pertru corespondențe de Stati şi parb). Dâca urmeză a micşora, vitesa mersului; ticulare.
Ia
c). Dâca „urmeză a se opri cu totulă.
Compania este datora a reserva, în gareie Personaluli conductorilorii 'ce însoțesce unii oraşelorit şi stațiunilorii ce se vori otări, unit
“trenă trebue a putea Ca semnalele cuvenite biuroii pentru - serviciulă telegrafică alii Stapentru micşorarea vitesei sti oprirea cu totuli tului şi particolariloră,
”
Ia
a trenului.
|
|
- Art. 5l. Agenţii telegrafici şi postali ai
Asemenea mecanicii suntii datoria da sem- Statului nu vorii putea, circula gratisii în trănalele hotărite pentru ferire, pentru stringe- surile companiei de.câtă pentru serviciit şi cu
rea, frâurilorii seii pentru lăsarea lori.
anume cartă a, direcțiunii drumurilorii ferate.
Art. 46. Ia totii lungulii calci va . trebui a
Direcţiunile de exploatare suntă datâre a.
se, afla, semnale cu cari să se arâte: priveghia prin agenţi Jorii buna stare a fireCă trenulii nu pornesce;
lorii afectate serviciilorii publice şi de Statii,

Că trenulii a plecati de Ia staţia, cea mai a- precumii şi de a comunica la timpii ageațilorii

propiată s6ii că uă machină de adjutorii sosesce,
Art. 47. Concesionarii căilori ferate 'sunti
“datori a transporta gratuită posta.
Modulii efectuării acestui transportă se va
fixa, ţinându comptii de împregiurările diferite-

lorii localităţi şi anotimpuri, de câtre admini-

strațiunea postale prin înțelegere cu direcţiunile companiilorii.
|

telegrafici ai Statului stricăciunile”ce s'ariă ivi
şi causele

lorii, spre a se lua

cuvenitele

mă-

suri de reparațiuni.
Art 52. Concesionarii liniilorii ferate.ce ară .
fi în legătură cu resoulii în ființă vori avea
facultatea. în urma unorii. prealabili convențiuni, şi. conformându-se tarifeloră acordate s6i ce se rorii acorda, şi regulamentelorii esistente stii ce se vorii. înființa, de a face să

Administrațiunea "postale va avea dreptulii a
- se servi de vagâne de postă proprii ale sâle, circule materialul mişcătorii ali unora pe li€ră compania, este datăre a face gratuitii trans- niile celorii alte, şi vice-versa. Aceste conrenportuli lorii , precumi şi ali impiegaţiorii de țiuni se vorii face pe basa principiilor admise .
servicii ce le vorii însoți, precumiă şi a păstra
„Şi a îngriji asemenea, vagâneca, tâte cele-l-alte.
Cândă orele de plecare ale trenuriloră de
călători voriifi schimbate conformă art. 5, Compania este datâre a comunica acâstă schimbare
administraţiunii postale celi pucină cu 10 gile

înainte.

o

SI

pe căile ferate germane.
e
În casit cândi, concesionarii actuali şi viitori nu se voră putea înțelege între dânşii
pentru esercitarea acestei facultăți, ministeralii lucrărilorii publice va regula, ncînțelege-

rea,

-

Art, 53. Cândi concesionarii 'unci

ramure

26.

"

LEOIUIRI ALE SINISTERIULUI AGRICULTUREI

sti prelungirii, seii concesionarii actuali nu
vorii voi 3, usa de facultatea de a circula re-

ciprocii pe drumurile ferate concedate, ei suntii

datori a se înțelegea între dânşii, astit-feli ca
serviciulă transporturilorii să nu sufere întâr-

”

i.

de faciă, câtă şi osebiteloră instrucţiuni şi m&-.!
suri ce se voru lua de către companiă
teresulă

ordinei și siguranței

în in-:

atâtii în staţiuni:

câtă şi în timpul mersului trenurilorii,
In casii de

opuuere

din parte-le

:

şefii sta-

ţiare la punctele de funcțiuni ale osebitelorii iunilorii și șefii trenurilorii voră putea înche.inii,
1 procese-verbali pentru constatarea faptului
Art, 54. Ori-ce companiă autorisată a exploa- precumii şi în casuri grave, după părerea loră,
ta uă cale ferată este datâre a înființa pen- vorii putea sili pe căl&tori a părăsi trenulii,
tru gestiunea acestei exploatări uă a nume di-

recțiune, şi a face

cunoscuti

Art 61. Ori-ce călători pe drumul

ferată

ministerului a- va trebui să posede unii biletă în regulă ar&griculturei şi lucrărilorii publice persânele ce tători de loculi destinaţiei sele şi clasa trăcompuni acea direcţiune precumă şi pe ace- surei la care are drepti.
.
|
lea împuternicite a iscăli în numele compaOră-ce 'călttorii nu va putea presenta la oriniei.
ce cerere ună asemenea Dbiletii, sâii va, area
Totii astă-felii se ra urma

şi pentru

ori-ce

modificare S'arii face mai târdiii în acestă privină,
|
pri 55. Direcţiunea represintă pe întrega
-compâniă şi e responsabile după dreptulii ci-

vilii pentru tâte :actele şi omiterile ce s'ari
comite de agenţii de ori-ce gradi întrebuințaţi în exploatare.
Art. 56. Comptabilitatea exploataţiunii osebiteloră linii concedate se va ţine în modulii
celi mai analitică și va coprinde lămurită tâte

"datele

ce

intereseză

exploataţiunea

mai

cu

sâmă în privința

venituriloră și cheltuelilorii

“ Direcţiunile de

exploatare

unii bilet de clasă inferidră acelui în care
se găsesce, se va, supune la regulele prescrise de companii pentru asemenea casuri cu a-.
probarea ministerului.
Cândii unii călătorii vatrece peste punctulii
destinaţiei stle, arătată în biletulă de căl&toriă, elă va plăti suplimentulii legale dupi
clasa ce ocupă.
|
Art. 62. Este opriti călttoriloră, sub pedepsele prevădute de lege:

a) A intra în vagâne sâă a eşi din ele de

câti numai

după

deschiderea,

conductorulii trenului;

ușei de către“

b) A intru s6i a cşi di vagâne în alte.
suntii datâre a puncturi de câtă. la stațiuni, și atunci numai
presenta, ministerului lvcrărilorii publice unii după ce trenurile se voră opricu desăvârșire,.
specimenii de modelii cumii îşi propunii aşi
c) A se sui sti a încerca a, se sui în va- .
organisa, comptabilitatea. Ministerulă va putea g6ne după închiderea ușilorii și darea, semde exploatare,

indica modificaţiile ce va crede necesariă a se
introduce,
”

Art. 57.

Decompturile

se voră

stabili

inspecția generale contradictorii după
trele companielorii în conformitate cu

de

regisdispo-

sițiunile prescrise de actele de concesiune respective.

_.

”

nalului de plecare.
.
d) De a tuma în vagâne sti staţiuni.în
locurile unde nu există permisiune.
.
Art, (3. Este opritii ori-cărei persâne străine serviciului drumului feratii:

a). A străbate, circula şi staționa în spaţiulii

afectatii liniei ferate, prin alte locuri de câti
Art, 59. Cheltuelile de întreţinere se - vorii acele reservate;
|
face independente de către companii prin ab). A depune s€ii aruncaîn aceli spaţiă vregenții lori fiindă datori numai a, 'comunica unii obiecti 6re-care;
serviciului de controlii statele de lucrări şi
c). A introduce animale de ori-ce fel și a
disposițiile ce yorii lua pentru esecutarea lori staționa cu ele în grupe pe lângă bariere;
spte a, se putea verifica în timpulii oportunii.
d). A deschide barierele şi a trece pe asArt, 59, Nici uă cheltuâlă pentru recons- cunsiă stă a sări peste dânsele;,
trucţii, adăogiri sti creaţii de orizce feli ce
e), A lăsa riteliberelapăşiune în apropierea
nu se oră fi prerăţlutii prin budgetuli anualii bariereloră seă împrejmurii drumului ferată.
de exploatare, nu se va putea face de câtii cu
Art. 04. Se escepteză de la oprirea făcută

autorisarea

ministerului

lucrărilorii

după propunerea companiilorii,

CAPITOLUL

publice,

»

prin aliniatul I ali articolului precedinte:.

3). Primarii, comisarii de poliţiă, gendarmii

și cei-alți agenţi ai puterii publice, rameşii, pe

III

câtii timpi

vori justifica că suztă în exerci-

“| ţiulii funcțiunii lori;

b). Pers6nele ce vorii poseda autorisaţiune
"Indatoririle călătorilor şi ailorit perîn regulă din partea direcțiunii drumului feratii.
s6ne aflate în relațiuni cu drumală feIn ori-ce casuri funcționarii și persânele arată

”

rătate majsusă suntii datâre ase conforma regula-

moentelorii de serviciii întocmite de administraArt. G0. Ori-ce călători pe drumulii ferată ţia drumului ferată.
>
şi ori-ce expeditoră de mărfuri e datori a se
Art. 65. Privighiătorii, păzitorii şi ort-ce alţi
conforma, atâtii prescripţiiloră regulamentului agenți ai companiei suntii datori a scote afară

:

!

ii
|

„o
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din spaţiulă afectati drumului feratii și dependințelori stle pe ori-ce persnă
s'ari introducein contra disposiţiilorii acestui regulamentii

și regulelorii prescrise de direcțiunile drumu-

| riloră ferate,

|

,

|

27.

rei, comerciului şi lucrărilori publice, și care
va fi însărcinată cu privighiărea superidră și
controlul a totii ce e relativii la exploa-

tarea căilorii ferule cu concursulii agențilorii

,
In casii de resistență, se va putea cere aju- prevăduţi de legea poliţiei căilorii ferate.
Art. 41. Inspecţia generale va avea a, prii torulă agenţilorii administrațiunii sâă ai puteveghia în generali stricta, observare atâtii din
„rii publice,
! Animalele fără stăpâni ce se vori găsi în partea companiiloră câtii şi din partea, publi!spaţiulă reserrati din partea proprietariloriă cului, a futuloră legilorii şi repulamentelorii
,
„respectivi, cărora se va înapoia cu plata amen- relative la exploatarea, căilorii ferate.
Art, 35. Inspecţia geperale va, avea a prive„(lei prerădute de legi,
ghia şi propune ministerului lucrărilorii publice
„Art. 60, Nici uă construcținu
ă se pâte înființa de către particulari la uă distanță, mai măsurile de luatii, mai cu osebire asupra punemică de câtii duoi metri de la împrejmuirea, toloră următâre:
2). Starea, de construcţiune şi întreţinere a
drumului ferată.
,
Art. 63. In punctele unde ralea ferată se află, calei şi tutulorii dependinţeloră ei invitândii pe
dispusă în împlinire mai mare de câtă trei me- direcţiile căilorii ferate a repara, şi reconstrui
tri d'asupra pământului naturale , proprietarii fără întârgiere -orl-ce stricăciuni s€ă înlocui
vecini suntii opriţi a, face, fără uă prealabile câtă mai grabnicii ori-ce lipsuri î interesulii
siguranţei şi regularităţii exploatațiunii ;
autorisare, săpături pe uă zonă de uă lungime
b). Starea de întreţinere a întregului mateegale cu înălțimea terasmentului drumului de riali
mișcătorii, măsurile 'de luatii pentru evi"Ja piciorulii teşiturei acestuia,
tarea accidenteloriă și în generală privigherea,
Art. 69. Este opriti a înființa, acoperișuri
tutuloră obiectelorii prevădute la art. 2, capitode stufi sâi de șindrilă , şire de pae sâi, de lulu
1;
'
.
isnă şi în generali. ori-ce deposită de materii
executării tablourilorii de merzprindătâre la, uă distanță mal mică de 20 me- sulic). Observarea
trenuriloră, moduli aplicării tarifelorii atri de la împrejmuirea drumului feratiă.
cordate
pentru călători şi mărfuri, precum și
Acâstă sporire nu se aplică la depositele de
ceraale făcute numai în timpul Etringerii re- regularea contestaţiuniloriă și reclamaţiiloră ce
sari face de către particulari contra, direcţiuii
coltelorii.
|
|
Ă
nilorii drumurilorii ferate;
,
|
Art. 69. Nici uni depositii de .pâtră, lemne
). In easuri de stricăciuni ivite pe cale scă
sâii alte obiecte neaprindătâre, însă mobili nu
de accidente întâmplate, inspecţiunea generale

se voră putea așega la uă distanță mai mică

de 5 metri de la împrejmuirea drumului feratii.
Ari. '90. Primarii, comisarii de polițiă, gen-

va, cere direcțiuniloră căilori ferate de a lua,
tote măsurile şi a da, ajutorulii cel mai gra5nică şi eficace îndată ce administraţiunea, dru-

darmii şi ori-ce alți agenţi ai puterii publice mului feratii arii negligea datoriile
sle întru
suntii asemenea datori a priveghia, stricta pă- acesta; .
zire a prescripțiunilori acestui capitolă şi a da|: €). Privighoerea, asupra
tutulorii agenţiloriă de

personalului atâtii ală inspecției generale câtii exploataţii, asupra modului cum fie-care și în- -

şi alii osebitelorii companii, însărcinată cu privegherea, liniiloră ferate, concursulă celi: mai
puternicii spre ai arăta pe făptuitori după împregiurări, şi a'i preda autorităţilorii, în drepti
a'i pedepsi. .
”
ă
Art. 3i. In coprinsulă drumului feratii, poliția se va exersa de către agenţii companiilori, precum: inspectori de exploatare > Îngidori, conductori, păzitori de liniă, cantonieri,
şefi de stațiune, asistenții
- lori, schimbători

de cale, conductori de trenii, portari şi păzi-

tori de. nâpte: Toţi aceia vorit depune
nituli jurământă.
"

deplinesce îndatoririle serviciului săi, precumă
şi a cere pedepsirea lorii de către direcțiune,

în casii de călcare ainstrucţiilorii şiregulamen-

telori ;
„ Î). Verificarea, venitului bruti ală osebitelorii.

linii, şi-constatarea cheltueliloră de întreţinere
şi de exploatațiă.

e

!

Art. 36. Pedepsele disciplinarii ce se vor

putea aplica de către direcţiune . personalului
de oxplontațiă a drumuriloră ferate voriă fi:
'a). Mustrări cari vorăfi tot-d'auna însocitecu

cuve|

ameninţarea pedepselorii la cari fio-care agentii
se expune în casii de a'şi călcadatoriile;
+

poliţiei căilorii ferate se vorii pedepsi cu amen-

țiunii pe uă lună;
„i
,
6). Suspensiune din servicii pe timpuli cer-

Art, 12. Contravenţiile prevădute prin legea,

dile şi pedepsele” acolo arătate,

CAPITOLUL

a.

cetării disciplinarii stii corecţionali ;

1V

Priveghereaşi controtulii esploatătii

„Art, 23. Se va înfiinţa, uă inspecţiă generale
dependinte directii de ministe:ulă

b). Amende până la jumătate suma, retribu-

agricultu-

" d). Depărtarea din servicii.
Depărtarea din servicii se va putea, pronuncia
după graritatea faptului, stii definitivi s6ii numai
prorisorii, -.
:

Art. 17.Direcţiile de exploatare acăilorii ferate suntiidatore a pune în executare sentințele .
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ce se torii pronuncia decătre autorităţile competinte contra agenţilorii de exploatare, precumă
și a executa tote disposiţiile ce starii prescri
de inspecția generale în conformitate cu legile

şi regulamentele relative la ordinea şi siguranța

exploatării.
.
Art. 38. In casă cândă direcţiunile căiloră
ferate vorii relusa da. pune, fără intârdiere,în

executare sentinţele autorităţilorii judiciare, sai

disposiţiila inspecției generale, scii cândit. vreunuliă din membri acelorii direcțiuni se va face
personalii culpabilii de veri-uă călcarea legilor
şi regulamentuloră privitore a exploatare,
Inspecţia. generale este datre a iasciința fără
întârdiere pe ministerulii agriculturei, comerciului și lucrărilorii publice, care va putea, în fiecare casiă particulari, cere aplicarea pedepselori
disciplinare descrise mai susii, şi chiară reclama
darea în judecată a culpabililoriă.
Art. 39. Fie-care pedâpsă pronunciată se va

AGRICULTTREI

cari pentru acesta vorii depune

rămenti,

cuvenitulă ju:

|

|

Art. Si. Iugenerală, inspecția generale e datre a raporta, ministerului agriculturei, comerciului şi lucrăriloră publice, uă dată pe fiecare
lună, de tâte împregiurările ce facii obiectulii
atribuţiunilorii sâle, cră, în casuri grace, inspecţia, generale va trebui a 'raporta imediati
atâtii ministerului de care depândă, precumiiși
a cere concursulii altorii autorități constituitea
căroră intervenţiune
seva crede necesariă,
Fie-care pedepsă de asemenea, feli nu se va
putea însă pronuncia de câtă în urmaunei cercetări în regulăşi printr'unit proces-verbal bine
formatii

motivatii,

în dublu

exemplari,

dintre

cari unulii sc vadacelnipedepsită, eră celă altă

se va, înainta direcțiunii respective.

|

Art.82. Toţi agenţiiinspecțiunii generale voră
avea. liberă intrare în garele, staţiunile, magaziile

şi tâtecele-alte depedinţi ale drumului feratii,
trece întrunii tabloi de calități ce fie-care di- pentru îndeplinirea serviciilor lori, conformânrecțiune de exploatare va fi datâre
a ţine pon- du-se însă instrucțiilorii aşedate do adminis-

„tru întregulă săi personală.
Art. 80. Ori-cândii unitapentii alii exploatării

drumului ferată se va face culpabilii în exereiţiulii

funcțiunii s6le, de unii actii provădutiiîn coduli
penale, sâii legiuiri speciali, clă va fi justiţiabile de către autoritatea corecționale competinte,
cră procesele-verbali relative la asemenea. aba“tori sâii delicte se vorii încheia, cu concursulii

oficitrilorii poliţiei judiciare, de către agenţii

inspecţici geneiale, saii de către agenţii companiiloră recunoscuţi in asemenea calitate şi

trațiunile drumurilorii ferate.
Asemenea, toţi aceştiagen ți, călător: nd pen-.
tru servicii, vorii fi transportați gratisii, ci şi
bagaacle lori, în trăsurile companiei, şi pentru

care li se va libera cartea de circulaţiă în re.
”
gulă.
Art. 83. In locurile ce se voră hotări de minisferală agriculturei, comereiului şi lucrărilorii

publice, direcţiunile de exploatare suntii datâre

a «pune la disposiţiunea comisarilorii de poliţiă
a
ună localulii pentru biuroit.

— INSIRUOPIUNI |
PENTRU APLICAREA REG

ULAMENTULUI GENERALE
A CĂILOR FERATE

DE

EXPLOATARE
E

(Art, 5 din regulamentuli, generale)

A
Despre

traisportulii

.
personelori,

bagageloră, sierlurilorii, irăsuriloriişi
animalelorit viui.
'
| I.DISPOSIŢIUNI

GENERALE

$ 1. Indatoririle personalului

i
a fuma,
Personalul de serviciii nu e liber

în timpuli: funcționării
blicii.

s6le, vis-A-vis de pu”

$ 2. Despre drepturile personalului de servicii
Publiculii este datoră a se conforma măsu-

riloră ce se vorii prescrie de către personaluli |

de servicii, pe câti timpi acesta va fiin uni- !

formă, sâii care va, fi învestitii cu semnulă ser-.
căiloră - ferate e viciului respectivi.
datori a pădi în relațiunile sâle cu publiculii
uă purtare modestă, curiinui6să, însă fermă; | 3. Despre otărîri în casură de neînțelegeri !
Personalulă impiegaţilorii

elii urmegă a fi complesantă, fără
a aduce nici
Ori-ce neințelegeri ivite între publici şi peruă vătămare serviciului,
" Acestă personali e datorii a executa regu- sonalulă de servicii, se vori otări la staţiuni,
lati îndatoririle ce'i suntii impuse de serșiriii, de către şefulă staţiunii, €ră. în timpulă mer“însă e cu totulii oprităa, priimi pentru acesta |suui trenuriloră, de către şefulii trenului.
veri-uă recompensă din partea publicului,
.

CONERCIULUI

ȘI LUCRĂRILOR

Ş 4. Despre reclamaţiună
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PUBLICE

Ş 9. Despre venderea vVileteloriă.: Inapoiarea
biletelor cumperate”

Reclamaţiunile se potii adresa verbalmente
s6ii în scrisii către șefii de servicii; asemenea
cle se poti înscri în condica de reclamaţiuni,

Vândarea biletelorii de călătoriă la stațiunile
de uă mică circulaţiune, nu pâte fi reclamată,

ce va trebui a se afla depusă la fie-care stațiune, şi întruni locit pururea în vederea publicului.
ÎN

nului; 6ră la staţiunile de uă circulaţiune mai

de câtii cu jumătate oră înaintea pornirii tre-

însemnată,

cu uăoră înaintea pornirii trenului.

In casă cândii între duoă trenuri, ce arit ple„Administraţiunea, e dat6re a răspunde la tâte
reclamaţiunile ce i se vorii adresa, decă în ace- ca, cu aceiaşi direcțiă, ară fi unii intervalii mai
le reclamaţiuni se va, arăta numele şi locuința, micii, vândârea biletelorii se va, face numai în
reclamantului.

acestii interval.
Călătorii cari nu au bagage, vori trebui aşi
lua bilete celii pucinii cu 5 minute înaintea
pornirii trenului; acei cu bagage cu 15 minute
celii pucinii înainte,
,
" Peste aceste termene, ej vaii dreptii-a, re

:

Reclamaţiunile contra veri-unui funcţionarii ,

vorii trebui a se precisa prin arătarea, nume-

lui, să printvună semnii ali uniformei lui. *

Ş 5. Despre intrarea în gare și pe liniă

clama, liberarea de bilete.

ei

Taxa cuvenită, pentru biletii, se' va pregăIntrarea în gare şi pe liniă nu e permisă
publicului de câtă în localurile deschise, pen- ti calculată pe câtit se pâte esactă, spre anu.tru unii timpă mărginit s6ă pentru toti-d'a- se perde timpi cu scimbatuli: moneteloră.
Biletele de călătoriă dai areptit la clasa, couna, Se excepteză persânele antorisate prin
„ disposiţunile regulamentului generale do ex- respundlătore de vagâne, întru câți asemenea

ploatare alu căilorii ferate. -

locuri vorii fi disponibile stii vorii rămâne

o

la

schimbatulii vagânelorii. — Dâca din întâmplaŞ 6. Despre limitarea
- îndatorirei relative la re, nu s'arii putea da unui călătorii loculi corespundătârii biletului, sâit nici nu i s'arit pu.
transportă
tea dasde uă-cam-dată, unii locii intrunit vago-

MODUL PLĂŢILOR

nii de clasa superidră, atunci călătorulii e li-

berii să schimbe biletulii, contra, unuia, de clasă
înferidră, despăgubindu-se de prisosulii taxei

'Transportulă pers6nelorii, animalelorii şi obiectelori se pâte refusa numai la.casii de împodicări extraordinare scii de forță majoră, ori,
în fine, cănâii midlâcele: ordinare de transportă

plătite, sâă să renunţe la călătoriă înapoindui-se taxa, plătită.
In totii casulii pasagerii ai preferința

inte, celorii noui veniţi.

.

- arii fi insuficiente.

Drepti plată se va primi pretutindeni mo- neta de aură sâi de argintă, indigene şistrăilei

pentru

fie-care

biletii

scii

PRECIURI ȘCĂPUTE PENTRU COPI
„* Biletuliă va arăta staţiunile de Ja care şi pâ-

-Ină la care se face trausportulii, taxa, şi clasa,

DISPOSIȚIUNI

a). Transportuli

“personelorii

$7. Planulă, călătoriei, trenuri separate, timpulă
plecărei
.

Transportulă pers6nelorii seva, efectua în
cu planulă

publicatii. şi. afişată

pe la tâte staţiunile şi în care se. prevede şi
_ clasele vagâneloră ce compunii fie-care treni.
Trenuri separate se vori acordade administrațiune, dâcă serviciulă va permite circu-

vagonului carg voescea întrebuința călătorul,
şi, în fine, timpulă si trenulii pentru care e
valabile.
.
|
i
,
Pe fie-care biletă va îi imprimatii,
prin stam-

pilă, diua, și trenuli pentru care va, fi valabi-"
le, în câtii fie-cine pote esamina la momentii
dâcă,biletulii cumpărată este pentru cursa dorită,
_Pe fie-care bileti se va, afla încă imprimatii

+

II. OSEBITE

conformitate

îna-

Ş 10. Biletele dă călătoriă şi valabilitatealori

- ne ce posedă cursulii legale. Plăţi în monetă |
de aramă nu se vorii primi de câtă până la
suma de duo!
expedițiă,

-

şi preciurile costului lui.
|
Călătorilorii este permisii a se opri, la orice staţiune, şi a continua călătoria în aceeaşi
(i sei a doua qi, cu unii treni care va

mer-

ge în aceeaşi direcțiune cu tarifa analogă.
Că-

lătorit însă suntii ținuți a presinta şefului stalaţiunea, loră.
:
Pornirea trenurilorii so face după câsornice: țiunii în momentulii părăsirii trenului, biletulii
le aşegate la garele şi staţiunile calei ferate. lorii, spre a se învesti cu nota deralabilitate |
Ş 8. Preciurile locuriloră o

prelungită.
|
,
Pentru copii mai mici de 10 ani, se plătesce taxa, redusă după tarifă. La casă de indot-

„+ Preciurile locurilorii suntii fixate prin tarifa 1 asupra etăţii unui copili, amploiatulii supeafişată pe la tâte stațiunile,

”

riorit de servicii. va, decide. Pentru copii mici
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cari trebue duşi pe braţe și prin urmare nu
ocupă altii locii, nu se plătesce nimici. Biletele
însocitoriloră unoră asemenea, copii, vorii pur-

ta uă indicaţiune speciale,

. $ 11 Preschimbarea bileteloră

AGRICULTUREI

La, ori-cecerere,căl&torulii e datoră
a presinta, -*
biletulă de căi&toriă, atâtit la intrarea sea, în
sala de asceptare, precumi și la intrarea în i.
vagonii.
e
În cursulit călătoriei elii va, păstra biletuliă” :
la, sine, până ce i se va cere.
,
Căl&torulii care stari găsi fără biletăvalabile,

„ Preschimbarea, biletelorii contra altorii bilete va, plăti taxa îndoită pentru distanţa parcusă ;
ră neputendu-se constata din care staţiune a
plecatii, atunci distanţia arătată, se vasocoti de
înaintea porniriltrenuluişi numaila casă cândă la loculi pornirei trenului. In ori-ce casă suma,
va fi locă în clasa cerută. Io timpulii mersului de plătită, nu vai mai mică de câtii 10 lei nuoi, de uăclasă superidră, plătindu-se diferinţa taxei,
se va putea, face numai în timpi de 10 minute

trenului sâă la sosirea lui la uă altă stațiune,

Călătorulii care la intrarea sea în vagoni va . |

putea acorda,numai
prin cumpărarea unui bileti,
a cărui taxă, împreună cu taxa biletului deja
plătită, să represinte celi - pucinii taxa cuvenită pentru acea clasă, de la punctulii de schimbarea clasei.
,
,
:
Preschimbarea, unui bilotii de clasă superioră,
contra uni biletii de clasă inferio
pâteră,
avea,

causa întărgierei, n'a pututii cumpăra biletii, va
plăti 2 lei nuoi, peste taxa fixată, în casă de
a fi primită în treni.
Călătorulii, care va. refusa plata imediată a

trecerea, Îa locuri. de uă clasă superidră, se va arăta conductorului si şefuluide trenă că, din

acestei sume, ra putea fi esclusti din trenii.
$ 15. Intrarea în vagâne

"loci numai în casulă prevăgutii în $9,
92.

Distribuțiunea loturiloră

Semnalulă intrărei în vagoni se dă prin duoă
lovituri diferite de clopotii.

- Locuri a nume nu se potă vinde, nici nu se
poti: ocupa, de mai înainte,

$ 16. Intârgiere la plecare

cererea călătorilorii, chiarii datoră,a otări locurile damelorii cari voriă călători singure; se va da,
pe câtiise va putea, în casă de cerere din parte-le,
uni compartimenti deosibiti,
.

erulii locomotivei, nimeninu mai pote fiadmisă
în tren. Ori-ce cercare d'a so sui în vaganii,

Personalulă de servicii e în dreptă, şi, după

- $ 13. Escludevea personelori supărătâre
„Pers6nele cari prin uă bOlă învederată sei
din altă causă motivată, arii supăra
pe cei-alți
călători, vorii putea fi escluse dia trenii, decă
nu ori roi să plătâscă unii compartimentii deo-

sebită,
.
Taxa plătită li se va, înapoia, în casti de a
fi esclusă.
”

In casă cândiiasemenea pasageri sevorii observa, numai după pornirea trenului, ei se voră
esclude din treni, la. prima, Stațiune, în casii
cândăeinuvorii voia plăti unii cupoă deosebită
Sci nu sară putea dispune de ună asemenea,
In asemonea casii, taxa pentru căl&toriă, precumuși pentru transportulă bagageloră, se va
înapoia, pentru distanţa, ce mai rămâne de pâr-

cursiă,

$ 141. , Salele de asceptare. Distribuţia de
bilete şi înregistrare de bagage|
„ Controlul

bileteloriă

Salele de asceptare se"voră deschide cel pu-

cinăcuuă oră inaintea plecărei; biurourile pentru

expediţiunea bagagelorii, cu uă oră înaintea a-

celevaşi plecări, pentcu staţiunile mari; ră pentru stațiunile mici, celii pucină cu jumătate oră

înaintea, pornirii trenului,

După

ce se dă semnalulă de plecare prin flu-

procumii şi ori-ce

ajutorii dati pentru acâsta,

cândă trenulii va fi în mișcare, este cu totuli 0prită și supusă penalității.
,
Căl&torulă care n'a observati ora plecării,
mare dreptulă nici a reclama taxa plătită, nici

vre-uă altă despăgubire.

.

.

Ş 17. Alesurile de observatii la stațiunile . |,
întermediare. Deschiderea și închiderea ușilori
-

vagoneloră:.

„De uă dată cu sosirea, la uă staţiune, agenţii trenului voră anuncia cu g'asii mare numele
ei, precum şi timpulii câtiă va sta trenuliă ; schimbarea vagâneloră asemenea, se va anunria. După
oprirea trenului, se vorii deschide uşile în partea destinată la coborire a vagânelorii cu pa-

sageri, pentru acea, staţiune. — Uşile celorăalte ragâne, se rorii deschide numai după cerere,
”
Ori-ce călători va părăsi loculi fără a/lă
păstra prin vre-uniă semnii 6re-care, nu va pu-

tea reclama acelaşi locii, în casii când la în-

târcere

ilii va găsi ocupati de alti pasageri.
*

Ş 15. Oprire extraordinară de tren pe
calea curentă
Cândiă, din causa unoriă pedici Gre-cari, ari
deveni necesari a opri trenul mai multii
timpi afară din staţiune, pasagerii nu voră pu-

tea cşi din vagâne fără permisiunea
bile a conductorului,

preala» :
.

-

COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILOR PUBLIGE
Pasagerii eşiți din vagâne, vorii ascepta a-

lături de liniă şi la celi dântâii semnal voră
ocupa 6răși -locurile lori.
|

Semnalulii de plecare se va, da prin Auerulă
locomotivei; ori-cine nu se va afla în vagonii
la alii treilea, semnală, va, perde dreptulă de
călătoriă,
i
:
$ 19.. Purtarea pasageriloră în timpul căl&torici precum şi la suirea și coborirea,
"din vagâne,

In timpuli mersului trenului nu e permisii
a se pleca, din vagoue afară, a se resema de

uşă sâii a umbla pe scaune.
Ferestrele

din partea

vântului vori trebui

închise chiar dâcă cererea s'ari face de unii
Singurii pasagerii.

:

Pasagoriloră este interdisă a deschide însuşi

uşile, acesta fiindă datoria personalului de serviciă; asemenea nu e permisii
ase suisii a se
cobori din vagonii înainte d'a se opri cu totulă trenulă.

|

cu vagânele de călători, .afară numai
mici cari se poti purta pe braţe, şi
timpii acesta, se va tolera de pasagerii
timeutului respectivi,

31
de câinii
pe câtii
compar,
RR

Fumatulii e permisiiîn vagânele de ori-ce clasă, Administrațiunea, căiloră terate va, reserva în

fie-care trenă de călători, compartimentii de 1-a

şi 2-a, clasă pentru acei câlttori cari nu fumesă
:

„Aceste compartimente voră trebui a fi arttate cu inscripțiuni speciale,
ă
Obiecte inflamabile, precum şi ori-ce: bagagi ce arii coprinde liquide sii alte articole cari
potă causa vre uni pericolii, mai alesi arme
încărcate, 6rbă de puşcă, preparate lesne. inflamabile, și, în generalii, ori-ce obiecte de asemenea categoriă, nu este permisii pasagerilori a le lua, cu dânşii în vagonă, nici a se
transporta ca bagagiu.
:
Tersonalulă de servicii este autorisatii a se

încredința despre acesta.

Ori-cine 'va urma, contra acestei regule, va fi

Pasagerii trebue să se ţie departe de maşine respundătorii pentru ori-ce pagubă ce s'arii ivi
şi de liniă, şi nu le este permisii a eși din gare din călearea, acestorii prescripțiuni şi afară de
sei stațiuni, pria alte locuri, de câtă acelea acesta ra fi supusii penalitățilorii prescrise de.
regulamentulă generale ali căilorii ferate,
.
ce suntii anume destinate.

Ş 23. Depărtarea din treni a persânelorii a-

$ 20. Stricăciuni causate vagâneloră
Pentru spargere de gâmuri se află întocmită
nă taxă de despăgubire; preciurile fixate pen-

„Jlate în stare de Veţiă stă îndărătnici

Cândiă unii călători nu va, observa regulele

tru acâsta se voră plăti imediată de câtre vi- prescrise s€ă nu se va supune disposițiunilorit
| personalului de servicii, ori se va, purta în mod
.
novatii, .
Vinovatulă e însă în dreptă a cere presinta- necuyiinciosii, şefii staţiunilorii și şefii: trenu-.

rea taxei. Pentru murdărirea vagâneloră în lăuutru, ruperea perdelelorii, gardelorit, ete., administraţia, căilorii ferate e în dreptii a cere uă
despăgubire şi a o preleva imediati de lavi-

novatii. Toto, aceste taxe se voriă afişa în fiă.

care vagonii.

$ 21. Intârgierea trenuriloră. Inirerumperea cursei

riloră vorit putea încheia,procese-verbale pentru constatarea faptului, precum şi, în 6re-cari
casuri după părerea lori, vor putea sili pe călătoră a părăsitrenulă, fără ca acesta să mai

aibă dreptila restituirea, taxelorii plătite,

Intrarea în salele de asceptara şi în trenuri
aste oprită, mai alesii persâneloră aHate în stare
de beţiă. Asemenea. persâne vorii trebui depăr-

tate, în casii cândă din nebăgare de s6mă sară

fi introdusă în acele locuri,
Pentru uă plecare ce nu se efectueză, sâii uă
Urmândă necesitate a se depărta asemenea,
întrerumpere în timpulii mersului, nu dă dreptii pers6ne în urma pornirei trenului sâii cândiă
de câtă la restituirea, țaxei pentru partea dru- se va fi fostii refusati primirea loră în trenă,
mului neefectuată.
după ce voriă fi predatii deja bagage Ia expe„o
Cândii, din causa, elementeloră sâii alte pedici diţiune, atunci asemenea, călttori nu voră avea
neprerădute, nu se va putea face circulația pe drepti să reclame bagagiulă în altă parte de
uă parte a, calei, atunci se voră lua după pu- câtă la stațiunea căreia el a; fostii adresati, -

tinţă mă&surele necesarii pentru continuarea tran-

sportului până la, unii punctă practicabile, luându-se pentru fie-care casii deosebite disposițiuni. Pasagerii nu potă pretinde ca expediarea

lorii prin alte midiâee de transportii să se efec-

taeze de administraţiunea, calei terate, drepti
taxele plătite.
|
Ş 22. Transportă de câini, fumatuli, tran“spori de efecte imflamabile :
”

Câinii şi alte animale nu se potă transporta,
e

B
" Transportolii bagageloriă
$ 24. Inţelesuli “cuvântului bagagiă
In-generali nu se consideră-ea bagagii de
câtii numai efectele necesarii pasagerului în cur:

sulit călătoriei, şi anume: geamantane, saci de

voiagii, cutii cu pălării, lădițe mici şi altele.
Obiectele însă cari se vorii fi refusatiă de es-
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nu se voră primi nici ore nu se va, reclama asemenea
“|tunci se va “plăti
crisă. -

ca bagagiii.

bagâgii, a.
taxa, de. mapasinagiii pres- '

In lipsa. recepisei, administraţia este datâre

$ 25. Moduliă de împachetare,. anularea semmelorii vechi, postale sei ale căilorii ferate

a elibera efectele,

fecte sti bagage, căci în casă

la stațiunea, pentru care era destinatii. Escepționalmente însă, decă o va, permite: timpul

numai

dâcă i se presintă

doveţli autentice de cătro primitorii, Şi în conBagagiulă ce nu ra fi bine împachetatii se tra unui înscrisii din parte “i; după impregiupâte rotusa; semnele vechi postale să ale căi- rări se va putea, cere şi garanțiă,.
In principii, bagasiuli se eliboreză numai
lori ferate urmâză a se anula după acele ecândii arii re-

sulta vre-uă, schimbare seii rătăcire de asemenea, obiecte, din causa, neobservării acestei re-

guli, administraţia căilorii ferate, nu pâte fi respungătâre de paguba întemplată.
$ 26. Inregistrarea

Bagagele

bagagelorii

cari nu vorit fi predate celi

pu-

“cină cu 15. minute înaintea pornirei trenului,
de uă dată cu presentarea biletului de călătoriă, nu se pâte pretinde a însoci pe căl&tori,

"Dâcă în casurl escepţionale şi sub reservă
de a se espedia mal în urmă, se vorii primi

de urgență bagage neînscrise la biurouli es-.
pedițiunei bagageloriă, ele voriă fi considerate
până în momentulă espedierei loră, ca nepredate.
Acesta se va urma şi cu primirea bagagelorii pe la halte. Taxa transportului trebuie
plătită imediată, spre a se evita, neespedierea
efectelori.
.
-

Ş 27. Dagage de mână
Obiecte
mică portative şi cari nu

incomo-

deză pe cei alți pasageri, poti fi luate în tagoni, pe câtii acesta, va fi permisii de regulele vamale. Pentru aceste obiecte nu se elibereză bilete, ci ori fi priveghiate de către pasagerii însuşi,

şi impregiurările, precumii şi regulele vamale,

pasageruli care 'şi va fi schimbati planulă,
voindă a se opri la uă altă stațiune, va putea cere bagagiuli sti şi înainte d'a sosi lu
loculii destinaţiei. In casuli acesta, pasagerulii
e datorii a restitui recepisa; asemenea, va presinta şi biletuli de călătoriă, şi afară de acesta ra fi datori a se legitima, ca aderăra-

tuli presintatoră.

Ă

a

$ 29. Garanţia administrațiunei pentru
.

„

bagage.

Din momentuli eliberării recepisei,
nistrația garanteză predarea intactă a
gagelori conformându-se în generale
țiuniloră coprinse sub litera B: („Despre

portulă mărfurilorii) pe câtă timpă

admihagacondi-.
trans-"

acestea».

se rorii putea aplica la transportuli bagagelorii şi mai alesi după următârele base:
a). Dâcă nu se va fi declaratii de către că-'
lători uă val6re mai mare, atunci ?i se va bonifica paguba reală, în casii de perdere: sâi

de stricăciune; acâsta însă nu

pretinde

în

sumă

mai

se 'va

însemnată

de

putea

câtă:

cinci-spre-gece lei nuci pentru uni kilogramă

a

după scăderea greutăţii conţinutului neavariati, în casă cândă este cestiune humai de
stricăciune;
b). Cândă călttoruli va fi declarati uă val6re mai mare, se va percepe pe lângă taxa
obicinuită a bagagiului, ună adaosii pentru fie$ 28. Recepisele de bagagii și distribuția
care sută de kilometre începute, care ra area
bagagiului.
să percurgă bapagiuli de 1 stațiunea predăContra, predărei bagasiului, se elibereză pa- rei, pânla staţiunea destinată; acestă adaosi |
sanerului uă, recepisă; în acelaşi timpii se va, va fi de 2 la miă din suma totală declarată; :
şi în nici unii casă suma percepută nu va fi |
cere şi presintarea biletului de călătoriă,
La, sosirea trenului, efectele se ori elibera mai mică-de câtii 25 bani.
Declaraţiunea valârei numai atunci pâte acontra, restituirei recepisei de bagagii, fără ca
admiristraţia să fiă datâre a esamina legitima- vea putere legale, cândă acâsta va fi fosti
trecută în recepisa, bagagiului de către biuţiunea, purtătorului.
Posesorulă recepisei e în drepti a reclama roulă stațiunci de plecare;
c). Administraţiunea este scutită de ori-ce
bagagiuli stii la sosirea trenului, în sala destinată pentru acâsta, după trecerea timpului răspundere pentru bagagiii, decă acâsta nu se
necesariii pentru descărcare și manipulații e- va reclama, penă în trei dile după sosirea |
ventuale de vămuire în localuli espediţiunei. trenului la loculă destinati ($ 28).
Calttorulii cărui nu se va îi eliberatii efee- |
La casii cândii n'arii voi să aştepte predarea
bagagiului, după cumă se arâtă. mai susii, tele, va, putea pretinde, de la biuroulă bagapasagerulii ili va putea reclama în intervali gelorii, a se însemna pe recipisa de bagage,
de 24 ore, după sosirea lui, pe temeiulii pre- diua, şi ora reclamaţiunei s6le.
Pentru perderea scă stricăciunea bagagelorii
sentărci recepisei la biuroulii de expediţiune,
şi în orele fixate de lucru, Decă până în 24 cari nu vorii fi fostii predate de către călt-

+
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tori spre a fi transportate,

mai alesă

pentru

!- perderea sti stricăciunea, efectelorii de mână
luate în vagonă ($$ 26—27), administraţia, calei ferate garanteză numai întru câtă starii
putea constata.că . acele perderi ai proveniti

din greșela
săi. -

-$

administraţiei,
-

sâi a agenţilorii

30, Bagage perdute

Bagagele ce vorii lipsi se poti. considera
ca perdute, numai după trecere de 8 gile de

33

Ş$ 92. Hanali

Pe la staţiunile unde se găsescă hamali, că-

l&torii se potii servi de dânșii, pentru transportarea, efectelor lori, de la şi ptnă la biu-

roulii espodiţiei. Calea, ferată nu se însărei. n6ză și nu ia nici uă responsabilitate în acâstă privință.
O
-Hamalii se vorii recunâsce

după

a

numărulă

,

1 şi semnulii de serviciă;, e! rorii purta, cu sine.
uă

instrucție, precum

şi o

listă

tipărită

de

co sunati autorisați a pretinde. :
.
la sosirea trenului cărui ai fostii predate, şi taxele
Ei sunti datori a presinta aceste piese la,
numai călătoruli este în drepti, cu condiția ori-ce
cerere şi a elibera uă marcăla primirea,
de a renunţa la ori-ce pretențiune

de despăgubiri ulteridre, a, reclama suma garantată,
prescrisă la $ 25. Afură de acâsta, la: primirea, despăgubire, călătorulii pote cere a fi a-

visati la casti cândă s'arii găsi mai târuliii obiectuli perdută, va trebui a'i se romite ună

certificatii care se constate cererea lui. Pâns
în termenii de patru săptămăni după avisulă
priimită, călâtorulă “pote cere a i se elibera
bagagiulii la, loculii sosirei seu și la loculii
predărei, fără niciuă plată de transportă, restituindi însă despăgubirea priimită,
_.

3 21. Garanțiaadministrațiunei căilor ferate
velaţivă la întârgiarea transportului.

recepisei de bagagiă.

Ma

:

$ 33, Efecte uitate

: TGte efectele predate și uitate în întindorea
stațiunilorii sâi în vagone, se vori păstra celii
puținiiîn timpă de trei luni. Numai după trecerea acestui timpii se va urma cu ele după

regulele aflate în vigâre la, alte administrații.

„* Obiectele espuse stricăciunci, se voră vinde
cu preciulii celii mai favorabile, dâcă va Î de
temutii stricăciunea loră ; în acestă casii se va
păstra preciulii lori, care. se va ține la disposiția celui în drepti până la espirarea ter- ..

menului fixati.

.

„-

-

i

In cele-alte. casuri, acesta etecte găsite suntii
Garanţia administraţiunei relativă la: întâr. supuse
regulolorit generale“existente. întru a.
dierea transportului se precisă priu disposi- cesta.
.
|
|
țiunile următâre:
“
i
1. Dreptii despăgubire pentru pagubele conC€) Trausporti, de sicriură
stătate ca provenite din întârdierea, transportului, cându acâsta starii întâmpla, se pote
$ 32. Condiţiuni de transportii
pretinde

pentru fie-care gi perdută numai uă

sumă de 25 bani de fie-care kilogramii, până
la giua cândiă bagagiulii se va găsi sâii cândă
se va considera ca perdută.
:
Călătorulii care arii voi să asigureze cifra
despăgubirei în casii de întârdiere, precum şi
interesulă ce elăare, pentru predareala timpă,

„e datorii a depune uă declaraţie 13, biuroulii
espediţiei, celă puținii cuuă jumătate oră înaintea, pornirei trenului, cu care se va, efectua
espediarea după regulamentele oxploataţier,

Acea declaraţie va, fi numai atunci valabilă

cândii va fi trecută în buletinulii de bagagii.
Taxa, ce urmeză a se plăti pentru acâsta, nu

pâte

trece- peste duol la miă_ din suma inte-

resului declarată, pentru fis-care 100 pe kilometri începuţi, pe cari. va avoaa străbate ba.
gagiulă de a, staţiunea, priimirei până la stațiunea destinaţiei. Minimum taxei de plătitit

Transportulă unui cadavru, trebue a se avisa
la staţiunile terminale, celă puţinii cu 6 ore,

6ră la staţiunile intermediare, celă puţină cu .

12 ore înaintea plecării. -.
Cadavrele trebue inchise întruni sicriă de :
metalii,
eră acesta, înti"uă ladă, de lomnii, 'Trans-.
portulă se pâte face şi cu carulii funebru,
Ori-ce sicriă coprindândiă ună cadavru va

trehui a fi însoțită de uă persână,care va avea,
aș procura ună biletii de <ălătoriă, celii puțină de clasa III-a, .
A
La predare trebue a, se presenta şi pasportulă cadavrului prescrisii de lege. Acesti pasporti se va, priimi de calea feraţă și so 'va
restitui lu eliberarea cadavrului.
,
|. Asomenea, sicriuri se potit preda și la biurouli espediţiei bagagelorii, contra unui biletii
de transportii; ele se potii transporta şi ca

va fi de unii leii. In asemenea casii, se va. plăti marfă: de mare vitesă. s6ii
ca marfă ordinară,
călătorului din partea,

administraţiei, drepti
despăgubire, întrega cifră a valârei declarate.
Calea, ferată, este liberă de ori-ce responsabilitate ce ară resulta, “din însărcinarea! predărei, întru câtii va putea proba, că întârdierea nu S'ar
fi pututii
ii evita, chiar prin îngrijirile
ce suntii a, se da la ori ce transportii regulată.

contra unci facturi, basele cuvenite după tarifă
vorii trebui a se respunde la predare. :.

Ori-cine va. spedia: cadavre sub uă declaraţiă falsă, va respunde drepti penalitate, afară de noajunsulii taxei, de la loculăpornirei

până la loculi sosirei, încă uă taxă împătrită

pentru transportuli cadavrului,
.

e

.
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In întervală de 6 ore de la sosirea trenului
Uă asemenea declaraţiune e valabilă numai ::
la staţiile destinătâre, sicriulii urmezăa se ina pentru echipagiuli stii trăsura transportată, 6ră !
de la stațiune, altii-felă va fi pusă va disposiţia

autorităţilorii Locale.

”

D

efectele

ce

se găsesc

în ele | |
]

i

!

și alte trăsuri se primesc

companiândă trăsura,

bilă pentru

şi ea nu este responsa-

tâte cele-alte daune de câti numai

resultândi din vina administraţiei căiloră ferate şi personalului stă,

- $ 35. Primire și spediare. 1impulii predăreă
numai

la, şi până la stațiunile hotărite. Pentru espediarea lorit trebua a se da avisii cu2 ore îna-

Dâca valârea echipagiulii este declarată, se
va spori prețulă de transportă indicată în tarifă cu uni adaosii fixii. Acestă adaosă însă nu
pâte trece peste 1 la mie din totala sumă de-

clarată pentru fie-care trăsură, și pentru fese va face celă puţină cu uă oră care 100 de kilometre începuţi, ai cursei în-

întea, pornirei trenului, şi predarea la, biuroulii

espediţici.

pentru

In privința acestora, administrațiunea nu ga... i
rantâză pentru paguba ce a roită a preveni a- |

D) Transportii de echipage și alte trăsuri

Bchipage

nu şi
($ 37).

înaintea porniret,

La stațiunile intermediare numai. atunci se

pote asigura, că trăsurile vorii fi espediate cu
trenulă doritii, cândii vorii fi avisate cu 24 ore
mai nainte.
.

„ Administrația nu e datâre a espedia echi- page şi trăsuri cu trenuri de mare vitesă, Călătorilorii e interdisi a r&mânea

lori, în timpulă călătoriei.

în trăsurile

.

$ 36. Despre eliberare *
După sosirea la loculă destinaţiei, se va elibera, echipagiulii s6ă trăsura contra restituirci recepisei primite. Destinatorulii e datorii a
o ridica celii puţinii până în două ore, dâca
trenulii va fi sosită inainte de 6 ore stra. Deca

însă trenulă arii sosi mai tărgiă, atunci cele
două ore se vorii socoti de la 6 ore dimineța
a qilei următâre. Pentru fie-care oră peste tim-

pulă fixată, administraţiunea, va fi- în dreptă a
percepe uă taxă de mapasinagiii.

Ş 37. Păstrarea bagageloră și alte efecte
”

în echipage

o

Persânelori cari conducă echipage s6ă trăsuri, e permisii a lăsa în ele bagage şi efecte
de călătorie, pe câți. timpi acâsta nu va fi contrariii disposițiunilorii vamale (regi $. 38). ,

$ 38. Garanţia calei ferate pentrii trăsuri

tregi; acestă adaosii va fi celă puţinii de 25 bani.
Când val6rea echipagiului nu va Â declarată,
suma, evaluației şi a bonificării (conformă pre-

scripțiunilorit legale) pentru fie-care trăsură împreună cu efectele conţinute în ca, nu va trece
peste 1000 lei noui, fiă în casă de perdere, fiă
în casii de stricăciune,
Declaraţiunea unei valori peste 1000 lei noui
pentru uă trăsură espediată şi însogită, numa -atunci va, avea val6re legală, cândi va fi fostii -

înscrisă în biletulii de transportii, de către ser- |
viciulii de espedițiune ală staţiunei de plecare;
declarațiunea unei valori mai însemnată a €-.
chipage orii trămise neinsoțite, se face după.
prescripțiunile în vigâre pentru transportul
mărfurilorii de mică, vitesă (titlu B, $ 23).

$ 39. Termenul predării ”
Transportul

echipagelorii şi altoră trăsuri

însoțite cari se espediâză cu unii trenii de per-

sâne, se efectutză până la 'staţiunea de destinațiă, pentru care s'a predatii; cândii însă va,
fi necesitate a se schimba ragânele în timpulii .
călătoriei, atunci echipagele predate voriă sosi
cu trenulii viitorii de pasageri.
Timpul predării pentru tâte cele-alte echi- .
page şi trăsuri va fi acelă prevăduti pentru

mărfurile ordinarii,

Dreptii despăgubire pentru paguba provenită
din întârdiere, se va plăti cel multă 40 lei
noui pentrufie-care trăsură şi pentru. fie-care

di începută a întârdlierei.
Administraţiunea, garanteză pentru equipaDeclaraţiunea unei despăgubiri mat mare,
gele și trăsurile spediate după condiţiunile în pentru predarea la timpi a cchipagelori învigre pentru transportulii mărfurilorii , întru soţite şi a altorii trăsuri, va avea numai atunci
câtă ele vori fi aplicabile. Ea însă nu garan- uă putere legală, cândii va fi fostă notată pre-

teză pentru paguba ivită din pericolii, ce s'ară
fi pututii înlătura, dâca trăsura arii fi fostii însoțită după cererea administraţiei scii d€ca, es-

peditoruli ară fi primită a face uă asemenea
însoţire,
RE
- Iviudu-se reclamaţiuni de despăgubire pen-

"

tru perderi sâă stricăciuni, se vorii lua de basă,
pentru-eraluația pagnbei, disposiţiunile legale
în vigâre, 6ră ralorea pagubel nu va trece peste

val6rea declarată de espeditorii,

alabilă in recepisa de transportii de către es-

pediţia staţiunei de pornire; pentru echipage

neinsoțite,: declaraţiunea se va face întocmai
după prescripţiunile în vigâre pentru transportulă mărfurilori de mică vitesă.
In amhcle casuri se va preleva unii -adaosii
de taxă; de ună bană pentru fie-care 20 kilo-

metri şi pentru fie-care*100 Iei noui din suma
totală a declaraţiei, fără-ca taza totală să pâtă
fi mai mică de câtii 50 bani,

-

|

|
i
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Transportulii

-.

contra.

animalelori

restituirei

35
recepisei de transportă. E-

liberarea, cailoră din “gară

vii

! $40, Priimirea, încărcarea și descărcarea.
„ Refusarea animaleloră bolnute stă sălbatice.

nu se va cere

chiară şi cândit

caii

ari sta liberi în gară,

Taxa pentru transportulă cailori se va
la loculă pornirii.

Animalele vii se priimescii numai la, şi până
“la staţiunile destinate pântru acesta. Espeditorulă sei primitorulii e datorii a îngriji însuși

de!

câtii celă puginii 1 oră după. sosirea trenului, .
După trecerea acestui timpi, administrația
e în drepti a percepe uă taxă de depositii
plăti -

Ş 43. Transportul celorii-alte animale.

de încărcare în vagâne şi de descărcare; e da-

“ toră a'şi procura midl6cele necesarii pentru a
„lega animalele; le va lega elă însuşi stii prin

Administraţia otărasce singură asupra numărului animaleloră de transportatiide uă-da6menii săi şi se va, convinge de siguranţa, le- tă, precumi și asupra, trenurilorii cu cari ele.
găturilori.
IE
a
se vorii transportă; mai cu osebire se obserAnimalele bolnave şi acele provenite din lo- vă că primirea animalelorii isolate depinde
cură unde esistă epizootiă se rorii primi numai de locurile disponibile şi-prin urmare nici nu
cu observarea, prescripțiuniloră sanitare.
1se pâte asigura din ?nainte.
Calea ferată nu e obligată atransporta, ani- Taxa transportului se va plăti la loculi pormale sălbatice,
,
” nirii. Pentru circulaţia din interiorul ţărei
Transportându-se alte animale vii, adminis- însă şi după cererea espeditorului, se pâte estraţia, e în drepti a cere însogirea lori prin pedia contra-factură, plătindu-se taxa de căpăzitori. Păzitorii vorii avea locul lorii în va- tre primitorii, :
.
.
. gânele vitelorii spre a le priveghia, în timpulii - Animalele . trebue aduse în pară cu 2 ore
transportului, afară numai dâca, şefulii staţiei înainte de plecarea trenului; în casi cândi treva, permite uă escopţiune. Animale mici, pre- -nulă arii trebui să plece nâptea sâă diminâța,
cumii paseri şi altele, dâca ori fi predate în *nainte de 7 ore, atunci se va avisa mai înacusci bine închise, nu ai trebuință de 3, fi în- inte, adică până la 8 ore sâra a dilei. prece-.
socite.
E
dente.
Ma
i
,

Sosindi la loculii destinaţiei,

"Ş 41. Transportulă câiniloră
„ Transportulii câinilori se face în compartimente

separate.

,

:

Preciuli transportului trebue plătită la pre- darea, tâinelui, contra: primirei' unei recepise,
după restituirea căreca se va libera cânele
terminându-se căl&toria. Administrația nu e da-

târe a păstra

câini ce nu vorii

fi reclamaţi

animalele

se

voră elibera -contra restituirei recepisei de
transportă ; scâterea lorii din vagoni și din
gară va trebui să se facă celă multi până le
,

2 ore după sosirea trenului.

a

După espirarea acestui timpii, administrația,
e în drepti.a preleva uă taxă, deca va, mai
permite şedere, lorii în gară, sâă le va încredința cul-va spre îngrijire pe comptulii şi
responsabilitatea predătorului.
.

imediată după sosirea trenului.
Acestă disposițiune se p6te numai aplica la,
acei câini cari însoțescii.pe pasageri în călă-

$ 44, Garanția administrației cale; ferâte

sâne; afară de acestii casii, regulile prescrise

“ Garanţia administraţiei calei ferate. pentru

sii diminâţa, înnainte de 7 ore, atunci trebue
a se avisa, transportulii cailorii penă la 8 sâra

lovire în vagâne, din înădușire,

toria loră, şi se transportă cu trenulii de perprin $$ 40 şi 43 se vorii' aplica și ]a trans-

“pentru

animale

predarea s6ă vătămarea câinilori, cailorii şi
portulă câinilorii,
*
! altoră animale vii, primite pentru a se .espedia, se va urma conformă prescripţiuniloriă
".,$42, Transportulă cailoră
. - . pentru transportuli: mărfuriloră coprinse în
capitolulii B, întru câtii acestea vorii
aplicaAdministraţiunea calei ferate va otări în o- bile !a transportul animalelorii.
Administraţia nu: garanteză pentru orl-ce
sebite
casuri, cu ce trenuri şi în ce numării
pagubă ce sară ivi din pericolii cărora suntii
de uă dată se va putea transporta cai.
Caii trebuo aduși celi puginii cu 1 oră îna- expuse animalele pria transportă însuşi, și nu
inte de plecarea, trenului, spre a se îmbarca va plăti nică uă despăgubire deca, porderea
în vagâne. Deca va fi să plece trenulii nâptea sâti vătămarea va fi provenită din cădere a6ă
a gilei precedente:

iguranța 'unei espediţiuni

|

de la, staţiunile

intermediare, nu se pâte cere de câtii numai
după uă înțelegere prealabilă cu şeful acelori staţiuni.
|
-

La stațiunea de sosire, .caii se. rori preda

scăpare

stă

din alte cause ja imbărcare, ori în. timpuli
oprirei.în gară. — Asemenea nu - paranteză

pentru:

paguba

ivită din cause.pentru

a că-

rorii înlăturare se cere ($ 40) insoţirea transportului.
|
a
In aceeaşi categoriă se va socoti și casuli

ce

ari: proveni din râua, stare a vagânelorii
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întrebuințate pentru transportă, mai alesii şi
acela care sarifi putută înlătura prin uă bu“nă îvgrijire şi hrana animaleloră în timpulii
transportului.
Urmândii a se plăti vre:uă despăgubire, a-

tâtiăi în casă de perdere

AGRICULTUREI
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Ş 7. Transportulă

mărfuriloră

Transportulii mărfurilori se va, efectua

câtă și de vătămare,

la şi până la tâte stațiunile

destinate

de

pentru

se va lua de basă val6rea declarată de espe- transportulii mărfuriloră, fără afi necesari vre
ditorii; la casii însă cândii valtrea n'ară fi uă miglocire pentru trecerea mărfarilorit de la
fostă declarată, atuncă vorii servi de basă ur- uă linie la alta..
:
mătârele preciuri maximale:
500 lei noni pentru unii cală.
Ş 2. Primirea mărfurilori
210
»
.»
-» unii boi grasă.
200 : »
»
» uă vită mare cornută.
Calea ferată nu e obligată a primi spre tran- 20
»
so
unăvijeli.
sportare mărfuri cari nu voră fi impachotate
60 .»
»
», unii porcii grasti
după regulă sţii de locii împachetate;.pe cândi
25
os
o.
e
î.
slabi,
după aprecierea administraţiei şi sub reşerva
"9
n»
m ună parcelă,
decisiunii judiciare, natura lori ari necesita 15»
»
„: uă 6ie s6ă capră,
uă împachetare pentru evitarea perderilorii sâi
6
»
»
» ună câine
! stricăciunilori,

70»

»

»: 100kilopr.dealtoanimale.

Asemenea mărfuri se potii expedia cscep- |
ționalmente numai dâca espeditorulă va recu-

După ce se va fi alesii val6rea declarată, se
va mai plăti, pe lângă taxa tarifei, ună adaosti
de 1 le la miă din suma întrâpă declarată,

n6sce lipsa s6ii r&ua stare a împachetărei
prin

uă declaraţiune sub-semnată de elă .şipe care

pentru fie-care 100 de kilometri începuţi, fără

o va reproduce

ca cifra totală să fiă mai mică de 25 bani,
Declaraţiunea unei valori mal mare, va avea numai atunci unii temeiii legali, obliga-

- Moduli declarațiunei relative la lipsa să *

rtua stara a împachetării, din partea trămițătorului, se va, face din cuvântă în cuvânt întocmai după formularulă (anexa). Acesti formu-

stațiunei de pornire pe recepisa de transportă
(la casă cândi sarii i făcutii transportulă cu
bileţii, de trăsură), va Â scrisii de predătorulii
în litere pe dosulă biletului de transportii, în
loculă reserratii pentru. acesta.

lară se va găsi la tâte biurourile de expediţiă a calei ferate.

.

_*

$4ă.

Cândă

transportulă

Ş 3. Obiectele ecluse stă admise a se transpor-

Termenulă predărei

se face

cu trenă

ta numai sub Gre-care condițiune

L. Suntii escluse din transporuri:

de

persâne, trenulă predării va, fi acelaşi ca pentru -mărfurile cu mare vitesă ; cândă trans=
- portulă se va face cu trenurile de marfă. ordinară, trenulii predării “va, fica pentru acestea; şi se vorii socoti după disposiţiunilo prescrise la secţia B.— Aceste disposiții roră și

servi de basă la consecințel6 cari vorii isvori
din întârgierea, termenului de predare.
Eliberarea, cailoră şi a câinilori cari se sort

=

trăsură, în-

schită.:

torii, dâca va, fi fostă trecută de expedițiunea

-

şi pe biletuli: de

semnându-se și specificându-se pachetele în deo-

„ transporta cu trenurile de pers6ne, se pâte cere
în timpulă fixati peritru bagagiii. (Vedi $ 28
alinea 2). — Declaraţiunea unei despăgubiri
mai mare pentru neliberarea la timpul fixati,
va avea, numal atunci putere legală obligatâre,
cându ea, va fi menţionată po recepisa, de transportă, de către expediţiunea stațiunei de pornire, si, (la casii câudă n'arăi fi espediati cu
biletii de“trăsură), dâca se va fi scrisă cu ]itere de către espeditorii în dosulă biletului de
transportă,
?
.

In ambele casuri, se va percepe unii adaosă
la taxă de 1 bani pentru fie-care 10 kilome-

tre percurso şi pentru fio-care sută iacepută
de lei noui din suma întrâgă, fără ca taxa mi.

nimumit să pâtă fi mai mică de câti 50 bani,

|.

1. Tâte acele mărfuri cari prin greutatea şi

volumulă lori, prin formă

sâii alte condițiuni,

nu voră fi în raportă cu construcția, vagânelorit

şi cu modulit usuală de transportii ali căilorii
ferate;
.
!
!
2. Documente, bijuterii, petre precidse, aurii,
arginti, platină, bani, (cu escepția celoră de
aramă), şi chârtii de bani stii efecte de val6re, stii monedă de aramă;

3. Tâte obiectele spontaneii imflamabile si

supuse esplosiupei (cu escepţia celori numite
sub No. 2, A. 6), arme încărcate, fulminantiă
de argintii, fulminantii de mercuriit, fulminantii
de aură, pyropapini, glycerina nitrică, piecrată
de potasă, sare de anilină, cărbuni de natroni
şi tote preparatele cari conțină în ele fosforiă;

asemenea şi capsule de chârtie (amorces),

r-

bă de puşcă, fulmicotoniă, dinamita, haloxilina,

obiecte pentru focuri de artificii, ete,

IL. Sub 6re-cari condițiuni suntu admisela transportă următârele articole:
!

A

1. Eterulu,3 Nafta, Licoruli lui Hoffmanu,

.

|
|

|
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Colodium, sulfuri de carbonii, acidă

în stare brută şi rectificată,
.

acetică,

alcoolii şi oțetii;

2. Varii nestinsăi ;
.
3. Chilorată de potasă şi acid picrieă curati;

4.
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admite numai dea fie-care vasii în deosebiva
avea uă greutate maximum de 35 kilograme;
U) Cândii sulfar de carbon se predă în vase

făcute din table de ferit solide, bine nituite şi

Toti felul de acide minerale şi drojâii plumbuite pe
la încheeturi, se vafaco uă mărde uleiii din rafinărie, leşie de potasă, loşie
de
sodă și de calce, precumii şi vasele în cari stai ginire de greutate numai atunci cândii greutatea, fie-cărui vasii va fi mai mare de 500 kitransportati astii-felă de materii; asemenea,
smalturi ce se transporteză în balâne, vopsel şi lograme (0 maje);
e -_€) Vasele de tinichea vori trebui să fie înde smalti, sucuri, oleiuri eterice şi grase; oțeturi
chise în coșuri de nuele impletite;
|
bromiă şi alte spirtudse nespecificate la No. ,
- G) Se admite sulfurul de carbon şi cândii se
1;
5, Oleiii de terebentini, Petroliă (hyducarburi
i)
va,
preda
În
sticle
împachetate în cutii de tinleiii minerală, camphură, photogenii, pinolin
ă, niehea şi umplute cu tăriţe;
.
a
beujma, ligroină, untă de petrolii, uleii
mine"€)
In
ori-ce casă transportarea sulfurului de
rală de unsii, şi alte asemenea, substanţe,
carbon. va area loci numai în vag6ne desco- ,
precumii şi rasele în -cari aceste materii au fostă perite
şi fără muşamale, |
!
Ă
transportate; tâte oleiurile cu mirosă grei
preTransportul 'acidalui aceticii brutii şi reccumit şi amoniacul;
,
, tificatii, alcoholii şi oţetulii, va fi admisti numai
6. Material de aprinsă, precumii chibrit
cândă acestea so vorii afla în butâe sâii în vase
de lemnă şi de ceră, aprindători de sigurauri
n- de tinichea.
E
,
ță” (tiluri), cândă se compună dintruniă
„Za No. 2, varulă viii se va, transporta nufesutii desi și în ală cărui interioră se tubii
mai în vag6ne descoperite,
află
>
proporţionalminte uă niică; cantitate de ârbă
La No 3, chloratul de potasă trebue să fie
de
puşcă: cutii de stinsii focul ale lui Bluche
ri, împachetat cu ingrijire - în hârtie, și aceste
învelite în tinichea:
pachete îmbalate în butâo sâi lăgi de lemnii,
DE
dă
7. Fosforul;
Transportulă acidului de picrină curată, se va,
„8. Lână şi rămăşiţă delână, petice de postavii, face
numai după uă atestare a unii chimisti
rămășițe de țesătură, bumbacii și bumbăceliă, despresta
rea de curățeniăşi lipsa de pericolii. cânepă, câiți, sdrențe şi alte asemenea obiecte,
La No; 4, balonele în cari se transportedă
cândii suntă unse, precumii şi imitațiă de ]4- acidari
minerale (acidii sulfuric, vitriolă, acidă

nă, lână de Mungo şi Shoddy, cordâne de țesători şi de cuirase, cordne de hamuri ; .
9. Petroliii crudă şi rafinatii, naftă ; precum

cloridricii, acidi nitrică,
trebui a fi închise în vase
scopii se poti admite și
gătite pentra a se putea

apă tare, etc.) vorii
speciale, pentru care
coșuri împletite, premanipula cu ușurință.

şi vase deşerte în cari s'aă transporta. tă
asemenea obiecte. Priimirea se pote
10. Plesnitoră pentru semnale de oprire pe nu ară fi esecutatărefusa, cândii impachetarea
cu îngrijire şi cândă lăcăile ferate; *
o
.
dle scii vasele nu vorii fi preparateîn modii
11. Capsule şi patrâne de metalii;
"a, facilita manipularea.
:
12. Picturi şi alte obiecte de artă.
Acidele minerale se voră încărca,

totii-d'a13. Producte arseniale, adică acidă arsenicaliă una separată
şi nici uă dată în acelaşi vagonii
(săricică), arsenicii galbenii (auripigmenti), arse- [cu alte
obiecte
chimice.
Incărearea in acelaşi
nici roșu (realgari), cobalt, etc. şi ori-ce alte vagonii
a petroleului împreună cu alte materii
substanțe otrăritâre;
i
minerale de iluminatii este permisă; totuşi pe„19-bis. Negru de funii; |
troleulă va trebui pe câtii se pote ase încărca
14. Drojdii, atâtii licuide câtii şi compacte; singuri,
i
a
15, Prafii de puşcă, fulnicotore, piese de arLa No. 5, hydrocarburulii şi substanţele de
tificii, prafă “pentru mine, dinamită, ete,
asemenea, felii, predate în vase de tinichea şi
Tâte obiectele arătate de la 1 pânăla, 15 se bal6ne de stielă
neimpletite, numai atunci se
voră priimi Spre transportare numai 'cândit voră voră
primi cândă aceste vase voriifi împachefi însoţite cu bilete de transportă speciale și tate în
Transportulii : oleiului de ternecoprindendii alte obiecte. Mai cu deosebire bentină coşiuri.
şi altoră oleiuri cu mirosii gueii, se va este de observati:
De
|face numai în vagâno deschise.
La No. 1, eterulii, nafta, alcohol absolută,
La
4 și'5, pentru bal6nele de acide miprecum şi lieuorulă lui Ilofiman şi colodium, nera!o, No.
vorii avea uă impachetare dublă, şi astu-felă nitrică, precum acidă sulfuric, cloritrică,-acidă
etc., precum şi balânele cu hydrocar-

ca sticlele ce conțini

materiile să fie inchise

buri, oleiii minerală, câmphori, photogenii,
pitolină, benzinăgi-alte asemenea substan e, cos- -tulă transportului lorti se va calcula după greu- .
va trebui a se observa următârele pres- tatea efectivă, dâcă
fie-care piasă nu va cân- |
:
.
- tări mai multi
e:
casii cândii acestă obiectii se va prada - Pentru transporde 75 kilogr. ..
tulii balânelo
a căroră
rii greu-

în lăgi de lemnii umplute cu tărițe sei ferestruială, — Pentru transportuli sulfurului de

cărbuni,
cripţiuni
"a) In

în vase de zincii cilindrice, cari să aibă spre
întărire susti şi josii cercuri” de ferii, elii se va

tata va, treca peste 75 kilograme, administrația

călei -ferato are dreptuli a cere plata

trans-
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portului ca pentru 2,000 kilograme; sră încă ce ară strica în timpulă transportului, se rori i
carea lorii se va efectua de către espeditoriă, descărca, imediatii şi se vorii vinde pe comptulă :;
espeditorului, impreună cu 'restuli substanței :
precum și descărcarea de către destinatorii.
Aceşti din urmă m'aii dreptul pentru acele ce va fi rămasă în ele. Transportul se va efecbal6ne a manifesta către administraţia căilorii tua, numai în vagâne deschise.

Nu se vaprimi nici uă expediare de asemenea
ferate exigenţele cari sunt admise pentru mărmaterii în casă cândă, după prescripțiunile vafurile. ordinare.
La, casă cândii descărcarea acestorit bal6ne male, ele vorii trebui a avea închidători fixe
de către destinatoriinu seva efectua celi multi stii plumburi.
până în trei dile după sosirea, la destinaţiune,
și după avisulii sosirei, atunci calea ferată are
_dreptulă a le înapoia, adăogândă la preciulă

transportului, suma amendei peste chiria vago-

nului provenită din acâstă întârgiere (regi$ 16).
La To. 6, materialele intiamabile (chibrituri,

etc.); precum şi aprindătorile

| La No. 10, plesnitorile trebuescii af îm.
pachetate solidi in făşire de - chârtiă, tărițe,

ipsosă sâii în- altă modă; ele se voriiașega, des-

părțite una de alta, ast-felă ca capsulele de
tinechea, să nu se pâtă. atinge nici între dân-

sele, nici de alte corpuri; lădile în cari se va,
de siguranţă și efectua împachetarea trebue să fiă făcute ca -!

tilurile, urmeză

ase împacheta în cutii de ti-

solide în mărime

de celi multă 1, 2 metricu-

nichea; gr6să, stii celă puţinii în lădi de lemnă

scânduri în grosime de celă

timetri, bine încheiate cu
în alte lădi asemenea
bine

pucinii

2,6.cen.- : :

şurupuri şi aşedate
încheiate, cari nu vorii

bic!, Acâstă împachetare va trebui a se face avea uă capacitate mai mare de cât 0Om.06c
" Admiterea “acestorii obiecte se va face numai
cu îngrijire şi astii-felii ca totii conşinutuli
lădii să fie umplută,

-

-

e esteriorulii lăgilorii trebue a se însemna

conţinutul loră.

după ce se va constata. că Diletulă de transporti .. -

conţine uă visă oficiale, doveditoră că îmbalarea .
se află făcută în bune condițiuni și după pres- : -

:
,
- Cutiile de stinsă foculi sa voră admite nu- cripțiuaile de mai susă.
a No. 11, capsuleleşi patrânelede metal ;
mai atunci cândii ele roriifi împachetate în
lădițe' cari nu voriă trece peste greutatea de vorii trebui a se îmbala cu îngrijire în lădisolide,
6—10 kilograme. Aceste lădițe voră fi lipite s6ii butoe. și pe fie-care coletă se ra lipi ună .
cu hârtie înăuntru și închise în lĂdi mai mari bilet cu insemnarea «Capsule, etc.»
Ia Do. 12, administrația căci ferata esteo- *
asemenea, lipite pă dinăuntru.
,
”
La o. 7, fosforulii va trebui a se transporta bligată numai atunci a transporta tablouri şi

în apă și a fi embalatii în cuţii de tinichea de
uă capâcitate celi 'multii 6 kilograme,

plum-

buite bine la încheiături. Ele vorii fi aşedate
în lăgi solide de lemnii umplute cu tărițe sei
ferestruilă. Afară de acâsta, lădile vorăfi învelite bine în pândă, la ambele -părţi ssupe-ri6re roră avea câte uă mânuşă şi nu rorii
avea, uă greutate mai mare de 75 kilograme;

ele. vorii purta asemenea pe din afară însem-

parea: «coprinde fosforii»
. precum şi semnulă
«partea de susă.»
Za Îo. 8, când se-voră preda obiecte de
feluli celorii coprinse în acesti No. va trebui
a se lămuri în biletuli de transport decă ele
suntii unsurose sei nu...
E
!
In casulii d'ântâiă, cle se voră incărea în
„vagâne deschise, pe temeiulă încredințării iscălite de presentatorulă, astii-felă ca calea ferată se nu aibă nici uă respundere la casii de se
vorii uda prin ploe. Dâcă va lipsi însemnarea,
respectivă, atunci obiectele în cestiune se voră

alte obiecte de artă, cândi prin biletulă lori
de transportii nu se va fi declarati nici uă
val6re.

La No. 13, arsenicalele, adică : acidi de ar- senicii, arsenică galbeni, arsenică roşiu, cobalt

de hârlunii, etc., se rorii primi numai atunci
cândii voră fi împachetate în butâe stii lăgdi
duble.
.
:
,
Fundurile butâeloriă vorii trebuia

se asigura

prin cercuri ţinute de dâge şifundii, răacelea ”
ale lădilorii se vorii asigura cu cercuri si legături de ferii: But6ele şi lădile interidre rori :
trebui a fi de lemnii tare şi uscati, lipite. pe

dinăuntru cu pânză sâă cu alte asemenea ţesături dese.
a
Pe fie-care din colete

E
trebue să fiă scrisă în .

modii desluşitii cu văpsea nâgră deuleiii cuvântulă «arsenic (otravă).»
talice otrăvitâre,culorile
ruri de metală,îatre cari
preparatele mercuriale,

Cele-alte preparate meînveninate de metalii,săse numără maţ cu osebire
precum : sublimatulii,

considera ca uusur6se şi prin urmare modulă calomelulii, precipitatulii albii şi roşiu, chinova-

transportării se va disposa conformii cu acesta.
La No. 9, petroliă şi naftă se -voră primi

rulă, sărurile de cuprum şi ropselele de cuprum, precumi şi ritriolii de cuprum, pigmeute

_saii în cutii de tinechea, impachetate în lădi
umplute cu tărițe. s&ii-în vasa de tinechea cu

precumi : litarga (massicotii), miniumii, zahării
de plumbi şi alte săruri de plumbă,albulă de
plumbă, și alte vopsele de plumbi, cenuşă de

numai atunci cândiise rorii predaîn vase solide
formă pătrată, in lungime şi lățime de aprâpe
21 centimetri şi deuă înălțime de 31 centimetre,

cari -vase se voră impacheta câte duoă în Iăţi
de scânduri grâse de 1,3 contimetri, ast-felii

<a 6ă se evite sguduirile, Vasela:de, tinechea,

vergi şi albastre, cuprumiă, preparate de plumbii

cositorii ștantimoniuli, urmeză a se preda imbalate în but6e stă lăgi solidii făcute din lemnii
tare și uscată, cercuite

bine sâiilegatecuferii.

Incheiăturile rorii fi construite astă-felii ca să
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nu se introducă
tului,
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țională de 20 let nuoj pentru fie-care chilogramii

.

de asemenea

La ho. 13 bis, negru de fumii nueste priimiti
i
de câtii în lăgi garnite pe dinăuntru de chârtiă
săturată de silicati de potasă,
La No. 14, drojdiile, atâtă solide câtă şi fluide
se vorii admite numai în vasuri închise ermeticesce,
2
“
La No. 15, prafulă de puşcă de toti felul

colete,

şi afară de acâata, espe.

ditorulii e responsabili pentru tâte pagubele ce
ară proveni din asemenea împrejurări, amenda
convențională se pâte lua după împrejurări,
atâtă de la espeduitoriă câtii și dala destinateri” Obiectele inflamabile nu se vorii admite de câtii în unele qile fixe ce se voră publica dâcă

predarea nu se face în cuantități de celă. puse va pune îu saci depândă grâsă şi apoi tm- ciui
2,000 chilograme, destinate la una, şi
aceaşi staţiune, sâii decă 'costulii transportu-

pachetate în lădi bine cercuite şi avândi cercurl prinse la funduri.:
La Xo.16, fulmicotonulii va fi împachetatii în-

lui nu se plătesce ca pentru cel pucinii 2,000

kilograme. Dâcă pentru cuantități escedânda
uă încărcare” complectă se întrebuințeză unii

tocmal ca prafulii de puşcă €ră sacii voră fi puşi
în lăgi necăptușite pe dinăuntru cu chârtiă,
La No. 17, piesele de artificiă se voriă preda

vagonit expresii transportati, se va plăti ca, pentru 2,000 kilograme.

numai în lăgi de lemniă tare;ele vorii
îi învelite

separată în câlți.
La No. 18, prafuliă de mină brevetatii, dinamită
etc., se va, primi numatatunci cândii va proveni
de la uă fabrică ale cării producte se potii tra-

sporta, pe: drumulă ferati, în urma autorisațiunii

dată de autoritatea competentă. Ele vor area

$ 4. Incheiărea contractului de transportă
Contractulii de transportiă se încheiă prin pre-

sintarea biletului de transportii din partea espeduitorului și prin imprimarea stampilei de
espediţiune din partea stațiunei priimitâre ca,

marcele şi chârtiile de legitimare” necesarii, şi semnii
de aprobaţie. Imprimarea stampilei de
vorii trebui a fi împachetate mai dinainte în

chârtiă, şi apoi în lăgi de lemnă

tărițe, Se vorii aședa apoi în vase

umplute

de

cu

lemniă

întărite cu cercuri de ferit sait cu scobe de lemnii.
B

espedițiune
complectă
(vedi $ 10
tractulă de

se va face imediatii după predarea
declarată în biletulă de transportă
al. 2), şi din acestii momentii contrausportă se consideră ca, înche-

iată şi predarea mărfei ca efectuată.

.

$ 5. Bilet de transportă

Penulii, trestia (afară de trestia de mare),
papura, paele, paiele de orezii, de cânepă sei

Fie-car
tii trebue să fiă însocită de
in şi turba, in casti când nu vori f îmbalate, biletulii ede transpor
se_vorii transporta numai în vagâne acoperite; scripțiuniloriitransportă tipărită, conformii preși stampilată de administraţiu:
€ră încărcarea şi descărcarea lorii

vafiîn sar.
"cina, expeduitoriloră şi primitorilorii loră.
Cândă administraţia O va cere, expeditorii
unorii asemenea materii, sunt datori a procura

inşii invelitorile cu cari va trebui a se acoperi
aceste articole; precumi și acelea, ce consistă

în gipsi, varii, trasă, (cementii naturală, neprepa-

rată) şi cărbuni de lempiă.

!

C
Objectele a căroră încărcare şi transportă va
causa dificultăți specia
după părerea
le,
adminis-

nea, căci ferate. Se va, observa pentru acesta
următorele disposiţiuni speciale:
1). Pentru mărfurile ce sunt a se încărca,
de către espeduitorii s6ă 'destinatoră, ori pentru acele mărfuri ce staii sub controluli vămei
şi altorii imposite, urmeză ase alătura, bilete
e transportă speciale, în cari nu vorii trebui
a figura şi alte obiecte;
i
- 2). Biletele de transportă, stampilate conformii$ 4, servă de dovâdă despre contractulii

încheiată între administrațiunea, căei ferate și
espeduit

orii; totuşi pentru mărfurile câri urmEză
se încărca, şi descărca, de către espetrației, se voril transporta, numai sub ore-cari duitoriia s6ă
destinatorii, după disposiţiunile tacondițiuni speciale ce se vori alcătui între am- rifului, ori după
vă conrenţiune specială cu esbele părţi.
,
, peduitorulă, arătarea, greutăţii sâi a cuantităţii mărfei, în biletulii de transportă, nu con:

D
“Presentele instrucţiuni arâtă numai mărfurile

cari se priimescă sub
Ori-cine se va servi
spre a preda obiecte
“zulele căci ferate stă
cari condițiuni, va fi

stitue uă dovâdă în contra, calci ferate,
|
- După cererea espeduitorului, se va imprima,
in presența, seape biletulii de transportii stam-

“

6re-cari condițiuni.
pila biuroului de " espediţiune
stațiunci de
cu uă deelarațiune falsă plecare ($ 4), care singură are a cualitat
ea da
cu totulii escinse din re- indica data predării mărfei.
admise numai sub 6rePrimirea biletelorii de transportă cari consupusă a plăti, afară de ține prescripţiunice se abatii de la disposiţ
iunile
amendele otărite prin disposiţiunile poliţienesci acestorii instrucț
iuni se poti refusa.
s&ii ale condicei penale, şi chiar de nu s'arăA
Bilete de transportii cu cari uă marfă'a fostii
intâmplati vre-uă-daună , uă amendă conven- espediată prin alţi transpor
tatori, nu se voriă.
!

=

.
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primi ca anexe pe lângă biletele de trausportii
ale calci ferate;
i
|
3). După ce se va însemna în biletulă de transportă loculi şi data formărei lui, se va, îuscrie
mărfurile după semne, numere, cuantități, mudulii îmbalării, conţinutulii şi greutatea
brută
a coleteloră; mărfurile, însă, cari nu se vorii
primi după greutate, conformii preseripțiunilori. căilorit ferate primitâre, vorii trebui a se
înscri pracisii şi esactă, conformii disposiţiu-

nilorii acestorii instrucțiuni.

Biletulă de transportit urmeză să coprinții
" semnătura persânci espeduitâre sti stampila
sca imprimată, precumă şi insemnarea esactă

şi precisă a, destinatorului

şi a locului desti-

naţici.
Decă de la loculii espediărei până la acela
ali destinaţiei, vorii esista, diferite. direcţiuni,

AGRICULTUREI

pentru traficii de mărfuri, espeduitoruli e da.
torii a însemna, pe Dbiletulii de transportă stațiunea, calci ferate. de la care adresantulii va
avea a îngriji pentru continuarea transportului

(vedi S$ 16 şi 20);
7). Formularulă biletului de “transportă trebue să fiă conformii cu anexele B şi C, şi se
va afla, de vânţare la tâto staţiunile cu prețurile indicate în tarife;
E
8). In stațiunile unde esistă mai multe biurouri de espediţiune de mărfuri, apaiţinândi
la diferite administraţiuni de căi ferate, biletele de transportă stampilate de către unuli
din aceste biurouri voru fi recunoscute vala-

bile şi de către cele-alte administrațiuni.

$ 6. Prescripțiuni vamale și de accisă.

atucci se va ar&ta în detalii direcțiunea pe
Pentru mărfurile ce suntii supusa operațiu- :
„care se cere a se:efectua transportulii din par- niloră de vamă seii de accisă, expeditorulă
tea, calci ferate. La casi d'a nu se observa, a- este obligatii, înaintea, predărei lori, a pune pe '
cestă- regulă de către espeditori, biuroulii es- administrațiunea cali-ferate în posesiunea hâr- *
pedițiunei ce efectuâză transportulii,.va, otări, tiilorii doreditârede indeplinirea acestoră ope risculă espeduitorului, direcțiunea, ce i se pera iuni de uă dată cu presentarea biletului
va, părea mai practică,
|
de transportu, Administrațiunea calei-ferate
Semnele esteridre pe colete urmeză a, se face ce a primitii marfa nu este obligată a examicu îngrijire şi precisii, astii-felă ca să cores- na deca asemenea hârtii. suntii necesare sti :
pundă esactit-cu arătările din biletul de tran- exacte, şi.atâtii ca câti şi administrațiunile |
sportă;
a
căielorii următore nu suntă responsabile pen4). Espeduitorulă garauteză pentru esactita: tru greşela provenită la primirea mărfurilorit
tea, arttăriloră din biletul de transportă, şi fără hârtii insocitâre scă cu hârtii nesuficien„ia asupră'şi tote consecuențele ce arii proveni te. Din contra, expeditorulii paranteză calea
din vre-uă însemnare neesactă si neprecisă, ferată pentru tâte pedepsele şi daunele ce ari
Serviciului de. espediţiune
ală catei fera- proveni din ncexactitatea, . neindeplinirea, forte este în: dreptii a examina şi, verifica în melorii legiuite, ovi lipsa de hârtii insocitâre.
presența espeditorului, a destinatorului sâit a,
Cândi după uă anume cerere făcută de ex- plenipotenţilozii acestora, ori după necesitate peditorii, calea ferată va efectua operațiunile .
în presenţa cel pucinii a duoi martori, decă de vamă şi de accisii la cari sunti supuse
conținutulă coletelorii corespunde cu arătările

din hiletulii de transportii.
La casit de arttare neesactă a greutății scii

mărfurile, făcândă întru acâsta declaraţiunile
şi hârtiile de legitimaţiune necesare contformii
prescripțiuniloră, şi dâca va avansa taxele de

a încasa, pesto suplementulii curentă, pentru
complectarea taxelorit de transportă stabilite

se face contormii prescripţiunilorii în altă locă

primitâre, după prescripţiunile ei speciale, şi

nei, atunci ea nu se însărcineză prin acesti
factit cu nici uă responsabilitate... Calea ferată

„a conţinutului coletelorii, fie-care din căile fe- importă, exportă, transitii si alte taxe ori
rate pe cari se face transportulii,
are dreptulă imposite oficiale, întru câtit acesta urmedă a
de la stațiunea, espeduitâre până la, stațiunea,
uă amendă convenţională,de la espeduitori sci
de la destinatoriă;
- 5)..Iu casă cândi espeduitorulă va cese uă

chitanţă despre primirea, mărfurilorii, nemul:
țămindu-se cu recepisa, cu chitanța cei s'arii
fi liberatit

în acâstă

privinţă,

clă

e datorii

a

„_presenta două esemplare identice ale biletului
de transportii, din-care unulă i se va înapoia,

iscălitii de. către biurouli espediției calci fe-

de câtii la loculii presentărei

sei

destinaţiu-

nu este obligată a face asemenea formalități
cândii "i s'ari cere şi este îa drepti a învesti cu

astii-felă de însărcinare

peditoră, cândă în biletulă de

pe vr'uni

ex-

transportii nu

se va atla indicată nici uă perssnă pentru acesti scopă,
Cândi expeditorulii arii propune pentru mărfurile s€le operaţiuni contrarii disposițiunilori
legale, rămâne bine înţeles, că ori-ce mani-

rate cu însemnarea „duplicatii*,
“| pulaţiune făcută de calea ferată se 'consideră
Acosti duplicat are cualitatea unui bi- ca primită de densuliă și ca făcută pe câtă se
letii de transportă s6ă unui buletini do încăr- pte în avantagiuliă sii. Deca, se va preda ca-.
care ce însoţesce mărfurile;
j
.
lei ferate spre expeduire la locul destinaţi6). Cerându-se a se transporta mărfuri la u- unti sii la punctul vamală admisii pentru
nele puncte ce nu suntă situate pe calea, fo- predarea declaraţiunei vamale, mărfuri însorată, s6i la stațiuni ce nu suntii organisate cite de biletul de transportă, insă fără a f

,
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insocite totii de uă dată şi de hârtiile vamale

relative, atunci, atâtă espeditoruli
câtă
t și destinatorulii suntii responsabili către calea ferată şi obligaţi în casă de recursii la tâte
daunele ce ari resulta din neexactități, eroră
sei omisiuni biletului de transportii.: Lxpedi-

PUBLICE

4

arii fi fixati deja greutatea, administrațiunea,
are dreptulii la plata taxeloră de cântărire,
specificate în tarife,
Acestă taxă nu se va putea core în casii de

constatare de erdre din partea administraţiunii
ferate.
torul este. obligatii a, însemna în bilctalii de calei
Aceeaşi taxă de cântărire se va mai percetrausportă anume hârtiile

însoţitâre despre operaţiunile vamale s6ă de accise,
,
Pentru hârţiile. însoțitâre, cari nu sunt în-

semnate în biletul de transportii, calea ferată nu'şi ia nici uă răspundere,
”
$7.

Calcululi costului transportului

Pe câtiă timpii şi întru câtă nu voră fi incă

publicate tarife comune
transporturiloră se va

de transportă, jreţiul
calcula după sumele

corespungătâre din tarifele

publicate de

fiă-

„care cale respectivă. Afară, de prețurile indicate în tarife pentru trasportii, încărcarea, descărcarea, neespeduirea eventuală, nu se va
plăti nimici. Ori-ce cheltueli făcute în nunerară do către căiele ferate, precumii pentru
transito, importă sâii exportii,. cheltueli pentru reparaţiunea, erentuală, necesară la inăr-

fai, a cărora condițiune ori natură exteridră
stii interiră ari necesita

lori pe timpuli

pentru

transportului, va

întreţinerea,

pe şi în casulit cândi expeditorulii ară fi:negligeatii cxcepționalemente arătarea, greutăţii
în biletulii de transportă alu mărfariloră de |
mică vitesă, și arii cere de la calea ferată a
otări groutatea. Pentru mărfurile accelerate

nu se va lua niciuă taxă, de cântărire pentru

,
asemenea casuri.
Tâte obiectele plătind acelaşi preţi după
tarifă, coprinse în biletulă de transportă, vorii
forma unii singuri lotii de transportii pentru
calcululii taxelor de transportii,

.

Plata transportului se va efectua în fracțiuni

de !/19 din lei nuoi (5 bani); astii-felă că sumele mai mici de trei bani nu se voră socoti |
de loci, cră acelea de la trei bani spre cinci
se rorit socoti drepti cinci bani.
.
.
Cândi după prescripţiunile speciale pentru

unele cale ferate, expeditoriiva trebui a încărca
însuşi mărfurile, ci vori fi ţinuţi a incărca în

vagâne numai cantitatea regulamentară, a, puterii purtătore a vagonului care este înscrisii
.
,
Pentru ori-ce încărcare peste acea măsură,
calea, ferată pâte, reservându'şi dreptulii la alte
despăgubiri eventuale, să percâpă uă amendă
convenţionale, stipulată prin disposiţiuni spe-

trebui a fi po vagonii.

,
restituite.
Cândi unele cale aduci mărfurile de la domiciliulii presentatorului -sâiă din corăbii, precumiă şi cândi le transporteză la domiciliulii
destinatorului să la alte locuri, 8. e. la întreposite, magasi! de revisiune, la corăbii, etc.,
atunci urmâză a se plăti pentru acesta taxele indicate prin tarile.
,
„Greutățile se vorii. calcula în kilograme; la
acele mărfuri însă co se primesc fără a se
cântări, greutatea lorii se va calcula după pu-

ciale.

Ş 8. Plata

transportului

„Plata transportului se va. respunde la. pre.

darea mărturilorii sii se va avisa spre plată
destinatorii. Calea ferată va putea insă
terea purtătore a vagânelori s6i după spa: acătre
pretinde plata imediată a, taxelorii de transciulă ce ocupă, ori după capacitatea lorii, conporti şi. a nume pentru acele obiecte, cari
formii
disposiţiunilorii conținute în tarife şi după apreciarea, stației primitâre, suntă sauprescripțiunile speciale ale -diferitelori cale
puse la uă stricăciune repede, sâi a căroră
erate. Greutatea se va fixa, s6ă printr'uă cân- valâre nu va putea a acoperi spesele de. trantărire reale la gare, stă prin aplicarea gre: porti,
,
utățilorii normale indicate în tarife.
Ui aplicare greșită a tarifel, ori greseli fi.Pentru mărfuri predate în colete, cântărirea cute în calcululii taxeloră nu rorii cădea, nici

se ra, face totii-A6una, la, staţiunile de plecare,

în sarcina calci ferate, nici în aceeaa celorii-

dreptul a asista
terminarea greutăţii mărfci,

arii fi respunsi de cître destinatorii,

Transporturile mai mici de câtii 25* kilogra- alte. părţi,
.
me se voră socoti dreptii 25 kilograme; . 6ră |.
excedentulă peste acâstă greutate pe fracțiuni
$ 9. Rambursare și provisiune !
de câte 5 kilograme, astii-felă în câtii -fia-ca:
re-5 kilograme incepute Be țori considera ca
Se ra,putea face plăţi efective pentru precomplete şi se voră socoti aat-folă. .
Pa darea, de mărfuri calei ferate, plăți a cărora
Prin acestă modii de calcul nu se va pre- specificaro so pote pretinde. Aceste
plăţi so
judeca sumele minimale fixate în tarife.
vorii număra, expeditorului în casii cândi ele : Expeditoruli are
In casii cândă

a, de-

expeditorulă arii reclama uă

Pentru fie-care rambursare comandată, ori
că acesta sta respunsii, sâii că în urma altor

nouă cântărire în presenţa sea, sâiia imputer- disposiţiuni ea, s'a, retrasă în totală
în parte,
nicitului sii mai înainte de încărcarea măr- se va percepe .provisiunea hotărităsâit prin
tariei, și după co administrațiunea, căilort ferate fele staţiunii de presentare; sumele,
însă de
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transportatii rambursate de uă cale ferată la
alta, la casulă continuării transportului pe uă
altă cale, nu voră fi supuse la provisiune,
Pentru cheltueli făcute în numerarii ($ 7),

se preda cu biletulii de transportii (eonformii
anexului B),se vorii expedia după rânduli pre-

fectuatii avansulă în numerară.
:
Ca dovadă de dreptulă de rembursare la
transportulii de mărfuri va, servi de ordinari

biletul de transportii stampilati
sâii alte for-

tentă în organisarea calei ferate, de vruă impregiurare motivată.a, transportului, s6ă de
vrună interesii publici. Calele ferate sunt datâre a înregistra, mărfurile predate (respecti-

mulare de chitanțe pentru predarea mărfurilorit (cfr. $.5, No. 5). Cu tâte acestea se rorit

felii de modii ta să se potă constata dintr'in-

”
direi loră. .
In privirea timpului de espediere nu se va
şi cari asemenea se potii rembursa, se va lua da, preferință nici unui expeditori, fără ca aprovisiunea după tarita, calei ferate care a e- cesta să fiă motivată de vruă disposiţiune exis-

10), în astăvemente depuse după paragrafulă
sele

ordinulii de înscriere şi rândul de es-

libera după cerere şi chitanțespeciale de rembursare şi anume fără perceperea vr'uneitaxe

pediare.

în casă cândi se voră cere.
Rembursările efectuate se vorii plătifără întârdiere destinatorului, după ce sarii fi avisatu despre acesta.
„
,
,

tul paragrafă va putea a da locii la pretențiuni de despăgubire pentru daunele provenite
|
A
din acesta,
Pentru mărfurile cu a cărora încărcare se

-

.

Ori-ce contravenţiune Ia, disposiţiunile aces-

însărcin6gă presentatorulă însuși, va trebui a
se cere vagânele necesare în anume ile, €ră -

Ş 10. Priimirea mărfuriloră,

Calea, ferată nu este obligată a primi măr- încărcarea, lori: se va efectua în termenulă ce
furi pentru transportă, de câtii numai decă es- se va otări de către staţiunea, expeditâre.
Acesti termeni se va aduce la cunoscinţă
peduirea lorit arii fi posibilă, adică întru câtu
midlâcele sâle reglementare de transportiivori printrunii anunciii afiptă în biurourile expe+
fi de ajunsi pentru efectuarea transportului dițiunei mărfurilorii şi prin anunciii publicatii
i
întruni giară locali.
cerută.
In asemenea casuri calea ferată e obligată |
$ 12. Termenulă predărei şi calcularea luă
a admite defunerea mărfurilorii aduse, întru
câtii spaciulii disponibile va permite, şi a da
Administraţiunea, calel ferate va publica teruă quitanță despre ele, cu. reservă ca primirea,
să se efectueze atunci cândii încărcarea măr- menile de predare. Adunândă termenile de prefei arii fi devenită posibile. Presintatorulă va, dare ale deosebiteloră linii ce aiia efectua.
"avea, deră a declara în biletul “de transportă, transportul, se va afla termenulii de predare
că consimte ca mărfurile să se depunăîn ma- pentru întrega distanță de transportii. Acesti
gasie până ce încărcarea lorii să se pâtă €- termeni începe de la, mediul nopţei ce urmâfectua; acesta, însă fără plată de magasinagiă ză data, stampilarel biletului de transportă (Ş
cu condiţie ca maria, să nu fiă retrasă
din trans- 4 şi 5), şi se ca considera, ca executată, deca
porti, căci art, 15 va intra în: aplicațiune în marfa se va transporta în acestă intervali la
domiciuliuli sâii locul de comerciii ală destiasemenea casi.
.
natorului (sâă persânelorii cărora sa ra putea,
$ 11. Predarea și transportarea mărfurilori preda conformii art. 19), s6i cândii intervalulii
(isului termeni după sosirea, mărfei la loculii
estinațiunei, primitoruli ari fi fostă încunoMarfa trebue să se predea în termenile de
expediţiune fixate, şi încărcarea, se va face de sciințată de acâstă sosire prin postă s6ă prin
vrună altii modă.
către
presentatori.
.
Se va observa următârele termine maximum
Marfa, se va expedia conformă
cu declarațiunea expeditorului ca transportii de vitese, de predare:
mesagerie stii ca transportii ordinari ($ 14).
Duminicile şi sărbătorile nn se vori priimi A) Pentru mărfuri de transportii ordinare
mărfuri pentru transportulii ordinarii, nici se
Pentru ună transorti până la 100 kilometri
vorit preda, adresantului la loculii destinaţiunei.
Mărfuri de transportă de mare vitesă se vori duo€ dile; la distanțe mai mari pentru fie-care
priimi s6i preda şi Dumineca ori în dile de 100 kilometri. începuţi câte uă di mai molti.:
s&rbătâre, însă numai în timpulă dilei otăriti
şi aduse la cunoscința publică prin anunciuri
afipte în localulă espediţiunei și întrunit diarit

"B). Pentru

locală.
-.
.
Ă
Marfa de mare vitesă se va preda cu unii
biletă de transportii, tipărită pe hârtie roşie

(anexulii 0), ea se va espedia de preferințăşi
În modi urgentă.

:

„. - Mărturile de transportă ordinari ce sunt a

mărfuri cu mare

Pentru unii transportă până la
începuți 24 ore; la distanţe mai
fie-care 100 kilomeri 12 ore mai
La, termenii menţionaţi sub A.
adăoga încă câte celii multii 24 s6ă

vitesă

100 kilometri
mari pentru
multă.
B. se va mai
12 ore:

a), Cândii expeduirea se va face cu unii trenă
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care: după itinerarii trebue să petrâcă nâptea prin postă sei prin vre-uă altă ocasie usaală»
în vruă stațiune intermediară;
.
“| după sosirea mărfuriloră.
*
b). Cândi transportulă mărfei nu urmeză uă
Ori pe unde administrațiunea calei ferate o
linie neîntreruptă, trece pe uă linie sâă trece va găsi de cuviinţă, va înființa antreprenori spe- .
unii rii peste care nu se află încă poâă, şi in ciali de căruțaşi pentru aducerea şi expeduifine cândii ea tree din resoulii unei admini- rea mărfurilorii în năuntrulii staţiunei scă pe
straţii pe acela, alii unei adminstraţii vecine. afară la, acele locuri la cari se pâte aplica $
In calculul termenelori de predare nu se 18 din presentele instrucțiuni.
PE
șa socoti. timpulii duratei operațiunilorii vamaTaxa ce este a se plăti antrepenorului de

le. Administraţiunea și reservă dreptulă a o- căruţaşi se va, ţine tot-d'a-una afişată în locatări şi publica durata termenului în timpi şi lele exepediţiunilorii de mărfuri.
MR

alte casuri de transportii estraordinarii.
. Pentru mărfuri ce,suntii adresate gara restante, termenul predărei se va socoti ca împlinitii îndată ce marfa va fi pregătită pentru

inșile mărfurile loră,. să prin alte midl6ce de
câtii acela ali antreprenorulni aâministrațiu-

$ 13. Impedicare neprevădută a transportului

mărfurilorii, şi în ori-ce casi înainte de sosirea mărfej.
Ia

predare la staţiunea de destinațiune.

Deca pornirea stă continuarea transportulii
pe calea ferată va, fi întreruptă temporară din
accidente climaterice sti alte impregiurări de

” forţă majoră, presentatoruli nu este ținută a
ascepta până la înlăturarea obstacolului; elă se
"va putea chiarii sustrage de a obligaţiunea con„tractată, însă va trebui să despăgubâscă calea
ferată întru câtă culpă împedicărei nu ea «i,

„de cheltuelile pentru incărcarea la punctulă

de plecare şi de descărcare la punctulă de intrerumpere (după tarifele aprobate). Afară de
acesta expeditorulii va mai plăti şi taxa, de tran-

sportii pentru distanţa deja parcursă.
$ 14. Avisarea și predarea

mărfei

Calea ferată e obligată a libera

la loculii

destinațiunei, în primirea, destinatorului, ar&tatiă
prin biletulă de transportii, atâtii acestă bi-

letă câtă şi marfa arătată într'ânsulă.
Calea ferată are a da urmare aviselorii poşterire ale presentatorului pentru înapoierea
mărfei, stii predarea ei la uă altă adresă de

“cât aceea însemnată, în biletul de transportă,

pe câtit timpi ea pari fi predatii încă acelii
biletii la, adresa, primitivă, după sosirea măr-

feă la, loculii destinaţiunei.

:

-

Acei destinatoră cari voescii a'şi transporta,

nei calei ferate, sunt datori a încunosciința de
timpurii despre acâsta biuroulă expediţiunei
Acâstă încunosciințare va, trebui a fi făcută

înscrisit şi cu cuvenita semnătură.

„Acele mărfuri cari, după prescripțiunile administraţiunei vamale s6ă din alte motive, va
trebui să se transporteze la stabilimente de

ambalagiii sâii la depositele

administraţiunei

vamilorii, nu vorii putea a, fi trasnsportate de:
către însuşi destinatorulii. Mărfurile ce. sunt
adresate gara restante, stă cari suntii a se ex- -

pedia adresantului prin administraţiunea,

căei

erate, nu se vorii avisa.
.
După ce se va efectua; plata de transportii,
taxele şi cheltuelele ce suntă în sarcina măr-

furilorii, şi după predarea unei chitanțe de prii-

mire, legalisată conformii prescripţiunilori şi
arătarea biletului de transport achitată, liberarea
mărfci so va opera în localurile destinate, Se

va observa întracâsta termenele următâre :

1, Alărfurile se potii lua în primire până la
timpulă liberi de taxa de magasinagii, fixati

prin tarife, şi în orele reglementare de servicii
prescrise pentru acestă scopi, Mărfurile adresate gare restante,

stu

măr-

furile ale cărori destihatori aii cerută a nu fi
avisați prin scrisă,-va trebui a se lua în primire în termenulii stipulată prin tarife, care

însă nu va fi mai mică de 24 oro de la sosi-

rea loră ;
i:
.
In asemenea casă, presentatorulit e datori a
2. Termenii în cari mărfurile, cari trebue
inapoia duplicatuli biletului de transportă, ce încărcate de presentatori şi descărcatede către
i sară fi fosti liberati ($ 5 No. 5) stu chi- destinatoriă, trebuescă a fi ridicate prin prestanţa de primirea mărfei.
cripţiunile administrațiunei calei-ferate,. şi. se
Calea ferată nu e obligată alua, în conside- vorit aduce la cunoscința publică în fie-care
țiune alte avisări de câtă acelea ce s'aii adre- stațiune prin apunciari afipte în localurile ex-

sati la staţiunea unde s'a predată marfa.

După sosirea mărfeila loculii destinaţiunei,
dâca biletulii de transportii va fi deja, predati

pediţiunilorii, precumiă şi prin publicareaîn vre
unii

3.

diari locală;

E

!

Duminicile şi sărbătorile nuse rorii socoti

destinatorului, atunci calea ferată e datâre a, in aceste termene;
.
lua, în consideraţie numai avisurile acestuia;
4. Adresantulii nu va putea refusa, primirea
pe câtă timpii însă acesti bileti n'ari fi încă unei părţi numai din mărfurile însemuate pe
predati, ea garantedă pentru marfă,
,
Pentru acele mărfuri pe cari calea, ferată nu
le transportă însăşi la domiciliulii si localulă
de comerciă alii destinâtorului, se va trămite

biletulii de transportii, în casă cândi părţile

ce formâză întregulii bilet: se potii considera
indepâdente una, de alta ; asemenea
nu va putea,
refusa plata costului transportului ce -cade a-

adresantului unii axisii înscrisă prin curieri, supra, acestei părți din causăcă n'a sosiţii trans
N

|
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portuli întregă; acesta însă fără prejudiciul
dreptului de despăgubire prerăduti prin $ 17
de mai josi.
.
”
„
Afară de împrejarări estraordinare, mărfurile

de mare vitesă sevoriiavisaîn termenii de duo

ore după sosirea lori. Avisarea, respectivemente transportarea la domiciliă a mărfurilorii de
mare vitesă, sosite după Gore sâra,se vorii putea

“reclama numai a duoa di dimineță.

.

Primitorulii are drepti de a cere cântărirea,
-mărfurilori la primirealorii plătindi cântărirea,

conformii prețului tarifeloită.

3. Ori-cine nu va veni ași primi mărfurile
sosite în termenuliă otăritii, va plăti asemenea .
taxă, de magazinagiii,
i

Din contra, administraţia calei ferate este;
obligată, a, restitui sumele ce s'ară constata ca
făcute de destinatorii pentru ridicarea unei mar-

fe, şi în casă când acea martă, fiindă avisată
pari
xatit;

fi sositii încă în gară

în

termenulă

fi-

Ă

4. Decă mărfurile încărcate în vagonii de către

expeditorulii însuși nu rorii fi descărcate şi luate în primire în termenulii prescrisă la $ 14,

Ş 15. Plata de magasinagiii, și amende
convenționale
1. Ori-ce espeditoră care fără vrunulit din
motivele aretate în $ 13 își 'va lua înapoi miărfurile dej: predate din magazie scii din vag6nele calei ferate, înainte”de pornirea lori, va
fi datorii a plăti, după cererea administraţiunei
calci ferate, deosebiti de taxele de încărcare
și descărcare, uă taxi de magasinagiii ce se va
socoti din momentulii predărei pe fie-care gi
espirată sti numai începută. —
N
.
Deca presentatorulii va cere restituirea unei
marfe la uă staţiune intermediară a liniei, și
deca administvațiunea calei ferate va aproba
cererea, elit va plăti, afară de taxa transportului,
după tarifă, pentru distanţa ce astrăbătutii acea marfă, și suma prevădută în tarife drepti
“amendă, pentru că a renunciatii la continuarea,
transportului;
.
:
3, Deca predarea unorit mărfuri dintrunii tran=
sportă, declarati pe unii singură biletă,se face
în părţi mici, să cândit mărturile se predat

cu biletii, neexacte s6i nocomplecte şi ast-felii

No. 2.

Administraţiunea calei ferate e în drepti a!
efectua descărcarea pe comptulii primitorului

sâit ali destinatorului şi fără nici uă răspun-

dere ; va. putea tot-do-uă-dată a statua prin
prescripțiuni speciale uă indemnisare' conrențională, ca bani de magazinagii stii de amendă,

drepti chiria vagonului.

|

5. Pentru mărfuri, ali corora destinatoră n'a
pututii a, fi încunosciințătii despre sosirea, lori,
stii pentru mărfuri adresate gara restante, taxa
de magazinagii şi amende dreptă chiria vagonului
începe dela expirarea termenilorii stipulate prin
prescripțiunile speciale;
„6. Tarifele pentru trausportulii mărfurilorii
coprindit în detaliii cifrele şi modul de aplicatii

.

la caleululii acestorii taxe convenţionale de maga-

la uă

taxă

de magasinagiii

și retră-

gendă vagonulii ce a stată la, disposiţiunea

lui,

:

;

sinagii și amendelorii dreptii chirie pentru
vagâne,
.
i
Câudă comunicaţiunea va fi impedicată prin

vuă aglomeraţiune însemnată de mărfuri, calca-

ferată va avea dreptulăa spori taxa de magasinagiă, şi de a diminua termenul de magasipagiu liberă de taxă în totă timpuli duratei de

aglomevaţiunea măriuriloră. Acestă disposiţiu-

mărfurile va, trebui să aştepto pentla aducerea ne va îi Supusă cu trei qlile mai ?nainte aprobiletelorii exacte și comp'ecte, calea ferată va, bărci ministerului care va decide în acestă
putoa pretinde uă taxă de magasinagiii, ori de intervalu.
,
câte ori acea predare sâi completare nu se
va efectua, în termenulii de 24 ore sti actstă
Ş 16. AModulă de procedură în casă, de îmtaxă de magasinagiii se va percepe pentru mărpedicări la predare
furile deja predate după trecerea colorit 24 ore,
şi până In predarea totală a, mărfurilorii
insemMărfurile a cărorit primire s6ii pradara se
natepe biletulă de transportii, precninti asemenea refusă, sâii nu se efectueză la timpulă 'cureşi penă la completarea.şi îndreptarea bileteloră. niti; acelea a căroriă pradare nu s'a putută eCalea-forată mai pâte lua uă amendă con- foctua, precum și mărfuri cari, sub aJresa gara
venţională, şi pentru care, în casti de cerore restante» voră fi statii în magasiă după sosire
de vansne, se pote cere dopunerea unei garân- mai multă de câtă termenulă preserisă, fără
ţii eeniealentă cu amenda pentra uă qi, dela ca destinatorulă să se fi justificatii, se vori păsaceiu care a comandatii vagânele pentru unii tra în magasie perisiculii și cheltuiala presentransportii de mărfuri, cu a cărora încărcare tatoriloră, cari voriiîi avisaţi despre acesta în
s'a însărcinată presentatorulă, şi care nu o celii mai scurti timpă putinciosi. Calea ferată
cfectusă, conformă ordinei şi nu aduce măr- va area asemenea dreptulit a depune asemenea
furile spre espeduire în termenulii ce se ta o- inărfuri în magasinuli vre-unui deposită publicii
tări pria prescripțiunile speciale (vedi con- scă la ver-unii espeditori cunoscută adminis"«clusiunile.$ 11). După trecerea acelui termeni, tiaţiei, po comptuliă şi risiculii celui in dreptă,
calea ferată mai este în dreptia descărca măr- iu casi cândă espeditorulă va negligea de a
furile incăreate pe cestulii comanduiurului, a lua măsuri pentru avisarea unui altă destinale depune în magasie pe risiculă acestuia, supu- torii până în termenuli ce calea ferată va fi

“indu-le

.

comunicatii în cursă de 141 dile de la data avestei încunosciinţări,
|

Pentru
țiune nu
nistraţia
veri-uuă
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mărfuri ali cărorii locii de destina:
se află alipită de linia ferată, admice este în drepti a le inainta, prin
espeditorii s6ii prin vwuă altă ocasie

la loculă destinaţie! pe comptulii şi riscul pre-

sentatorului, d&ca din
destinatorului nu stari fi
tru espedierea imediată
tinație; âsemenea se ra

partea acestuia, sâă a
luată disposiţiuni pena, mărfurilorii la desurma și pentru măr-

fură ală cărorii locii de destinație va fi una

din stațiuni ce nu e destinată la espediere de
mărfuri,
!
Disposiţiunile de mai susă nu se vor aplica,
pe câtă timpii administraţiunea va fi angagiati
antreprenori do căruţe pentru espedierca mărfurilorii la locurile laterale (vedi $ 14),
Prin faptul predării mărfuriloră, presentatorulii declară că primesce că calea ferată are
dreptă de a vinde fără cea mai mică, formali"tate în termenă de 4 săptămâni de la data de
cândă taxa de magasinagiă se datoresce, acele
mărfuri a căroră priimire se refusă sât nu
se face la timpulă cuvenită, sâii a cărori predare nu se pâte face cândi ele .suntii de natură supuse stricăciunii sâii cândă valârea loră
pâte acoperi numai spesele de transportii, însă
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$ 18. Garanţia calei ferate pentru agenții sei

Calea, ferată garanteză pentru agenții săi şi

pentru alte persâne

cu cari se servă pentru e-

fectuarea, transporturilorii încredințate ci,

$ 19. Intinderea şi durata garanţiei, mo:
dul reclamaţiunilori

Calea ferată garantâză pentru ori-ce dauue

ară proveni din perderea sâii stricăciunea mărfurilori din momentul: primirii și până în momentulă predărei, întru câtă ea nu va.putea,
constata, că, stricăciunea va fi fostă causată
prin forță majoră sgă prin natura însăşi a măr'] foi, adică: prin stricăciuni provenite din întru,
prin evaporaţie, ori scurgere ordinară şi alte
asemenea casuri, ori, în fine, provenite dintr! unii ambalagiă defectuosii, ali cărui defecti
nu se pâte constata pe din afară. Predarea, către adresanti se va, efectua în același modă ea,
şi la deposite, la 'magasine de revisiune ș. al,
precumil şi în casuli paragraf. 16, la; vre-uati
interpositi ori la vre-unii expeditoră.
Numai peste patru săptămâni, după espirarea termenului de predare, marfa, se pste privi
nu şi aceea de întârcere, sfii în fne acele măr- ca perdută. Prin
primirea. mărfei din partea
furi cară nu s'aii primită înapoi de către pre- destinatorului menționat
Sentatoră, câudii acâsta s'a, fostii refusati de sporti alii Gmenilorir ă în biletulii de transăi sci şi acelorii per“ destinatorulii săi; în fine a cărorii destinatoră sone către cari
predarea, ari: putea fi-valabilnu s'a putută găsi.
.
mente efectuată , primindu-se plata speselorii,
Pentru mărfuri supuse unei striciiciuni re- de transportii, se stinge
ori-ce pretenținai con“pedi, acâstă, vindere
va, avea loci imediată tra calei ferate. Numai pentru perderi şi stridupă expirarea termenului liborit. de. maga- căciuni se potit face”
pretențiuni către catea fesinagiii,
.
.
Ia
rată, chiar după primirea, mărfei şi plata tran- .
Dia sume!e resultate la, vândtre, calea fe- sportului; totuşi acesta pâte
avea, locii numai .
rată "Și va, reţine taxele și spesele de trans- atunci, cândă constatarea perderii
sâă a; striportii, Gră restulăilă va trămite presentatorului. căciunii arii fi făcută imediată după descope* Toti astă-felii se va urma și cândii espedi- rirea, €i şi cândi pretenţiunea s'ară fi
adresati
torulă nu se va putea găsi.
|
. administrațiunii calei ferate celă multă în terMărfurile fâră stăpânii, cari se rori găsi în menit de 4 săptămâni, şi acesta
numai în caîncăperile sei în cerculii -posesiunilorii ealei sulii cândii se va dovedi că
stricăciunea, ari fi
ferate, suntii supuse asemenea disposiţiunilorii avutii locă în intervalulă de
la primirea marcapit. A, $ 33.
fei, spre transportă pâuă la predarea ei, Afară
de acesta, ori-ce pretenţiuni pentru predarea to-

Ş 17. Garantare în generali

” Deca, administraţia căci ferate primesce marfa.
cuunii biletă de transportii, după care transportă
are a se efectua pe mai multe -căi ferate coiucidinte, atunci nu sunt responsabile tâte căile
ferate cari transportă marfă, ci numai aceea
care ca expeditâre a primităla începută marfa,
şi aceea care a primit!o la finele percursului
cu biletulii de transportă ali celei dântâii; una
din căile ferate intermediare după linia ce a

transportată marfa, pâte Â trasă ia răspundere

numai atunci, cândii se va constata că strică-

ciunea mărfei pentru care se cere despăgubire
a avuti: locă pe acea linie intermediară,

Recursulii la care diferitele căt ferate aii dreptulă una contra alteea, nu se invalidâză in ni-

micifprin acesta,

tală, ori peutru impuținarea şi degradarea, măr-

fei,se consideră ea stinsă după unii anii, socotită din gina în care trebue să se efectueze predarea; asemenea nu vorii încăpea, protenținni
pentra impuţinarea, sâii degradarea mărfei după

uni ană socotiti din diua în caro
a avutiă loci

predarea, dâca marfa se va fi primitii, fâră însă,
|
a se fi plătită banii transportului.

In tâte ceasurile de perăeri să stricăciuni, |
administraţiunile căiloră ferate vorii avea a face

cercetările cele mai rigurâse şi a, da interesantului, cândă îi se va cere, tâte comunicările esacte asupra resultatului acelor cercepâte pretinde, cândă va
tări; interesantulă
dâcă i se va face cunoscutii
primi marfa perdută,
regăsirea, mărfei sele; pentru formularea unei

asemenea cereri administrația, este
i da unt formulară.

datâre a,
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In curs de patru săptămâni din Qiua în
care va fi fostii încunosciințatii despre găsirea

mărfei,

interesatulii restituindi administraţi-

AGRICULTIUREI

la primul locit situatii pe liniă, şi calea ferată e răspundătâre numai până la, predarea
mărfei la acelă locii.
'

ei preţulii indemnisării primite de dânsulii, va
$ 22. Blărginiri specială ia garanție
putea cere ca marfa regăsită să se transporteze liberit de plată de-la loculit unde ea s'a
aflati la destinaţia primitivă, 'arătată în bile- " 1). Calea, ferată considerândi mărfurile cari
tulă de transportă.
| prin natura lori suntii expuse la. deosebite
- Intâmplându-se vre-uă lipsă sei stricăciune pericole, precumiă : la perdere totală sei parmărfei transportată, calea ferată va face să țială, la stricăciuni şi anume sfărămare, ruse constate acesta în presență de marturi ne- ginire, avariare internă, scurgere extraordinapărtinitori, şi de va.fi cu putință în presenţa, ră, aprindere de sineşi, etc, nu paranteză
interesatului; cântărirea şi constatarea daune- pentru dauna causată printr'aceste pericole şi
lori se va face după împregiurări în presen- mai cu deosebire nu garanteză:
2) Pentru substanţe periculâse, precumi ață de 6meni speciali.
:
:
:
Cândă interesatulii va voi să se înțelegă cu cidu sulfurică, apă tare (acidă nitrică) şi alte
administrația căei ferate asupra indemnisării materii caustice, precumi şi pentru acelea co,
ce acesta va avea, a plăti prin altii midlocii se aprindii de sine;
|
b) Pentru sfărâmare: 12 objecte ce sunti
de câtă acelă juridici, elă va fi datori â recunâsce acesta prin uă declaraţie şi a formu- lesno supuse stricăciunii, precumii: mobile şi
la pretenținnea, sea de indemnisare înaintea obiecte de casă, sticlărie, tucii, vasuri pline primirii, relaticemente înaintea reluării mărfei. s6ii deşerte, carafe şi bal6ne de sticlă, zahară .
Dâca, interesatulii nu se va mulțumi cu chib- în căpăţeni libere, ş. a;
A
,
c) Pentru scurgere, adică scurgerea,licuideloră *
suirea esperțilori numiţi de către administraţia căei ferate, elii va fi liberi a cere consta- prin crăpăturile vaselorii fără vre-uă degradare
:
tarea daunei prin esperţi numiţi de către tri- esteri6răd) Pentru corumpere la licuide şi alte o-.
bunalulii comerciali: ală localităţii.”
Ori-co reclamaţiune va trebui a se presinta biecte cari dospesci sâi putredesci ușori, sei
în termenulii legală de prescripţiune, însocită poti suferi de gerii ori căldură;
de unit documentă ce va indica val6rea măre) Pentru ruginire la mărfuri de metali:
.
„fei şi la casii deca marfa va fi deja ridicată,
£) Pentru împuţinarea pescelui, la pesci prâs-.
„ insocită chiar de biletuli de transportă; ad- peți şi săraţi, stridii şi fructe coloniali;
ministraţia calei ferate e datâre a răspuude
2). Pentru mărfurile transportate în vag6ne
şi resolva cestiunea de urgenţă.
descoperite, calea. ferată nu garantâză pentru
dauna ce pâte resulta din pericolele inerente
$ 20. Mărginirea garanţiei pentru măracestui modii de transportă. Tarifele indică
„uri ce nu suntiă destinate la stațiuni ale ca- mărfurile pe cari calea ferată le pâto trans- lei ferate.
porta în vagâne descoperite cu aplicarea unei
Cândii marfa se primesce

cu unit

biletii de

taxe scădute de transport, şi presintatoruli
declară consimţimentulii săi la acesti modă de

transportii, in care loculă destinaţiei nu se a- transportare, îndată ce nu va fi cerutii expres
flă pe percursuli calei ferate, garanția aceştia ca transportătâre a mărfei uu se întinde
peste totă transportulii, ci numai până la loculii unde acesta s'a efectuatii pe calea ferată;
„6ră în câtii privesce restulă transportului, a„câsta privesce pe expeditorii următori.
In privința caruțeloră instituite de către ad(vedi $ 14), garanţia calei forate ca transportătore continuă şi pentra transportulă până.la

prin scrisă biletul de transportă, ca marfa:
să se expedieze în vagâne acoperite sâii acoperite cu ţoluri. Calea ferată totuşi are dreptulii a mări în asemenea casuri costulii transportului după tarife.
Dâcă în urma unei convențiuni speciale se
voră transporta" mărfuri în vagâne descoperite, cari altminteri se încarcă în vagâne acoperite, atunci uă lipsă din greutate sâi lipsa
de colete nu se poti privi ca pericoli la a-

Ş 21. Mărginirea garanţiei” în casă

3). Calea ferată nu paranteză pentru daune
provenite dintr'unii ambalagiii nesuficientă,
sii

ministrația calei ferate spre localități laterali
loculii destinaţiei.

tare a mai multoră

de art-

locuri de destinaţiune

In casii cândă presentatorulă ară fi preserisă
„prin biletul de transportă ca marfa să se

predea s6ă să se țină la uă

cestii modit de transportare;

din neambalarea mărfuriloriia căroră natură
reclamă uă ambalare spre apărare în contra,
perderii s6i a stricăciunei în

timpuli

trans-

portului şi sunt date a se transporta ncimba-

staţiune a unei late. sei ambalate insuficientă, îndată ce presentatorulii va declara pe biletulă de transportă

cale ferate, pentru care presintele instrucţiuni
suntii valabile, atunci, cu t6te că in biletul

do transportă e insemnatii uă altă destinațiune, transportuliiitotuși e-valabili numai până

că a predatii marfa
4). Pentru

mărfuri

în acestecondiţiuni;
a, cărorit încărcare se va

efectua. de către însuși presentatorii sâit desPa

,

|

COMERCIULUI ŞI LUCRĂRILOR PUBLICE
47
„» tinatori, după disposiţiunile tarifuluisâă dupăuă
1). La casii de perdere totală sâi parțiale
convențiune specială, calea ferată
4

nu paranteză
“pentru dauna, causată prin pericolulă iscată din

“încărcarea, şi descărcarea,

stii dintr'uă încăr-

care defectu6să. Presentatorulă, relativemente
destinatoruliă din contră, garanteză pentru daunele ce se' vorii causa, vagâneloră călei ferate
prin încărcare s6ă descărcare;

5). Pentru mărfuri însoţite de cine-va, calea

ferată nu garabteză pentru dauna provenită
dintr”uniă pericolă ce s'arii fi pututii înlătura
prin însoțitoră ;
-

a unorii mărfuri, se va lua de basă, pentru cal-

cululă daunei, val6rea comună dovedită de pă-.

gubaşii, 6ră în lipsa acesteea se va ' considera,
val6rea comună care ait mărfurilor da aceeași

cualitate, în timpulă şi loculii, cândi şi unde
trebuia să se predea marfa, scădăndu-se dările vamali, taxe de transportii şi alte keltueli

ecouomisite prin acâstă daună;
i
2). Pentru formarea sumei indemnisării, val6rea comercială comună respectivemente,. valrea comună nu se va socoti mai multi de
câtă 150 lei noui pentru 100 kilograme, întru

6). La tâte casurile susi menţionate sub No.
1 penă la 5, dauna ce s'ară fi putută ' causa, câtii nu va figura, declaraţia
prin

în

pericolii pentru care calea ferată n'a ga- lorii, îu rubrica destinată pentru litere a vaacâsta, în birantată, se va privi ca causatăprin acestăpe- letulii de transport
ă; '
ricolii până ce nuse va îi constatatii contrariulă ;
3). In casuli unei declarațiunide val6re mai
7). Avantagiele calei ferate menţionate: în mare, suma declarată va, serri ca
sumă maxiNo. de la 1, 5 nu voră avea locă, îndată ce mală pentru indemnisare.
In acesti casii expese va constata că dauna a, fosti causată de duitoruli va;avea a plăti,
pe lângă taxele de trancătre administraţia calei ferate sti de agenţii ci; sporti după tarife, şi unii
adaosii care nu va,
8). Pentru lipsa de greutate nu se va face trece de 1/,, pentru mia a
întregei sumă detre-uă indemnisarela mărfuri uscate întru câți clarată de fie-care 100 kilometri
începute, .ce
acestea nu vorii fi suterită pe tâtă distanţa marfa va avea a, parcura, cu
uă sumă maxi- .
- străbătută uă scădere peste 1%; pentru măr- mală de 10 bani rotunjind
u-se cifrele de câte
furile umede, între cari se prenumără: lemnă 5 bani. *
o
pulverisatii pentru culori, coji, rădăcini, ligui4). Pentru stricare de mărfuri se va indemritie (lemnii dulce), tutun tăiată, mărfuri grase, nisa scădământulii val6rei
causate prin stricăsăpună şi oleiuri închegate,. fructe pr6spate, ciune după norma sumelorii
tutunii prâspăti în foi, lână, pei netăbăcite, sub 2 şi 3, conformii disposiţiumaximale citate
nil citate sub 1
blăni şi pei lucrate, fructe uscateori ferte stii pentru aflarea val6rei,
copte, vine de animale, cârne şi copite, 6se
(intregi sâii măcinate), pesci uscați, ameiii prâs$ 24. Garanţia pentru întârdierea trenului
pătă, precum şi alte-obiecte de categoria, acesde predare
tora, se va, enumera în prescripțiunile speciali
,
i
i cari voră urma, a fi taxate în acelaşi modă,
Calea ferată garanteză pentru dauna prove&că din greutatea, lorii indicată ia biletuli de nită din întârdierea, termenului de
transportă s'a stipulati prin .staţiunea tians- 12), întru câți nu va dovedi că n'a predare.($ pututii înportătâre, nu va lipsi mai multă de câtii două lutura întârgierea prin aplicarea
ingrijire unui
=
procente; “în casii cândă se vorii transporta, transportatori esacti.
:
diferite obiecte cu unii singurii biletitde transOri-ce pretențiuni pentru întârdierea
porti aceste procente se voră calcula pentru menului de predare, dâcă ele nuvorâfi , tere-care bucată in parte, dâcă tote bucăţile în- 8 ile după predarea mărfei, sâi după făcutii
plătisemnateîn biletii vor
fi cântărit
ii e în deosebi sii rea trasportului pe calea juridică, se voră
tândă acâsta s'ară putea'faca prin alti midlocii. sidera, ca stinse prin primirea, mărfeidin con|
Garanţia susii menționată va, rămânea în vi- tea, destinatorulvi însemnatii” în biletulă parde
gore întru câtii se va dovedi, că după cireum- transportii a 6menilorii acestuia, sâit ' acelorii
stanțele casului, daunele nu sunt causate de persâne către cari se pâte preda marfa concondițiunea mărfuriloră, sâiă că procentele a- formit $ 19.
.
.
,
doptate nu corespuudii la acestă condiţiune seii
Dâcă, marfa nu sarii fi priimitii, şi taxele. de

la alte circumstanțe ale casului, Administraţiu- transportii nu se vori fi plătită încă, aceste
nile ai totuşi dreptuli la mărfuri la cari se pretenţiuni se stingii după trecerea unui „ană.,
încarcă de către însuşi expoditorulii să se des- Acestă termenă se caculeză din diua espirării

carcă de către
mari de câtii2
articolelorăîn
potit avea locii

destinatoră, a stipula procente mai
9 pentru scădământiă după natura,
deosebipânăla, care stipulare nu
desdaunări alipselori de greutate.

termenului de predare.
$ 25.

Valdrea garanţiei în bani pentru întâr-

gierea termenului de predare

$ 23. Valdrea garanţiei în bani

Indemnisarea' ce este a, se efectua de către
calea ferată pentru daune causate prin întâr- |
Indemnisarea in bani ce ra trebuiase efectua, țierea termenului de predare, şi
care se va
din partea calei ferate după prescripțiunile $
ovedi de către reclamantele, nu va întrece.

precedinte se va calcula pe basele următâre:

jumătate din taxele transportului pentru 24 ore

4

48

LEGIUIRI

ALE

MINISTERIULUI

întârgiere şi nn va fi mai mare decâtii întregă
taxa, de transportii la uă întârgdiere mai mare
de câtii 24 ore,
|
Fără a cere dovedă ca prin întârgiata predare s'a causatii vre-uă daună, totuşi calea ferată va da următârele îndemnisări:
.
a) Pentru mărfuri ordinare: dâcă întârgievea
va fi mai lungă-de câtii uă di, se va îndemnisa până.la 3 dile cu */, de taxele transportului, până la 8 gile cu '/,, şi dâcă întârierea, va fi mai Iungă de câtă 8 qilo, cu jumătate din taxa transportului;
*b) Pentru mărfuri de mare vitesă : dâca întâr-

In acestă casă totuşi se

va mai adăogi

la

taxa transportului pentru fie-care 100 lei din
suma, declarată: pentru cei dânttii 100 kilometri 10 bani, și pentru fie-vare 100 kilometri

următori 5 bani.—100 kilometri îucepuţi terorii

socoti drepti 100 kilometri împ'iniţi.
Fracţiile se rorii rotunji pe câte 5 bani, Adaosulii colii minimum la taxa transportului va!
fi de 50 bani.
.
Anexali
Lxpediţiunea

dierea, va fi mai lungă de 12 ore sovaindem-

nisa până la 24 ore cu 1, dintaxele transpor-

AGRICULTUREI

A

de mărfuri a căilorii ferate .

ea

stația.

mitădupă cererea,
următârele mărfuri

.

.,

a pri.

. , .
oa.
insemnate mai josii, după

tului, până la 3 dile cu !/, și dâca întârgierea
va fi mai lungă de câtă 3 dile,cu jumătatea;
din biletuli de transportii cu data de astă-di, cu

taxa, transportului.
DE
Espeditorulii, roindii aşi asigura uă indemnisare care să trecă peste acele mai susă enumerate, are a declara în rubrica relativă din
„ biletuli de transportă, uă sumă, otărită, ca,

interesii ce are la predarea în timpulă cuvenită.
Acestă declaraţiune, spre a. area

valâre,

ra

trebui a, fi scrisă cu litere şi investită cu visa
espediţiunei de mărfuri, care le-a primită spre
transportă.
,
Dâcă espeditorulă va fi arătatii în acestă modii
uă sumă

otărită,

ca

interesă

la

predarea,

în |

timpul cuvenită, calea ferată e datâre a face
indemnisarea stricăcinnei dovedite
şi peste suma,
taxeloră transportului până la implinirea sumei
declarate.
|
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GENERALE

ȘI SPECIALE

PENTRU

TRANSPORTUL
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CALATORILOR BAGAGIULUI SI MARFURILOR CU VITESA
MARE SI CU VITESA MICA

TABLA MATERIELOR .
1. Copiii în vârstă mai mică de câtii de trei
ani suntă liberi de plată, cândiă vorii fi ţinuţi
Condiţii generale pentru transporturi (s'aiă pe genuchii acelora, cari îi însogesciă. La casti
înaintată D-lui ministru).
contrariit se va plăti. pentru dânşii jumttate
Tarifa, No. 1. Pers6ne.
prețulii de parcursii.
No. 2. Trenuri s peciale de persâne,
»,
Cândi mai mulți copii în vârstă mai mică
No. 3. Bagage
de câtit trei ani suntii întorărășiți de uă sinNo. 4. Mărf. marevitesă (mesagerii). gură persană, n va fi liberii dintre dânşii de
No. 5. Cadareri (sicriuri),
câtă ună singură copilă, 6ră cei alți vorit
No. 6. Ecuipagiuri, trăsuri ordinare |plăti fie-care jumătate preţulii de parcursii.,
şi altele pe râte şi pe tape.
Copiii de la trei ani până la dece ani plăTarifa No. 7. Animale. tescii jumătatea preţului.
No. 8. Mărturi de mică vitesă.
Copiii de etate mai mare de câtă dece ani
Condiţii speciale.
plătescii preţulii pe deplinii;
Ar&tătorulit kilometrilorit.
2, Biletele liberate după plata taxei vorii
Table pentru caleululi tarifelorii de transport trebui a fi examinate îndată la priimirea lori.
pentru bagage și animale
(se află în lucrare),
Reclamaţiunile posteridre nu voră fi luate în
Clasificaţiune de mărfuri.
consideraţie ;
Tarifele staţinnilorii (se află în lucrare)
3. Trecerea de la, uă clasă mai mică la uă
Tarife speciale. |.
clasă mai înaltă este admisibilă totii-d'a-una,
Anexii.
plătindu-se diferinţa taxei şi pe câtă timpu se
vori mai afla locuri slobode în acea, clasă
TABIFANo.L.
!mai înaltăș:
'
»

E

4, Pentru întrebuințarea

Taxă pentru transport
'de fie-care persână |
şi kilometru cu trenurile ordinarii

1

|

II

|

III

prinse în acele cupeuri s6ii vagâne;

CLASSA

5. Minimum

BARI

13

Î

tru 8 kilometri;

centimes

9

6

,

taxei de plătită este aceea, pen-

„

6. Militarii români

purtândă

uniforma

seit

învestiți cn unii ordini de servicii în regulă

plătesci, atâtiiîn servicii câtii şi afară de serviciii

()

numai jumâtate a taxei a, locurilorii ce vorii ocupa.
TARBIFA
PREŢURI

SPECIALE

“Taxe de transportă
2
3
Pentru

esclusivă a unorii

|părţi a ragânelorii (coup6), precumă şi 2 vagânelorii de salonit si separate, va trebui a
se cumpăra atâtea bilete câte locuri suntii cu-

adusi înadinsă ”

vîtii de cătro

după cerere.

liția calei

ată

po-

.
centimes (E fie-care kilometru

1

1

100

|

100

6

Taxă de manoperare de fia-

Taxă de asceptare
peste timpă otăritit
pentru pornirea de

i
care tren special
| jc.caro

şi q

adus. most ântăitt

comisionatăi

Bani:

200

5

4
Pentru fio-caro
” osio 2 unul vagon înanuis de-

căi de pors6ne, | cerere stii otă-

j

2.
PERSOANE

pentr u trenuri speciale de persâne

Pent:u fie-care | Pentru fie-care
osie a unui va- | osiounui altii vagonii de salonii | gonii, adusi după
d

locomotivă

No.
DE

|

50

|

Banii

jumătate

oră incepută

d

*

de fie-care tren

5000

| — 10,000

(D) La transportarea cu trenuri accelurate adii de curieri, societatea căiloră ferata va avea dreptulă
dea spori prețurile
de mai susii cu 20 la sută, cu condițiune ca viteza medie a aceloriitrenuri să fă minimum de 40 kilometri pe oră, :
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ALE

MINISTERIULUI

1. Taxa desemnată sub 4 se va plăti atunci
cândi unit vagonii anume desemnată din partea celui ce a desemnată trenulii, va trebui a

se aduce de la uă altă stație sâii cale, la sta-

ţia de pornire a trenului speciali, şi anume
pentru spaciuli parcursă în urma, aducerei;
2. Taxele pentru trenuri speciale ai a fi
plătite de uă-dată cu comisionarea. lori, şi nu
vorii fi restituite în casii cândă trenulă s'arii
contramanda,;
3. Trenurile speciale ai a, fi comisionate în
stațiunile principale celă puciniă cu trei ore,
şi în cele-alte stațiuni cu 24 ore înaintea pornirei acelui treni regulatii de călători ce le
precede imediatii;
4. Ora plecărei se va otări de către șetulă
„staţiei de plecare, şi va”fi observată intocmai,
căci la din contra, se va, plăti taxa pentru
asceptare desemnată sub 6, chiar înaintea pornirei trenului speciali;

5. Dâcă, şi câtii de

muitii

tre șefulii staţiei de plecare. In nici unti casii

nu se va ține unii trenă speciali mai multiă
timpii pregătitii pentru pornire, de câti până
ce taxa pentru

asceptare

va

egala

suma

de-

pusă pentru taxa de transportă aceluiaşi trenii,
afară numai cândă uă nouă taxă se va depune din noi, cu consimțimântulă administrației
calei ferate.
In casulă cândii starii cureni după tarifa obicinuită, pentru numărul persânelori: sâă
altorii obiecte transportate cu tren specială,
uă taxă mai mare do câtii mai susiă fixată, atunci se va percepe

pentru

La unii escedeută de greutate de bagagiă, acestă taxă se va socoti împreună cu prețulii
relativii de trausportă;
'

3, Taxa pentru escedentulă greutăţei a ba-

gagiului se va socoti din 10 în 10 kilograme,
aşa, în câtii fie-care 10 kilograme începute se ,
vorii socoti ca, 10 kilograme întregi;
4. Minimum taxei este acea sumă care s'arii
socoti pentru 8 kilometri;
5. Dlagazinagiă,. Neridicându-se bagagiulii
până în 24 ceasuri după sosirea lui, se va percepe 15 bani de bucată şi pe di, drepti magazinagiii.
|
TARHIFA
MĂRFURI DB MARE
Taxa

timpii va trebui

a se ţine pregătitii uni tren specială după
trecerea, orei de pornire, acâsta atârnă de împrejurările circulaţiei, şi se va otări de că-

asemenea

speciale taxa după tarifa obicinuită ;

trenuri

AGRICULTUREI

No. 1.
VITESĂ (IMesagerii).

de transportă pe fie-care 100 kilograme
şi pe fie-care kilometru, .
Bani
centimes

5

1, Se ra considera ca, mărfură de transportii
accelerate sii mesazgerii tâte mărfurile pentru
cari se va cere termenulii de transportii celă scurti, care este otăriti pentru mărfuri de
mare ritesă.;
2. Expediţiile mai mici de câtă 5 kilograme |
se vorii socoti dreptii 5 kilograme, şi greutatea
escedentă peste acâsta se va socoti drepti 5
kilograme; aşa, în câtă fie-care 5 kilograme în-

cepute se zori considera că fiindi depline ;
3. Afară do taxa de transportă se va

leva, şi uă taxă de manipulațiune de câte

pre-

15

bani pentru fie-care 50 kilograme începute;
4, Minimum taxei de perceputi va fi împreună cu taxa de manipulaţiune 60 bani pentru
fie-care expediţie de transportii accelerată; .
5. Predarea mărfuriloră de mare vitesă la,

6. Transporturile militare, adică militari în
corpii, cai, bagagiuri, efecte militare şi materiale
de resbelă se vorii efectua plătindu-se jumătatea stațiuni va trebui a se începe şi a se termitaxelorii după tarifele mai susi specificate ;
na în una şi aceeaşi qi, pentru expedițiile ce
7. Comisionarea unui trenă speciali va fi se faci pe basa, unci singure declaraţii. După
acceptată numai atunci, cândii îapregiurările
trecerea acestui termenii se ra socoti câte 15
circulațiunei vorii admite pornirea lui;
bani de fie-care coletii şi pe fie-care qi dreptă ”
8. Minimum taxei pentru uni trenă speci- mapazinagiii ; şi adică pentru fie-care parte a,
ali de persâne, este pentru fie-care kilometru expediției, de la qliua predărei efective către

10 lei noi, şi în total 200 lei noi.

administraţia calei ferate, penă la diua predă-

TARIFA

Tei alii întregei cătăţimi, conformii declarațiuuei.
Pentru mărfurile de mare vitesă se acordă
unii termeni liberii de magazinagiii de 48ore

No.3.

BAGAGIU (escedentulii greutăței)
Taxa de transp, pe fie-care 10 kilog. şi pe kilom.
Bani
centimes

0,50

1. Pentru fie-care biletă întregii se va acorda uă greutate gratis de 25 kilograme; pentru fie-care jumetate biletă uă asemenea, de
12,50 kilograme ;
2. Bagaziuli este supusii unei taxe de ma-

Dipulaţiune de 20 bani pentru

fie-cară biletii,

după sosirea loră. După trecerea acestui termenit se va socoti câte 15 bani pe gli de fiecare coletii;
6. Pentru avansuri peste 5 lei noni se va socoti
3%, alii sumei avansate, drepti provisiune. Pentru rambursuri, cari se voră elibera predătorului după plata efectuată din partea adresantului (spese după intrare), precumii şi pentru
avansuri până la suma dedlei noui, se va preleva uă prorisiune de 1%, alit sumei rambursate.

Minimum

provisiunei percepute va fi 5 bani.

COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILORĂ PUBLICE

TARIA No. 5.
SICRIURI,

axă de transportii pentru un sicriti şi pe
kilograme

CU VITESA MARE

pentru fie-care bucată şi do fie-care di;

| GU VITESA MIOA

300

Bani
Centimes

|

Bani
Centimes

Minimum taxei de perceput
fi de 50 lei nout,

ună

7. Trăsurile administraţiei militare româue
se voră transporta cu jumătatea preţului după,
tarifa, de mai susii,

100
sicriă

va,

TARIFA

TARIFA No. 6.
ECUIPAGIURI, TRĂSGRĂ ORDINARE ȘI ALTELE
PE ROTE ȘI PE TAPI
Taxa de transport pe bucată şi kilometru
i
ii
l
sli

TRANSPORT

“Trăsuri pentru 4
înși neîncăreate,
furgone deşerte,
trăsuri de postă,
tulumbi, cară de
apă, trăsuri de
pacheturi și de
mărfuri mai mari
de cât pentru un
cal şi neiacăcate,

pentru

vitesa
imare

vitesa
mică

transport

'Trăsuri de voiagiii
încărcate, trăsuride
curte pentru4 inşi,
oranibus neîncărcat.
dilepenţe,
furgone
încărcate, trăsuride
postă, cu mai mult!
de câtă 6 locuri.
trăsuri de panoramă
şi alto asomenea,
trăsuri de mutat, a
căror încăreare nu
va necesita mai mult
de cât un vagon al
calei ferate,

vitesa | vitesa | vitesa
mare | . mică
mure

| vitesa
mică

BANII

60

_|__30

|

10

|

35

mare

mică

100

|

50

- 1. Trăsuri cari nu suntii menţionate în cele

ANIMALE

[Cu vitesalcu

maro

vitesa

-

cu vitesa | cu

mică

mare

vitesa

mică

BANI

36 _|_18

|

36

| 18

CATEGORIA

[|

30

|

15

IL

Boi, tauri, vaci, catâri, mânzi mai mici de cât de unu an
basa taritului pentru fie-care kilometru

a

pentru mai
1 | pentru 2 | pentru 3 | pentm 4
mulţi
de cât 4
bucăţi din aceeaşi expedițiă
[sa
ş
2
s
|e
s
3
«le fie-care

8 S3 | Ei 9sa Sel
ee | del Sl vaca
aj >E | > âl P Elvites,|vitesa

Selzalzil

|

DR

do fie-care bucată
—— a

cu vitesa|cu: vitesa|

pentru

cu

No. 3.

CATEGORIAI
cai şi mânzi mai mari de câte unu ani
" Basa tarifului pentru fie-care kilometru
pentru 1
|
pentru 2
jpentru 3și mai mulţi
bucăţi din aceeași expediţiă

CLASA
Xsuri ne înfundate cu un scaun
pentru 2 inşi, trăsuri de vinat, neitic€nci, brisci,furgona mici pentru
expeduirea corespondenţeloră, cară
de amuuiţiă, cară
de transport cu un
cal gi trăsuri nesăverşite de tot felul,

53

va fără osebire de clase câte 400 bani de bucată, ;
:
6. Dâca ccuipagiurile scit alte trăsuri nu vorii
fi rădicate până în 24 ore după avisarea, loră,
se va, percepe dreptii magazin gii câte 200 liani

e ls

ls

le

lee

BD

30
| 15

trei clase de mai susii, se vorii calcula, după
analogia a unei din aceste trei clase;
2. Ecuipagiuri, trăsuri de mărfuri sei de alte

lg | 8

160|30|72|83

SŢ50Ţ451 2010

CATEGORIA

feluri, se vorii admite numai atunci la transportii, cândă lărgimea şi înălțimea lorii vorii

“|maro|mică

ANII

LII.

corespunde condiţiunilor esploatărei, adică când
nu yorii fi mai largi de câtă 2, 5 metri, şi
mai înalţi de câtii 3, 6 m:tri de la platouli

vagonului ;

a

3. Trăsuri de mărfari sâă de mutatii mobile,

încărcate, plătesci afară de taxa de mai susă

încă și pentru greutatea încărcării lori, după
tarifa şi clasa, privitâre, şi relativii după taxa
de mare vitesă;
4. Pentru ecuipagiuri, trăsuri de mărfuri s6ă
altele, şi pentru sănie, cari după scâterea r6telorii, tapeloră și ciştelori, voră fi aduse 14
predare, și nu rorit necesita, iv privința mărimei lorii unii vagonii întregi, se va, plăti după
taxa clasei ISI de mărfuri şi dugă, greutatea
EI
loră efectivă;
5. Drepti taxa de manipulațiă se va prele-

CATEGORIA
oi, berbeci, capre, ţapi şi
berbeci bătuți

IV.
mici şi iedi

basa tarifei de fie-care kilometru
pentru fie-care bucată şi prin expedițiă de cel puţin
20 bucăţi
cu vitesa mare | cu vitesa mică [cu vitesa mare 'cu vitesa mică

Ip

BANI

21705
li
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In staţiunile

V

20
cu

mică

3

cu

mici,

asemenea

transpor-

depuindu-se la staţia respectivă arvuna de 20

cu

mare
mică
BANI

mai

mare

lei noui

mică

1,

1

0

pentru

fie-care

vagonii,

ră

aducerea

animalelorii va, trebui a se urma în termenulă
stipulatăi, căcialtii-feli expeditorulii va, perde
arvuna întregă. Asemenea transporturi trebue

anunciate cu uă qi înaintea pornirei;

CATEGORIAVL
câni
cu
BANII

i
3. La, expediţiuni de animale acategoriilorit
3, 4 şi 5, când rorit coprinde ună numără mai
micii de câtii 20 bucăţi, preţurile mai susă în-

7. Fie-care trausporti de vite va, trebuia fi
însogitii după cererea stației de pornire de unulit sâii duoi Gmeni, cari roră avea a supraveghia, încărcarea și descărcarea precumii şi
transportarea loră,
Aceşti însogitori vor plăti jumătate biletele |
de clasa, III-a. Bagagiulă lori, până Ja 25 kilograme, este liberi de plată. Prisosulă de gre-

utate se va calcula după tarifuli clasei II de,

,
mărfuri ; .
8. Animale de menagerie și selbatice, pasemnate se tori plăti înduoitii și adică până la, 'seri vii, ete,, trebue a fi aşedate în cuşce, cosuma taxci ce s'arii cuveni pentru 20 de bucăţi; şuri .s6u lăgi aerâse şi destulă de spaciâse;
9. Pentru animalele ce ari scăpa, şi pentru .
2. Pentru viței mici cari voră fi transportaţi
cu vaci, mamele loriă, se va plăti numai taxa acei cari ară fi răniți de către cei ce le însosimplă;
“ gescă sâit cari s'ară răni singuri, fiă în tim"3. Iu privinta clasificaţiei diferitelorii soiuri puli încărcărei, ală transportului
s6ă ală descărde porci se observă, că uă bucată până la 25 cărei, nu se va plăti nici uă despăgubire;
10. Dâcă animalele transportate, nu vorii fi
kilograme se va considera, ca purceli, de la 25
pent la 75 kilograme, ca porci slabii, şi do uă rădicate până în timpulii otărită, după sosirea,
greutate mai mare de câtii 75 kilograme, ca, lorii, administraţia căilor ferate este în dreptă
porcii îngrăşiatii. In casi de îndoială anima- a le da în cârmuire pe costulii şi risiculă exlulii se va cântări,
peditorului;
Afară de preţurile de transportă de mai susă,
11. Transporturi de șite ale administrației
se va mai plăti și uă taxă de manipulaţiă, fără militare române, se vorii transporta, plătindeosebire de felulă transportului cu vitesa, mare du-se jumitate din prețurile mai susi fixate;
stii mică pentru:
12. Pentru cai cari nu voră fi ridicaţi în timCai şi mânzi mai mari de câtăj
pulă otăritii prin reglementulă de esploatare,
de ună ant
.
11) bani se va preleva uă taxă de asceptare de 50 bani,

Idem transportați culcaţi . .
Măaari şi viței de uni ani.

.

.
,

= 40
a 80

310

Viţei mică (la matcă) ..
. . = 10
Poră îngrăşați
......
220
Pureei
. cc...
5
Berbeci, oi, capre, ţapi şi ber- o
beci bătuţi.
cc...
35
5
Mii şi iegi,

Câini o...

ss
ou
tu.

Tauri. boi, vaci, catâri şi mânză

mai mici de câtii de uni ani.

5.

pentru fie-care bucată şi fie-care oră;

,

Pentru cele-alte animale se va prelera
mătârea taxă de asceptare:
Pentru vite mari 50 bani

ur-

pentru

curățirea

5. Transporturi de animale cu excepţie de

cai aii a fi aduse în gară la, staţiunile principale celii pucinii 1 oră înaintea pornirii trenului, 6ră când pornirea se face între.9 ore de
nâpte şi 6 ore de diminţă, ele rorii trebui să
fiă aduse în gară înainte de 8 ore stra.

| tru fie-care oră.

câini 20»
TARIFA
MĂRFURI
Taxa

de

transport

|

vagâneluri

La boi, vacă şi tauri, de fie-care bucată 140 b,
Daviţei
50 b.

țde bucată și pen-

»

mici 20

i
Taxe

:

turi aii a fi anunciate cu 24 ore înaintea por- !
nirei;
6. Pentru transporturi mai mari de vite, pentru cari se va necesita celii puginii uni vagonti
întregi, va trebui a, se asicura predarea lori,

fie-care
mare

AGRICULTUREI

de

DE

No. 8.
MICĂ

VITESĂ.

fie-care

100 kilogr.

i!

|

și

kilom,

ii

CLASSA

IC

j

Bani
Centimes

15

j

235

1. Afară de aceste trei clase normale mai
suntii și clasele reduse A, B,C, pentru câteva, articole, precum şi tarife speciale pentru unele linii a calei ferate;

2, Taxele pentru transportulii mărfuriloră s

COMERCIULUI

ŞI

LUCRĂ

vorii calcula după clasa, în care
așegate,
conformi clasificațiunei mărfurilsuntă
ori,în câtă nu
tori

exista pentru unele feluri sei
direcţiile
tarife speciale. Pentru obiecte
cari nu vorii puteafi asimiliate cu una din clase
le relative, se
va calcula dupe clusa II-a;
3. În casă dea se preda mărfuri
de diferite
clase cu uă singură declaraţiă,
calcu
care clasă deosebită numai atunc lulii pe fiei
admite, când aceste mărfuri vorit se va putea
fi despărțite
intr'unii modă în câtii fie-care
fi cântărită în deosebiti. In casti felii va putea
talulii acestori mărfuri se va, calcucontrarii tosă cea mai mare, Ja care aparţină;la după cla4. Saci goi de făină şi de grâne se
porta gratis îndăreptă. Domnii comer vorii transcianţi cari
Yorii să se bucure de acâstă înles
"la expediţia mărfurilorii de unde nire, vori cere
porne
unde sosescii transporturi de făină seii, stii
ne, uă retur-recepisă, pe basa, declasei de grăraţiei originale. Transportul gratuitii al
sacilorii goi
se va, efectua numai pe basa retur
-recepisei, şi
în

RILOR

PUBLICE
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,

La mărfurile pentru cari, după stipulaţiile
tarifelorii, se acordă ună termenă liberi de
magazinagii, mai mare de câtii 3 dile, sevorii

socoti Duminicile şi gilele de să&rbătâre ca dile
de lucra;
.
10. Pentru articole în genere escluse de transporti, şi numai condiţionalmente „admisibile,

deosebiti. menţionateîn reglementuliide esploa-

tare, precumii și pentru iânii, paie şi materiale
minerale de iluminare, nu se va acorda de
felii uni termeni liberă de magazinagiii ;
..
11. Taxele de magazinagii se vorii calcula
precumii urmeză ;
a. Pentru mărfuri obicinuite câte 5bani pentru fie-care 50 kilograme şi pe di, cu începere
din diua ce va resulta din disposiţiile de mai
susii ;
:
-

d. Pentru lemne de construcție și de lucru
brute, ardesie, ferii brută şi materii minerale

petră de construcție, cărămidă, pământii, esuri )

de arsă icărbuni de pâtră), se va socoti 2bani

pentru fie-care 50kilograme şi pe di,cuincepere
termeni de uă lună de dile, care
coti din diua, predărei alti expediției se va so- din gina a 4-a;
cores
punc. Pentru lemne de arsii se va socoti
fătâre de făină stii de grâne;
40 bani pentru fie-care stânjeni şi pe di,câte
După trecerea acestui termeni,
cu
ficiulă pentra transportul gratu expiră bene- începere din giua a 4-a.
.
ită alii saci12.
Cândii
trămițăto
rulii
stii priimitorulă arii
lori goi;
.

5, Mărfurile de uă greutate mai
mică de câti
25 kilograme; se vorii socoti
ca 25 kilograme,
€ră escedentuliă peste acâsta
se va socoti de
5

în 5 kilograme, aşa în câtii fie-c

are 5 lilograme începute vori fi socotite
dreptă5 kilograme pe deplini.
Afară de taxa transportului după
va mai plăti pentru fie-care 50 kilo tarifă, se
grame începute, uă taxă de manipulaţie,
şi
tru mărfurile de clasa 1, II, Şi III, adică, pen5 bani,
Mărfurile transportate după clase
B, C și după tarife speciale, vorii le reduse A,
fi încărcate
şi descărcate prin transporta
respectivi.
Decă, însă acestă manipulațiuntorii
e se va efectua,
prin administrația calci ferate,
atunci se va,
preleva uă taxa de lei noui pentr
u încărcată

cere în adinsii cântărirea mărfurilorii, sâii
cândi
predătorulii ară omite a înscrie greutatea mărfei
în declaraţiunea, sea, se va, plăti câte 4
bani
de fie-care 50 kilograme dreptii taxă de
cântărire.
,
.

Pentru lemne

de construcție

şi de lucru,

petră, cărămidă, pământă, nisipă, petrişii, lută,
ipsos, esuri brute, ardesie, terii brută,
materiei minerale de arsă (cărbuni de pâtră)

grâne, sfecle, legume, semenţă, de ini, cartofi, ,

gunoiuri de totă felulii şi turte de oleii,
se
socoti taxa de cântăritii cu 1,5 banipentruva
fiecare 50 kilograme;
18. Pentru obiecte cari din causa lungimei
loră, vor. putea fi transportate numai pe
vag6ue de platformă, taxa de transportă
se va

calcula fâră a ţine semă de greutatea
şi asemenea pentru descărcată ;
fectivă, după capacitatea încărcărei
7. Minimum taxei de plătită pentr
pediţie este de 50 bani în care sumău uă ex- nelorii întrebuințate pentru aşedarea
este deja lori, admiţendu-se însă atuncă pentru
cuprinsă şi

taxa de manipulațiune ;
8. Predarea mărturilorii ce voră
fi
pedia pe basa unei şi aceleeaşi decla a se exraţii, ra
trebui
a se începe şi a se săvârşi în acceaşi
di,
După trecerea, acestui termini se
magazinagiulă mai josii fixată, şi anum va plăti
e pentru
fie-care expediţie în parte, din Qiua predă
fuctive la calea ferată, per la diua cânâ rei ei întrega
expediţie

lori e-

a vago-

obiecte-

fie-care
osie a vagonului uă greutate de celt multi
2500 kilograme.
Marfa, trăgând mai multi de câtă 2500
kilograme pe osie, calcululă taxei se va
urna
după greutatea, efectivă ;

ali

14. Efectele militare și materialulii de resbelă
administraţiei militare române se vorii

transporta cu jumătatea prețuriloră mai
va fi efectuată contormiă
susi
raţiunei ; menţionate.
9. Pentru rădicarea mărfuriloriidecla
sosit
e
se
aIn
privința
obiectelo
riă
cordă uni timpi liberă de magazina
accesorii Ia, materiagiă de 3 lulii

de resbelii, cari însă nu sunt anume
gile, avândii a se socoti iua inmânărei avisu
deca diua cea d'ântâii. Decă în termenulii lui semnate în clasificaţiunea mărfuriloră, se va,
celii
procede
ca
în
privinţa mărfuriloră de clasa 2-a; .
liberi cu escluderea Şilei d'ântei,
va cădea
15. Pentru avansuri mai mari de cât 5lei
Duminică sâii sărbătâre egiuită, atonc
iterm
enuli
i
nuci
se
va prelera uă provisiune de 3%, a
menționată se va prelungi în propo
rţie.
sumei avansate,
.
”
”
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Pentru rambursări cari se vori elibera predătorului după plata lori din partea adresantului, precum și pentru avansuri până la 5 lei:
nuoi se ra preleva 1%, a sumei rambursate.
Minimum provisiunei va fi de 5 bani.
„16. Încărcarea mărfurilorii la camine : precum şi descărcarea de la, camine, în magazia,
de predare, privesce pe transportatorii respectivi. Decă însă acâstă lucrare în casuri escepționale se va, efectua prin administrarea călci
ferate,

atunci

se va preleva

uă taxă de 5 bani

pentru fie-care 100 de kilograme.
acestei taxe va fi 5 bani.
Condiţii

Minimum

AGRICULTUREI

împovăra vag6ne peste capacitatea loră, atunci
vorii plăti despăgubirepentrustricăciunea causată, şi afară de taxa transportului pentru es-:
cedentulii greutăţei, încăintreitulii acestei taxe
ca amendă. -

6. La uă nedrâptă declarațiune a greutăţei

sâii conţinutului, se ra prelera, afară de plata
neajunsă pentru transportii dela staţia, de plecare pânt la, ioculi destinatii, uă amendă care
se va fixa înduoită câtă suma cuvenită pentru
taxa tăgăduită.

7. Mărfuri a cărora încărcare şi descărcare

se îngrijesce de către trămițători, trebuesciia
-|f încărcate sâit descărcate în termenii de 12
ore după predarea, vagâneloră, (timpulit de la

speciale

1. Articole primejdi6se de foci, cu însemnarea «Gara restant» nu vorii fi priimite latransportii.
2. In casii cândi predătoruliiva retrage mărfuri deja, predate, din motive arâtate la $ 13
alii stipulațiunilorii de transporti, se va, preleva

6 ore stra până la 8 ore dimincţa nu este so-

cotitii în

acestii termenii).

”

După trecerea acestui termenii se va preleva uă amendă de ună leii noii pe ceasii pentru fie-care vagoni,
$. In privirea mărfurilorii a cărora înciircare şi descărcare se îngrijesce de către transuă taxă de manipulaţie de 5 bani pentru fic- portatorii respectivi, calea ferată nu garantâză
care 50 de kilograme, și deosebiti taxa trans- pentru nici uă lipsă sâă pagubă afară unde
portului pentru distanța în care marfa priri- S'arii dovedi,că acestă pagubă sarifi causatii.
tore a fostii deja, transportată; asemenea se prin vina agențilorii societăţii,
vorii mai percepe şi cele-alte taxe cuvenite,
9. Calea ferată își reservă dreptulii de a transprecum pentru cântăritii, ete.
porta mărfurile claselor reduse A, B, C, pre3. Decă mărfuri deja predate, vorit fi re- cum și mărfuri cari se transportă după tarita
trase din: magaziile scă vagâne, chiar în stație specială în vagâne neacoperite.
Ia
unde suută priimite la transportii, şi din alte
Escepţionate sunti acele mărfuri cari, după
motive de câtă acele prevădute la $ 13 ali sti- natura lorii, suferi, prin influențe rremelnice
- pulaţiunilorii de transportă, atunci se va, pre- vre uă pagubă.
|
leva magazinagiulă cuvenită, uă taxă de maDâcă însă trămițătoruliiva cere anume trausnipulaţie de 5 bani pentru fie-care 50 de ki- portarea în vagâne acoperite, atunci se va solograme. şi cele-alte spese accesorie,
coti taxa transportului după tarifa, clasci 1-a.

4. In casă cândă trămiţttorulă mărfei va
10. Blanchete de declaraţiuni pentru transcere înapoiarea, ci la uă altă staţie de câtii portii, se vorii vinde la t6te stațiunile cu preţii
la cea destinată, și dâcă administraţia calci de 5 bani pentru fie-care bucată.

ferate consimte la acestă cerere, seva preleva,
pe lingă taxa transportului pentru distanţa

parcursă, uă amendă de 15 bani: pentru

care 50 kilograme.
5. Dâcă trămițătorii de mărfuri

cari,

fie-

după

stipulațiunile transportului încarcă singuri, arii

11. Pentru fie-care obiectii predată la transportarea cu vitesa mare sei mică, se va elibera după cerere, în Joculii unui duplicatii, uă
recepisă de' priimire, pentru care se va, preleva
uă taxă, de 10 bani.

CLASIPICAȚIUNE DE MARFURI
OBSERVAȚIUNE
Pentru calcululi taxelorii de transportii, mărfurile sunti împărțite în 6 clase și adică; I,

II, III, A, B, C.

Taxele claselorit I, II, UI, suntii aplicabile ]a ori care cuantitate de mărfuri.
Pentru clasele reduse A, B, C, se otărasce
uă greutate de 10,000 kilograme.

Cuantităţile mai mici scii prisositore se vorii
calcula după clasa I, dâca însă taxa socoiită
după tarifa clasa I sari sui peste aceca pentru
10,000 kilograme după clasele reduse, atunci
se va aplica tarifa pentru 10,000 kilograme
după glasa cea, redusă.
Obiectele escluse de transportii sii numai
condiţionamente admise, suntă în clasificaţiunea mărfurlorii deosebitii însemnate, şi adică
|eeă dânteiii cu * şi cei din urmă cu **

|

„ COMERCIULUI ŞI. LUCRĂRILOR PUBLICE
CLASA

fi.
a

Acidă Maloc .

.

*rAcidi arsenice,.
Acidă borosier .

Acidi de bor.

,

.
.

.

i,

.

.

.

n.

RO)

.

o

a

ee]:

**Acide miuerale. nenumite în alteclase|

*rAcidă de silită. .
wâcidă de sare. ,
Ace ..,,
o co.

Anisonă dulce,
Mntigaități,

Li.
LL.

Apa amară. €
Apă de Colognia.

“I,

Acidii de carbolii (Phenyiii şi acidă Phe:
Acidi de oţetă

=

II.

d
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I.

,,

CLASA

,...
oc.

fAparate chimice, farmaceutice, fisicale.!
e
. ..,..

Aparate pentru ghâă,

“jApă de

feri)

ruginăde ;feră

.

î.

Văparate-pentru gazi

. L . Apă de pază .

.

.

ŢII.

c

.

j-d,
II, -

. ....]

(argăseală

de

...

IL

IL

III.

..

B. - j**Apă tare.
[sl
B. : [**Apă de aramă (vitriolii negru). .
II. - [Ape minerale,
îm
ee.

.

Le.
A TILL

IL

B,
|...
I.

Ace cu gămălie. .
IL
Apă de soda .
Ce
**Aetherii (nedeosebite în numirea, lorii).| II. Apă dulce şi apă
demare.
...
1
Aetherii de fructe : şi. esențe de fructe
: [Ape medicinale cu, escepție de ape mi-l]
artificiale
cc.
nerale,
,
Afine.
SARE
Rr SRR
A

Agrige
Alabasteră.

în...
...

Albumini (albuşă de oi).

.

.

Articole de. albastru, vedi articolii de
pâtră.

..

.

- [Arachide (ouci de pământă). .. -

.

Arancinie
o
eee.
Argentanii și argentii hache (crudii).
Araci,

=>
NR

-_
RR

.
Alizarină.
.
Alizari .
o
. .
Alcali minerală și vegetabilă „..,.: .
-Țârrowroot , ,
Alcaloide(nedeosebite în numirea lorii)
„MArsenică (cobaltum, pâtră pentru mus-|.
Alcoholă (în butție). ...,...
ce, făină de otravă fumul colibelori)
Alcoholă in lăg) . ..,
Aramă de ciment.
.
Almey (Augennicht).
„ JArgintă de China, nelucrată, -. .
" Aloe sâă lemnii de agallochi |
Argintă de. China lucrati
Alpaca crudă. .
n...
Ardasie pentru acoperemântuli caseloră| Alquitâne (metală de făcutii 6le),
Articoli pentru drumi de feri: banda.
Albie pentra pâne şi pentru nutrimengiuri, perine, arcuri de vagâne, dis-| .
tulă viteloră ,
curi, invertibili desfăcute, schimburi,| !
Albă de barştiă (și albii permanentă)
stative la schimburi.
..
Albă de plumbi: (argiati de Veneţia, de]
Argaserie (nedeosebite în numirea lori)
Krems, Olandă, Tirşi oli
franţuzesi
cii) **Argintii viă de pocnitii (esclusă de transAămie.
.
porti) .
Albi deci, . .... ,,
Argint vii în serone (vase de feri) .|
Aluaturi. prăjite şi uscate » precumii maAramă în trunchi, rosete, bucăţi, precarne, mazesi, fidea „..
.
II.
cumă veche şi spartă ,
... .
Alice,
a...
ŢI. Aramă albă (arginti hache)..
,
Albi.
cc...
IL
Arcuri pentru locomotive ... .
|:
Anivauth (asbesti) , . ,,
dl
Arpăcaşi ,...
nete
e.
.
Ammoniacii,
A
IL
Arme de tâte, felurile. cu escepțiune de
Ambalagiuri întrebuințate de ori-ce gel. . tunuri. ,,
.
.
nere, precumi: balonuri, buţi şi lăgi
Asbestii (in de munte) . 1...
|
(cu mai pugină de. câtă. 3 metri diaAsfaltă şi petră de asfaltă . 1...... .
metru. ]a. fundi) coşuri, cușce și c.1.|
A:
Astrolabie și înstrumente. astronomice! .
Ambalagiuri noui nenumite la alte clase! II.
Ascernute deost
. . . . « d.
ADAnas
n e e e e e m.
.
II.
Aţe de bumbăci ,
Anatronă ..
e
tc...
-I,
Aţă de bumhaci
...,.,
Anisă (sămânţa), ......
„l
.
Aţă pentru facle. .
Ancore şi lanțuri de ancore. , ,
IL
Ață de inu...
Antimoniun ...,.,
a.
Ie Aţe (âre de tâte felurile) ...
,
Animale împăiate.
III,
Aţă de harrasii, precumii şi aţă de lână
Animale morte afară de vinati . - |
1, Augennicht (Almey, Nicht, Nihilum, flori! . .
Animale. vii în cușci și coşuri
„| UL
de zincă) ,

Animale țestâse (stridii, raci de mare,
cravă, brâscă ţestâsă, melci),

.

.,

IL.

Auripigmentiă. (opermentăi galbeni de vă.
jâitu, galbeni de. regele) .... e:

I.
[,

.
IL.

RAR
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| crasa]

.

"TL

„Aură și argintă, precumii şi miirfari de
aură și de argintii : numai după

venţiune,

con-

*Aurii şi arginti de pocnităi (esclusăi do
transportă).
,
Azorii (postavii grosi numiti i «Lodenii»)

II.

țBorase

.

II.

Il.
„II:
C.
C..
I.
IL

Batistă (vegi mărfă de bumbacii).

;

Bandagiuri (martă de feri).
Bandagiuri. chirurgice.:

TI
IL.

tase) ..
Bidinclo- de pără de porciă şi stergători
de pări de porcă.
Balsamă de Canadia,.

“IL.

Bani, cu escepţie de moneta de alarai

numai: după uă convențiune. . .
Băuturi nedeosebite în numirea lori.

Băzico de moruni.
Bani de aramă.
.

.

..
”

..

"și alte materiale de edificiuri făcute!
de betonă
.

Beton (mărfuri) altele, procumă “lucrările
de modelă, ș. c.1..
. . .:; |

Bere în butâe..
* Bere în:lădi «

.

Băuturi musante cu oscepție de apei mi

nerale.

-. ..

.

Bijuterie (marfă de)...
Bilarduri: desfăcute.
.
Bimasi (Qemne de). ..
.
Bismuth: (Vismuth).
..
Biciuri şi tocuri de Dice. . i
Blende (ainerala de: zinci).
Blănăriă,
î...
Blane şi blănăriă
|
Bobiţe de Avignon (bobiţe de eruce) «|
„ Bobinetii de bumbaci.
. .
Bobiţe prâspete şi uscate, precuzaii :
berberiţe, mura, fragii, căcădusă, a-|
„fină, c6căze, smeură, „agrişe, borumbica, .
.
sata
ae
sl
Boghead vârtosii [c.
e
Bobit ca nutrimentiă degumă) : + e |

Bobi medicinal:

seci...

“i

e

.

sc...

,

Bonesige. (clei).

„...

sc.

,

..

.

..

.

.

1...
.

.

.

|

.

II.

I.
IL.

A.
[.
IL
II.
II.
IL.
I.
“II.
C..
I.
II...
- IL.
IL

.

.

.

[ce
..
. . . .

C.

!

II.

IL.
I.:
IL.
:

con-!

Burete .
WBucate gătite.

. .

C..
II.
L.:

.

tra necurăţeniei. . .
cc.
fBumbacă, mărfuri împachetato” ..

.

L.
B,

sticlei
.
d

„fără embalagiă şi fără garanţie

porti.

L..

uscate.

[Burete .
.
|Bumbacă în baluri cu ecrcuri. "de ferii
fBumbacii nestrânsă. . »
(Bumbacă mărfuri ordinare, adică: Par.
chentii crudă, batistă, calicotii, chaly,|
molinosii, costumuri coeperă, shirtingă

Buţi gâle noui.

IL
IL,

II.
II.

II.
Î.

-

(Brosce ţestâse,

B.

|

$Buţi întrebuințate vechi (regi “ambala:
giuri). ...
-.
d
fBurdufari de corni ţBumbacă de pocnitii, esclusăi de trans.

IL,
IE.

i

Bâţi de lemni,, de îrestic, os a peste,
Beojină (alei de cataranii de cărbuni)
Betonii şi cărămiți de betonii, precumiă

MBolusă

“lBombâne

|orasa

Bobiţe de juniperiă; prâspete și
“* IBriquesti
II. '[Braunstein (săpunti la fabricaia
"
metalii de Weichmanzan),
Bristol .
o . .
Bronce crudi
.:. sk.

Balsamuri (nedeosebite în numirea lori).
Barhentă (regi marfă de. „bumbacii) DBavage.:
..
Barytii acru puciosii. " Basaltii crudă,
Basaltă lustruită,
.

Bavelle (josătură din ronășiţele deema=

DENUMIREA MĂRFURILORU

""

- B.

Badianii (Anisci stexă)

AGRICULTUREIL

.

.

.

|
|

ÎL.
IL...

MI.

A...
II.
UI.
IL
II.

“
iCarameli (orange dulci),
.
jCatarană de munte
.
Cadre pe chârtie (fără ramă),

a
II.
B.
II.

Cărbune de pământă . , ,
Cântari de punțile (desfăcute) .

B..
II,

Cadre pe altă materie şi înramate , | III.
Cali (acidă galbenă)..
.
I.

iCântari de punț. nedesfăcute-. Cărţi şi mărfuri de librărie în genere,

precumii: gazete, musicale, charte sci-

| îinţifce

. .

III.
II.

(Cacao , ,
î..
..
II.
|Cachou (eatecn)”
..
..
JI
Cafea
-.,
:
d
IL.
jCalicotiă (redi mărf. de burăbacii) .
îCânepă de Calcuta (Pantă)
.
.
LA
[Calomeli.... ,
.î.
IL.
|Camelinii (călbenuşii de int) |
.
A,
fCamfora
IL.
țCamphină tei materie de uminată)
|Candis . .
. .
I
„ICandite, o...
. . . . . .
IL,
:
Cantaride
IL.
Capul mortuum "(roşu de fr)
B.
IL.
SCardamome , . . ..
e
IL
LL
țOarotte (tutun)
,,
pe
e
IL.
-A.
fCartonă (mucava crudă) - .
IL

IL.

ICartonage (mărfuri de) şi lemne de pa:

|
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CLASA

tentă, mâsă de fibre de lemnă, mărfuri de macava, fără cele copriase

Casia (quasia).

I..

-

pac-

nitii) numai sub închiderea, induoită -|

Catun (edi marfă de

bumbaci)..

,

de plumbi: -

jCernelă pentru pardostlă

I.:

pământi "de in

(sare de

Cenuşo

II.

poni) ..
Chaires (scaune "de şine, “legături șine
lorii la încrucișare).

**Cali, acidă de: chloră

DENUMIRE
MĂRFURILOR
A

IL. . Cernclă, oleiit şi politură de

+
.

.

Casonade (zaharii)
Catech (gambir, cuth,

59

..

-

CLASA

Ceară de pe la copaci
....* ...
ÎI,
Ceară de munte.
cc
c.c.|i B.:

sub numirea mărfuri scobite

Castalotte (materie pentru tabacii)
Case (vegi lăgi de feră).

PUBLICE

chichrim-

II...
C

....

IL.

jCimentă,.
acad
Ceară de pământii - e

I...

4Cercuri pentru Daţi.
: ACesele „.,.
eee
A.. MCereşi . eee

at]
B..
pe tie
Te
TE

Cesele de cai.

IL.

B
B.

IT

Cercuri şi balamale de râte i feri. |

.

Caaiiă

IE

.-.
Cazanii de aburi
„aa e a] Ile: [Cernelă şi pravii de cerndlă
1,
Cântare decimali desfăcute...
| :07 „[Ceasornice de tâte felurile..
„ Cântare decimali nedesfăcute . . . „| IML.
[Ceră, şi fabricate do câră acdeosebite
Cafea de ehinţi ete
cete se]
LT: | în numirea loră
cc...
Cartofe
.
Cataranii de. pământ" cspttei

Cafea, de smochine

Carne

prâspătă,

sărată.

...,

!

.

afumată, în

Cafea de hrișcă .

-|

Gânepă « 3
ema
eee
Cârbuni de lemn...
. ..
Capre...
Cărţi de” joci, "de visite, seiințifcă. .

Caşcavală şi brânză. . ..;. .
"Cassa şi scrine de feri...

>...

cca...

..,

buri ..

...

Cărămidă

a...

pentru pardoselă.
.

de. zidărie cu
e esceplie celori

de chamotte. . .
"Cataranii minerală. ,.

.

.....

„.

Căpăţini de râte de lemnii crudă |.
Căpâţini ' de .râte lucrate,
.
Cartuşi gâle.. ..
î o co oc

**Oartuşi împlute
Carne sărată .

..,

,

Î

Cărbuni de desemni

Cassia de

trestiă

.

+

.

|.

...

Castane sălbatice ..
Cafea de sfecle.. . .

.

Catifea. şi fabricate de catifea

de ori-ce feli.

II.
II.II,
1...

- I.
Le

III.
IL.
II.
I.
I..

.....,

$

lucrată

....
| a.

.. .

cc...

II.

I.
I..

IL.

:

IChloreali (leşie de janell, cali, sub-chlor| .
acidă şi natronii de clorii). ,. .. .
I.
IChlorcalium (sare. digestivă, Liquid: sapunari,. caliacidiă sărată) . .
|

Chloroformiă .. ..

:
Ii

î..

|Chinge (mărfară de funărie),

I.

IL:

Chimionă
.Li:
ÎChibrituri de lemn şi de cârd IL
Chirii de asfaltă. .
i.
LB.
Ciocolată.
.:
a
IL:
|Cicâre şi făină, de sfecle loie!
|. Li
eee

ee

iCiuperci

...

Cleiu pentru tâmplari

|Cleii de peşte
|Clopote,

n...

în...

.........

Cleii animali, precâmii: de os, corală,
$_pele.do pesce şi cleiii de pistri |

$Coje de stridii.

“Oâje

de cacao

.

,

cc

sl

A,

L.
IL.

IL.
B,
II.

IL

„LL

I.

PERI

II. jCopaci şi tufișuri în di și “Zaiote .
-. «| *.I.. ICopacă şi tufișuri (viii împachetați)
. «| ÎIL.: 406Jă de copaci (cu escepția, acelorii
IL
medicinale)
I.. |Condeiuri de plumbi (craiâne) ..

C,

II.

Champignon (ciuperei).
.
IT:
țChinaklay (pământ pentru tăbăcărie şi a
dirstirie).
|
C.
(Chlorbaryum (baritii, acidă “aorati)
i L

B.
.jCinge,'cercevele de aurii.
II.
ȘCiocanatura, cu escopţia acorde aramă
II. '[Ciubuce
.,.,...
Sei.
I.

II»

II,

Chali (vedli mărfară de bumbacă) -

Ciderii în butâe.

II.

L
INI.

„TI,

4Chinovarii de pluzabii (șofranit do plumbi
menige)

IT

II,

.B.
LII,

,

C... [Cideri în Qi.
emo
B. '|Cimenti de sticlarăi . .......

II.

„Cărţi de jocă. o. cc...
Caşi s6i brânză.
Căsuţe stă dulapuri de ceasornice
Câţi...
Cârnaţi şi marfă ae câruaţi.

Cenuşe

- e

UL

III.

.-. . .
. ....
-

[Chichrimbariă şi composiţie.

Chichrimbariă

Î

«|
II.
el,

Cazane alte cu esceplia, color dea
Cazanii de aramă
Charte geografice
Candelabre.
Cărămidă majolica,
Cafea, de migdale

I..

es]

emo]

Cadre şi zugrăvirea de sticlă.

Castane,
, .
Cazane de tuciă

ÎC&pă consumatisă .
[Cepă, medicinală şi de for.

saramură

sasa

«

B.
A.

|

a

Îl!
eee

ci

II.

IL:
I.

II.
III,
B.
II. .

ML

"60

LEGITIBI

"»..

Coje de alămâe,

...

cc...

,

sc.

Coconsii .

,

ese

Coji de nuci decocosi

.

ae

...

I.
IL.

o...

e

|. II.

„ej

Î.

«|

IL
B.
II.

4.
Il.

IL.

„ Corintha (stafide depre)
Cospettoni (pesce).
Cârde ue. -maţe .
.

|.
Ii,
II.

.
A

de sârmă...

Câje de'stejari

. ...

i...

IUL.

"oji de inigdale.:

IL.

scoici

-

Coji de stejari. bradi, mestecâniitocată.
măcinată,

Coji medicinale Colecţiuui stiinţinee

.

B.

II.
II.

" Cositor întiailele” „bucăţi, sâtme, bolorani,
table ...
..

Coceni de zahără . . .

Cristală de munte . '. .
Cremoriă tartaro (petză acră) -

. .,.

de tuci crude neisprârite

Culori de anilină

.

Cudbeariă (indigo- “rogu)

Curcumae
Curmale.

..*

-

...

.

.

î.

Colori de pămbnti.

.

.'

îm.
. . ..

.

.......

Curele de machină, .....
Culori de minerale, nedeoscbitein numirea
lori ,..
Pa
Culori de. scoici.
. -.

Cuo de sârmă.

Cue de lemni..

Cue de ţinte.

..

....,....

,..

Cyaocali ..., ....,

|

IL,

1.

IL

IIL.

B.

II.

.

Cusci noui de sârmă, ete. ...,
Cusci întrebuințate Gegiambalagiuri)

Culori de pastel. ...,
Cutii g6le puse una într alta
Cutii altele
.....,

II.

IL.

+

Cutie şi scoici de colori ,

„Colori de lustru,

I.

A.
IL.

Cruci de mormântă şi petro; precumiă şi
monumente

II.

II
I.

.

Cruci de pâtră simple.

[.

“

î

.
.

,.

Cremene
Crepii...,

B

.
.
.

CLASA;

D
.

[Dahăriă de paltină .
pargare....

.
|

lpaharolă de Saturn

(Damară

A

..

I.
]..

a

(reşină și lustru. de)

.

Te

e

IL.

SDamastă ,
e
ee)
îDahără de hrișcă, îs...
iDabără de lapse ...

IL
I.
II,

ÎDahăriăi cu escepţie de dahără crudă,
iDahăr: crudă ...

Beceraţiuai nedeosebite in numirea

IL.
III.

II.
IL.
II.
II.
Jig
III,

|.
1.

|.

IL.

[.:
A.

loră|

IIL

ÎDâgra+ de peaux (surogati de untură
de pesce pentru tanaci)
, . ... |]
(Delicatesuri
.
|
Dextria

(gama

omeline) .

1.
IL.

de arrobâlă , "leicona,

-

|

T
Deresuri nedeosehite iîn numirea, loră |
IUL.
pesemnuri (velli cadre).
a
“Din: «he animale,
SI

Uâcă,.
aa
Căguri: noui nâle. a ..

Covbre

TI

|

Cosldla .. ..
nem
Cornuri d, cerh
tut n,
i.
Cornuri ii

de

“ DENUNIBEA MĂRFURILONĂ

4 II

..
..,

Corianderă,. ,..

AGRICULTUREI

B.

Cognaciă, . sc... cc...
Colesthar (roşu de feri) .
.
Colodiumi.. .
a.

Colofoniumă _Cobtiture conserve

|euasa

.....

Cobaltă . ic...
Ghochenille, .
înec.

Câje

MISISTERIULUI

DENUMIREA MĂRFUBILORY

Coacsă ,

Cârde

ALE

II
IL.

ÎDovțrexi
(ogari (marfă de), nodestcată, procucu
şi embalagiuri,

..,

Dopuri

IL.

Drojdia, daharului .
Drojdie

de

I.

bere,

LI.

ADrojdie de rachii . . .
forilă (vedi marfă de. inu. păngărie).

C.

ÎDroguerie (nedeosebite în numirea loră)|

Drojdie şi drojdie tescuite
Drojdie uleiuri
ceea

(Drojdie de vină. ..

[Dulapuri de a cloci
ÎDulceţuri

i-a:

.

PE

:

II.

4

[Dulapuri pentru amanți ,
"*Dynanistă (esclusii de transportă) .

T.
1.

IL.
II,

ŢII

E

IRască

A

[Efecte do casă nedeosebito n durbirca loră

Efecte deroiagii

II.

. .....

|Elaanii (oleiă de se)
|Eoziană
. .

[Ecuipagiuri desficute .

IT.
T
Ţ.

Î.

-

|Ecbă do pa la Alpi şi pării de pe la Alpi

|Erbă

:

B.

aromatică, foile şi flori.

,

TU.
|

TI.

TE

|Erbe de „Eulori câje de “culori, rădăcini
de culori.
.
IT.

|Eebe
Erbă
ÎErbă
[Erbă

prâspete
prâspătă
prâspetă
de puşcă

pentru hrana vite'oră
......
..
pentru peruele '
esclusă de transportă

l.
L
UL.

îrbă dulee (rădăcina)
.
Esparto(ârbă desparto ghiast er despagna)
Esenţe, nedeosebite în numirea loră

I.
II.
IT.

|Estracturi

II.

|Esenţă de leşii

. .

nedeosinebite
numirea. loră .

jEstracte de materie de argăsttă

WEstract de malti .. .

. ..

.

N.

d IL

-

"CONERCIULLUI ȘI LUCRĂRILOR PUBLIGB
DENUMIREA: MĂRRURILORY - .

|easa |

PP
AI

E

chymicale şi materie auxiliare,
nenumite la alte clase. .
ăină de gunoiă (poudrette)

Facle (fără cele de câră)
Fașine
PRI

încărcatii vorifi preparate...

:

A.
II.

“tForine
de
(** YFosfor
Sport)
-P** Posforii

:

Facle de răşină.

[ta

Făiaă dezahăru..
Feri spartă

i

i

Firă deiuă

e
«|

. |.

MR
N

L

i

Da

II,

CN

GG.
E

1

Gândaci şi coconsă de mătase.
e
ae
I. “|Germuri de MA e
II... fGeamantanură deştrte; .

il

IL
-l

II

III..
II.

|.

Fitiluri de lampă
.
e
Flori făcute cu mâna (Aori de tolaet d
ă)!

Flori naturale, în pachoturi, galete, co-|

giuri, oale, e
Flori uscate ,:, ,,.

7

II, -

J,
II.

“Pusuri.

«| - II.

» »
es

II
A

e

enstein (pâtră vânătă, vitriolă-tinc,|
. IL
vitriolă albă)...
ea
Ii:
LI
[Gardfe, (oleiii, coje, rădăcină de)...
| 1:
IL. : IGătejeîn legături , ,
a

„|

...

Flori şi f6io medicinale '.
Flueri de organe ; .i. în

şi, Li

iai
.I. Galbeni de plumbi (sandix)..
...
|
IL
Galatea
IL
„A. . Galipotă (reşină de bradă moliti)ae
| A:
|. ÎI.
'IGaliz

n
.

IL:

Ti
[.
I.
Au

Funie de corabie

.|
1

Fibris, ca
cd
Figuri de ipsosii, lemne, petre, și
alte

Figuri de ipsosii. .
Fişicuri de bumbac

..

IL:
A

T
Furnire şi lemn pentru furnire.. ..
Te
i
| II,
țFuningine de brad
i,
I.

II.

Federveis (âbre de ipsosi) .. ..,î.
Pesuri (căciuli turcesci) . .:. >
Peri de tuci crudă.

Fibrele de nuci de cocosă . ...
,
eee
me
e
Fitilă do puciâsă (pentru vină) :,
Fildişii şi dinți. de elefanți
,

ii

.

(Funduri de site de păr,

.. PERI MN: ON
e
IL

Fitiluri

Ie
I,

>]. - VFuningine de sobe :
=]: 0.
|FPunduri de site,

Perii fasonatii și nefasonatiă în baţuri,|,
bucăți, table feri lată, quadratii,
tundă, buc. pentru poteâve, feri de role:

materii

fture

Î..

.
ee

Ferii de plugi
dea
“Fibrele de abaca . ,.. .Fibrele (s6ă firele) de Alocă Pitilă de bumbaci ..

.

I. i Frecători pentru tipară.
I.
|Funie de liberă .
a

I.

Făină de pravă pentru vito...

..

Frânghie de sirmă ..
îs
Frisuri pentru pardostla de pareheturi|
Fructe prâspete
Fructe uscate, . ;.,
i. id
|Fructe c6pte în zahari, conserve,
con-l

II.
B..:

.

Făină de sfecle ...........

gături, grate, feră de. ferară.
Felinare , . „cc

|Prenghie de maţe

Ii

Făină de mustardă.

To;
IL
“1,

lumină,
i
amorcos „(esclusă. de: tran„ni
numai sub înduoită închidere
II.

şi pământă ,
Fructe uscate,

-

ac.

Fărămături de porțelan...
Fâină de orezi , . ..

a Il

'orme pentru zaharit de tinichea, fer
i:

:

După sosirea, acestoră articole la staţia destinată, adresatulă se va avisa îudată. şi va fi obligatii a se presinta fâră
intârgiere pentru primirea loră. Făiuă de osii.
1.
e

ae

folie de plumbi sâă cositor |Folie de metaluri de oglindi:. +

nunciate cu 24 ore înainte la staţia,

de pornire, şi voră fi aduse numai
„ tunci cândă vagâne necesare pentrua-

,,
,

..
|
Focuri artificiale ..
ec
jl'oenum graecum (sămânță de roşcove
)!

IL.
B.

.

MĂRFURILOR..-::..
. |ouasa

,
ti
PEoie de vopsea şi medicinale: .. : .. . III:
țFoie pentru hraza: viteloră stă pentrua| “ÎL
..;
gunoi,

IL.
B.

Fas6le
ee
ae
ea
Fâni ţesatii s6ă tescuitii cu machina
„|
Feni şi pae netescuite,. Espediţiile
de|
fânii şi pae netescuite trebue să fă a.

DENUMIREA

Foie de sufiati
4Eoie artificiale

„
Pasole-Babla
Făină de Chamotteşibucată de Chamotte| „„I.
1.
Fabricate

6

|;

-

IE
III.

III.
IL.

IL
Il,

IGalatina,

Ghiacă şi zăpadă. . .,
Ghiăre şi rămăşiţele lori.

Ghingi de

.

stejari: pentru tabari

$Ghindi de fagi (fructe de fagi)
,

$Ghindi de Sfejari, |...
|Glonţură de pusci .

Glycerinii
ea
fGomma, de Sandaraci.

Gomma de Acarna .

Gomma ammoniacă.
jGomma arabicum. .

.

..!

-| IL:
“II,

G.
| UL
.

IC.
B.

A!
I.

A.
T.

Te
It,

IT,

ee

A
IL

jGomma de copal, răşina şi lustru de copal|:
II, :
Gogâşe de stejari |. . Pe
e

»

1
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" DENUMIREA

| crasa]

DENUMIREA MĂRFCRILORU

II.

Masă de:sticlă în table crude, bucăţi de!

.

B
A.
II. -

|
o

îi
îm

IMalachitiă crudit”
de ini nedeosebite în numirea lor|... Il.
Mărfuri
, .Malzi
Mărfuri de earue precumi: unce, cârnaţi.
|Manna
I.
şi e. |

Mătase de Boretă (reznăşiţe de for etil).

|orasa

|

țAlărfuri de nannfactură nedeosebite! în

ea]
“IL $ numirea “oră
Mărfuri de galanterie. . -.
- aMădură
Materie de argăselă, argăsclă, câje de
.
|Marmoră (erudii " cioplită)
“ argăsitiii. de mestâcănii.. de stejarii, de: -.
"îMarmoră în table, nelustruitii ..
bradii molidă, de castani sălbatici deț'
.IMaroguină (pele)
B.
salcie,: de ghindă şi de câje de ghindă
Materie de argăsâlă, ghindi de. stejară! . -. ' |Maşine nedeosebite în numirea, oriă:.
"(Mărfuri - materiale nedeosehite
pentru tabaci, gogâşe, bablah; dividivi,
ie.
Mărfuri de cuţitară . „>.
A.
| sumachă şi c „Le.

IL
T
B.
B.
II.
III.
IL
II.

fMăsline prospete. şi sărate
.
ÎMasă de hârtie. și papier machă
îMâre de paradisă: (d! Adam:, de)

TI.
IL.

ÎMatcă de leşie

[.
.
curgere sâii în. băi.
-“
Mărfuri de rbă şi trestie, nedeosebite
-|. IL:
..
în numirea lorii --.:
Mărfuri turnate . ordinare
Mărfuri turnate fine.
cc...
NMărăcini

n

..

fabricate de tote felurilo
aces
eee
..
da podâbă [a

"Ti: Mărgele
TI, . Mălaiă
-I.. (Mărfuri

.

IL. -

îi

.

Cedri)..

Esrig,

TI.

.

Mărfuri de.g6mă

..

(Măture de paie da oregi . . . -. «|
Mărfuri de: curerarit «|.

5
Mănuşeri Mărfuri scobite și acele „cari oprind

II:
:

Materie de fibre de lemnii. şi făină de]
acte e sl!
e
lemnă. sie e

- [Atărfuride lăcătuşii nedeosebite în numi
realorii. ,
L.']

. . . . . . |
uni spaţii neproporționati cugroutatea *:. IMaşine de somănati
|
: II. * Mărfuri de ferestreii
loră .
Mărfuri de şelari cu escepţie de cară .
Mărfuri de lemnă nenumite în “alto clasel
Mărfuri de lână de. 6i» și de lână pepcu excepţie de. mobile ncimpachotate,
tenată, nedeosebite în numirea loră|
N.
în lăgi sei butdie ..
.

.

Mărfuri decornă.

=. îi]

Mărfuri de peptonară :, :.î... .
e te ei:
Mărfuri de. Kauteiukă
e e
cete
Mărgânii

|

|

II,

II.
A”
IL

II.
Ie
Ul
B.
II.

-II.

II.

Îlărfară de sculptură dedcosebitein mu...

16:

mirealoră . ..
Il.
II. (Mărfuri de. cismari
TI. , (Mlarfari de armari

III
IL
E.

ete set
.-.. i o

.

ÎL.
II.:- Matase rămăşiţe și 'tâte “fricatele” că]
Mărfuri de plută” ii
ÎNărfuride fanerie! funii, otgâne, frenghie,
".
Materială de resbelă senurită Ja alte
- Ie
II. | _aţe, chinge, grăstie a...
...:
clase
IL
sr]
. . . ce.
- Mărfuri de călazrari cu escepția celori "Mărfuri dejucărie

scobite

Maşine

o.

rc.

agricole

:,

Mărfuri de lavă: :;-

.'.

...

Nărfuri de:pia..

ah.

|

II. - |Mărfuride postari nedcoscbitein numirea

IL. |

.

*+ Materie de luminată ninerâlice, sedeo.
sebite în numirea lori procumă : camfii (uleiii. de

munte)

.hydrocarburi,

ligroină, .naphta,. parafină (licuidi),|]
petroleumi, fotogenii, pixolinii, uleiu|
solară, uleiii.de ardesie în cuantităţi|
de 2,500 kilograme în sus, . '-:.|

Materie de. luminată maj josii de 2,500

“II

„sk
ae

re

o.

.

ct.

..

escepţie celor scobite .
Mărfuri de caretaşii desfăcute

:1

Măefuri do esăton

|

»
.. .

II.
II
JI.

nedeosebite în numirea

**Mărfuri de aprinsă precum : chibrituri

.|

de puci6să, chibrituri, luminărice de câ-,
răfidibus, fitiluri, cârde deaprinsă, €îscă

“IL. -$
de aprinsă, capsuli. .
,
Il: îMaşine agricole
..
II. Îlere de Evrei (mere de peraist)

II,

|

kt.

cc...
.

mirea „oră. 2 o.
|Mărfari de cofetari

-I.

ef “IL.
e
Magnesia. . :.:
Mabolica şi. mărfari de majolică
II,
II.
Majorani şi ulei de majorană
Mărfuri de.paie nedeosebite în numirea „2

Oră ce

lori

Mărfuri nedeosebite în numirea lori, cu

„| IL
- . | lori . .
- :.. |Mlârfari de cositorii nedeosebite în nu-l:

kilograme şi până cândă suma, cuvenită N
nu trece. pestetaxa;acea pentru 2,500). —

kilograme socotite după clasa 1
Macarâne.,,
în
ae.
a
Macisi -:.:, CI

II.

(Mărfuri de tombaki

e es]. IL:

e

.

cc.

țMetală pentru; zugravi î
Melase
..
.
..
.
Merino ÎNfetaluri. crude. de. ţâte' felurile

Metal declopote...

.

. .

.

a
a.

|
.

...

IL
II.

II.
UI.
II.
IL
n,
IL
IL

2,

.

DESUMIREA MĂBFURILORU

Mineralii de plumbă .
Nigloce pentru aşeareaşinelori la inimi
feri . .
.
Migdale de părâatiă
e...
Midl6ce de a vopsi păruli .. .

:

pe

„Migdale
A
Minerale crude nedeosebite în numirea,
loră , cc...
Melci.
i

Midl6ce de argaşi nedeosebite
1
în numi.

i

:

Mock (oţelă crudă) .
.
Mobile împachetate în Iăgr său ta bute
Mobile neimpachetate . .

Musti de vină şi de fructe în “butâie: .
Mustă de vină în lăgi..
.
Museline crude neîmpachetate fără et
ranție pentru mânjelă.
.
.
Museline împachetate . ,.. ..
Muscati (balsami şi | ulei).
Muscatii, flori (macisi).
Mustardi .
.
Mucava de acoperire, de catarană. .

.

.

.

Myrche şi oleiă de "Tayrehe. .

N.
Natroniăi şi sare de natronă (nedeosebi-|

te în numirea lorii).
Nasturi de osiă, lemn pămtată metalii,
porțelană .....
ah.

ei An?

-.

CLASA

Nasturi şi cue de: perenă,

VI.

a.

Nesipii de zidărie
d.
Negru de osă spodium
Nesipăi albastru . :
.
Negrâlă pentru tipografă-. ,
“îNoroiuri de soda,
Nesipii pentru forme . a
:
“INesipă de sticlă, ..'..,
d
i i
„ |Nesipii de pruni”. : .:
Negru de lampe. (fnniogine: de limpej!
Negrâlă de sobe.
Nichel..
Note musicale.
„Nuci de osti (materială de stari) |
Nuci de ramisă . .
Nuci de cocosii şi nuci de coquilasă. .
Nuci de pământă. ', .

Nuele pentru coşuri şi pentru împletită
.

î..

mo

O
„ VObiecte de armătură” militară, noteze:
bite în numirea lori. '.
II!
Obade pentru râte (crude).
Obade pentru râte lucrate ,
NL
Obiecte de arte nedeosebite în numirea o
lori *
III.

Obade căpăţăai, «cercuri, pie de rete
de lemni crude...
Obade căpăţini, cercuri spiţe: de râte

de lemnă lucrate . .
.
Odgâna de feri, cânepă, ete: .
Oglini în ramuri.
”
Oglingdi fără ramură .
Î.
..
Oleiă de Aix, (vedi nleiari) . ..

Oleii de copală (regi oleiuri)

IL.

:

III.

II,

.

Oleii de bergamota,

Oleii de munte (regi aro

„de Ta-]

minată)
Oleiii de nuci de cocosii Geţi ei

Oleii de! creosotii.
Olane .7.

|

II.

.

IPS

Ole L Bucate cu emailăi (de tinichea și

Ca

.

—
—

a.

Muşamale pentru căruţe .
Muschiii prostii indigenii..

Muşama.

,

DEXUMIREA MĂRFURILORY | -

îi legături. ,

Modeluri cu escepţie de mărfuri scobite .
Modeluri pentru tipografie ..
Moire
. .
.
Molton ,
Mosus (Risam)
|
Monete de aurii şi rentă numai după
convențiune. *,
.
Mucava
de Asphalt .
.

Muşchiii medicinalii.

65

EI

Nuci de tâte felurile, .

oaia

rea lori... ,
Modeluri de plumb, ipsosă şi macidaă
„ Moschus .,

. .

Ei

Negru de: viță.

pre

Miere ordinară şi de cartofi...
Miere medicinală.
.

Mustă de peri

a

a

per. AAA

Metalu de chrami..
.
.
Metalii de feri, pătră de fâră -

.

.

INankint.

Metaluri sparte; nedeosebite în numi-|
rea loră.
|

Morişcă de cafea,

.

CLASA

Meit
Mere
Miere medicinală .
Metală de Bath (erudă)
Metală de Britania crudă

Modeluri pentru pălării

BI LUCRĂRILOR PUBLICE

tuci)

,

Oleiă de “pământii (naphtă) veţi materii
de luminati, «
.
le de grafită pentru topită.

Ole de pămbntii şi alte fabricate is: pă-l:
mânti,

.

,

Ole de taci, precumi şi “unelte de bucătăriă, de ferii stă de tinikea, de
ocelă şi „spoite cu

mailă gi de aramă

cositoră sii de e-

.

Oleiuri minerale ca materiali !"ae unsă

Oleiuri în bute. £ .

1.

.-.

|

5

Romi

p..

aaa

„ COMERCIULUI
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DENUMIREA MĂRFURILORU.

|

Jerasa|

Oleiuri în burdufuri..
.;.

DENUMIREA

II. - (Păs&ri inârte.

MĂRFURILORU

.

Ole (cahle) pentru sobe .
II.
Paturi de pusci crude.
**Oleji- de vitriolă . .
i.
B.- |Paturi de pusci lucrate
Oleiii de cremine (waserglas) ...
I..
Pări de totii foluli.
Operment (auripigment). .
|
T.- |Pae tocate și tocătură
Ornamente de architectură, adică les- „o Pămentă de Colopnia.
“pede de pâtră, briuri de' casă, console ..Pămentiă pentru olari.

Și traille.

sl

Te

CLASA.

L,
. -

IL. TI. ;
IL.
[;
IL:
IC.

|

IPălării

TI

Orgănaşi
.
a
e
"II,
IPără de viței şi de” vite A 100
Orză
eee
e]
A. ,|Pământă de L.emnos .
T.
Orzii pisatii
i
ea ao] A.
Părţi de machine crude; turnate i pre:
!

Organtină, .

- Organe (bisericesel)
Crezii.
Te
Osii de. feri.
.

NR

“II.

-. Qsii, de-lemnii crude (eioplite).
„Ose de peace. '.:

-:

el

" Osii crude şi rămăşița lori .
Oţeti de bere în butâe .
de blumit (estracti)
de arsi.
.
spartă .
de cimentă.!

în bucăţi, bolovană. Guă de furnică,

”

de toti felulă nedeosebite

.

„o.

în nu-

„Iu.
„I.,
A."

«j:

NT,

"Ovăză

A»
„TI.

P.
Pământiă de pâtră acră.
Pări d'Angora

!

Pânglice de pae, liberă pipirigă .
Pătură şi obiecte de pată, rule, asternuturi, fălă
"

Bi

Păcură! minerălă.
NE
a
|Parfumerii .
.
'
jParcheturi și mărfuri de parăoseliria !
[Pastea, (fidea),
RR
.

„_

-B.
N.

VPene, preeumii: pene

dă

-,

IL.

-

de luxă şi de) po-]:

|Pene de tâte felurile, de animale şi de
"metală
ct

Su

a TUL.
IL

„„. MPesce de tote felurile .
al
IT,
"Petră de musce (arsenică); ..
fi
L. |Pâtră pentru Ijtografiă
el
II. Pepene .
i
i pi

"I. “IPesmetă pentru militari.
. Petre de m6ră:
.
0
Pergamentă şi phito- pere gamenti
II.

A.

|Perviene

Pătrunjelă.

.

.

C.: '|Pere prâspete

- a.
a

Lig

„_..,. JPetre şi cărămiţli de chamote .
Pele de cal...

-B.

Bi
Ti
. |
Ţ.
- II.

d,

Pămeuturi nedeosebite în. ntimiirea oră. „1. Pere uscate
Pămenturi, de culori ordinare . . .
„| 8. .PPetră de sânge .
.
Pâslă şi mărfuri de pislă de pării şi sto-| .
-. Pctră acră (brekwciustein) -.
furi fibrate .
"II,
pPerii şi mărfuri. de pirii de porci
Il

|

ILA:
Il.

a
IL
. : TE

Perii de porci
eee
el
II.
Petroleumii '.ta
Pâne.
..
ta
IL MPâtră acră
. .
Paturi de feri (cavalestă) a!
Î. -IPotră de ochi (vitei iolii de zinc),
Pământuri, precumă: de grădină, noi o
MPelițe:
e

“A

Bo
SIL
II. TI.

iPae netescuite (regi fenă).
Părţi constatătâre de arme.

.

Păsări vii (domestice și sălbatice în. co:

.

RE E3
IE,
„N

Pământ amară . .

roiii şi lutiă,

”

VPae de orezii.
o.
APării de cai. şi țesătură de;
[Pae de nistruiti

și piede, „. MPersiene .".
I. . MPersirii (indigo- roșu)

„ Părţi constatătore de paturi: de lomnă

T.

minat)

Părți .constatătore de pată
staluri de feri . ..

şuri, cusci și alte închisori).

Mă
Ti

„„JPae tescuite cu machina.

„&.,.
,

.

II.
I..
IL

Pătlăgele roşil

I.
I...
B.
„A.

Oţetiă crudă de tote felurile, besemerii

mirea, lori

„L..

, |Papriea, piperă roşu, 'piperă de CaşenII. | ne, piperii de Espagua,
a

I.

Oţeturi pentru consumaţie în adi.
Oţetă şi acidii de lemnă.
Oţeturi pentru consumaţie în but6e'.

Ouă

|

B. - Parafină tare “(untă de patafnii)-.
A. "[Parafinii lieuidii (vedi materiale de lu-|

Oţetii de bere în lăgi.

Ojeti
Oţetii.
Ofeti
Oţeti

.

B. .. |Pânză pentr u impachetare, pânză desaci, i
II.: | pânză grâsă
Ta!

:

Ose (mărfuri de) nedeosebite. în nuati"rea lori şi impreuhate cu alte materii

Ossa sepie,

gătite cu ciocanu.

UL.
pasi de machine altele .
"1... |Paclfong . . .
„JI. - |Packfons, 'Unărfuri de)

.

.

.
.

A.
B.
II.
II.

A.

ÎL

.

.

COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILOR, PUBLICE .

DESUMIREA MĂRRURILORI .
Persiei

|&zasa|

£

Petră pentru

pardosâlă

|

,

„e

I..

et.

0

Perii de pae: de orezi.
IL,
Pele de die...
„a a, Ul.

Pesmeti de corabie -.

.:..

i,

NA

57

DENUMIREA MĂRFURILOR
MPotcâve
şi cue
VPostamenturi

..,
pentru

CLASA

cae
case

|

de feră

|

IT,

Potore ordinare neîmpachetate.
a
IProducte de măcinatit şi făină de erâă!

Ti
..

şi de alte legume, speltii, tărâțe, hriş-|.

.

Pietrede ascuţită . . .:.
„| A. | 'că, orz pisată, grişii, orzi, etc, :.
„| A.
Pietre crude în genere, bucăţi și cuadre!
[.. IPorumbă.
2
ame
e A,
Pietre de -pavagiii necioplite,: prundă şi]
*
[Postavuri pentru uniformă...
„Il
pietriș
„ “|. 6. IPortocale
a
IL
Pietre lucrate, precumii: lespede, ălbii
Potaşă americană (cenuşe de piatră) „|. A.
de piatră, trepte, ţeve, columne, pietre
Pomii lui Adam. .'...
e
IL
de mormenti, cruci de cimitiră, prePături (învelitore) de cai . . . in
1,
cum şi table poleite cu escepţie de lu-

crările sculptoriloră.

Pelină -,

ae

e

m

d

Politură,
a
Porţelană (mărfuri de)...

L

a to)

1L.

Pesmetii, cu escepţia celui de corabie]
Pietre preţiose, vârtâse şi fine, diamantă,!

rubină , ete., numai după uă conven“țiune. . ...
„n o |

Pietriș.
ze,
Pislă de asphaltă

sPorțelană” ordinară, (Yedgewood),

II.
-

deosebită în numirea lori
[Postavii.
a

Pianu
Pislă și macava pentru acoperămentulă!: DE
caseloru.
ao]
1].

Piele de tâte felurile.
Piele de pesce: .

. . ..,
Daia

Pisăliță de fructe
Piperi
Pimentă (piperi de gar6fe) .
Pistatie ..., .
a.
Pleavă, olună.

[Preparate de argintă.viă,. . .[Prune prâspete
îi

„4.
=] 1.
II.
II,
IL

Plăcintărie. ,-.
i
Piăpimi de libornă şi rogojini.

:

plumbi de pucisă).:: -..,

II.

.

|

gâsce, slănină, cârnaţi, ete..

C.
.

farturii, 6le şi diferte alte uneltefă-|

cute de plumbi pentru bucătărie .

"Mut crudă în table
"Postară de sită „i

Postari și chârtie de pumice

(nu mat lungi de câtă 6: metri)

:
IL
III.
ÎL.
1.

ar
“| AL
„|

Poduri şi părţile constatătore de poduri

|

:

felurile unite cu -alte materiale, jucă-i:
rii şi mărfuri de jucării pentru copii,

făcute de plumbi finii, lustruite, po-l
leite şi vopsite
a
Pluguri întregi
PRR
Pl,
.
Pleară
ei
1]

Putini nouj

Î
I.

e

-

.

|.
AM
l

ee

E

.

A
::

, . ii 1.
..
E,

fPutini întrebuințate (vegi embalagiuri)
Pufii de perne pentru paturi ..
IL
Pusei,
e
Puderiă pentru păi.
_MPuci6să . p , ..
|

L.

Plumbii (mărfuri de) fuse, precum și tâte

A,
Să

Prune uscate. :...-, til
IProducte aniwale spre -consumaţie pre-|
cumiă- untă, ouă, carne, (prâspătă şi!
gătită), miere, cașcavali, lapte, şuncă,
untit -topitii, grăsime de porcă şi de!

| IL" [Prundiăşi pământde prundă.. .
Plumbii crudă. vechii, spartă. lucrată cu|
. ! Purpură (porfiră) GAloe. ..=...
= vală, turnată
d
„WPuci6să de arsenic
. .:.
Plumbi cristalisatii (minerali de ilasură, „e
Pumicei.
Plumbă (mărfuri de plumbi) ordinarc,|.
adică feri, table, tenichele, glonțuri,
valuri, plumbi rostogolitii şi trasi (firii
sirmă), litere pentru typografiă, table
pentru stereotipari, precum: strachini,

NL. -.
Le

ea

1. n
IL
acel
IUL,

Praf (Grbă de puşcă), esclusă de trans!
porti.
pa
.a
Se
li
SPrafuri medicinale,
.
0
Ul,

II.
Il,

3]

ne:

ll.
.
ll.

Preparate anatomice
Preparate de antimonă ,

0. Praf de brapee,. .
„.L. . |Prese nedesfăcute . *

UI

i:

Q.

A

:

Quassia-extractii, diu' lemne, că
:
a

o

o IN
IL LA
A

pu:
j

i

ll

În ..
i
,
”
o
„i
IRămăşiţe (nedeosebite in numirea lorii),
l
fRămăşiţe de sare (gunoiii, măturătura),
B.
Rădăcine de alantă.
e
a
Flea

Rădăcinede alcana,.
Rămășițe de bumbaci,

Vădăcine deberberită.

il
. ..
|

:

,

..,

Rășină (smâlă) de munte Asphattă .
Rame pentru cadre (întregi).

Postavi de halină (țesătură ordinară del. '
(Rame desfăcute. . .
MAD
le M,.
N Ba bRăsătură de plumbă
.
ui,

.

- e
. i

.

.

IL

„|

4.

d

Ti
Li

„IL

-
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Rachii în
Rachiă în
Rădăcină
Rădăcină

MĂRFURILORY

butâie.
lăgi,
de vomitiă
de calmusi.

Rădăcină şi c6je de cascarillă.

-

CLASA

PERDPARR>

DENUMIREA

1

Ei

.
-

.

"+ DEXUMIBEA MĂRFURILORY

CLABA

Semânță de pepine.

Semânţă de macă ,
Semânţă de gutue

bib >amnnmmn>r

7

-

.

Semânţă de svecle .
Semânţă de muştari .
Semânţă pentru canari

Rădăcină de cichorie prâspătă şi uscată
.
de feră, pilitură surcice-.
Semânță de espârsette. . ae.
Ramuri şi tocuri de ferestre deja lucrate
-[Semenţă de câmpi. .
Rămăşiţe de argăselă.
a.
Semență de erbă
.
Rămășițe de gomă:
Ra
Semânță de cânepă. .
Rămășițe de pele şi curea „2. .
Semânţă de trifoliă. .
Rămășițe de lemne nedeosebite în nui]:
Semânţă de ini ,
mirea lori.
Săpunii de oleiiă.
"Rămășițe de cornuri .
Saci e...
Rai
...:
Saci de făină s6i grâne, goli întrebuRămășițe şi strențe de blană. . . .
înțate pentru cari se va aduce bileRamuri nedesfăcute,
aa
a
IL [| tul de întârcere, se vorii transporta
Ramuri desfăcute . . .
1,
gratisii în stația de unde aii sositii plini
Rapiţă
eee.
| A.
atacă.
ee

ORE

Rămășițe

.
LS
...1
cc. Salepi
.

.

. .

IL:
II

|

B.

Reşină de bradi, terpentinii, galipotă „|
Reşină de guajak și gomă. . . . |
Reşină şi smâlă de tote felurile nedeo.
sebite în numirea lori, . . . . |

I.

Salitră
cc,
[Sare de tote felurile pentru consumaţie.|

II

Sandaracă, (pueiosă, de rubin Realgariă)

Resoruri de feră, precumii de carete și
mobile
DIR
„|

Regină prâstă,
cn
Reșină de jalappa şi rădăcină,

.

.

ISamiocă.

d

A." ISare pentru scopuri chimice şi techuice:
IL. | sare minerale (metală) și sări acide
|
(Muriate)
EC
A.
[Sări medicinal | ee.

Sardele și sardine .
i.
Reţele (mărfuri de fornier) nouiși vechi!" II...1. |3ăpună
de unsă.
Retorte de pământă și de tuciă . . |
Săpuni prosti |.
|
Retorte de aramă şi alte materii. , | II.I. [Săpuni
Resboiii (scaune de țesător) nedesfăcute! III. . ISafran fini parfomată . ..
i.
PRR
Rhebarberii (reventă). .
|
IL Semânță de bumbacă. ...
Rhumă (tafia).
IL
Sem
ânţ
de flori,
ă boţ
de flori,
i cepăde flori
Ricinusă (semânțe şi oleiă). ... . | LI. [Sare amară
.'.. ei.
Roşcore (semânţe
de—.
.
IL
Sare Gmelinii (Blutlaugensalz)
Roşcove ,
poe
e aaa o] Il MWouri de mtaseşilână,

de râte. .
|
Rodio . ee.
Râte şi oşii de locomotive . . .

IL.

Rote

de mori, desfăcute,.

Rote de fer
Râte de lemn
Rogojine

,

.

,..

e

0]
|

1.
II.
1.

„i

II

|
LL
.
IT
eee
el
T

Rosmarinit (fori, foi oleiă de—).

Sbe.. .
Cei.
Râte de tors nedesfăcute .

.

- Ruptură de sticlă și bucăţi.
Rugumături de ferestrăi.
Rufe. ,..
PN

S
!

,

-]

II.

„ «i „Il.
. ÎTI].

,

C.
"Î.
ur. I
1

|

Semenţă de firea strelul : ..
Saltele . Li.

.

„|

|,
II,

idalitrădechili (de ocenii de Sud
de i
Peru)

Sare digestivă (Chlorkalium)

.

.

Sare îndoită (Cali acirii-puciosă).
ESafrană de feră.
cc...
[Sare de feri: argăsâlă de pâtră acră, de

.

ferii, chlorid de feră, (oleiii de fere)

chlorur, hydrat, oxyd, nitrată.
triolă de feră
.
îSacă de filtrată .

vi:

jSalce de împletită .

o

Rogojine de pae, trestie, şovariă şi c.1|

Râtede drumuri de feri, osii şi cercuri!

Li

A,
A.

a

.

IL

Ea FR m

. ..

iii:

E

Reşină de pământi.

. ..
.:..,.

mn

Rămășițe de trestie.
Rămășițe de svecle.

Sanii şi căruțe de mână, nedestăcute ,
precumil, și sănii mici de cursă. .' | (IL

|Sare de trifoliă .
'
**Sare de pocnitii (eali-aeid-chlor) nu:
mai subii închiderea îndozită . . „|
Sare de leşie. , .

Salce (nuele de coşari). . .
Sânge uscată şi licuidă, apă de sânge.

Scafe (măsură) ., ....
iSchmak (Sumach). e...

e

I
11.
].

L

IL
NL

,
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CLASA

Scrobâlă

eee
Sculptorie (mărfuri de—) nedeosebite în|.| A
numirea oră .
AI
Scârţă eradă şi măcinată
B.
Scânduri . ..
,

NN

Scaune de rindea, nedesfăcute
Scrobelă de cartofi

Serobelă albastră,

.

.

i

| LII.
A.

1

.

Secară

4

.

|.
II.

IL

,-.,

d

Sei
Sforă
[i
Sforă de legată.
.

+ Simbure de fructe.
due pentru drumă

ică şi argintă

.

de feră

O

„LB.

.

|

2

I-

IL

de prune, uică în b:.toie)|

Sliboviță în-lăgi .
a
Slănină prospătă, afumată si sărată

Smalţi și mărgăritară (de sticlă)

A.

1
|. 1.

. |

2

IL.

2]

Sobe și părțile constătătâre de sobe cul
escepție

de sobe de tinechea, rangiate sub mărfuri scobite.
Sobe de tucii, . , . , .. .. .. .. |.|

GC:

11.

“1!

Sodă de tâte felurile . . . . . . | A.:
oma
pumă de mare și mărfuri de spumă | IL.

gepci şi căciule ,

de mare.

Spirtă

...,

„|

Şi oleii de Melase

Spine pentru scărmănată .
Spirtii de salmiaci .
Spumă de metaluri.
Sparanghelă. . ,
Spirtă în butâie . ....

Spirtă în lăgi.

,

Spirtă de lemne.
Spodiun. ..,.,
Spirtă de juniperă .

Spirti de ogeti, ,

Stridii, .
ÎI
Stupi (în coșuri şi în lemne)
Sticlă spartă. . .
Stafide. .
.
Sticlă de crystalit
.
Sticle și marfă de sticlărie .
Suenţe . ,
..
Staniolă. *. -.

.

IL

_

—

'

|

,

gărie de tâte felurile (cu escepţie
ce-

loră de

IT:

|

.

.

Surcice de strungărie de feră. |.
[Sucice. ,.
,:
[Surcice de pilă, de stredelă şi de struu:
feri).

A.

i i |

Şimuri pentru esători de scărmănată' |!|. II.B.
Sliboviţă (rachiu
a...

Surcele de hârtie.

.

..

.

[Surogate de cafea

LI
Sucuri de fructe.
T. „ISurcele de rindea.
E
[Sucă de macă

Site de pără în ramuri ..
Sirmă de lemni . .

Şmirgelă

.

...

Suci de mestoacână
[Sucă deper.
,.

„|
us
„1
|

îrmă de feră, ocelii şi aramă
Sirmă din alte metaluri prâste

Smochine ,

Sticle de ceasornice. .

Struguri,

A

UI,

indie

RR

Sucă şi acidă de alămâie.

Scorțigtră ,
LU
Scoică de mărgăritară şi alte scoici
Scoică de mărgritară (mărfari de—) .| |
Şelacă

CLASA

Stearin şi acid de —.

B.

.

,

IStatuei,

MĂRPURILORY

amin

Scamă.

Ra
e.

DENUMIREA

59

BP
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”

[Şunce

.

.

E

urcele de cismară..

Syropii de zaharii
:

,

Ă

a...

|
-

L.

L.

A.
-

T[

_

Tabaci de nasă.
[laftă. ..

II.

[Tapete de tâte felurili. |
Tafta

a

de ceră şi mouselinii de câră, .-]
ămâe ,
.
able lese, țere, scare de cementii .
(Tăriţe.

d

|Table ac metaluri proste.

. ....

|Păpuși de viţă.

Pta

Tablede demi porțelauii sc pâtră arsă.| |
Târiţe de orezii-.

. .

.

|Țeve de lutii (ere de drainage și dle
şi retorte-. ,
Țesături nedeosebite în numirea lori ||

1 de topită) precumă

(lucruri de) pentru

IL

II.

II...
I.

A.

1

1.

L.
IL.

CR

[Terra-cotta nenumită în alte clase

[Tâmplărie

L

II.
I..
II.

.

,

[Terpentin

|

4.

II.
1..

II.

edifiea|
N.
uni.
. .
„|
II.
II, Țere de Asphaltă |,
..
I.
|.
|lenechele (de feri şi de zincii) .
|
1
C. „[Tenechele
de alte metaluri ordinare şi
B.
amestecătură de metali..
.
,. |
1.
A.
[Tenechea (mărfuri de — cu escepție ce.
IL. | loră scobite). ...
IL.
IL.
[țeve de puțuri . , . . .
IL,
B.
|fesătură de 'sirmă de feri= . . .
[.
I. ['Țesătură şi împletitură de sirmă, de fer |
L.: | nedeosebite în numirea loră. |
JI.
II. [Ţeve de drainagii,.
..
|
Il. (Teşghele de strungarii, nedesfăcute. - III.[
C.
[Tenechea şi table de feri nEgră şi alI.
bă, tenechea de colţurişi de unghiuri. | 1.
II. [Pere pentru gază.. ,..
|
T
Il. |Țeve de tunuri de tâte felurile preA.
cumă piselucură şi ţinuri,
Li
sI,
Ţeve de puşcă crude , ep.
.
I.

70
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MĂRFURILORU

'Texe de pușcă gățite.

CLASA

.....

DENUMIREA MĂRFURILORI

IL, Uluci de lemnă (nu mai lungi de câtii 6,

_ Teascuri pentru litografi. ae
si STIL
Tencudlă ...,
îm
4-0.
Leve de tinichea pentru sobe . aa
I

3 metri), . ,
AL
Uleidre pentru ape minerale şi acide | - 1.
Ulcidre alte,
.
TI.

'Leve de tinichea, plumbi, feri, aramă ',] “ 1.

“Pere de

pttră,

pământi, asfalt, betoi

'Vescovină de vinii .
Tinikea albă .
Thibeti ..

.

Tişici şi cărămidă de! “tâgie
Tinobert i. .
POI
E

-

II

“incă de. plumbi ate
'Tibişiri- d8 munte .
Aa

„|. ş

«|

O.
- 1.
II.
-C..
IL

„.

Tibișirit- -variă, de Bologua.. î.

Tigări

ADI

(Unelte de arătură de lemnu, de feri,
aedeosebite în numirea loră .

Tobe.

..

. -.

.

Unelte nedeosebite
în numirea lori ;
excepționate mărfurilorii scobite .

fUnelte de meserie nedeosebite în numi-|
rea loră. . .
a].

I.

jUntă topitu

. | IL.

:

IUL
IL

.:

|

III.

'Popitură albă: "de feră și "de ogeliă
A,
Torsături (nedeosebite în numirea lor.)|' II.
Tocuri. pentru

tablă de ardesie

.

.

„|

1,

iUntură de ficată de pesce

”

.

.

tutună,- precumit și

uruială de tutun
. ,
„|
Tutunii lucrată, adică - tăiată cig ră şi
tabacii de nasă . ,
el
Tuşuri şi culori de tuş
a
d
Tull anglais-,
.
„|

ol.
IL
IL
IL.

Tulumbe mari pe stative cu râte (vedi

tarifa, pentru equipage),
.
Tufişă viă: deschisi în pacheturi, hâre

dae,
'Turtă
Turtă
Turte

coșuri şi le. . , .:. .: . | IUL.
dulcă .
IL.
de argăselă, cărămidă de argistlă
C.
de oleuri şi făina lori.
. . .| C.

Ie
IL
A.
A,
B.

:
V
!

SVată, de burabacă

a.

lori.

.

Turtă și făină de rapiţă,

.

.

.-.

|

"IVacsii de cisme,

d

.

.

A

.

Vanilie.
.
Valuri de lemnit, până la: jungitaea unui vagont,
:
a
|
ară de Viena
[Vânata. -.

Vitriolă dA deăont faestecati, de Salz-I

burg, vitriolă indoiti).
"MVinii de mere în but6e .-.

cc...
..
.

„|

fVictuale numite în alte clase. precumit:

Tunuri pe lafete cu râte.
Tyiste
. ..-,

e
ŢII
UL,

Ţvecle

.

feturi, turte, biscoturi în sticle, cutii!
şi cele-alte fructe câpte în aburi, să-

pentru

hrană

vitelor

.

.

LII.

UD
Uluci de metalii (nu mai langi de câtă3,
6 metri) .

C.:]

PD

L
!
II Si

I.
:
IL
B.
B.
IL.
IL.

I.

II.
B,
„Ie
ÎI.
[.
A.

ciocolată și surogate de ciocolată, co-

rate sâit conserve

zarzavaturi,

pastete!

(plăcinte) ficată de gâsce, bulionuriîn
”
tăblițe, gelâos, estracturi de carne (ex„IL
.
trait de viande), etc.
"-[Venturătâre de grăunțe . . ..
. - Ul.
Verturiă- de corni crude dB
II,
!

,

Il...

mere în lăgi. .I.
de plumbă (osyd de plumiui
puciosi), -. .
d
T
Șampania .
IT,

B.

Tunură pe Jafete fără rote.

;

Ia

|Varii de cloră IVagâne de drumuri de eră, adere po

[Vin de
[Vitriolă
acidă
[Vini de

II-,

ÎL

tote felurile .
a
scrisă. . .
o o
pri...
orăză. .
d
-. .

”

rotele

PE
I..

CL

Traverse (sleeperii). *
ase
e e ]--B.
Vagâne încărcate pe alte vagâne..
Trapantă
.-..-.
AI
„|
11.
|Vasuri de payence, sidero şi Theralith,
True
ci
1. $ Majolica,'inarfă de Delfta, AlearanTrestie de' bambusii.
.
IL
te, terracotta, englesă, Vedzowood,
Trifolii prâspăti
.
I.
vasuri Sanitare :.:
a
Trifoliu uscată (vegi ini) .
.
Vară hydranlieii (eimeati) .
Trestie pe Spanga; de Bambus, de zahâră|
IL
Vară,
..
e
Î
Trandafiri, apă, oleii, oțetă, miere del 'I[.
|Valuri de an6ră a
Tutună crudii, adică foi de tutunii, câs:
Vătrae de tuci şi de feră

te: şi coceni de

în

II.

țUntă, lapte bătută şi untă topită,
LL
4Untă” dă cacao şi coimposiție de cacao ;. 1I..
ţUntură de pesce, . .
ÎL

- Tigăi la acoperământulii caselorii
„| Il.
lUnsori de
Ţibişiră cradă - .: o.
3] B.
Unelte de
Tibişiră spălată. ... - e.
B.
MUrudlă de
Ținte.
"e |
1.
WUruglă de
'Pigăi pentru scopuri toenice, precumă :
Usturoiă.

„pentru berărie, distilațiune

.

|.
B.

„B.

.

Tolumbe portative . . .
Tombaci
cc

CLASA

„ COMERCIUIUI ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE:

DENUMIREA NĂRFURILORY.
E Vitriolă,

Vini în butse.

.

crasa |

|ovasa

useate, sărate, precumii tâte feluri

ranghelă, dovlecei, etc.

.

., 1

B..
Zaxzăvaturi gătite,în cutii, sticle Și cu-!
.
tii de lemnu
.'.
i,
- II, Ziuci de phuabii ie
:
T,
:
.
p
!
-.

IE

A
felurile prâspete,|.

de tâte

|

71.

boțuri consumative, cartofi, câpă.|
usturoiii, pătlăgele, țelină, rădike, spa-

a

Z,:
Zarzavaturi

”

le
de verze nemţesci şi sfecle, rădăcini
şi

A,

Vie
-

|

„... DENUMIREA MĂRFURILORU

LL

a

Vină în lădi cu escepția celui de Șampania
[ze

e:
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„Pentru transporturi "de jemn
do constr
e.
ucţiă

şi ghile, a cărorii lungime trece peste
aceea
unui vagonii, de la Brăila la Buc uresci se a
va

socoti 200 lei not. pentru uni vago nă dublu.

OBSERVAȚIUNE |

La transporturi do mai susti se consideră ca
mâximul încărcărei vagânolorii (vag6ne duble)
15,000 kilograme.

ÎN GREUTATE De 10,000 KILOGRAME LA
ansă
DE
LEMNE
DE
EXPEDIŢII
PENTRU
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PARIFA SPECIALĂ
No. 1.
PENTRU EXPEDIŢII DE GRÂXE ÎN GREUTATE DE 10,000 KILOGRAME LA VĂ SINGURĂ DECLARAȚIĂ
[N

|

PENE

DELA

BRĂILA

LA

Portuli Brăila |

Portu Galaţi

GALAȚI

„1

Pites..
: Golesci
: Leurdeni.
Găesci.
"Titu.
: Ghergani.
- Ciocănesci

..

295

279

"PiAlbesci
Mizil,
Ulmeni
"Buztă.
Cilibia.
Fâurei.
Ianca.
| Muftiu.

257|.
245.
;232
229
211

.

:-Bucuresci

„., Buftea.
"| Crivina,
iPloesei

Taxa unul vagonă încărcată cu 10,000 kilogram e în lei noi
-Ikilogr,
.
kilogr.
„817
252
227
357
250
255.
309
216
221
|.
849
244
249

|
-. ui.

.

...

.
.

i,
.

....,
....,

i.
!

207

|:

195

212

200 .:

1.835

223

297
285
272
269
251

223
214
204
202.
204

189|

161

197
189
179
177
144

169
152
1836
116
100

166

„152
; 187
* 136
116
100

229

157
142
141
121
105

209
"192
"176
156
140

80
59
39
22

80
RI:
41
23

a

85
67
46
283

RAREORI

235

319

192
184
174
172
169

120
99
79
62

145

|

188
173
176
1836
140

|

120
101
83
65

240

228
:
223 -:
219.
209
207
206
200 .

193:

178.
j
181 :..
161
145
125
109

88
70
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COMERCIULUI

ȘI LUCRĂRILORU PUBLICE

"15

„ REGULAMBNTU

PENTRU CONTROLULU CĂILORU FERATE -. (Decretă No, 853

Art. 1. Serviciulă de controlă ali căilorit
ferate se împarte în două ramuri;
a. Controlul financiară, administrativi şi
ală esploatării comereiale,
d. Controlulă techiniciă,
|
Art, 2. Controluliă financiari şi ală esploatării
se exercită de către comisarul generală
ală
serviciului de.controliă, -

Art. 3. Controlul technicii se exercită

de

ună inginerii inspectoră ală Statului, care
are
subi ordinile s6le imediate unii numără de
ingineri şi conductori, proporționalii cu necesi-

din 11: Apr. 1873)
-h. A veghia, ca în fie-care gară sâi stațiune
să fie unii registru sigilatiă şi parafată, în care
călătorii stii expeditorii să pâtă înscrie plângerile sâii reclamaţiunile ce ară avea să facă

în contra, agenţilorii căilorii ferate și a da ur-

mare acestori plângeri sâii reclamațiuni.
î, A veghia să nu se transporte în trenurile de călători ori-ce materiale cazi ară putea,
da locii la explosiuni s6ă la incendii,
Î. A veghia ca agenții esploatării, cari, prin
natura funcţiunii lorii, suntă în contactă cu publiculii, să se pârte totii-dâ-una cu modestie

tățile serviciului,
|
cu cuviință.
a
Art. 4. Comisarii de polițiă sei osebiţii a- şiArt.
6. Comisarulii generalii va presinta uă,
genţi chiărmmaţi, în lipsa comisarului,

a îndepli- dată. pe lună Ministerului agriculturei, comerni atribuțiunile administrative şi de privegh
e- ciului şi lucrăriloră publice, unii raportiă gere, daii ascultare comisarului generală.
Art. 5. Comisarulii generalii are în atribu- nerali, care va conține:
a. Mişcarea, generală a, călttorilori;
țiunite sâle:
-.
:
m
.
b. Mişcarea generală:a, mărfurilor; .
a. A asista la şedinţele adunarilorii generale
ale societăţilorii concesionare, precumii şi la — c. Uă situaţie aproximativă de venituri şi
şedinţele consiliilorii de administrațiă a acestori keltueli,
Art. î. Inspectorulii ingineri, şefii de consocietăți;
i
Se
- B. A suspenda ori-ce disposiţiune care i sari troli pentru-partea technică, va, avea în atribuţiunile sâle: :
|
a
părea, contrarie intereselorii
tatului, cu înda:
aq. A veghia'"'asupra stării de construcțiune
torire dea sapune imediată Ministerului agriculîntreținere a căilorii ferate şi a, tutulorii
turei, comerciului și lucrărilor publice obiec- iependințelorii
lorii, cerândii, la trebuință, -a
țiunile sâle, . !
c. A aduna din timpii elementele necesarii se executa, reconstrucțiunile stii repara, stricăce ari exista, sei s'arii ivi pe linii, spre
cari să pâtă servi Ministerului agriculturei, co- ciunile
a nu se vătEma siguranța şi regularitatea esmerciului şi lucrăriloră publice Îa cercetarea
|
,
şi fixarea maximului alocaţiunilorii de leltueli ploataţiunii.
"d. A veghia asupra stării întregului matece companiile arii indica prin proiectele de rialit
mişcătorii, a lua măsuri pentru evitarea
budgete , ce suntă obligate a „presinta anualaccidentelori
prin agenții respectivi,
n
mente spre aprobare de către guvernii.
d. A priveghia în consiliulă: de aâministra- te €,cu A veghia ca, căile ferate să fie înzestratâte materialele necesarii unei bune şi,
țiune, ca să nu se autorise keltuelile de câtii
in marginile strictului necesari, a stărui peli- sigure exploatațiuni în qualitate şi în Margistatornicite prin actele de concesiune şi
nii pentru ca keltuelile autorisate să serve pro- nile
caetele de însărcinări.
po
„
priiloră

” destinaţiuni, făcându-se putinci6sele
economii.
L
i
:

" d. A veghiaca mersulă trenurilor să; fie.
conformă cu prescripțiunile regulamentare, : :

cesionate să fie întocmite la epocele şi în con-

s6ii de accidente întâmplate —: tote- măsurile
cuvenite, şi a da ajutorulă celi mai grabnicii

"e. A' privegia, ca bilanţele anuale pentru
fixarea, venituriloră neto a căilorii ferate eondițiunile prescrise prin legile de concesiune
şi statutele speciale.
.. . :
:
E
f. A' veghia asupra' modului aplicării tarifeloră' aprobate, şi asupra măsuriloriă prescrise de regulamente pentru priimirea și înregistrarea mărfurilori, transportulii şipredarea lori
către destinatori.

9. A constata mişcarea generală a! circula-

țianii călă&toriloră, a verifica veniturile brute,

e. A lua — în casuri

de stricăciuni
! ivite,

şi eficace, îndată ce administrațiunile'căilorii

ferate arii negligea d€toriile lorii, intr'acesta,
f.. A veghea, să, se execute la timpii în gare
stu staţiuni, și în raionuli ce le este: desem-:
nată la fie-care, măsurile de poliţie, ce incumbii
Anpă legi ;-asupra comisarilorii

speciali, sei

cei-alţi agenţi chiămaţi, după legi, a indeplini

aceste! funcțiuni, acolo, unde comisarii Jipsesciă.

a constata şi fixa leltuelile de întreţinere şi _9..A avea priveghere asupra, tutulorii agenîntreţinerei
şi tracţiunei; precumiă: și: a
de exploatare a liniiloră concedate, upă sta- țilorii
supra acelora
'ce întorărăşescii trenurile de că-.
turile aprobate în regulă, .:
A
lători şi de mărfari, a veghia ca fie-care -din:
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acesti agenți să'și îndâplinâseă îndâtoririle ser- sele, €ră în casuri grave şei urg:nt
e, elii va
viciurilorii lori: şi a cere pedepsirea loră . de raporta imediatii Ministerului
și va cere totii„către direcţiuni, în casă de călcare a instruc- uă-dată concursulii altoră
autorităţi constit
țiunilorii şi regulamentelorii,
a
te, a cărora intervențiuneo va, crede necesa uiArt. 8. Inspectorulă generalii, şefă ali părții
"Art, 9. Comisarulii generali, împreună rie,
cu în-.
techuice şi serviciului de controlii,
va raporta spectorulă serviciului de
contro
uă-dată pe fie-care lună Ministerului agricul- consiiiii sub preşedința minist l, formâză unii
rului, de câteturei, comerciului. şi lucrărilorii publice de tste ori ministruli arii crede de trebui
ață a'i conimpregiurările ce facii obiectul atribuţiunilorii sulta, asupra diforitolorii cestiun

i ce I& incumbă, .

PENTRU DECLARAREA DE UTILITATE PUBL
A .CONST
IC
RUCȚIU
ĂNĂI”,.
"UNEI

CĂI FERATE DE LA IAŞI LA PRUTU.

.

e

„+ CDecretiă DWo. 307 din 21 -Peor. 1879).

i

Art. 1. Se declarăde utilitate publică. con-

strucţiunea, unei cale-ferate
de la, Iaşi la Prut,
pe uă lungime aproximativă de. duoă-(lecă și
unu kilometri, în scopă de a lega liniile ferate din Basarabia. |
,
ae
Art, 2, Guvernulă este autorisatii a concede
prin modă de licitaţiune, construcțiunea. acostol linii în lungime aproximativă de 21 kilometri, po bazele următbre.
N
"a. Costulii kilometricii, coprindândi -calea,
propriii disă, tâte clădirile mecesarii, poduri,

materială mişcătorii şi alte accesorii, se fixâză

la cifra, de 200,000 franci.
|.
d. Costuli totală alit construcțiunii liniei
se va plăti prin anuități de 8%, dobândă maxi-

mumă .pe,capitalulii efectivă, şi uni
amortismentă de 4%, pe anii, pentru ca, astii-f
elit în
termenii - de... ani detoria să se: stingă
.cu desăvărşire.
,
m
„6. Construcţiunea se va, executa: după.
ună :
proiectii definitivi şi caetii de însărcinări,
ela .
borati de ministeruli: lucrăriloră “publice,
.
d. Lărgimea calci va fi aceea a căilori
Tu
sesci,
SI
a
Re
Art. 3. Guvernuli este artorisată a închei
cu “guvernulă rusă uă convențiune specia a,
lă pentru joncţiunea liniilori amvelori țări.
construcţiunea podului comună pe riulă Prutu
şi
regula

rea, relaţiunilorii reciproce la,
sub reserva încuviințării legislative, : frontieră

LB aa

PENTRU INFIINȚAREA UNEI RAMURE DE CALE FERATĂ DIN ORAŞULU
TERGUVESTEI LA LINIA
FERATĂ BUCURESCI-PLOESCI .

-

(Decretăi No. 632 din 16 Alaric 1673)

Art, 1. Se autorisă consiliul. generalii
judoțului Dâmboriţa a construi uă ramură, ali
de
linie ferată plecândă din orașul Tergu-Vestei
i unindu-se cu calea ferată, Bucuresci-Ploesci
Î punctulii Periş.
a
E
Art. 2.: Construcţiunea, acestui drumit feratii

.

zi

Art. 4. Midlscele

lucrare

vori

fi:

”

.

E

ce se afectezăla, acâstă

a. Întrebuinţarea gilelorii de

RE

prestaţiune
ju-

dețiane şi vicinali în limitele prescrise de le-

gea drumurilor, până la, terminarea, construc=
|
A
E
a
i
se va face de către consiliulii generală alti ju- i iuniă;
B. Guvernulii este autorisaţă a da fără plată
dețului Dâmboviţa, prin întreprisă, cu modii de dia
pădurea
Statului
numită Iuda, judeţului
concesiune, şi sub. prișegherea guvernului, aDâmboviţa, plasa Ialomiţa, ducă parchete de
vendi facultatea ca, impreună cu cedarea concâte 18 pogâue fie-care,. pentru traverse, stâlpi
strucțiunii, să coucedăşi exploatarea pe timp
de telegrafii şi cele-alte.
PE
.
maximum de patru-deci de ani,
.
|
cheltuială pentru lucrulă şi transpor“Act. 3. Acestă întreprindere, fie pentru coa- tulăOri-ce
lemnelori nu ra priri pe guvernă.
strucţiuine, fie pentru exploatare stii fie împrec. Cedarea fâră despăgubire din partea Staună, se va da prin licitaţiane stii prin conce- tului
a tutuloră tereneloră aflate pe propriesiuae după cum guvernulă în unire cu consitățile sâle, ce roră cădea pe direcțiunea traHulă generală va, găsi mal avantagiosi,
„"seului căci ferate, în cuantitate suficientă pen-

1»
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tru. construcţiunea: acestei linii şi a depeandin- My Apărarea
de
taxe judiciare şi taxe de timțelori sâle, precumii şi pentru extragerea maşi înregistrare
alit actului de concesiune şi
terialului trebuitori pentru. terasemente ȘI ba- abruobligațiuni
lorii ce sară

emite pentru formalastagiii; 6ră pentru ;terenurile depe propriotărea capitalului necesariii construcțiunii acestei
țile particulare, consiliulii generală le va do- căi ferate
:pe timpiide 15 ani, de la data desbândi prin donaţiune, prin bună învoslă, sâit chiderii
liniei,
.
,
conformit legii de expropriațiune pentru utiliArt. 5. Nici uă taxă, sub niciuă denumire,
litate publică;
Iau
nu so va putea pune asupra exploatării liniei
„a
d. Uă subvenţiune anuală maximă, de una aceştia,

sută cinci-deci mii lei, pe tâtă durata, conce-

siunii, care se va acoperi de către consiliulă
județiană prin duoă decimi judeţiane pe lângă
„cele existente acumi, la tâte contribuţiunile şi

la casii de insuficiență , din. escedentulii bud-

: getului judeţiană, „_&. ApErarea de taxele de împortii a totă ma-

terialulă necesariă Ia construcțiunea şi exploa-

„ tarea, acestei linii, în timpuli construcțiunii.

Art, 6. Obiectele de traseii, studii şi devise,

voră trebui formate înaintea concedării acestei
linii şi ele voră trebui să fie priimite de Ministerulă lucrăriloră publice, :
!
"Art. 7. Uni caetii de însărcinări, aprobatit
de Ministerulă lucrăriloră publice, va prevedea
tâte condiţiunile necesarii pentru construcțiu-

nea şi exploatarea acestei ramure de cale ferată,
£

LBEGR
PENTRU PRELUNGIREA LINIEI FERATE DE LA GARA GIURGIU PÂNE LA
DUNĂRE ȘI PENTRU

CONSTRUCȚIUNEA UNUI PODU PESTE DUNĂRE.

„Decret No 718 din 26 dartie 1873)
Art. 1. Se declară de utilitate publică:-

Art. 3. Se autorisă guvernul
ca, prin îua. 'Infiinţarea unei linii ferate: în prelun: țelegere
cu acelă ali Turciei, să întreprindă
girea liniei Bucuresci-Giurgiu, care plecândii în comună
acordă studiile trebuinci6se şi să
din gara acestui din urmă oraş va ajunge la, întocmâscă proiectul
i de construcțiuneali poDunăre.
îi
e
dului în lărgime
d. Construcţiunea unui podii peste Dunăre, bună soliditat şi în condițiuni de cea mai
e;
i
care ya lega acestă linie ferată cu aceea dela
Guvernulii va faceasemenea studiile necesarii
Rusciuk- Varna, i
pentru ramura de la gara Giurgiu penă la Dunăre

Art. 2. Guvernulă este autorisatii a, inta în şi va întocmi
ă şi caetuli do însă:
tratație cu guvernul imperială otomani pentru cinări pentru proiectul
:
acâsta,
a se regula punctul de joncțiune ali menArt. 4. Pentru acestii sfirşitii se deschide
ționatelorii mai susii linii ferate,
partea aferentă la ambele părţi contractante pentru construețiunea podului peste Dunărs, precumii şi cele-

guvernului ună credită de lei 60,000
resurselorii generale ale Statului,

asupra,

alte condițiuni relative la asemenea, joncțiuni.

„ LEGB ȘI CONVENȚIUNE
„PENTRU CONCEDAREA UNEI LINII DE CALE FERATĂ | NTRE
|
ă
FOCȘANI ŞI MĂRĂȘESCI

(Decret No. 716 din 26 Martie 1873) - Art, 1. Se autoriseză consiliulă generalii ală
Patru parquete pădure de stejari alesă
judeţului Putna, a concede prin licitațiuue în- de b.construct
din pădurile Vardaiţa, Mierea
treprinderea, construirii şi exploatării unei linii S6ii Vârteşcoiori
u (peste totii până la duot-deci

de calo ferată de la Focşani la Mărăşesci în şi cinci
fălci) pentru. poduri, traverse, stâlpi de
condițiunile liniei Romanii-Galaţi,..
telegrafii şi altele;
.
Art, 2. Guvernulă este autorisatii a da con€. Totii materialuli necesarii la construcsiliului generalii următârele adjutâre:
|
ţiunea şi exploatarea liniei ferate, atâtii ta tima. Pământuli depe proprietățile Statului,pe pulii
construcțiunii câtă şi dece ani după deschi-

care va trece linia, fără nici uă despăgubire;

derea circulaţ
va fi iei,
apăratii de taxede importii;

|

78
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„d. Tâte contractele, obligaţiunile seii acţiu-

nile Şi cupânele loră

privitre la acestă

ra-

AGRICULTUBEI

Gara de la Mărăşesci (dEca trebuință va fi. *
sa va, executa după mărimea celei dela Adjud)

mură de cale ferată vorii fi scutite, în timpulă
Casele de cantonieri se vorit construi în măconstrucţiunii şi dece ani de la punerea, în cir- rimea
celorii 'depe linia Romanii-Galaţi.
culațiune a liniei,de oră-ce taze de justiţie, “Art, 5. Tâte podurile depe acâstă liniărorii

timbru şi
Art. 3.
generalii
timpă de

înregistrare.
Di
Guvernulii va autorisa pe consiliulă
de Putna a da pe fie-care ani, în
duoi ani, din venitulă drumuriloriă

judeţiane:
a. Două-deci mii qile, din
caru

D.
c.

și 10,000

cu mânele;

10,000 cu

cari

fi de uă cam dată
de stejari, eră la
cesiunii, ele rorii
typă din cele mai

făcute provisoriii de lemnii
expirarea, termenului confi făcute de feri după ună
noui fixate în comuni a-

cordii între consilii şi concesionară,
Art. 6. Construeţiunea liniei se. va începe

după uă lună de Ja preschimbarea

-

contracte-

Duoă-deci şi cinci mii în numerariiă ;
lori, afară. de: împedicarea de forță majoră,
In toti timpuli: duratei convenţiunii de €ră darea în circulaţie va avea loci după duoi
şâse-deci ani, uă subvențiune anuală din diua ani de la încheerea contractului.
punerii şi priimirii liniei, de maximum nou&Linia cu tâte ale ei se va construi după caegeci mii lei,
tulii de sarcini şi proiectulă întocmitii de că-

Pentru înlesnirea plăţii subvenţiunii de mai tre Ministeruli A răviloră publice, în condisusii, consiliulă generali de Putna va putea țiunile liniei Romani-Galaţi.
percepe âncă uă a 3-a gecime adițională de
Art, 3. Tarifele şi modul controlului de
tote dările existente şi cari se voră mai aşedala, exploatare se voră fixa prin unii regulamenti
conformii legiloră țărei. Acestă gecime se va, făcută de consiliulii generali în acordi cu co nlua şi de la proprietăţile Statului,
cesionarulii, însă în privirea tariteloriă, ele se
Art. 4. Guvernulii îșireservă dreptulă, după vorii aședa întocmai cu acelea
a liniei Roma ntrecerea de trei-deci de ani de exploatare, a Galaţi, Aceste regulamente uă-dată stabilite şi
rescumpăra” acâstă linie făcută, plătind pe aprobate de Ministerul incrărilorii publice,
lingă cele prevădate la art. 16 din convea- voră fi obligatorii pentru ambele părți.
țiune şi uă despăgubire consiliului 'generali
Intreprenoruliă este obligatii, în totă timpulii

pentru sumele întrebuințate până la acelă ter- duratei concesiunii, a întreţine drumulăcu kelmenii.
tusa, sea în bună stare, pentru anu întrerupe
Art. 5. Consiliulă generală de Putna va su- cireulațiunea.
pune aprobării gurernului convenţiunea co va
Art. 8. Concesionaruliă va putea, emite acţiîi încheiată cu întrepringătoruli. Acestă con- uni stă oblizaţiuni în numeles&i propriă, penvențiune se desăvârșesce de consiliulii gene- tru capitaluli necesariii la construcțiunea drurală intocmai după convenţiunea, alăturată de mului de ferii, fără nici uă responsbilitate a
acâstă lege..

-.

COXVENȚIUNE

.

-

pentru facerea unei linii de cale feraţă
între Focșani și Marăşesci

judeţului, liberii fiindă aafecta cagaranție totii
venituli drumului şi subvenţiunea ce i o dă
judeţulii. Subrenţiunea. ce judeţulă seîngapeză
a da nu va putea însă fi afectatăde concesio-

nariă, de câtii din diua priimirii drumului de
ferii de judeţii şi în limitele şi îndâtoririle acestei convențiuni.

Art. 1. Consiliulii generalii ali judeţului
Putna acordă prin convenţiunea de fagiă D-lui
a.
„ concesiunea pentru con-

laţiuno; La expirarea, termenului

narulii), priimesce concesiunea de fagiă în în-

rea cea mai bună,

struirea şi exploatarea unci căi
Focşani la Mărăşesci,
Art. 2. D, . . . . . 1.

„Art. 9. Durata concesiuniieste fixată la 60 de
ani, socotită din diua punerii linie! în circucoucesiunii,

ferate de la calea ferată cu tâte stabilimentele şi dependinţele ci, materialulă fixă și rulantă voră tre. (concesio- ce în deplină proprietate a judeţului în staconformă

cactului de

în-

tregulă ei şi este obligatii a termina, linia în sărcinare, şi libere de ori-ce sarcini şi pretermenulă prerădută la art. 6.
tenţiune ce ară putea avea uă a treia pers6-

„Art. 3. Punctulă de plecare alii acestei linii
este la Focșani şi punctul. estremii la gara

Mărăşesci,
Lungimea acestei linii va fi maximum

dout-

deci kilometri cu uă singură cale.
Afară de gara de la Focșani, se va mai face

nă asupra lui. La dece ani înainte de expirarea, termenului concesiunii, consiliulă general și reservă dreptulă da obliga pe Concesionari să pună linia în bună stare; în casă

de refusii, subrenţiunea, ra putea fi atacată şi
oprită.
.
:
uă haltă intermediară și chiară uă gară la Mă- > Art. 10. Pe lingă dreptuli de exploatare,
ășesci deea trebuința va, cere,
consiliulii generalii ală judeţului Putna mai dă
Art. 4. Gara de la Focşani 'se ra, clădi în şi următorele -avantage concesionarului acestei
mărimea, celei de la Giurgin. 'Ilalta, interme- linii:
diară se va clădi în mărimea celei de la I[aa. Terenulă necesarii pentru terasementulii

nulii-lonake

liniei, pentru gare, magazii și' cantâne:
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B. Patru parquete pădure de stejară . alese represehtanţi
ai
consiliului generală, duoi ai
de concesionarii din pădurile Vardniţa, Mierea s6ă Vârteşcoiuli (peste toti până la duo&- concesionarului şi unulii alui Ministerului lucrărilo
publice
rii
,
geci şi cinci fălci), pentru poduri, traverse,
Numai în urma, unui raportii positivă
de acstâlpi de telegrafă şi altele.
ceptare cu majoritatea, voturiloriă ală
acestei
c. Totii materialulii necesară la construc- comisiuni
şi cu reserva aprobării consiliului
țiunea şi esploatarea, liniei ferate, atâti în
anii și a Ministerului lucrărilori public
» timpul construcțiunei câtă şi dece ' ani după judeţi
se va, considera linia ca pusă în circulaţie eşi
„ deschiderea circulaţiei, va fi apăratii de taxe definit
iva ei priimire.

: de importă. :
“d. Tote contractele, obligaţiunile să acțiunile şi capânele lori privitâre la acâstă 'ramură de cale ferată vorii fi scutite, în timpuliă

Art. 13. La facerea contractului definit
ivi,
concesionarulă va fi dâtorii a depune
uă ga-

ranţie de.10,000 (dece mii) lei de fie-care
ki.
lometr
în bani sâă efecte publice ale Statuconstrucţiunii şi dece ani de la punerea în cir- lui u,Românii
,
care
va
rămânea în păstrarea,
culaţie a liniei, de ori-ce. taxe de justiţie, tim- consiliului
și se va depune la casa
depubru şi înregistrare.
neri până la definitiv: terminare şi de
punere în
€. În timpii de duoi ani de la închecrea circula
ţie
a
liniei.
convențiunii, pe fie-care. ană din venitulă bud|
In,
getului pentru drumurile judeţiane câte (20,000) ranția câsii de neurmare din parte” acâstă gava
rămânea în profitulă judeţului,
duoă-geci mii gile în natură, din cari (10,000)
14. Ori-ce neînțelegeri se rorii ivi îndece mii cu carăle și (10,000) gece mii -cu tre Art.
mânele, cari se vori întrebuința în : limitele apelă,părțile contractante se vorii judeca, fără
de către ună tribunalăde arbitri, alesii
prescrise de legea drumuriloră. .
.::
: unulă din partea consiliului
şi altul din parAceste dile consiliulă generalii le va putea tea conces
A
converti în bani, decă trebuința va cere, după „ Deca ionsrului.:
prescripțiunea aceleeaşi legi,pe basă de unu şi tărirea până în termenii de 15 dile de la ode
a
recurg
e
la
arbitri
, una din părți
jumătate lei giua cu mânele şi trei lei diua cu nu va
numi arbitrulii săi, cea-altă parte
caruli. va
m
:
.
numi
pe
ambii
arbitri
; sentința se va comuf. Duoă-deci şi cinci mii lei (25,000) în nunica
părţil
or
în
termenă de 10 dile de la
merară pe fie-care ani, în timpii de duoi ani
darea ei,
o
:
„de la „five încheerii contractului;
In
casă
de
neințelegere, supra-arbitru de
g. ,
Uă subvențiune;de maximum nouă-deci dreptă va, îi
primul
i președinte ali Curţii de
mii lei (90,000) pe fie-care ani, pe totă timcasâţiune, stu uă. altă persână - delegată din
pulii duratei concesiunii, plătită în duo5 tate parte'i
.
pe fie-care ani.

.

|

„Art. 15. Concesionaruli .nu va putea
. Plăţile: vorii începe din prima di a priimiriă uă-dat
nici
ă dispensată de îndetoririle contrafi ctuşi punerii liniei în circulaţie.
tului pentrn construcțiunea calei ferate
și nu
Acestă 'subvenţie este asigurată în decimile se va putea
adjuta cu rer-uă protecţiunc străi.:
judeţiane și tâte veniturile districtului ce se Dă,
alegen
du'şi
loculii
locui
nţei
în oraşul
percepi în puterea legilorii astădi în vigâre Focşan
i.
şi cari se depunii: ca, garanţii de consilii că.
tre concesionarii, conformi art. 8,
Art. 11. Concesionarulii este obligată, -pen-

Art 16. După troi-deci ant de la exploa
rea liniei, judeţulii sei Statulă va, putea tacumpăra linia pe s&ma, sea, continuând resăa
ti concesionarului până la expirarea termenplăului concesiunii , pe lingă subvenţiunea
- resul;
tată la concurenţă, şi uă sumă - anuală
ega'ă,

|-

tru trebuințele administraţiunei postale, 2, porni în tote (ela în fie-care direcţie celii puțină câte ună trenă şi'a se însărcina cu transportul fără plată a 'scrisoriloră, banilori şi cu
media venitului neto a, acelori cinci.
alte paquete încredințate . postei, până la uă
din urmă de esploatare, In calcululii venitulani
greutate care se va admite și pecele-alte linii.
ui
Asemenea este dctorii a transporta fără pla- neto se va, pune la veniti subvenţiunea şi vonitulă
exploatării anului; 6ră la, keltueli anuită pe funcționaruli postal
care va însoţi a. tatea detorită de concesionari
i
ceste obiecte, precum
și trupele
ii
şi soldații prumutati de la publicii precum capitalului imii și keltueleostirii române după tarifele fixate de legile şi le
pentru exploatarea anului.
regulamentele în vigâre. . ,
NR
,
“Art. 17.:Contractuli nu va fi încheiată de- .
Art. 12. Pentru priimirea liniei, punerea, ei
finitiv
în girculație, precurmii şi pentru - predarea ei nisteră întru câtă nu va avea aprobarea Miului lucrăriloră publice şi întărirea Domdefinitivă la expirarea, termenului. concesiunii,
Dr
.
se va constitui uă comisinne compusă din duoi nâscă. :
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PENTRU CONSTRUIREA UNEI LINII! FERATE DE LA MĂRĂŞESOILA FOCŞANI
873)

CAETU DE INSĂRCINĂRĂ
In virtutea legii din 28 Martiii 1873 s'a e-

CAPITOLUL 1

Art. 7. Concesionarulă se angagiază a începe
lucrările după uă lună de la semnătura

": Concesiunea -

i.

majoră, €ră darea în circulaţie va avea locă:
după duoi ani de la data semnăturei contractului.sâii a conrenţiunei definitive. . .
-, Art, 8. Terenurile necesarii, voră trebui
să fie puse la disposiţia concesionarului la timpă o-:
portună; ca să nu împedice marșa lucrărilors,.!

Companiei

i

...

cc.

i...

dreptulii şi îndstorirea esclusivă de a construi
și exploata linia drumului
Formarea

de. ferii de la, Mără-

Art. 2. Concesionaruli pâte să formeze uă |.
|.

Concesionaruli s6ă societatea formată
va putea,

|:

ploatarea, disei linii.

acțiuni

în numele săă|:

propiii pentru capitalulă necesarii la construcțiunea drumului de feri, fâră nici uă responSabilitate a judeţului, liberă fiindi a afecta ca
garanţie totu senituli drumuluişi subvențiunea

ce'i-o 'dă județuli.

Subvenţiunea,

a se verifica şi statornici deiuinitiră după ter-

|.
|!

câti

din diua priimirei

Art. 9. Lungimea totală a linici este apro-'

minarea liniei. .

ce judeţulii

drumului de, feri.
a
E
Art. 3. Acestă 'societate va avea tâte drep-

Limgimea liniei

ximativii de 19,500 metre, lungime caro. urmeză

se anpagăză a da nu va putea însă fi afectată

de 'concesionară, de

*GAPITOLUL IL
Condiţiile construcțiunii

societate de acționari pentru construcţia şi ex-

emite obligaţiuni sâi

con=

vențiunei definitive, afară deimpedicare de forță

Art, 1. Consiliulă genarală ală judeţului Putna,
şesci la Focşani.

4

pi

„Inceperea și terminarea lucrărilor

Disposiţiuni generale. n

D-lui:.

|

Art. 6. De&că concesionaruli va lipsi la angagiamentele sâle, : presenta
: concesiune va fi
considerată ca nulă şi: fără ființă,și cauţiunea
va remâneaîn beneficiulii consiliului generalii
de Putna.
|
N
A

laboratii caetulă de insărcinări de faţă, prin
„care se statornicesce cele ce urmâză:

concede

|

.

.

Declivităţile şi curbele

Art. 10. Pantele şi rampele voră fi conformă
cu cele însemnate în .profiluli longitudinală
a-.

probati de Ministerul lucrărilori publice,
i
şi. : Calea, este uă singură linie drâptă din Foc-,
va trebui să supuiă la ;aprobarea guvernului 'gani până la, Aărăşesci, unde se racordeză cu.
statutele scle. Ea nu va avea dreptulii,să ce- 'calea Roman-Galaţi prin uă curbă cu raza de'
turile şi tâte

obligaţiunile

concesionarului

,
.
PR
deze concesiunea sisă o fusioneze cualte com- 1500 metri...
- „Modificaţiuni în casuri escepționale xorii putea
panii. fără aprobarea guvernului.

- „| introduse numaicu autorisaţiunea Ministerului.

ud alți îi i

Cauțiunea
. Art,.4..
Ca garanţie pentru, indeplinirea angagiamentelori ce ia asupră'şi, concesionaruli

va justifica înaintea sub-scrierii convenţiunei
definitive, că a depusii la casa de depunerişi
consemnațiuni uă cauţiune de 10,000 lei noui
pentru fie-care kilometru în obligaţiuni d'ale Statului sâiiîn titluri garantate de Statii, elăra dispune de cupânele de interese ale acestori titluri.

Art. 5, Acestă cauţiune se xa restitui con-

cesionarului după punerea liniei în exploatare.

Art, 11. Calea
simplă cale,. d6ră
şi pentru a,duoa
Lârgimea calei

ei

.

[E ,

3.

IE

ferată Va f construită cu uă
terenurile, voră fi reservate,
cale. .
.
.
va
de 1 m. 50 între axele

xailurilorii,

Railurile
Art. 12. Railurile şi accesoriile loră rorii fi

-:
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de bună cualitate, înaintea întrebuințărei lori,

vorii trebui să fie priimite de unii agentii ali
guvernului delegati pentru acâsta, care le va
supune la încercările regulamentare.
. Railurile voră fi de cele cu talpă numite railuri Vignolles. Greutatea lori va fi minimumă
de 30 kilograme pe metru corenti, ca pelinia
Roman: Galaţi.

Bl

b. Interesele capitalului întrebuințată în re-

stulă construcţiunilorii din acea gară, precum
şi cheltuelile anuale de exploataţie ale garei
în raportă cu traficuli acestorii linii.

c. Concesionarulă liniei

Mărăşesci-Focşani

va face pe compta, sea, tâte racordările și prelungirile de căi de garagii din gara; Mărășesci.
Interesele de plătitii vorii fi acele ce plătesce

şi Statul de 7 şi jumătate la sută.

- Traterse
Art. 13. Traversele voră fi 7 la numării pentru unii railii de lungime de 6 m. Ele'voriă fi

de stejari şivori avea dimensiunile traverseloriă
liniei Roman-Gataţi.:
.-

,

- Poduri și podeţe

Art. 15. Tote podurile şi podeţele depe acestă linie se vori face de lemnide stejari,
€ră la espirarea termenului concesiunei, ele roriă
fi făcute de ferii după unii tipi: din cele mai

Dalast
o
Art. 14. Balastulă va fi petrişii, caro se va
întrebuința în câtime minimumii de 1m. 40 pe
metru curentit de cale.
!
E

noui fixate în comunii acordă îutre consiliul
judeţianii şi concesionarii.
IE

Projilă normală

"| xecuta după dimensiunile lemneloriăce se vorii

ința, concesionarului, care le va proiecta şi c-

„Art. 15. Proflulii normalii ali: căci:va, fi de
uă lărgime

de 5 m. între mukele plat-forme te-

rasementelorii.
Talusele scii teşiturile
să pentru 1 înălțime, în
basă pentru | înălțime în
Fără însă a se esclude

|
«
ii
voră avea 117, de baimpliniri, şi una de
tăeturi,
alto declivităţi jus-

tificato prin natura, terenului,

“Art, 16. Căile de garagii din staţiuni vorii
avea celi puşinii.uă lungime totală,

egală cu

'.

" Bastimente
Art. 17. Bastidontele

staţiunilorii

se vori

construi în fondaţii şi soclulii de zidărie de pâ-

„tră de bolovani ciopliţi din grosă și restulă de
zidăriă de cărămidă.
Construcţiunile dependințeloră, precum suntii
magaziile, keurile de încărcare, casele de cantonieri, etc., vori putea fi construite parte în

zidăriă

găsi în parchetele ce urmeză a i se, pune
disposiţie, |
aaa
-

» Deschiderea şi amplasamentulii acestorii po-

Daterialulă mișcătoră. *
Art. 19. Tâte locomotivele, trăsurile și va.
gonele vorii fi bine construite. Acesti materiali
se va compune la deschiderea, liniei minimumii
de 3 locomotive cu tenderele: lorii, în greutate
de 25 la 30 tone în servicii, 10 trăsuri de roiagiori, 80 vagâne de mărfuri.
i
.
Disposiţiunile generale ale acestori machini
şi vagâne vorii fi asemenea celorii depe linia

Roman-Galaţi pentru ca să pâtă circula pe acea,
iniă,
.
i
Numărulii machinelorii şi ali vagânelorii se
va spori după cerinţele traâcului. : .
A patra parte din numtrulă vagânelorii vori

fi inzestrate cu frânele necesarii pentru oprirea, trenurilorii,

-,

Da

Tote construcțiunile acestori bastimento se

Disposiţiuni particulare

vori face conformii cu projectele aprobate de

Ministerulii lucrărilorii publice,
La gara de la Mărăşescinu se va face două

cam.dată nici unii bastimentii, putându-se face
serviciulii în bastimentele aflitâre ale compa-

niei acționarilorii căilorii ferate. române.

DEI

CAPITOLUL IL.

şi parte în lcmni, fondaţiile insă, vorii

fi de zidăriă.

la

duri vorii fi acelea indicate pe profilulă longitudinalii aprobati de Ministerulii lucrăriloriă
publice, .. .
e
i

.

Căile de garagiă

143 din lungimea căci principale,

Tipurile 'după cară urmeză a se construi po-

durile de lemuii, rămâne cu totulăla chibzu-

Inlesniri dale concesionaruluă — Art. 20. Pentru a se veni în ajutorii coana

cesionarului. la

executarea,

îngagiamentelorii

sele , consiliul generali: de Putna, pe lingă

Pentru acâsta însă concesionarulă linici Mărăgesci-I'oeşani va, avea, în sarcina sea, să plătâscă
companiei acționarilorit căilorii ferate române:
a. Interesele capitalului, întrebuințatii pentru

liniei, pentru gare, magazii şi cantâne;.

tumătâre, care nu suntii necesare
acelei companii.
Ia

de concesionarii din pădurile ' Varnița, Miera
seit Vârteşeoiu (peste toţii până la 25 fălci)

construcţia remisei de locomotive şi a plăci înserviciului
.

dreptulii de exploatare, mai: dă şi următârele
avantape:

|

|

a. 'Lerenulii necesarii pentru terasementulă

b. Patru parchete

pădure

de stejari, alese
6
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]

pentru peduri, trarerse, 'stâlpt de telegraf şi
altele;

.

Deschiderea liniei

a

c. Totii materialulă necesariiila construcția

- şi exploatarea, calei ferate, atâtii în timpulii construcțiunii câtii şi 10 ani după deschiderea cir-

culaţiei va fi apăratii de taxe de importii; :
„d. T6te contractele, obligaţiunile sâii cup6-

Art.. 25, Concesionaruli ra arisa guvernulii
cu uă lună mai înainte despre diua când linia

va putea fi pusă, în circulaţiune, şi guvernulit

nele lorii, privitâre la acâstă ramură de cale
ferată, vori fi scutite în timpulii construcțiunii

va numi uă comisiune compusă din duoi represintanți ai consiliului generali de Putna
aleşi de câtre acelii consilii, duoi represintanți
ai concesionarului designați de către acesta,
uă-dată cu avisulit făcută pentru deschiderea

gistrare;
e. In „timpi:de duoi

crărilori publice.

şi 10 ani de la punerea în cireulațiune a ]i„nici de ori-ce taxe de justiție, timbru şi înre- liniei, și unit represintantii ali Ministerului
duani

de la

încheerea

convenţiunii, pe fie-care anii din venitulii bud„getului, pentru drumurile judeţiane câte 20,000

Iu

Acestă comisiune sa examina starea liniei în
diua cerută de concesionarii şi numai în urma
unui raportii positiră cu majoritatea voturilori

dile în natură, din cari 10,000 cu: carăle și se va considera linia ca priimită și pusă în cir„10,000 cu mâinele, cari se vor întrehuinţa în culațiă.
.
:
limitele prescrise de legea drumurilorii,
Aceste dilo consiliulii generali le .va, putea

converti în bani, dâcă trebuința va cere, dnpă

_ prescripțiunea aceloeași legi, pe baza de unulit
şi jumătate leii, diua cu mâinile, şi trei lei diua

cu carul.
f. Duoă-deci şi cinci

a
mii lei în numerariiă

pe fie-care ani, în timpii de duoi ani de la giua,

incheerii contractului;
9. Uă subvenţiune de maximumii nou&-deci
mii lei pe, fie-care anii, pe totă timpulă duratei concesiunii, plătiţi în duoă rate pe fie:ca-

re ani.

Plăţile soră începe din prima gi a priimirei

şi punerci linici în circulaţie, Acâstă subrenţiune este asigurată în decimile
judeţiane şi tâte veniturile districtulni ce se

„ percepii în- puterea legilorii astă:di în vigore,
şi carise depună ca garanție de consilii către

a

concesionarii.
"+

E&ecuţiunea

lucrăriloră

Acestă priimire însă nu este definitivă de câtii
după aprobarea, consiliului judeţianii, care va,

fi convorată pentru acea, qi, şi a Ministerului
lucrărilorii publice.

Diua punerii în circulaţie a, linici va, fixa începerea periodului concesiunii,
,
Art. 26, Nu

se va privi ca, obstacolii inau-

gurării şi punerii în circulaţie a linici lucrările
secundare, cari nu afecteză securitatea şi comoditatea circulaţiunii.
Aceste lucrări însă vori trebui să fie termi- *
nate într'unii timpi fixati în acordă cu guvernulii.
:
.
Laploataţia

Art. 23. Exploataţia va trebui să fie făcută
în cele mai bune condițiuni de siguranță şi regularitate. Va, trebui să fie celii pucinit duoă

trenuri în fie care direcţiune în tâte dilele, şi
aceste trenuri trebue să fiă în corespondenţă
cu cele alo liniei Roman-Galaţi.
Concesionarulii

va fi dâtorii a face uă“con-

Art. 21. Tâte lucrările şi construcţiunile se vențiune cu direcțiunea, companiei acţiozarilorii

vorii executa; conformii cu disposiţiunile

jectelorii întocmite de Ministerul
publice.

pro-

lucrărilorii

Art. 22. Cu tâte acestea, concesionarulii va

asea, facultatea de a propune modificaţi, a cărora, utilitate sâii necesitate ari fi cerută de experiență; aceste modificaţii însă nu vorii putea

fi introduse fără autorisarea, guvernului,
" Controlul guvernului

Art. 23. Pentru garantarea intereselorii Sta-

căiloriă ferate române, în ceea ce priresce serviciulii de exploatare comuni din gara Mărăşesci, care convenţiune va fi supusă aprobării
Ministerului lucrărilorii publice.
Secuestrarea liniei
Art. 28. Decă construcţiunea lucrăriloră va,
fi întreruptă şi părăsită de concesionarii, sâii
dâcă la epoca fixată lucrările nu voră fi terminate pentru a se putea pune linia în circulaţie, guvernulii vu, area dreptulă să pună li-

tului şi-ale judeţului, şi pentru a se asigura

nia sub secuestru şi să o cedeze în urmă la,

va, avea. unii controlă permanentă asupra tutu-

unii altu concesionarii în condijiunile ce ari
crede că suntii mai bune. Asemeneasera pro-

despre buna executare
a lucrărilor, gurernulii

loră luerărilorii de construcţiune;

„Durata concesiunii
- Art. 21. Durata concesiunii este fixată la
„R&se-deci (60).ani din diua, deschiderii liniei,

ceda, și cândii exploataţia se va lăsa cu totulii
în suferință,
”
- Rescumperarea liniei
Art. 29. După trei-deci

(30) de ani

de la

exploatarea liniei judeţul să Statnlă va răs-

I
|

7
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cumpăra linia pe s&ma, sea, continaândii
a plăti
concesionarului până la expirarea terme
nului

;cheto încredințate postei, până la, uă greutate
care

la concureață şi uă sumă anuală egală cu
media venituriloră neto ale acelorii 5 ani din
urmă,
de exploatare. In calcululii venitului neto,'
se

nea esto dâtorii a transporta: fâră ' plată pe.
funcţionarulă postalii , care va însogi aceste:

, Gră 'a cheltucti 'anuitatea dâtorită de concesionari capitalului împrumutat
de la publică, precumii şi cheltuelile pentru ă
ex- ploatarea anului.

caro trenă, atunci concesionarulit s6i: compania va priimi pentru fie-care trăsură suplimentară uă indomnitate kilometrică ce se va, fixa,
în comună acordă.
|
|
,
,

concesiuni, pe

lingă

subvențiunea

resultată

se va admite și pe cele-alte linii. Aseme-

obiecte.
a
n
va pung la, venitii subveațiunea și venitulă es- "Art, 80. La casă cândii serriciuli “postal arii cere mai multă de câtă uă, trăsură în fie-:
ploatării anuale

Art. 89. In casă cândii Statul
sei consili
iiulă

generală de 'Putna arii voi să se folosâscă
acestii dreptă, va trebui să prevină pe conces de
ionară s6ii compania coli va represinta, iatr'un
ii
modă oficialii, mai "nainte 'de expirarea anului

ali 29-lea do exploataţie, :.:

iai

Art, 333. Concesionarulii sâii compauia
'va; fi -

autorisată a expedia, pe linia sa și prin : amploiaţii săi fără să aibă a plăti vr'uă indemaitate” administraţiei posteloriă, tâtă coresponden- :
ţa între direcţie și subalternii săi, precumii și .
„|intre aceştia, pentră: totii ce privesce- 2dmini-!

strațiunea, căei ferate.

Transmiterea căei ferate Statului se:
Judeţului
Putaia,

E

Ari. 31. La expirarea concesiunii actuale
consiliulii generală de Putna, fără nică vă indemnitate, va intra în deplina posesiune acăei
ferate, care coprinde: terenurile, terasementele,

uvragele de artă cu tote construcțiunile, precumi

suntii garele, amplasamentele pentru incărcarea
„Şi descărcarea mărfuriloră, magazinele, atelierele, şoprâncle, case'e 'de cantonieri, materialulii fixi şi rulantii, precumii şi aprovisionările,

Transporturi

!

militare

„Art. 38. Trupele şi soldaţii ostirei române

precumă şi materialulii de resbeli se vorii trans
porta după tarifele fisate de legile şi regula-

mentele în vigâre,

|

,

Tarife și Dolițiă

__Art. 39, Cestiunile relative Ta tarife şi Ia

căci ferate se. rorii regula după princi-.
intr'ună curentii tâte mobileleşi imobilele liniei. poliția
Tâte în bună, stare de întreţinere şi de servieiii piile: în vigâre pe cele-alte linii române.
şi libere de ori-ce sarcini şi pretenţiuni arii
Diferende între consiliul generală, de Putna .
putea avea, uă a, treia persână asupra lori.

Art. 32. In casă .de

răscumpărare a liniei

ia

-î-Șe concesionarii.

Ne

tote mobileie și imobilele liniei se vorii transArt. 40. Ori-ce neînțelegeri so vorii ivi între
mite în bună stare de întreţinere Şi de servicii
părţile contractante, se roră judeca fără apelii
județului sâi Statului plătindu-se
concesio- de către ună tribunală de'arbitri compusii
de "
narului' despăgubirea, prevădută la art. 29,
Art. 3. Cu dece ani înaintea expirării ter- duci membrii, dintre cari unulă 'vafi alesă de .
consiliulii generală şi altuli de concesionarii.
menu'ui concesiunii,
consiliulii generali de
"Dâcă pânt în termen de 15 gile de Ja hotă-.:
Putna "şi reservă dreptulă de a obliga pe
concesioparii să pună linia în bună stare ; în casii rârea de a, recurge la arbitri, una din părți
nu va numi arbitrul săi, cea-altă parte va
de refasă, subrenţiunea, va putea fi atacată
şi numi pe ambii arbitri, sentinţa se va comnnipoprită, :
n
“

ca părțilorii în termenii de 10 gile de la, da- ,

Zelegrafulă

rea

.

ci.

-

a

In casii de neînțelegere, supra-arbitru de
drepti va fi primulă presedinte ali Curţii do
Art, 31. Concesionarulă va trebui să stator= | casațiun
e sâă uă altă persnă delegată- din
nicâscă în lungulă căei ferate uăiliniă tele graparte'i,
„.

fică, Intreţinerea acestui te'egrafă

lui fără nici uă plută,

Posta

Art. 35, Concesionaru'ii este obigatii pentru
trebuinţele adminisfeaţiunii postale a porni în
tote dlilele în fie-care, direcțiă celii puciu
câte
unii

trenă,și a se însărcina

i

va fi res-

trinsă numai servicin'ut căci ferate,
Guvernul 'şi reservă dreptulii de a pune
firele sâ'e telegrafice pa stălpii concesionaru-

.

Desestare de protecțiune
:-

:

străină

domiciliului

și alegerea
:

Art. 41. Concesionarulii-nu va putea fi nici
uă dată dispensată de indâtoririle' contractu- -.
lui pentru construețiunea căei ferate,'şi nu se,
va putea ajuta cu - vr'uă proteețiune . străină, ..

rămâindă supusi totii-d-una legilorii țărei.

Art, 42. Concesionaruli este obligată a 'şi
alega pentru. domiciliulă s&ă oraşuli: Yocşani, .

cu transportul
în ti
timpulă construcțiuncâtă
ei şi: ală ex- ă
fără plată a scrisoriloră , banilorii şi a'te pa- ată
ploataţiunei acestei căi, unde urmeză a i sa» -.
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dresa tâte . corespondenţele şi somaţiunile rela- țiloră 1a Ministerulii lucrărilori publice şi la
tive.la îndeplinirea obligaţiunilorii cuprinse în comitetulii permaninte de Putna, cu uă lună
de dile înaintea termenului fixati pentru adacestii caetiu de însărcinări.
i
|
La casi de anu ?și fi desemnati domiciliulă, judecaţie.
Ofertele se vorii face înscrise şi sigilate, ele
ori-co notificări din partea Ministerului sâă a
consiliului generalii se vorii adresa Prefectu- vorii cuprinde subrenţiunea anuală ce cere fierei locale şi vori fi considerate ca înmănate care concurentii pentru îndeplinirea .prescripțiunilorii presentului cacti de însărcinări.
concesionarului.

* Ofertele vorii fi priimite până la 4 ore în diua,

- Concurența

fixată pentru concurenţă. La 4 ore ofertele se

Art. 43. Concurența se va ţine la consiliul
generală de Purna la Focşani, la 31 Iuliit 1873
'st, v., 12 Augustă st. n.

-

.

Pentru a fi admisi cine-vala concurență, tre-

bue a justifica
că

a depusii la casieria

jude-

țului uă cauțiune provisorie de 50,000 lei noui
“în bani sii efecte garantate de Statii.
Projectele se rorii: pune în vederea corcuren-

|

vorii deschide de către preşedintele consilialui
generalii.

-

Ori-ce modificare sâii condiţinne cerută prin

ofertă va face a se considera acea ofertă

nulă şi fără ființă.

ca

Art. 43. Adjudecaţia nu va fi definitivă şi
nu se va încheia convenţiunea de câtii după aprobarea Ministerului lucrărilorii publice şi în-

tărirea domnâscă,

REGULAMENT
PENTRU EXPLOATAREA LINIEI FERATE IAŞI-UNGHENI.
|

Art. 1. Exploatarea

|
liniei

(1874).

Iaşi-Ungheni | nisteră, se

va efectua în regie, prin uă direcţiune instituită la Iaşi, sub priveghierea Ministerului agriculturei, comerciului și lucrăriloră publice,
Art. 2. Cheltuelele de personalii și materială
ce va ocasiona, esploatarea acestet linii se vorii
face în limitele sumelori previdute pe secţiuni
în budgetuli specială votată.
.
Art. 3. Aceste cheltucli, în limita, sumeloriă
votate fie-cării secțiuni, se vorii regula de D. ministru ali lucrărilorit publice după exigenţele

serviciului,

Art. 4. Iu ce privesca exploatarea acestei
linii în genere se va aplica întocmai, regula
mentulii în vigore pentru căile ferate conceate.
:
e
Art. 5. Numirea personalului în genece se

va face prin Ministeriulit agriculturei, comerciului şi lucrăriloră publice.
Art. G. Pentru amploiaţii liniei ferate IaşiUngheni, cari după posturile ce ari ocupa
suntii supuși la dare de garanții, se va urma
regulele statornicite pentru cei asimilați lori
la linia ferată a Statului Bucuresci-Giurgiu,

ră

casieruli se va asimila

rali de districte.

Art. 3. In luna

:

cu casierii gene-

Nosmbre a fie-cărui

directorele do esploatare

o

intercaleză în budpetuli Ministeriului care se presintă Camerei legiuitore spre
aprobare. .

E

|

Arţ. 8. Tâte cheltuelele de materiali,: se
încă cu îndeplinirea -regulelorii statornicite
prin legea de comptabilitate, şi după autorisările speciale ce va da Ministeriuli agricul-

turei,

comerciului și lucrărilorii publice asu-

pra cereriloră direcţiunci de exploatare.
„Art. 9. Pentru personală direcţiunea de ex-

ploatare presintă ştate nominale mensua!e întocmite în condiţiunile statornicite pentru amploiaţii statului în genere, pentru care după
ce se vorii: verifica în regulă, se vorii ordo-

nanţa sumele cuvenite în marginile

recțiunea

de exploatare

lui uă situațiune

sumariă

presintă

Ministeriului . agriculturei, comereiului şi lu" erărilorii publice unii projectii de budget. de
- eheltueli detailândiă trebuinţele prin uă expunere
specială şi sumele ce ară fi necesarii pentru

cheltuelele de exploatare ale anului viitoră.
Acesti budgeti după ce ss aprobă de Mi-

Alinisteriu-

financiară,

aniă,|q îndă veniturile de ori-ce natură

elaborâzăşi propune

alocaţiei

budgetului specială şi cu observarea, regulelorii de reţineri pentru pensii.
Art. 10. Casieruli liniei, versă la easicria
generală de Iaşi venitul ce ari încasa treptati după sumele ce arit avea, priimindă recepise în“ regulă pe cari le presintă. Ministeriului priu direcţiunea de exploatare la finele
fie-căreca luni,
Art. 11. La finele fie-cărui trimestru, dicuprin-

precumi

şi

cheltuelele fâcute cu exploatarea.
La finele fie-căruia exerciţiii, direcțiunea do
exploatare presintă Ministeriului uă situaţiune detailată de veniturile și chultuelele urma-

te în acelă exerciţii,
Aceste

co se voră

situaţii

,

trimestriale și anuale, după

verifica de inspectorulă

şei

ali
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controlului căilorii forate, se vori

declara, în

8

2

ginerii şefii ală controlului căilorii ferate este

regulă şi. se vorii aproba
de Ministeriă, se
vori trămite Inaltei Curți de 'compturi cu tâte piesele admise în sprijinirea loră.
.
Art, 12. Pentru ori-ce măsuri escepționale,
direcţiunea, de exploatare cere autorisațiunea,
Ministeriului agriculturei, comerciului și lucră-

însărcinați a inspecta celă pugini de duoă
ori pe lună linia Iaşi-Ungheni; a refera Ministeriului agriculturei, comoreinlui și lucrărilorii publice despre situaţia, ef, şi a, propune
de acordă cu directorulii de. exploatare! măsurile de luati pentru uă treptată îmbunătățire.
Ministru lucr, publice, G. Gr. Cantacozino.

rilorii publice, Către. acestea inspectorulă in-

„CONVENȚIUNE
PENTRU NAVIGAȚIUNEA

PRUTULUI

(1869)

D

Stipalaţiuni privitâre navigațianci Prutalui
Gurernulii alteţii Sele Serenisime,

princi-

pele domnitori ală Principateloră-Unite , guvernulii Maestăţei. Sâle Imperiale şi Regale
Apostolice şi Guvernulii Maestăţei Sele impe-

ratorului tutulorii Rusiilorii, în dorința loră de
a regula printrună comuni: acordii, în cualitatea, lorit de State coriverane, navigațiunea
Prutului aii convenită spre acesti sfirşitii de
stipulaţiunile următâre:
o
1.

Navigaţiunea pe totii parcursulii Prutului,
pe câtii. acesta strabate sti desparte” Statele
Inaltelorii Părţi contractante, va, fi în întregul
ci liberă, şi nu va putea în privinţa comerciului î interdisă la nici unii parilionii.
.

Bastimentele şi echipagiurile lorii vorii i însă

5. Spre a favorisa pe câtii se pâte desrolta-

rea comerciului şi a navigaținnei se vorii intro-.
duceîn reglementulă poliţiei fluviale disposiţiuni speciale, avândă de scopii a popri ca fuacţiu-

nile duanieriloră să devio uă pedică. sâă uăstă- .
vilire la exerciţiul navigaţiunei.
Se va avea, |

mal. cu scmă în vedere de a se înlesni câtă se
va putea halagiuli bastimentelorii d'a lunguli
marginilor,
|
.
,
a înlesni operaţiunile comerciului şi
6. Spre
navigaţiunei, Guvernele voriă inmulţi asemenea.
pe câtă împrejurările locale vorii permite nu-

mărulă scheleloră sâă ali stațiunilorii duaniare .
pentru exportaţiune şi importaţiune de mărfuri. . .

3. Uă comisiune mixtă permanentă, compusă
de delegaţii Austriei, Rusiei şi PrincipateloriUnite se va institui pentru a, pune Prutulă în.
cele mai bune condițiuni posibile de naviga- .
„acestui actiă,. “| ţiune, şi pentru a elabora uzi actii de navi â2. Spre scopulii exclusivă d'a acoperi chel- țiune conţinândii reglementele de poliţie Au
” tuelile lucrăriloră de îmbunătăţire ale fluriu- vială şi tarifulă de peagiii
(plată de trecătâre).
lui

obligate a se conforma strietii cu reglemautele
de navigaţiune ce suntiă a se face, precum şi
cu disposiţiunile speciale cuprinse în articolii

şi acele de întreţinerea,

naxigabilității în

generalii se va impune navixaţiunei
-uă taxă
d'uă cătime convenabilă, şi se va percepe la
gura Prutului de revărsare în Dunăre. Peste
acestă taxă unică nici ună altii drepti, ori care

Misiunea
consista:

acestei autorităţi
ME

internaţionale

va

".q, In a indica şi a face să-se executeze lu-

crările indispensabile pentru a imbonttăţi al-

ard fi numele stii origina sa, nu se va putea

bia, fluviului;

a le strebate nici uă dată.
De unde urmeză că bastimentele, plutele ete, pe

mentelorii. :

.

_b. În a hotări și pune în aplicaţiune tariful
afară de casurile drepturilorii de navigaţiune destinate la plata
prevădute la Art. i8. :
,
cheltueliloră de îmbunătăţirea, fluviului şi a ce3. Produetele şi mărfurile transportate. pe loră-alte întreţineri a, lucrărilori ;
Prută voră. fi libere cu totulii de ori-ce dreptă - e, In a elabora reglementele poliţiei fluviale;
de trecere sâii de transită.
:
d. În a veghia întreţinerea lucrărilorii şi la
4. Liniile duaniare sori urmiri pretutiudeni stricta, observațiune a disposițiunil
oră regle- *
marginile fluviului fără
împlini asupra navigaţiunei

$.. Comisiunea mixtă a Prutului va numi dincâtă timpă suntă în cursii de navizaţiune s6iă truă
comună înțelegere a, celorii trei membri

ancorate pe albia Huviului voră -fi cu totulă
de care este compusă unii inspectore care va
afară, de ori-ce acţiune a duaneloră, oră fi avea sarcina:
.
E
din contra supuse la regulele in vizore in fiea, de a regbhia executarea lucrăriloră de îm=
care din Statele riverane pentru comerciuli bunătăţire spre a fi conforme cu projectele, plaexterioră, pe dată ce vorii acosta una s6ă cea- nele și devisurile aprobate de cele trei guver-

altă din ambele margini,
N

.

o

ne; d, dea exersa unii controlii exactii asupra

.

8.

-
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incasărai taxelorii, după tarifulă hotărită de de' navigaţiune, fie în fine de către particulari.
comisiune;

c, d'a asigură stricta aplicaţiune

a tutulorii disposițiunilorii reglementelorii pen-

tru poliţia finvială; d, da veghia la întreţine-

nici unii podiă, nici de bareaderii, nici cheiuri,
schele, şi alte stabilimente de acâstă natură
ale căroră planuri nu se -rorii fi comunicată,

rea în bună stare a lucrărilori de îmbunttă- comisiunci mixte şi nu se voră fi recunoscuti
țire-şi d'a face a se executa pentru acesta lu- ca neputendă compromite în .nimicii efectele .
crările necesari!.
o
lucrărilorii de îmbunătățire. '
|
|

9. Inspectorul va funeționa ca, organiă ali
comisiunei permanente şi sub direcţiunea sea
va avea unii caracterii internaţionali şi aute-

ritatea sea se va exersa în privința

tutuloră

pâviliâneloră fără distincţiune.
10. Intreţinerea Inspectorului se va trece pe fiecare ani în budgetalii. cheltueliloră generale

pentru navigațiunea fluviului, .

19. Comunele urbane şi rurale riverane care
arii voi să clădească ca a lori cheltuială lucrări de uă utilitate recunoscută pentru nave,
precumit lucrări de accesiă, etc,, vorăfi autorisate a percepe uă taxă corespundttâre care,
în tâte casurile nu va putea fi de câtii ecuiva-

lentu'ă exactă ali serviciului făcută, și a cărei

|
percepere n se va, putea efectua de câtii os11. Lucrările pentru corectarea Prutului se clusivă în sarcina naveloră ce aril voi să provorii executa, după ună projectii aeneralit pen- fite de acestii servicii.
tru totii parcursulii sei navigabilă.
Cătimea taxelorii ce ait a se percepe sub aAcestii projectii generalii, precum şi planu- cestii titlu.va fi supusă la aprobaţiunea prea„vile speciale și devisurile privitâre loră, voră labilă a comisiunsi. mixte.
,
fi supuse la aprobarea, celorii trei guverne.
19. Condiţiunile speciale sub cari. se vori pu12. In consideraţiunea.. deselori şi neprevă- tea efectua comunicaţiunile de la uă margine.
dutelori schimbări la cari suntiă în penerală su- la cea-altă prin ajutorulă de poduri şi vase
puse fiuviurile, se va reserva comisiunei mixte (bacs), se vori regula de comisiunea mixtă înfacultatea de a introduce în projectele lucră- trunii modii convenabilă pentru narigaţiune.
rilorii, la executarea lori, şi d6ca trebuinţa se
20. Conformi art. 2 şi 7 ale presentului act
va ivi, modificaţiuni de nă importanță secunda- comisiunea mixtă a Prutului va hotări unit tară. Se iuțelege însă că comisiunea nu va pu- rifă ali taxeloriă de ntvigaţiune care trebue a
tea nici să suprime de totii veri uă parte alu- se percepe la pura lui pentru rembursarea, chelcrărilorii, nici să trecă peste limitele devisuri- tuelilorii de îmbunătăţire. 'Acostă tarifă, după
lorii fâră uă autorisaţiune expresă a, guver- ce se va aproba de guverne se ra alătura anelori.
|
E
i
cestui actii spre a avea, aceeaşi putere şi 'sa-,
13. Tâte lucrările create în conformitate cu lâre ca şi cândi ari face parte integrantă
articolii precedenţi de către: comisiunea, mixtă din elă.
dimpreună cu accesoriile şi dependințele lorii,
21. Productulii peapelorit se va efectua:
vorii irebui să rimână totă-de-una afectate exa. Prin prioritate şi preferință la acoperirea
clusivii la nsulă narigațiunei Prutului şi nu voră cheltueli'orii de administraţiune şi de întrețiputea fi distruse de la acestă destinaţiuae pen- nere a lucrărilorit de corecțiune după săvârșitru ori-ce motiviă arii fi. și sub acestii raportii rea lori; D, la plata dobendiloră sumelorit învorii fi puse sub garanţia, și ocrotirea dreptu- trebuințate pentru lucrările de îmbunătăţire;
lui internaționali. Comisiunea, permanentă ce c, la amortisarea succesivă a acestui capitală,
are a, sc institui în virtutea art. 7 va fi însăr- * 99, După rembursarea, fonduriloră întrebuinrivată cu exclusiune de ori-ce altă ingerenţă, țate primitivi pentru lucrările de corecţiune,
de a administra acele lucrări în profitulă na- şi spre ase împucina sarcinile impuse nasigavigațiunei. da vephia la menţinerea, şi conserțiunci, delegaţii guverneloră semnătâre vorii
vaţiunea lori, şi d'a le da tâtă desvoltarea ce procede la uă rerisiune a disposiţiuailorii scle
trebuinţele narigaţiunei vorii putea, reclama,
şi câtă va fi cu putință cătimea taxeloră se va,
14. Guvernele semnătâre presentului actii se reduce conservândiă totă-de:uă-dată venitulit
obligăa da comisiunci mixte şi orpanelori sâle mediii socotită necesari pentru întreţinerea, în
t6tă asistenţa şi totii concursulii de care vorii bună stare-a narigabilităţii.
putea area trebuință pentru executarea lucră33. De uă dată cu tarifuli taxeloriă, comirilorii de artă şi în genere pentru totii ce pri- siunea mixtă va elabora şi ună regulamentii
vesce la indeplinirea sarcinci lori.
| specială pentru perceperea peagiuriloră şi ad15. Căi pentru halagiulă bastimentelorit se ministraţiunea casei de navigaţiune.
vorii stabili pe ambale margini ale fluviului,
24. Operațiunile acestei case voră fi puse
16. Nu va fi pormisii d'a înființa în fluvii şi sub controlulă Iaspectorului carele conformii
aprope de marginile sâle, mori, stavile, râte art. 9 de mai susii trebue să funcționeze ca
de irigațiune şi alte construcțiuni cari astupă organii ali comisiunei permanente.
albia fluviului stii impedică comunicaţiunea prin
25. Uni bilanţii detaliată ali operaţiunileră
calea de halapii,
casei de navigaţiune, pretumii şi unii ştatii a17. Nu se va înfiinţa pe una stii pe cea-altă retătorii alit reparațiunei şi ali întrebuințărei
margine a fiuviului, fie de către autoritatea, te- produseloră tarifului va fi presentati anuală
gitorială, fie de către companii de comerciii sâă de comisiunea miztă guvernelorii contractante.
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Spre executarea articolul
ui 26 din converiținaea
seninată la Bucuresci lo,
3115 Decembre. 1866,
de delega

|

Dispositiuni generale
ţii Austro-Ungariei, Rusiei
şi Românici, prin care se dice
Art,
4.
Nav
igaţiunea Prutului este cu
că navigaţiunea, Prutu- |
totală
1 iberă și
lui Se va exersa prin unii
regulamentii de navi- tergisă nicinu pote in privinţa comerciuluif inunui pavilionă, Bastimentele
gaţiune şi de poliție” elab
şi eoraţii do disa comi- cuipagele suntiă ținute cu
siune mixtă și aprobată
tote
de cele trei guverne conforma, strictiă disposiţiuniloră acestea -, se
din” presensemnatare.
tulă reglementii Şi cerezilo
E
rii ce li se toră a.
Incheiă teglementulă
Tesa, spre executarea,
a,

mâză;

-

căruia coprindere ur:

de către agenţii însărcin acestori disposițiuni
ați cu aplicarea loră,

Suntii mai

alesi

ținuți de a rădica culorile
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LEGIUIRI

ALE

MINIŞTERLULUI

lori naţionale la cea ântâiă cerere a dişiloră
.
agenți. .
de

2. Căpitanii de lungă cursi şi de

ca-

botagiii, piloţii iomatriculaţi la inspecţiunea generală a navigațiunii Dunărei sâi la capitanatulă portului Sulina şi în genere toţi patronii

s6ă conductorii de bărci făcândiă uavigaţiunea

fiuvială scă maritimă suntă admişia dirige bastimentele p2 Prută în cualitate de căpitani ,
patroni sti conductori, fâră a avea a produce
alte justificaţiuni despre câpacitatea lori, de
câtii diplomele sii brevetele cei s'aii liberati

regulatii de autoritatea dela care atârnă.

Marinarii necăpniți do unii asemenea documentii suntă ţinuţi dea lua uă patentă specia-

lă pentru a fi admişi a dirige bastimentele pe
Prută. Ac6stă patentă li se libereză de

auto-

ritatea lori națională, dâca suntă supuşi unuia
din stațele riverane, şi, în casă contrarii, de in„speutorulii navigațiunii. Prutului; ca, nu se pâte

“ Hbera de câtă la marinari “experimentați, de
bună conduită şi posedândii cunoscinţele necesarii pentru eserciţiulii navigațiunii.

_Disposiţiunile presentului articolii .suntiă aplicabile chiarii conductorilorii bastimentelorii construite pentru a face un singură voiagiit pe
Prutii,,
a
Art. 3. Patentele liberate conformii aliniatului alii donilea dela articolulit precedinte potă
fi retrase de autoritatea de la care emană, si
de oficii, seii după cererea inspectorului navigațiunii Prutului, căpitanilorii, patronilori sâă

conductorilorii recunoscuţi culpabili de trei
contrarenţiuni Ia disposiţiunilo presentului reglementă.

|

Exerciţiulii navigaţiunii pe Prută pote asemenea fi intergisi de inspectorii ori-cărui că-

pitani, piloti s6i marinari, ori-care ară fi au-

toritatea du la care "şi are diplomuli stii bre-

vetulii, după a treia condamnare pronunciată
contra, sa pentru contrarenţiune 14 disposiţinnile presentului regulamentu.

AGRICULTUREI

abură cari navigă pe Prutii sunti ţinute a avea, unii certificati prin care să se constate re-

sultatulă încercăriloră la cari a fostii supusi
|

|

casanulii lori.

In lipsa, documentelorii, despre cari s'a vor-

bitii în presentuli articolii, bastimentele cu
pâuză, şalande de remorcă sti bastimente cu

aburi suntă ţinute, pentru a fi admise
se supune

viga pe Pruti, a

a na-

constataţiunilorit

necesarii înaintea autorităţilorii competinte a
uneia din țările riverane s6ii înaintea inspec»
torului narigațiunii, cari autorităţi le libereză -

atunci, dâca este trebuință, patentele şi certificatele necesarii.
.
Ard, 3. Machiniştii bastimenteloră cu aburi,
cari navigă pe Prută, trebue în ori-ce casă a

fi căpuiţi do certificatele necosarii

pentru

a

stabili că posedii 'cunoscinţele cerute sprea
implini serviciulă lorii intrunit modii conformă
,
exigențilozii securităţii publice.
Art. 8. Imbascaţiunilo de uă mică greutate
pentru trobuințelo ocale suntă scutite, precumit

şi conductorii

loră, de obligaţiunea de a pur-

ta, patentela prescrise de articolele 2 şi 6 din
presentulii reglementă.
.
Suntii asemenea scutite de obligaţiunea de

a purta patenta prescrisă la art. 6 bastimentele

construite pentru a face ună singurii voiagiii pe
Pruti, s6ă în susă sâă în josii.
Art. 9. Oră-ce patroni sci. conductori este
ținutii, înainte de a încărca, stă celi pucinii
înainte de a pleca din loculii unde a încărcată,
să ia uă carte,de plecare stii de recunâscere,

prin sare să se constate:

Loculă încărcării; - !
:
Numele expeditorului ș “
Felulă şi cuantitatea, mărfurilorii şi deca este
trebuință, numărul, greutatea, numerile de ordinii şi mărcile coletelorii;

Loculiă destinaţiunii şi numele destinatarului;
Cartea de plecare este

datată şi trebue

să

fie semnată atâtii de expeditorii câti şi de pa-

"
tronii sâii conductori.
Ea este redigiată in duot originale celă puginii, dintre care unulii trebue să se afle pe
mai ţinuţi de a sc căpui de documentele ne- bordit pe câtii timpă bastimentulii este în cursit
de voiagii stii încărcatii,
cesaril pentru a constata identitatea, loră,
Art. 40. Dâcă acelaşi bastimentii încarcă
Art. 5. Orl-ce bastimenti care navigă pe
Pruti este ținută de a area unii rolii de ecui- mărfari pentru cari s'a făcutii mai multe cărți
pagiii în regulă, şi plute încărcate cu lemne de plecare stii recunosceri, sa redigeză uni
de a se căpui Qe piesele necesarii pentru a manifestii în care se trecit diferitele recunâs- |
constata indentitatea âmenilorii cari se află pe ceri după numerile lori de ordini.
Incărcările sii descărcările parțiale făcute
bordii; aceste documente trebue conservate pe
bordiipe totă timpuli câtii bastimentulii,
plute sei în cursulă roiagiului suntii menţionate în maplutele încărcate cu lemne este în cursii de pifostăi, care este semnatii de conductori stă
patroni şi trebue să se găsescă pe bordă până
voiagiii seii încărcatii,

Art. 4. Conductorii de plute şi pluie incăr-

cate cu lemne sunti dispeusaţi de obligaţiunea,
de a lua patenta prescrisădo art: 2; suntă nu-

Art. 0. Ori-ce bastiment care narigă'pe Prutii

trebue, între altele,a ficăpuitii de uă patentă sc
de ori-ce altii documentă liberatii de autoritatea sa naţională, prin care să se constate că

Îa descărcarea, complectă a caricului.
Art.

11. Cândă

plutele sâi plutele încărcate

cu lemne suntă întrebuințate a transporta mărfuri pe Prutii,

patronil s6it .conductorii

loră

şi suntii ţinuţi a implini t6te formalitățile prescrise
de art. 9 și 10 cari precedă.
indicândi capicitatea sa.
!
Dişii patroni sii conductori suntii ținuți, in
Afară de aceste documente, bastimentele cu
se găsesce în bună stare de navigabilitate

+.
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de re- ancorate sei trase la malii, este
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ținută a veghia
ate numărulii ca bastimentu

li săi să nu causcze nici pedică
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Sci plutele pentru încărcarea len'n nii plutele navigațiuniă, nici pagubă, sâă altorii bastimente,
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sii schelelorii, bolobâcelo
Art. 12. Patronii seu conductorii
de: basti- murilorii de trasă la edeciă ră, semnalelorii, dru- mente, piute sâii plute pentru
şi altoră stabilimente
încăr
neloriă cari navigă: stă staționeză carea lem- cari servi , pentru navigaţiune , aşedate pe riă
pe
.Prut
ă
s6ă
pe
malur
ile
sele, şi trebuo să veghieze cu
suntii ținuți a produce documentele
s'a; vorbiti la art..1 până la 6 includespre cari aceeaşi grijă a se păzi elii însuşi, ..
*.
«
sivii
.
și
la
Căpit
anuli
ă, patronul seă coaductoruliă nu
art. 9,10, 11 din presintele regle
mentii, la, oră- pâte să se depărteze
Co cerere.a, agențilorii orânduiți
de bastimeută, transportii,
vigațiunii pe totă cutsulii riului, cu poliţia na- plută seci plută încăreată cu lemna, ce oste
şi
aceşt
i
aînsăre
inatiăi a dirigia, pe “timpu'ă cândă
genţi suntă autorisaţi a pune visa
se odă
loră pe rolu- mergândiă, - rile de ecuipagii Şi pe'manifes
e
Da
te, .
*
.:
Art. 15, Bastimentele cari navigă pe Prutii
Machinistii bastimentelorii cu aburi
i suntii sunti ținute a purta ancor
asemenea ţinuţi a produce la aceia
ele
lori:
pe podii, fără
tificatele despre cară s'a vorbitii și agenţi cer- a putea să le atârne de lemnele dinaintea, cola: art.“ 7 de rabiei (bossoirs), nici
mai susii,
a,
le
ține
pe bordagiă. Acei
e
cari navigă în josii sunt ținuți, între
Art. 13. Patronii 'sâa conducto i
altele,a
mente, plute sâii plute pentru încărriide basti= ține neîntreruptii îndărătii uă aucoră gata a fi
carea, lem- aruncată, ast-felii ca să
netorii suntă ținuți, chiară fără
pată fi oprită, cu întesa
produce agentului însărcinată cu li se: cere, a, nire la casă de trebuință,
.
perce
perea
taArt,
16,
Este
cu
dinadinsulti opritii de a arunxelorii stabilite la conAuentuliă Prutu
lui,
și
înain
ca
ancor
e
stii
asta în ganalulii navigaţiunii
te do a traversa acestă confiuen
ti,
rea, stii la eşirea din riii, patenta sâii la intra- şi chiară în lungulii țărmurilorii, in cotituzile
basti
mente
riului
,
loră precumii şi rolutii ecuipagiul
E
.
ui
„Nu pâte avea nici uă-da
tulă destinată pentru a”i țiue loculi sâii documeni, şi tâte căr- ducă sâă mai. multe bastită afară de porturi.
țile de plecări, recunâsccre s6
mente ancorate si
manifeste cu aşedate unuli lângă
cari dişii patroni sii conductori
altulii în lungulii drumului
trebu
e
să
fie
trago
rei la edecă.
căpuiţi conformi aiticoleloriă prece
-.
e
i
dinte. Suntă
Art. 13. Cândiă pentru 6re-care motivii chiari
ținuți între altele cândă es din “Prut
i
pentr
u pentru a, se repara uni bastiuentii, uă plută i
a intra în Dunăre, a produce perce
sei
ptorului ta- uă plută încărcată cu
xelorii biletul de acuitare a: drept
lemne este obligată de a
urilorii de pune unii palmiarii sâă ună
vamă sei altele, la cari mărfurile
lanţă
în curmezişulii
îmbarcate sâii
analului, aceste funii trebue să fie rădic
bastimentele a fostă supuse la
ate înlocul de im- Sata ce ună altii basti
mentă se presintă penbarcare,
e
tru
a
trece.
Age! tulă însărcinată. cu perceperea
E
pune visa
IE
“Nu este permisii; în :nici
sa, cu indicarea datei cândii: s'a
făcutii acâstă funii în curmezişulii riului ună casti,de a ţine
formalitate, pe rolulă de ecuipagiă
în timpulă nopții sâi
cumentulii destinatii: a"! ţine loculă s6ă pe do- în timpă de cecţă,
|
ai
bastimentit, plută încărcată cu lemnea ori-cărui " "Art. 18. Bastimentele 'cu aburi, cu râte.şi
sii
plută
cu
helice
nu
pâte să lege alături cu bordulii
care traversă confluentulă Prutului
cu Dunărea. loră bastimentele
"Trecerea, confiuentulu
sf.i,Ja intrarea, sc interdisii în gener ce remorcă pe Prutii. şi este
ali de a naviga pe riii cu mai
la eșirea, Prutului, nu pote fi acord
tre agentulii însărcinaţi la acelă punctiăată de că- multi de duoă bastimente alăturate, cupol
iția
„Art, 19. Căpitanuli ori-că
navigațiunii nici unui bastimentii,
transportiă, întreprinde a remorca pe rui remorcorii care
plută sâi plută încărcată cu lemne
-Prută unulii sii mai
,
care
nu multe bastimente, transportu
ari fi căpuită de unii biletă de
liberă trecere încărcate cu lemne, pentr ri, plute sii plute
u cari forța,
datii de către

perceptorulii taxelorii,

TITLUL IL.
Despre

poliţia

navizațianii pe Prută

„CAPITOLUL 1.
Reguli generale

|

bastimentului săi este însuficiente, este civilicesce
responsabilii de tâte pagubele: ce potit result
a din

acsta,
:
:
Art. 20. Cândiă bastimente sâă trans
porturi
conduse prin remoreă trebue să se oprâsc
să arunce ancora în Prutii, remorcorii ă, sti
a rădica funiile de remorcă înainte ce nu porii
corpurile
remorcate w'aii evitatii curentulă apei
şi nu se

află în siguranța de a ancora,

Art. 21. Plutele sti plutele încărcate cu
lem-

ne, cari navigă pe Prutii, nu poti aveu
Ori-ce căpitani, patroni scă conductorii
în apă
unui bastimentii cu pânze stă cu aburi, ali uă adâncime mai multi de ducă picidre engleunui ze, sei 60 centimetre şi jumătate, nici
şalandii de remorcă,.plută sei plută
uă lârîncărcată
lemne, în cursă de navigaţiure stii staționând cu gime mai multă de cinci-spre-gece piciâre en:
ă, gleze sti patru metri şi cinci-deci ȘI patrucenti
|
Li
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metri, și nu: poti fi compuse de mai multă de
patru serii de arbori aședaţi virf în virfii în
sensulii lupgimei,
„
a
"..Oriă-ce plută s6ă plută încărcată cu lemne
inomolită pe Prută, laună punctă unde împedică
liberulii pasagiil, şi care nu pote să se scâțăîn

24 ore, pâte să fie descărcatăşi desfăcută chiară,

la trebuinţă,
de agenţii poliției navigaţiunii cu
cheltue!la proprietarului.
Art. 22. Ori-ce bastimentit cu aburi, care
navigăpe Prută,în timpulă nopţii (intre apusulii

AGRICUITUREI

striga, şi deca este ună bastimentii cu aburi,
a, trage clopotulii bordului. Aceste semnale sunt
repetate din 5 în 5 minute.
,
Art. 26. Drumulit despre cele duoă ţărmuri
ale Prutului este specialii afectatii pentru tragerea la edecii a bastimentelori, plutelori sâii
plutelori

încărcate

cu lemne stă cu pomeni, sit

cu animale.
a
“Lărgimea acestui drumii, afară de porturi,
este fixată în minimumi de 20 pici6re engleze,

sâii de G metri şi 5 centimetri, socotite dela
şi răsăritulii sorelui.) trebue să aibă uă lumină țărmulii normală. Drumulit de tragerela edecii
2lbă visibilă
la distanță de două mile celi: puginii, trebue să fie liberit de ori ce obiectii, adică:
pusă în capuli catartului din miţlocii, deuă lu- tufişi, arbori, ogradă, case şi alte construcțiuni
mină verde la tribordii şi de nă lumină roşiă la pentru a. nu împedeca usulă.
o
„babordii.
.
i
. Art, 27, Este interdisii de a aşeda pe Prutit
Focurile de uă pate şi de: alta ai în în- mâi;cu osebire lingă ţărmuri, mori, stăvilare,

trulii bordului perdele puse da îndărăta îna- de irigaţiune şi alte asemenea construcțiuni cari
inte, astii-felii ca foculit verde să nu 'pâtă fi arii împedica narigaţiunea fluviului, sei comuvădutii de la babordă înainte, nică foculii roşu nicațiuaea pe dromuli de tragere la edecii.
Este asemenea interdisă de a săpa șanțuri
de la tribordi înainte. Trebue între altele să
fie aşedate la uă înălțime mai înaltă de câti în curmedişulii drumului de tragere la edecii,
- niveluli bordului țărmului normală ală riului, fără uă autorisațiune formală a autorității in-

în modă de a fi vădute în cotituri la distanţa

necesarie.
A
Bastimentele cu aburi cari remorcă unnlii
sâii mai multe bastimente, plute seă plute încărcate cu lemne ai, afară de focurile de uă

parte şi de alta, două focuri albe

sărcinată cu poliţia navigaţiunii, şi acestă au-

torisațiuna nu pâte fi dată până ce proprietarulă riveranii nu se va iagagia a restabili
co.
municaţiunea printr'unii podă.

Art, 28. Este interlisă de a descărca în alașerlate u- bia Prutului savura bastimentelorit și de a a-

nulii asupra altuia în capuli catartului.
runca cenuşa și zgura vaporeloriă,
Bastimentele cu pânze şi șalandele de reDescărcarea savurel pe țErmuri nu se pâte
morcă, precum plutele şi plutele încărcate cu efectua, de, câtii la punctele determinate de aulemne, cari navigă pe Prutii în timpuliă nopții, toritatea, însărcinată cu poliţia navigaţiunii şi
s6ă cu pânze, seci remorcate stă trase la e- sub priveghierea apențiloră săi. decii, trebue să pârte înainte ună foci albă,|. Savura descăreată trebue transportata la uă
pusă pe unit catarti,la înălțimea de 15 picidre distanță ast-feli în câtă basa ei să fiedepărengleze, sii 4 metre..54 centimetre celă pu- tată de 20 picidre engleze, sti 6 metri şi 5
cină în susulii liniei loră de plutire.
centimetri celii pugină de lațărmuli normali,
Acestă lumină albă este înlocuită prin uă şi nu pâte fi grămădite mai multii de câtii 4
lumină roșie pe bastimentele sâii. transporturi pici6re ennlese, sti unii metru şi 21 centimecari: plutesci în roia vântului în vremea nopţii tri, de înălțime asupra nivelului țărmului,

(en derive)..

Art. 23. Ori-ce bastimentii, plută sâă plută
cu lemne oprite pe Pruti în timpulă nopții,
tebue să aibă uni felinară luminată cu sticlă,
albă, aședată pe din afară pe partea despre

canală şi la uă înălțime

suficientă,

astă-felă

ca să pâtă fi zărite indestuli de bine, atâtă
din josă, câtă şi din susă, chiar în cotituri,
Art. 24. Plutele sâu plutele încărcate cu

lemne cari nu suntii remorcate nu potii naviga

pe. Prută în timpuli nopţii, şi narigaţiunea,
riului este intergisă într'unu modă absolută
cândă obscuritatea nu permite de a gări d'uădată cele ducă ţărmuri.

CAPITOLUL II
Reguli pentru bastimentele cari se încru-

ciștză sei se întrec

Art. 29. Este intergisă
In generală unui hastimentă a, întreca bastimeatulă

care

urmeză

aceeaşi cale, și două bastimente cari mergi în
sensii contrariii d'a se incrucişa în puncturi
unde canalulă riului nu oferă uă lărgime
destulătâre. |

in-

La cotituri și pe la trecători strimta basti-

mentela cu vapori nu se poti apropia la mică
Ari. 25. Intruniă timpii de ccță, bastimen- distanță de bastimentele cari le precedă,
tele cu aburi nu potă naviga de câtă încetiă,
Art. 30), Cândă ună bastimentă care merge în
suntă obligaţi pe'lingă acesta a suna tără în- susulă Prutului este expusi aîntâ!ni uni batrerupere clopotulu bordului şi a fluera din 5 stimentă care .rerga În josii pe la unit punctă
în 5 micute
A
care nu oferă destulă lărgime, este ținutii a
Ori-ce bastimentii, plută încărcată cu lemae se opri în susulă pasagiului, până cândi va
„stă plută, oprită în timpulă de câţă afară din trece celii-alti bastimenti. Deca bastimentulă
-porturi!e sâi schelele portului, este obligatia, care merge în suşit este deja intrată în pasae
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giuli strimptă, în momentulă întâlnirii, basti-

mentulă care merge în josii este ținută de a
arunca ancora ce trebue să o aibă: îndărătiă,;
conformii art. 15 de mat susă şi a se opri în
susă până cândă calea va Â liberă... 1,
Art. 31, Cândă duoă bastimente cu aburi
s6ii duoă 'bastimente cu pânză, năvigândă: cu
unii rintii tarorabilit, se. întâlnescii mergendi
în sensit contrarii, acela, care merge în! susii
trebuesă țină spre: țermul
:- stângii,
ă şi acela
"Care merge în josi: spre țermulă drepti, ast-felă ca amenduoă să vină pe. tribordă,'. după
cumă se Obicinuesce pe mare,
.
.
i:
Este asemenea când întâlnirea se întâmplă între unii bastimentiă cu aburi şi ună ba:
stimentă cu pâuză navigândii cu ună vântiă fa-

9:

Art 35. Bastimentele cu aburii cari navigă

în josii trebue să'şi domolescă mersulă la-punetele unde calea navigabilă are : grele cotituri,
până cândii, d'indărătulă bastimentului ochiLlii
va putea, 'vedea, trecerea, ::Dâca : bastimentuliă
cu aburii găsesce 'bastimente, intrate în cotituri,: face. cunoscută aproprizrea sa prin uă
fluerătură,
DIDI
E
„Art. 36. Ori-ce bastimentii cu aburi, în ori-ce
sensă ară merge, precumă şi ori-ce bastimentă
care merge în susul Prutu'ui, sâă prin pânză, scii
prin tragere la edecii, este ținuti a se feri ude
bastimentele, plutele:şi plutele încărcate ca
lemne ce întâlnesce mergendă în voia vântului,
„Bastimentulă, ptuta: s&ă pluta, încărcată cu
lemne care navigă în voia vântului trebue dioparvorabilă,.
III
te-i, cândii intâlnescă alte bastimente sâi cu pânCăpitanulii, patronulii s6ă conduictorulă eare
cu aburii,
'
să se aşede întrună modii
se abate de la aceste reguli trebue Să probe- ză: s6ă
paralelă la țermuri, pentru -a nu face -celă
ze, în casii de stricăciuni, că a fosti În -Hepumai micii obstacolă trecerii.
aaa
tință a le observa, fără care aste responsabiArt. 33. Căpitanii, patronii stă conductorii
„le înaintea tribunalului competinte de, acciden
- de bastimente iucărcate-cu grele poveri, scit
tele- întâmplate, -:
IE
bastimentelorii încărcate mai pugini de $6se- Afară de acâsta este ținută a da, semnalele
deci tonele, precumi şi conductorii pluteloră
prescrise la, art. 33 şi 34 de mai jos,
-| s6ă 'pluteloră încărcate cu lemne suntiă ţinuţi
Deca duoă bastimente cu aburi dai -de-uă- a se
depărta, pe câtii se pâte, din' drumulii
dată acelaşi semnală, semnalul bastimentului bastiment
eloră -cu aburi - ce întâlnesc să
care navigă îa josii servă de regulă.
„si cari le ajunge, !.
ii
|
"Art. 32. Când duoă. bastimente cu abnră
"Căpitanii bastimentelorii cu abură 'din parmergendii în sensă contrarii ajungii - înaintea
te-le trebue, cândii treci în 'apropiere de baunei cotituri, trebue să-și dea semnalele pre- stimentele
desemnateîn aliniatulii precedentii,
scrise de art. 33,şi 34 de mai josii,şi acela care
sâii de.
este in 'susii se opresce până cândi celii-altă ţermii, bastimentele “ancorate stă oprite la
sei: de plute, plute încărcate cu lemne
bastimenți va trece pasagiuli,
e: n.
cari mergi si suntii ancorate, să 'domolâscă
Art. 33. Când unii: bastimenti cu aburi foculii machinei
loră şi o/lă opri cu desăvârvoesce să întrecă ună: altă bastimentă în aceşire la casii de pericolă pentru gisele: bastilaşi sensă, dă semnalulă, înainte de a ajunge mente,.
plute stă . plute încărcate cu lemne,
la mică distanță, prin cinci sunări de 'clopotă dâca potă
se de flueri și arttândi uni pavilonii pusi pentru ei insă să facă acâsta, fără pericoli
6nsuși, stii pentru. bastimentele : ce
intr'ună lemnii pe partea d'inainte a, podului, remorcă..
.
:
.
.
sii aridicândă la jumătatea catartului ună paArt. 38. Căpitanii stă conductorii de revilonii albastru, pina, „sei uni 'felinară lumi- morcuri
cari, navigă cu sti fără vase după
nată cu sticlă aibă, nâptea. După aceste sem- dânşii
suntă ținuți a observa tâte disposiţiunale bastimentulii care merge înainte se tra- nile
ce precedă, trebue mai alesă

a se con:
ge spre stânga și lasă trecerea, celui-altă: ba- forma, prescripțiunilorii
'art. 33, 34 şi 35, când
stimentulii care ia, drepta;

îndată ce bastimentulii care urmâză se-găsesce la distanța unei
jumătate lungimi de bastimentii' de acela, care
precede sâii de partea din urmă a bastimentului remorcată de dânsul, acesti din urmă

trebue să'și domolâscă.

mersul

pâuă! cândii

va fi întrecutii.
E
Art. 34. Cândi unii bastimenti care umblă
mai iute ajunge unii bastimentă cu pâuză şi
voesce sălii intrâcă, dă semnalulii - strigândă

uni convoiii voesce să întrâcă ună altulii; afară de acesti din urmă casă, ducă conroiuri
nu poti nică -uă dată să se păsâscă unulii
lingă altulii, fe cândă suntii ancorate, fie cândij
suntă în cursii de voiagiii.
i
In casii de întâlnire cu basmintele cu pânză s6i cu abură 'cari mergii în sensă contrarii,
remorcorulii, dâca merge în susulă Prutului, pâte
să se depărteze:de prescripțiunile art. 31 de

mai susă, pentru
Ja timpă înaintaşului săă, carele este ținutii de ai apei, dâca pâte săa sefacăține afară de curentulii
acâsta, fără, pericolă
ae
lăsa trecerea la vânti, -.
Ce
pentru bastimentele întâlnite.
Cândă

unii bastimentii cu abură voesce să
intrecă unii bastimentă cu pânză care merge
în acelaşi sens cu dânsulă, îi dă semnalele

Remorcoruli este ținută cu tâte acestea, dâca

întrebuințeză, acestă facultate, a da semnalele
prescrise de art.

33 și 34 de mai susii.
prescrise de art. 83, înainte de: a ajunge la
Art. 89.'In regulă generală, ori-ce bastimică distanţă, şi trece sub vcutulii bastimen- menti
cu abură care nu remorcă, uni altii contului cu pânză,
E
voii, precumă și ori-ce bastimentă cu pânză
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care navigă cu unii vânti favorabilii, trebue să
lase liberă trecerea un ri convoiit de bastimente
reinorcate. In lipsă de spaţiă suficientă pentru
a face acâsta, căpitanii, patronii sâii conductorii atâti ai remorcorilo-i câtă şi ai bastimen-

telorii remoreate, suntă ţinuţi, chiar în casuli

când semualele prescrise de art. 33, 34 şi 35
de mai susii nu aii fostii date a se depărta,
conformii, disposiţiuniloră diseloră articole, şi

AGRICULTUREI

"CAPITOLUL
Despre naufrage și spargerea

III
bastimenteloriă

Art. 43. Ori-ce căpitani „patronii s6i conductori unui. b:stimentii s6ii unei plute sparte
îu Prată, este. ținutii a pune pe uui puneti
bine situată în susulă apei uă strâjă, insărcinhtă a striga la bastimentele şi plutele cari

a aședa în uă singură linie bastimentele re- cobâră riul pentru a le îusciința despre namorcate. ae
|
tura şi loculi accidentului.

Căpitanii, patronii s6ă. conductorii remorcoDâca. bastimentulă, plută încărcată cu lemne
rilorii sâii bastimentelorii remorcate trebue, a- stii plută spartă nav.gă sub remorcă, şi deca
fară de acâsta, în tote casurile de întâlnire cu spargerea este atribuită -greşelei remorcorului,
alt bastimente, plute stă plite încărcate cu acesta nu pâte continua voiapiuli. săi inainte
„lemne, a apropia pe 'câtii se pâte unele de al- d'a se constata că forţa machinei sâle este intele bastimentele remoreate în convoiă, în modă suficientă pentru a face din noi a plati baa se lăsa celorii-alte bastimente uă trecere în- stimentulii, plută s6ă plută încăreată cu lemne,
destulă de largă. “
a
spartă, .
a
E
Art. 40. Dâca duoă bastimente, plute îucărArt. 44. Bastimentele cu aburi nu potii să
cate cu lemne sei plute trase la edeeii în sensii întrebuințeze de câtii jumătate din forţa lorii,
contrarii, se întâluescă. în lungul aceluiaşi traversândii trecerile în cari unit bastimentii
țermi, acela. care merge în susă se dă în laturi sâii uă plută s'a spartă sâă s'a cufundati, :
ca să p6tă trece celă-alti.
:
Art, 45. Deca unii bastimentă face naufraDeca unit rasă trasi la edecii de animale în- giii pe Prutii, căpitanulă, patronulă sâii contâlnesce unii altă vasă trasi la edecii de 6- ductorulii trebue să'şi pună tâte silințele pen"meni, acesta trebue să-i lase liberă trecerea. ru a/lă trage de îndată ltegă unuli din ţerIn casulă cândă uni vasă trasi la edecii în- muri, ast-feli ca să nu stea în șanală. .
tâlnesce unulă stii mai multe bastimeute, plute
Căpitanulă, patronulă sâă conductorulă bas6ii plute încărcate cu lemne ancorate pe ţer- stimentului naufragiatii și echipaginli săă stai
mul pe carc so trage, patronii sâu conducto- pe bord scii pe ţermii, în apropierea locului
rii acestori din urmă suuti ținuți să, permită unde s'a, întemplatii nenorocirea. până cândii
Omenilorii cari tragă vasulă la edeci să se urce se va îucheia procesulii-verbali menţionatiă la,
pe borduli loră pentru a'şi transporta funiile. ari, 47 de mai josi.
.
a
Art, 41. Nimeni nu pâte. încerca a întrece
Le este .interdisii de a.depărta, sub rr'ună
ună vasă trasă la edecii, fără a se sprijini că- 6re-care pretexti, nimicii. dia cariculi, din matre țermuliă opusă aceluia pe care se face tra- terialii, din ancore, lanţuri, funii şi alte obiecte
gerea la edeci,
,
copriuse în necesariile bastimentului.
,
Vasele trase la edecă sunati ținute, din par- - Art, 46. In casii de naufragiă sti de sparte-le, după semnalele prescrise de art. 33 şi gerea uvui bastimentit, transportă, plută seci
"94 de mai sus, a se aşeda câtii se pâte mai plută încărcată cu lemae remorcată, căpitanulii
aprope de ţermulă pe lingă care mergă.
remorcorului, urmândă mersul săi, este ținutit
Art. 12. Conformându-se reauliloră prescrise da încunosciința accidentuli la celă âutciu ade art. 29 până la 41 cari precedă, căpitanii, gentii ali poliţiei navigațiunii ce va întâlni,
patronii s6ă conductorii de bastimente, plute sâii celui Wânteii portă militarii inaintea căruia
scii plute incăroate cu lemne cari navigă pe va trece.
,
..
Prut, trebue să ţină compti de tâte pericolele
Deca remorcoruli merge la Galaţi, căpitanavigațiuniă şi să aibă în vedere circurastanţele nulii este ținută, între altele, îndată după ce
particulare cari poti să facă uecesarie uă de- va ajunge în aceli portii, a însciinţa despre
Togaţiune la, aceste reguli, pentru a înlătura naufragiii scii. după spargere pe inspectorulii
unii pericolă imediată.
navigaţiunii Prutut'ui,
-

Plutele şi pintele încăreate cu lemne și baArt, 47. Indată ce inspectorulă navigațiunii
stimentele stii transporturile cu uă mică greu: Prutului este însciințatii despre naufragii, se

tate sei cari navigă g6le suntă ținute, mai alesă cândă suntii întâlnite sâii ajunse, chiară
navigândă în voia vântului, de bastimente să

duce la loculă accidentului şi închee uni procesii verbală 'detaliată, după care uă copie
certificată se va comunica prin îngrijirile scle
transporturi de uă greutate mai considerabilă, autorităţilori locale și consulare competinte.
a dirigga cursa lori, pe câtă se pâte, astă-feli
Art. 4S. Deca inspectorul crede necesariii
ca aceste din urmă să aibă trecerea liberă în a lua îndată măsuri în interesulă narigațiunii,
apa adâncă, cândiă aă cerut'o prin midloculă chiamă pentru acestă sfirsitii pe căpitanulă, pasemnalelorii prescrise de art, 33 şi 34 de mai tronulu sâit conductoruli bastimentului naususă,
E
fragiatii, care este obligatii sâii a declara in-

dată că'și părăsesce bastimentuli, stă a lucra
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cu Gmenii sti sub ordiaile inspectorului; acesta
cărcate cu lemne stă pluteloră sunti
dirige scâterea, bastimentului din apă până la
nea ținuți dea !ua precauţiunile neces asemopunctuli cândii încetâză, de afi uă operaţiune
tru 4 nu împedica câtuși de puginii. arii pende utilitate publică pentru a deveni uă afacere
lucrările
ce Suntiă în cursă de execnțiune
, mai
de interesă privată,
bire lucrările de dragagiă și coustrucți cu osoBastimentulă a căria scâtore sta făcută prin
unea luingrijirile autorităţiloră însărcinate cu poliţia crărilorii întreprinse stii care sunt a sc întrepr
inde
pe
Prutiă
.
navigaţiunii pâte fi ținută de a acoperi chelSpre acesti sfirşită, căpitanii ori-cărorii
tuclele de scotere şi de întreţinere a materia- stime
bante cu aburi suntă ținuțide a domo!i merlului. .
”
sulii lorii, pe câti potii să?lă facă fără,
Art. 49. Ori-ce lucrări făcute, de proprietari,
pentrn propriulă loră bastimentă sti pericolă
asigurători şi alții avâudi dreptă, cu scopă
de bastimentele remorcate de ele, cândi pentru
2 opera seâtereu bastimenteloră naufvagiate
itraversă
a caricului lorii, se faci sub veghiărea inspec-şi uă secţiune în care lucrări de dragagiă scă
altele
sunt în cursă de execuţiune, şi acâsta
torului sii agențiloră
,
. săi, şi poti fi interdise atâtii pe câtă se
găsesce între semna
pentru ună momentiă, deea, sunt de natură
spea
ciale aședate .pe țărmuri, în susulă șilele
causa vre uă piedică narigaţiunii,
în josulii
i de lucrări,
PE
Art, 50. Deca afară de casulă de urgență locnlu
Art.
51.
Cândă
machi
nele
de
drapag
prevădută la art. 48 de mai susă, rădicaria aburi
iii cu
vorii f întrebuințate în timpu
scheletului (carcase) sti sfirimăturile
basti- pe Prutii, trecerea, secțiunilorii 'unde l nopții
mentului naufragiatii este socotiti de trebuinţă,
se vorii
proprietarii, asigurătorii sâii alţii avândă dreptă efectua lucrările de dragagii și transportul
pămân
tului
scosii
(dEbla
is)
vaputea î interdisă
trebue să efectueze acâsta în luna, notifica
ori-cărui bastimentă cu pânză stă cu
ce li s'aii făcută pentru acesti sfârşită, ţiunii
aburi,
fără
trans
portu
rilor
ii
plutel
orii sti plutelori incăr.
care, lucrările poti fi executate de oficii
de cate cu lemne de atâtea ori de câtă
se va soinspectorii în limitele determinate de susă
suli articolii 48; bastimentuli naufragiată Qi- coti necesarii, şi careva fi fixatii printr'ună avi.
cu
si
ce
comis
iunea, mixtă va face a se publica spre
necesariele (agrts) sâi sfârimăturile lori,
specială afectatii, în acesti casă, pentru este acesti sfirşită,
p'ata
cheltuelilorii de rădicare.
|

„Art. 51. In cast de stricăciuni şi mai
deca ele suntă causate din isbirea a două alesii
bastimente, inspectoruli dâca pâte să
e
faptele şi dâra acâsta este cerută de constat
una din

părțile

interesante, încheiă asemenea unii procesi-verbalii care se transmite autorităţii
competinte.

CAPITOLUL IV
„Disposițiuni speciale de observatiiîn
a sc întreprinde în Prută

interesul lucrăriloră de îmbunătățiri ce
suntu

Art. 52. Regulele de precauțiune
prescrise
'de art. 14 ali presentului reglementă
niloră, pâtroniloră sei condactorilorii căpitade bastimente, plute încărcate ca lemne
s6ii plute
cari navigă pe Pruti, se aplică mai
alesi la

TIULUL

III

Despre aplicațiunea pe Prut a legilu
rii
asupra vămilorii statelor riverane

Art. 55, Conform art, 4 din conren
de
la 3 Decembre 1866, liniile vamale al6ţiunea
țărilori riverane

ale Prutului urmeză pretutindeni ţermuri!e, fâră ale traversa nici uă dată, ast-fel
ă
că apele riului sunta considerate în privinţa,
vămilorii ca pe deplină scutite si nu se pote
se percepe nici unii drepti de transitii asupra,a,
mărfarilorii transportate-prin acestă cale.
" Art, 56. Bastimentele, transporturile, plutele
seii plutele încărcate cu lemne cari navigă
pe
Prutu nu potă fi acționate de către vămile
teloră riverane pe timpulii câtă suntă în stamiş-

care s6ii ancorateîn atbia rlului, şi interveaţiurii, afară de ceea ceva, fi disăla articolul
inaterialuli fiotantii întrebuințatii la lucrăr
ile 58 şi 6! de mai la vale de câtii în momen
de îmbunătăţire ale riului, precum
şi la
de ori-ce natură, adică zăgaze (jetâes), acele iuli cândă se aproprie de unulii din țărmuri.
petre
Trager
ea
la
edecii
mai cu osebire se exsersă
pentru a înfrânge năvala valuriloru
(Eperons), pe ambete țărmuri fără nici
uă pedică din
ori-ce lucru făcuti

i ca, să tae puterea apei în. aintea, stâlpiloră unui podii, cheiuri,
împetrirea

țermurilorii ce suntii a se construi de
comis

către

nea autorităţilorii vamale nu pâte începe în
privințalo

partea

amploiaţilorii

vămitori,

şi nu se

pâte
opri comunieaţiunea între echipage și 6menii
debarcaţi scii conductorii animaleloră întrebuin-

iunea mixtă permanentă » S6il
ținnea sea, sâii de către autorităţile sub direc- tate la tragerea la edecii, afară, bine înţelesi,
loră sâiă schelelorii riverane, şi bolob porturi- de surveghiărea ce este a se exersa asupra
rii şi comunicațiunilorii acestora cu interior
altor semnale aședate pe calea narigâcelo
:lii țărei
abilă sii riverane,
pe țărmuri. .
o
Art.
53.
Incărc
area
şi
descăr
carea mărfuArt. 59. Căpitanii, patronii scă condu
bastimenteloriă, transporturiloră, platel ctorii rilorii transportate pe Prută nu potă fi efec.
orii în + tuate în altii locii de câtii în porturile
s6i sche-
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lele Stateloriă riverane, avândă staţiuni vamale,
şi ale cărora guverne s'ait angagiată a adăoga,

număruliipe câtii permită circumstanţele locale,
conformii art. 6 ali conrenţiunii din %,, Decembre 1866.
A
:
- Cândă aceste mărfuri suntii debareate intrun

portă

s6ii

schelă aparținândii

acelceași

țări lorii şi a caricuriloră. Raporturile acestori în-

ca şi loculii de imbarcare, suntii scutite de orice dreptu atât de „exportațiune câtă şi de importaţiune, şi formalităţile la, cari patronii sâi

conductori bastimenteloră întrebuințate pentru
trausportulă acestori mărfuri suntă ținuți a se
conforma suntii regulate de sautoriţ tea normale a: fiă-căreea jeni riverane,
„Câti despre mărfurile expediate pentru destinațiunea unui portii sâă schelă eari aparţinii

unei alte ţări cu locali deimbareare,
este bine

înțelesii că suntă supusela plata drepturiloră de
vamă, atâtii la, eşire câtii şi la intrare, dâca, va fi

locii, după legileţăriloriă de plecare şi devenire.

Art..58. Căpitanii, patronii sci conductorii
de bastimente, transporturi, plute si plute încăreate 'cu lemne cari plecii din porturile sei
schelele Prutului, ajungă sâii se opresciîn cursii
de roiagii, suntă ținuți de a aquita taxele speciale în generali stabilite în disele porturi sei
schele, conformit art. 18 din convențiunea de
la 3, Decembre 1866, numai să fi profitati
directii de aşedămintele în virtutea cărora, aceste taxe locale sunti percepute.
Art. 59. Cândi patronuli s6ii conductorulii
unui bastimenti, transportii, plută sti plută
încărcată cu lemne este obligatia înceta nersuli stă din causă de forță majoră, precumit
lipsă de apă, spargere, stricăciuni s6ii naufragiii,
este. autorisatiia debarca totă stii parte din ca-

riculii săi, s6ă să/şi scâtă la uscată pluta stă

- pluta încărcată cu lemne peori-ce alti punctii de
câtii porturile stii schelele desemnate conformii

art. 57 de mai susi şi avtadii staţiuni vamale,
cu însărcinare de a vesti îndată amploiaţii vă-

mei s6ă autorităţile locale celei mai apropiate,
pentru ca aceştia să potă constata causele cari
Pai forțată să aborde şi să îa măsurile nece-

sarii pentru aveghia mărfurile debarcate, -

Dâca mărfurile cari. mergii între duoă porturi sâă schele ale ateleeaşi țări riverane, după

cum este prerădută ]a ali:

cari chiarii în casulii unul 'roiagili ce se efeetm&ză între duot porturi stă schele ale aceleeași
țări riverane, starii îmbarea, pe bordulă bastimenteloră, transporturiloriă, plutelori sâii plutelorii încărcate cu lemne ce navigă pe Prutii,
se mărginesce la supra-veghiărea bastimente-

duoilea, aliniatii de

la art. 57 de mai susiă, erait plumbuite și si-

gilate în momentuli debarcării causată de forță
majoră, plumburile şi sigiliile sunti puse din
noii în momentuli reimbarcării de către autoritatea, vamală care a intervenită după accideutii, şi mărfurile nu potă fi supuse, pentru
aşi urma drumul, ]a, nici uni drepti de exportaţiune, de importaţiune,.
nici de transită.

Este bine înțelesă că patronulă s6ă conduc-

” torulă este ţinută a se supane, în timpulii cândii
toti s€ă parte din cariculi săi se găsesce pe
- uscati, la tâte măsurile legale ce autoritatea
vamală a localui crede necesarii a lua pentru
a preveni ori-ce importaţinne clandestină.

"Art, 60, Serviciulă amploiaţiloră vămiloriă,

piegaţi cu căpitanii, patronii sti conductorii
de bastimente, plute sc plute încărcate cu lemi,te
suntii determina
ne pe cari sunti îmbarcaţ
prin legile şi reglementele asupra materiei în
NR
.
fie-care ț6ră riverană.
Art. GL. Disposiţiunile convenţiunii din *,ș
Decembre 1866, cari stabilescă scutirea drepturilorii vamale ale Prutului nu potă împedica

comisiunea mixtă: permanentă de a face să se

exerseze prin agentulii orânduitiă cu percepţiunea, drepturiloră de navigaţiune şi -în interesulă comună alii celori trei State riverane unii
controlii speciali spre a se constata dâca măr-

furile cari esii din Pruti cu destinațiune pen-

tru Dunăre aii plătită drepturile de exportaţiune la cari poti fi supuse în ţEra, de prore-

nință.

|

si

N

Acesti controlii se întinde asemenea asupra plăţei taxeloriă locale menţionate în art. 58
ală reglementului de facă; se exerseză conformii instrucțiuniloră speciale date perceptorului drepturilori de navigațiune şi în momentulii ciudă aceste drepturi se percepii: elă

curată in-

are afară de acâsta unii caracteri

de vre-unit

formatoriă şi nu pâte îi urmărită

din partea, gisului agentii.
actii constrângătorii

Art. 62. Cândă unii. patroni sâi conductorii esto convinsii că:a fâcutii stii a încercatii
să facă contrabande, nu pâte invoca libera
navigaţiune pe Pruti ca să'şi pună persona

stă marfa care a fostă obiectuli

fraudei

co-

misă sâii încercată a se face sub apărarea urmăririloră cari ară fi dirigiate de autorităţile

vamale, conformii legilorii fie-cărei
|
rane..

ţări riveA

TIPLOL IV

Despre autoritaţile orânduite cu pali-:

ţia navigaţlunii şi percepţiunea taxelori
- pe Pruti
E
„Art. 63., Exerciţiulă navigaţiunii pe Prutii
este pusi sub autoritatea inspectorului numitii
de comisiunea mixtă permanentă, conformi
art. 8 ali convenţiunii din */,, Decembre 1860.
Acestii agenti este însărcinatii d'a asigura a-

plicațiunea disposițiunilorii reglementului
” de
fagă. Eli funcţionăză sub direcțiunea disei comisiuni mixtă, înaintea căria depune jnrământă de a implini cu exactitate şi fidelitate
detoriile cari *i suntă impuse prin disposiţiunile disului reglementă. Eli este investitii de

unii caracteră internaţională şi autoritatea, sa
se exerseză fâră distincţie în privința tutulorii

pavilineloriă.
“Art. 64. Inspectorulă navigațiunii

Prutului
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are dreptulii a.cere directii, pentru împlinirea
sarcinei sele, ajutorulii posturilorit militare stabilite pe ţărmuri, sii acela ală autoritățilorii
locale riverane.
:
NE
Art..05. Atribuţiunile. speciale ale poliţiei

judiciare suntii exersate în ceea ce privesce

nâvigațiunea Prutului de agenţii numiţi pentru
acesti sfirşitii
de fie-care din ţările riverane
pe întinderea țărmurilorii sele. De
N
Aceşti agenţi sunti asermentaţi; ei suntiă Îu“sărcinați a constata contravenţiunile comise în

contra disposiţiunilorii reglementului

de facă

$i a face raporturi şi procese-verbale cari sunții
valabile până la proba contrariă, şi cari suntii
transmise de dânşii directă inspectorului naxigaţiunii Prutului. Aceşti agenţi ai poliţiei judiciare îndeplinescă atribuțiunile lorii sub ordinile inspectorului navigațiunii Prutului; ei

ai, ca şi densulii, unii caracterii internaționali
i sunti autorisați, în' acâstă cualitate, a cere

de la patroni sâit conductori ar&turea documentelorii determinate. de art. 12 ali. reglementului de faciă,:
.
Sa
Art. 66. Agentulă comptabili orânduitii cu
perceperea taxelorii cari suntii sâii vorii fi im-

puse

bastimentelorii

cari navigă

pe

Prută

la

coniluentulii stii, conformă art. 2 şi 20ală con-

vențiunii din %,, Decembre 1866, este autori-

sati a cere directă ajutorul oficiărului comandantă alii postului militarii să ali sta-

țiunii maritimă stabilită
de guvernul

este

necesarii

români,
pentru

la disulii confluentă

cândă acesti

adjutorii

a constrânge pe proprie-

tarii s6i conductorii bastimentelorii, transporturiloră, plutelorii sâii pluteloră încăreate cu

lemne Ia plata diseloră taxe, precura şi amen-

dilorii la cari ară fi fostii condamnaţi pentru
contrarențiune la, disposițiunile reglementului
de fagă, s6ii la acele ale. tarifei taxeloră.
Art. 62. Agentulă orânduitii cu perceperea
taxelorii este investitii, că, şi inspectorulă navigațiunii Prutului, cu ună caracteri înterna-

ţionalii, şi'şă indoplinesce acțiunea sea, fără deasebire în privinţa, tutulorii paviliânelorii. Elă

depune jurămentiă
permanente pentru

inaintea comisiunii mixte
îndeplinirea funcţiuniloriă

sele cu exactitate şi fidelitate. Pâte fi constrânsă

,
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plutelori sâii plutelorii încăreate
cu lemne”
cari navigă pe Prutii şi nu.posedă
unul stii
altulă din documentele!de cari, trebue
, să. fiă

căpuiţi, conformi art 2, 3, 44,5,
6,7910şi 11
de. faşă, suntitpede
uă amendă de 10 franci celă pucină şipsiţi cu
de 50.
franci
ali reglementului

celii multii.: Căpitanii, patronii sâit
ductorii cari refusă de a produce gisele conmente sâii de a rădica pavilionulii lori docuualii după cererea agenţilorii,orândaiți naţio|
liţia navigaţiunit suntă pedepsiți enuă cu poamendă. de 20 francicelii pucinii Și SO franci celă
multiă.
„Art. 69. Ori-ce căpitană, patronă
sâă
ductorii ali unui bastimentii, transportii, con:
s6ă plută încărcată cu lemue care traver plută
să con;
fluentulă : Prutului înaiate de a fi. produs
it
tiiles6le de bord agentului orânduiti:cu châr- perceperea, taxelorii, conformi art. 13 al
regle
tului -de facă, este pedepsiti cu uă amendmen- *
50 franci celă pucină şi 800 franci celi: ă de”: -. multii.
Art. 30. Ori-ce contravențiune la una, din
posițiunile art. 14—20 inclusivă, 22, 23, dis27 ale reglementului de facă este pedep 25 Şi
sită cu Sa
uă amendă de 5 franci celă puginii şi 25
franci .'celă multă.
.
N
„Art, Ti. Ori-ce contravențiune la una
posiţiunile art. 21 şi 24 ale reglementudiu dis- "
fagă este pedepsită cu uă ameudă de lui de
10 franci
celă pucini și 60-celi multă,
CR
Art. 32, Aruncarea savurei în albia Prutul
ui : este pedepsită,
cu uă amendă de 50 frănci celit: puginii şi 150 franci celă multă,
e

Ori-ce altă contravenţiunela una
disposi:. țianile art. 28 ali reglementului de dinfacă
este

pedepsită cu uă amendă de 5 franci
cglii. pucinii şi 25 franci celt multi,
NR

Art. 23, Ori-ce

contravențiunela una
posiţiunile art. 29—41 ;înclusivă, la aceledin dis- ale aliniatului
ali 2-lea din art, 42, sâit la una din

disposiţiunile

art. 43, 44, 45 Și 46 ale

mentului de facă este pedepsităcu uă regleamendă
de 10 franci celii pucină și do 50 franci
celă
multă.
”
Da
,
|.

Art. î4. Ori-ce contravenţiurie lă ună din

posițiunile art. 52, 53 şi 54 ale reglementudis-.
lui
de facă este pedepsită cu ună amendă
de 20
franci celi pucină şi 100 franci celt
multi. -

a da cauţiuni pentru asigurarea gestiunii sele,
Art. 33.
Elă are caracterul de oficiără ali poliţiei ju- „contra unei Cândă uă contravențiune comisă
diciare, în ceea ce privesce contravențiunile 52. 53 și 54, dinsâi disposițunile giseloră articole
comise în contra, disposițiunilorii tarife drep- văţlute şi pedeps una din contraverițiunile preite de art. 70, "11 şi 73alere-

turiloră de navigaţinne.

glementului de

TOLUL Vo
Despre 'contravențiun

CAPITOLUL

i

1

Fizarea amendelori,
Art, 6$. Căpitanii, patronii seă conductorii
s6ii machinistii bastimentelorii, transporturiloră,

facă, este însogită sei urmat

ă
de uă pagubă sii de uă stricăciune
Gre-ca
ocasionată de bastimenti; transportă, plută re
sâă
“| plută încărcată cu lemne contraxeni
ndi la lucrările executate pentrii: îmbunătăţirea
naviga
fiunii Prutului şi a, materialului întrebuințat ă la
aceste lucrări, sâii la bolobâcele (bontes) semnaleloră să altoră proprietăţi aparţinendii
co-

misiunii mixte permaninte, amenda merita
tă de
către contravenentii este de 100 franci
celi pucinii și 1,000 franci celă multi.

Art. 30. Ori-ce

căpitani, patroni s6ă con7

-
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ductorii găsită în.stare de beţie, pe când
mentuli, transportulii, pluta sâi plutele
cate cu lemne, a, cărei direcţiune "i este
dinţată, este în mergere, este pedepsită

bastiîncărîncrecu uă

amendă de 10 franci celă puginii şi 40 franci

celi multi,

Art. 33. Ori-ce ofensă stii injurie comisă şi

AGRICULTUREI

„Apelulă nu mai pâte fi priimitii după expi-.
rarea termenului de trei luni, socotiti de la,

notificarea sentinței celei dMântâii- instanţe.

Sentința dată după apelii de comisiunea mixtă
este definitivă şi nu mai pâte fi objectulă nici”
unui recursii 6re-care.

ori-ce ameninţare pronunciată în contra, agen-

Disposiţiună finale

] erceperea toxetorii pe Prutiă, fiindă în exercițiulu funcțiuniloră lerii, precumiă şi ori-ce injurie sâii ofensă îndreptată contra autorităţii
de la care dișii agenţi 'şi aii puterea, loră, este
pedepsită cu uă amendă de 5 franci celi pu-

Art. 85. Presentulii regulamentii ra putea i
modificatii, după trebuinţe, de către comisiunea mixtă permanentă.
_Făcută în Bucuresci, la 27 Ianuariii, 3 Febru arii 1871.
|
.
.
Semnaţi: Pottenburg, W'Oifenberg,
P,. Douici.
!

țiloră însărcinaţi cu poliţia navigațiunii sei cu

cină şi 50 francă cel multi.

”

Deca se comite maltratare sii tentațiune contra agenţilorii poliţiei sâi ai percepţiunii taxe-

loră în timpuli îndeplinirii funețiunilorii lori,
maximult amendei pâte fi până la 100 franci.

CAPITOLUL, II
" Reguli despre aplicarea amenglilorii

Art, 38. Amengile nu suntii aplicabile contravențiunilorii ocasionate prin casuri de forţă
majoră.

Art. 49. Maximumi amendei pâte fi îndoită
în casă de recidivă cândi aceeași contrarenţiune se reinoesce în sarcina aceluiaşi contravenentii în interval de 12 luni,

Art. 80.

Afari de amengile

la cari suntă

condamnaţi, contravenenții potii fi urmăriţi înainte tribunaleloră competente în proporţie cu
repararea civile a pagubelorii ce ai causată.
Art. SI. Căpitanii, patronii sei conductorii
sunt personalmente responsabilide contravențiunile comise de 6menii săi de ecuipagiii,
Art. 82. Inspectorală navigaţiunii Prutului
pronunciă în prima instanță aplicarea amendelorii meritate în proporțiune cu contravențiunile comise în contra disposiţiunilorii reglementului de facă,

Notificarea sentințelorii sâle este, făc: tă, pe

câtă 'se pote, părţii condamnatăîn pers6nă; în
casii de împedicare, ea este făcută la Galaţi,
în cancelaria autorității consulare sâi locale
de care atârna partea condamnată.
Art. 83. Suma amendelorii este vărsată în
mânele agentului orânduitit cu perceperea taxe-

lori la confiuentulii Prutului, şi plata ei este

efectuată, în ori-ce“ împrejurare, înainte ca
bastimentulă, transportuli, pluta scă pluta încărcată cu lemne ce contravine să pâtă eşi din
rii pentru a intra în Dunăre.
Art. 84. Apelulă contra sentinţei de condam-

nare este făcută în trei luni dela notificaţiune,

înaintea comisiunii mixte permaninte;

sentinţa

însă celei d'ântâie instanțe este totii-dt-una
executoriă vremelnicesce, şi în casii de apeli,
suma amendei este vărsată la perce ptorulii taxelorii navigaţiunii Pratului, care o păstreză
depositii până ce apelulii se va săvârşi, -

în

TARIFĂ PROVISORIĂ
Pentru drepturile de navigațiune ce suntii
a se percepe la confluentulă Prutului și ali
|
Dunării.
e
"- Comisiunea mixtă a Prutului,
Vedendi articolulă2 ali conrenţiunii încheiată în Bucuresci la *;,, Decembre 166, între
Austro-Ungaria, Rusia şi România, pentru a,
regula navigaţiunea Prutului, relatândi că, cu
scopulă de a acoperi cheltuelile lucrărilori de

amelioraţie ale fluviului precum şi acele

alte

întreţineri navigabilităţii în genere, vătaxă de
uă valre convenabile, ra fi impusă navigațianit şi percepută la gura Prutului în Dunăre;

Vădândi

art, 7 şi 20 ale aceleeași conren-

țiuni, stipulândă că tarifa susă diselori drepturi de narigaţie va, fi fixată şi pusă în aplicaţiune de comisiunea, mixtă permanentă, sta-

bilită conformii acestui actii internaționali;
Considerândă

că, dâcă lucrările de îmbună-

tăţire “ale navigabilității Prutului n'a fostii âncă
începute, este însă indispensabili de a secrea,

chiar astăţi resursele necesarie pentru a pre-

para exccuţiunea, lori; prin studii prealabile;
considerândii afară de acâsta că, cu scopulii

de a stabili peste Prută ună bună poliție

asu-

pra navigaţiunii, fără care acâsta nu sarii putea

exersa, în condițiuni

de

ordine

comisiunea mixtă a fixatii
poliţie fluvialăși a instituită
art. 8 elii convenţiunii din
pe inspectoruli însărcinatii

şi securitate,

uni reglementă de
pentru executarea
*,, Decembre 1866 |
de a pune în exe-

cuţie susă (lisulă reglementii.
Că, după art. 10 ali aceleeaşi convenţiuni,

întreţinerea inspectorului este coprinsă în cheltuelile generale ale navigaţiunii Prutului ;
Că trebue de a se facefacă cheltueliluri serviciului inspecțiunii, și că pentru aceste motive perceperea imediată a unei taxe Ja GuraPrutului este indispensabilă;
IHotărasce tarifa a căria coprindere urmeză:
Art. 1. Ori-ce bastimentă cu nânze sti cu

:

COMERCID..UI Şi LUCRĂRILORĂ PUBL
ICA !

aburii, și ori-ce transportă sâi
şalande de remorcă (chalands de remo
rque),' ori-care“i șa|dtransporturi s6ă șalande de'remorcă
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(ehalandş

fi denominaţiunea, care parc
€ remorque) ce trarersă confluentutii
brutuPrutului sâă Dunării, într ură confiuentulii lui fără a aduce altă povară de
câtă .accea
ună
sen
s sâă în- ce compune lestulă
traltulă cu uni caricii 'com
gât cărbnnele pentru
plecti sei parţială, buinţa
plătesce: ună dreptă de
aparatului. mișcătoră, suntă scutite trenavi
de
time pentru fie-care tonă, gaţiune de 60 cen: plata taxei determinată, în celă dWântâii
|.
articoli susii menţionatii.
Acestii dreptiide navigați
m
une
se percepe aAsemenea
supra tonagiului totală ală
bastimentului, trans- remoreheză şi pentru remorcori, chiară cândi
portii s€ă şalande de rem
bastimente sei transporturi, încărorc
Inorqus), cândii după fact ă (chalands dere: cate sii descărcate, dâcă nu:
Suntă întrebuinură seu deelaraţiune
țate
cariculă este 'ecuivalentii
la transportul unei părţi a caricului.
la mai multi de ju- stimentelori
bamătatea' tonagiului ; în 'casuliă
remorcori.. Cărbunii îmbarcaţi
contrarii şi a- cala vapâreloră
in
fară de scutirea taxei asig
suntit
considerați
ca caricii,
mători bastimentelorii descurată de art, 4 ur- Sunti asemenea “scutite de
plata de ori-ce
percepe asupra jumătăţii ărcate, dreptulii se taxă imbarcaţiunile de Mă, mică:
porară. pennumai 'a tonagiului tru trebuințele
totală.
locale,
Da
Ea
Art. 5. Suma, drepturiloră se
Drepturile detorate de vapâ iu
versă în mâire suntă calcu- ele agentului
late după tonaginlă cura
"comptabilă care
ti
ast-felă după cum este indi ali bastimentulu. nati de a gera casa navigaţiuniă este . însărcicatii în hârtiile de confluentulă
Prutului,
bordi, adică, după ce se
ritului, şi care în schimbulii ba-la
va,
giulă - totală greutataa ' mach scădea din tona- nilori libereză chitanță.
inei şi combustiUnii tabloi prin care
bilului,
se arâtă reducțiunea
!
în francă a monedelorit în usi
Deca numărulii tonelorii
este tot-dâ-una,
aferentii motorului afişatii
nu este indicatii în chârtiil
în biuroulă de percepere,
îi
Acestii
din tonagiuli totale 37%, e de bordii, se scade
tabloi este revisuită după trebuinţe,
pentru bastimentele Drepturile,
cu rte, şi 32 la sută pentru
a
cărora
exigință
este contestată
bastimentele cu s6i lichidarea
helice ; scăderea; se opereză
criticată de părţi intră în casa
tonagiului bhastimentului în după conversiunea navigaţiunii sub titlulă de deposită,
Cererile, de restituire în totalii
glezescii, efectnată conformătone de registru ensâi în
disposițiuniloră ale Arepturiloriăi
art. 6 următori,
plătite se referă înaintea;parte
:
:
eomisiunii mixtă a Prutului;
Art. 2. Ori-ce plută sei
ele oră
„făcute
lemne ce traversă confiueu plută încărcată cu sub îuscrisii, în cursulii de 3 luni
tuli Prutului și care s6ă ală
ală plății
nu transportă alte mărfuri
depositului; în casă contrarii,
nu voră
care ea se compune, plătescede câtii arbori de avea 'efectă,
ună dreptă fixă
Art. 6. Tona (de jange) pe
de navigăţie determinată în
care
modulii următori: chidate
Dâca lungimea plutei se
drepturi'e de perceputi, tz suntă Iiplutei încărcată cu art. I
lemne nu trece peste 50 de
ali
presentulu tarifă, este tona virtutea
Pici6re englezesci, gistru englezescă.
de res6ă 15 metri, 14 centimetri,
.:
a
acesti dreptiă fix
|
“Tonagiuli baştimentelori se
este de 5 franci,
. ....:
trage din chârtiile de bordă, Însă căpitanii
„Deca lungimea plutei sâi
ale
cărora bastilemne este de maimultă de plute încărcată cu mente sii fostii estimate de casa
de narigațiumetri, 14 centimetri, dreptulă50 de picidre sâă 15 ne. a Prutului din Sulina, după legea,
fixată de achi- şi regula principală
enplesă
tată este de 10 franci.
aplicabile la bastimentele
a
descărcate, suntii admişi de
Nu pâte să se considere, în
a plăti taxa loră pe
nici ună casti ea baza tonagiului
formândii uă singură plută
indicată în certificatul de estiscă plută încărcată, maţiune
cu lemne, în ceea, ce privesce
liberatii
de
directorul susăă
Atară de acestii orâșă, reducțiunea disei case,
tului fiză, aceea care s'ară com perceperea, dreppun
de-4 sorii de arbori puși capi e de mat multă diferitelorăi țări, .în m&suri englezesci, toneloră
i la capă.
se opeTEză după presentulă tarifi
„Art. 3. Plutele sei plutele
aci anexată,
rcate cu lemne _ 'Tona: de.
cari traversă confluentulă Prîncă
servindiide bază la lichidautulşiui
cari suntii rea taxelorii mare;
intrehuințate a transporta, sâă
ce 'se percepii asupra, mărfurilorii
cere
ale,
sâi
ori
transportate
ce altă marfă, leranii chiar nepl
de plute sâi plutele încărcate
cu
numai unii drepti de navigațieutitoră, plătesciă lemne,se calculeză pe greutatea. de patru
de
chile de
60
de
cenGalaţi
time pe tonă de mare pe cuân
şi
optii-deci
şi
duoă
sutimi
la uă tonă;
titatea mărfuri. pentru
loră imbareate,
cereale, și de nouă
. . tonă pentru cele-alte mărfuri,sute de ota la uă
" Totalulă dreptului. de achi E
,
în acestă casă
untităţile pe cari calcululii
nu pote fi insă inferiori drep tată
se operă : se
i fixă ce pluta sii trage din facturele
piuta încărcată cu lemne tulu
stă
declarațiunea ce conavea să achite- ductorii de plute
ze, după dimensiunile sâle arii
stii plute încărcate cu lemne:
şi conformii artico- avendii greutăţi,
lului precedenti, dâcă ară
suntii
Siliți să aibă, conformă
trav
tulă Prutului fără încărcătură, ersa confiuen- art. AI ală reglementului da navigațiune
.
şi
de
poliție
aplicabilă
Art, 4. Bastimentele cu pânze ssii
cu aburii, [1 anuariii 8 Februariii, Prutului, cu data de 27
:

18171.

7
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.- Art 2. Bastimentele, transporturi sei şalande
de remorcă ce' sc presiută Ja confluentulă Pruiului şi.care nu posedă chârtiile arătândi to'nagiuli loră, suntii supuse la uă estimațiune

aproximativă ce se face de agintele comptabilii
insărcinatii

cu perceperea taxelor; şi suma,

drepturilorii de plătitii se. calculâză . după tonagiuli constatată după acestă opersțiuue, “Toţi 'ascmenea, sc urmeză câca tonagiulii

relatătii pe hârtiilede bordii .se află în adevărit neexactii în comparațiune

mărfurilorii 'semnalate pe

cu cuantitatea

facturele . (manife-

stuii) s6ă declarațiurie,
Cândi. ună bastimenti, transportii,

şalande

de remorcă, 'plută cu lemne. sek plută este
lipsiti de documentele necesarii, s6i pentrua
evalua cătățimea caricului în raportii cu tona-

giulă total, în 'casulă. prerăduti de 'ală doui-

lea aliniatii art, 1 susă menționată, sci pentru a'evalua în tone de mare cuantitatea mărfuriloră transportate, în casuli . prerădutăde
alin. I. art. III, agentulit însărcinati cu perceperea taxelorii procede' asemenea la uă evaluaţie aproximâtisă, ali: cărnia, resultată servă de basă la, lichidarea drepturilorii de plă:
tită,

"

a

,

.

* Cândi uă operaţie de estimaţiune sti de c-

valuaţiune se efectusză în lipsa documentelori
necesarii pentru.a constata. încărcarea bastimentului sii cuantitatea, mărfuriloră, sii că

dă unii resultatii

diferindii de mai “multi de

cinci tone cu arătările documentelorii produse
s6i: declaraţiunilorii făcute, căpitanulă, proprictaruli s€ă couductorulit bastimentului, plută sti plută încărcată cu lemne, obiectu ali
estimațiunii s6it evaluării, este ținutii de a, achita, sub titlulă do cheltueli, uă taxă specială
de dece franci, fără a împedica, aplicaţiunea
penalității dictată de articoluli următorii, în

AG RICULITUREI

Art. 8. Ori-ce bastimentii, plută sâă plută
cu lemne ce încercă, prin vre-unii midlocii 6recare, de a se sustraae, în totalitate stii în parte,
la plată taxeloră fixate prin presentulă tarifi,
este pasibilii, afară de drepturile ce este d6torii de a plăti, conformii celorii ce precede;
de uă amendă înduoită celă puținii,
su împătrită cel multi acestori drepturi...
;
:
„. Dâcă arătarea tonagiului ce comportă chârtiilede borâii sâă cele ale manifesturiloră sti
conesamentelori pare fraudul6să, se procede,
în forma, preserisă de articolulii precedeatii, 12

șerificarea capacităţii bastimentului, sâii a cuantității mărfariloriă transportate, .
De
„" Aplicarea

amendei

tului; sentința do condamnare se notifică părţii condamnată în modulii: prescrisii de art. Sl

ali reglementului de. navigaziune. şi de poliţie
de la 27 Ianuarii 8 Februariă 1871.
.-::
Apelulu contra condamnării se face înaintea
comisiunii mixtă a Prutului care pronunciă în

ultima iostanță,

ai

Elă se.respinge după termenulii de trei luni
de la notificaţiune sub pedepsă de :nulitate.:
Coudamnările pronunciate de inspectoruiii navigațiunii suntii executorii, însă cu. apeli; în
cas de apelă, suma amendei este consemnată,
snb titlulii de deposită, în casa navigaţiunii
Prutului,

unde

se versă

vă, în ori-ce casă, la lichidarea taxei de plătitii a căruia, sumă este. totă-d-una

exigibilă, rmânândăa

imediată

recurge în urmă
la inspec-

torulii narigațiunii, în casulă când partea interesată contestă exactitatea operaţiunii,
In urma acestui recursii. inspectorulă procede din noi la estimațiunea bastimentului sti
la evaluarea mărfurilori, în faga unui espertăce
elii aduce pentru acestă scopă, uă-dată pentru

totii-d&-una. Acestă operaţiune se efectueză atunci în faga autorității consulare a 'părţei interesată, la care dedrepti este chiămată, și, în
acesti casti, nu mai pote fi obiectul vra-unui
recursu. |
”
i

Bastimentulii pentru carese cere uă a doua

estimațiune s6ă evaluaţiune este [inută de aacoperi cheltuelele, decă resultatulă acestei operaţiuni nu dă uă diferinţă mai maro de cinci
tone de registru sâii de greutate cu cuantitatea evaluată de perceptorulă taxeloriă.

(?) 1 tonel englgz 615,50 Eilo de Constantin.

asemenea

suma

coa-.

damnărilori remase definitive.
Art. 9. Presentulii tarifă .provisoriii, care va
putea fi modificată, după trebuinţă, de comisiunea mixtă permanentă, va intra în vigore la
3, Apriliă viitoră, ..
„
|
„. Semnaţi: Pottenburg, d Ofenberg, Donici.
Făcuti în Bucuresci, la 28 Ianuarii 9 Fe-

bruariă 1871.

--

aa

ANENA

cusulii de ra fi fraudă s6ă tentativă de fraudă.

* Estimaţia, sâii evaluaţiunea cu aproximaţiune făcută do anintele ce percepe.taxele ser-

este. pronunciată în. pri-

ma instanțăde inspectorul: navigațiunii Pru-

Tabloii arătând proporțiunea care există între
tona de: registru englezi şi măsurele adoptate

în cele-alte țări pentru măsurătârea, bastimen|
. teloră de mare,
po
”

- * Bastimente

Factorul prin care
trebuo îmmulţită unitatea de măsură a
fie-căria ţări.

|

“tone

- last,

Austriace
Francese
Italiane
Otomane
i

, . . . . . . 077:
—:
. „094
1 —
ae
ee
e a 091...
..,.....,
|
—:
.—0)

Rusesci
Americane
Delgiane

Î eee
eee
(Statele-Unite)
,
..,. . . . .

Prusiane

Bremese
Danese

Ispaniole

.

.

.

.

,

.

.

.

.

0,98

1,50

1.08
1—
0,95

1,89
.—
1,8:

îi...
—
1,02

,

1

1,89
1,96

—

COMERCIULUI
BN

NE

tone.

ȘI LUCRĂRILORU PUBLICE
last.|

..

99

..

II

Pa
“tona . last
[măsură vechii... 0,97:
| Norvegiine
...
,
0.98:
E Grecesci măsură nouă
-2.0
.: „0,78
Olden
burgese mea
er
Ilamburgesa
098
]
Îl
=
276|
Român
e.
, ,
- Hanovriane
0,97. : —()
iii
0.98 - 225!
Samio
te : ...
a.
- Holandese
078:
—
emma
ee
20,89 - 175|
“Sârbeseţ
| aa
20,97
Din Lubeck
—.
159]
Srejiane
i
„ Mecklemburgeze . ...
1,02:
1,98)
i 109
si

[

e

PENTRU PRIVEGIIIEREA ÎNTREBUINȚAREI FOND
ULUI DE 4 LA SUTĂ.
o
i in i

|

PENTRU PORTURI ȘI CHELURI
PN
La
Ni
„(Decret A'o 688 din 27 Martie 1874)
...
î
a
“Art, Li Priveguierea asupra întrebuințării fon-!
- Art.4. Cheltuelela ce se facă diu aceste fondului de jumăta
Ja te
sută. destinati îmbunătăţirii | duri voră fi
supuse. regulelorii: prevăgute prin
porturiloră d'alungulă Dunării, prevădută
legea din 18 Noembre 1863, este lăsată prin | legea asupra „comptabilității generale a Statului
cu
şi nu se vorii putea efectua fără autori
totulă Ministerului agriculturei; comerciului
ea,
şi | prealabilă a Ministerului agriculturei, sațiun
" ucrăriloră: publice; Îi
. comerciului
şi
lucrăr
ilorii
public
e,
ă
" Art. 2. In fie-care:
Pr
din acaste porturi te in-|
Art:'3. Samele adunate did venitulă de justitue urii comitetii,
compusii din pref.ctulă | mâtate la sută
ali porturiloră se vârsă la Casa
locată, primarulă comunei și ingincruli
- | de depuneri Și consemnațiuni,
:ale cărei recescripției, * care: subă direcțiunea Ministcircum
erului pise se vorii”păstra „de Ministerulă.
lucrărilorii publice, va verifica, veniturile,
chel- publice.şi nu se vorii. libera comite lucrărilori
tuelele :şi lucrările ce se voriă face: din
aceste pective de câtii pentru anume cheltue teloră Tes-,
fonduri, conformii legii din 1863, cari se
li, aprobate
voră ve- ! conformă, art. IV de mai susă.
rifica de Curtea de compturi,
NI
Art.
6,
Minist
erulă agriculturei, comerciului
“Art.8. Vicitaţiunilepentru arendareavenitului
şi
lucrări
lorii publice va face a se presenta
de jumătăte la sută seţină atât la Minist
ii.de compturi, în' ter.nenii de duoi ani, Curlucrăriloră publice câtii şi la reședințeleeriulă
celă,
dis|
multă
compturilede perceperea; și întrebuintrictelorit respective, în preseuţa comite
telori
|
țarea,
fondului menţionată Îa art. 1, de la în-,
institnite,: conformii art II, și nu voriifi defini
tive

de câtă după aprobarea, Ministerului,

pi

fiinţarea, acestei taxe,
-

REGUDAMBNID

+ ASUPRA APL"GĂRIL LEGE DIX MARTI 1874,
PENTRU ADALNUSTE VȚIUNEA
FONDULUI DE "4, DEST
INATU ÎMBUNĂTĂȚIREL PORTURILORU D'A "LUNGULU DUNĂREI .

„ta

-. (Decret No, 1338 din 23 uni, 1874)
| "Disposiţiuni geherale

:
EI
„Art |, „Adbinistraţiuiea fondului de. 1/9»! “]
prorenită din perceperea taxei prevădută prin |
legea: din Noembre. 1873 şi dstinată îmbunt- |

tru a asigura buna, întrebuințare a. acestori
fonduri, ast-felă. ca, ele să -Berve numai la lu-

crările de imbunătăţire a porturilor respective.
=. In fie-care portii unu comitetii compusii
prefectulii. judeţului, ca -preşedinte, primarutdin
ii

tățirei portarileră României d'alunguli Dună- | comune!

respective şi inginerulă-şefu ală cir.
rel, este. pusă sub priseghierea directă şi ime- | cumscripțiunii,
va fi însărcinați” cu verificarea
diată a Ministerului agriculturei,
.comereiului | venituriloră și cheltuelelorii relative
la fonânlă

şi. lucrărilorit publice, care, prin 'comitetele
de 1/,%/,. supuaadă lucrările sele aprobări: Miiustituite în fii-care „portii şi delegaţii sei spe| misterului agriculturei, comerciului şi Inorâriciali, va esercita, priveghierea necesariă pen-! lori
publice. .
ie
(1)1 -tonel englez 2*haa kilo de Galaţi — 2/5, kilo
de Brăila,

100
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Licitaţiunile se voră putea face prin oferte

Ssuntii supuse, în ceea ce privesce justificarea
lorii, regulelorii previdute de legea asupra comptabilităţii generale a Statului şi nu se voră
putea efectua de câtii pe acte făcute în regulă

sigilate sâii oferte orale, sâă şi una şi alta,
însă în aceeaşi di fixată princondiţiunile publicațiunei, constatându-se acâsta prin proce-

Jucrărilorit publice.
Verificarea acestorii cheltueli urmind a se face
de înalta Curte de compturi, conformii art. II

rațiunei.
1. Termenuli

și în urma autorisațiunii dată

de Ministerulă

recti respundătâre pentru neregularitatea, actelorii cari vorii trebui să serve de justificare.
“4. Sumele privitâre pe fondulu de 1%, ali
portului, provenite, fie din întreprindere, fie
din percepție în regie, se vorii vărsa, fie de înireprenori, fie de comuuele respective, la Casa

de depuneri şi consemnaţiuni ale cărei recepise

se 'rorii trămite spre păstrare Ministerului lu-

'crărilorii publive şi rorii constitui fondulii fiecărui portii în parte.
:
m
Asemenea recepisele casei de depuneri şi consemnaţiuni, sii actele de hypotecă ale întreprenorilorii, fie pentru arenda 'venitulut acelei
taxe, fie pentru lucrări contractate a se executa, din acele fonduri constatate în regulă de
comitetele porturilor respective, se vorii trămite spre păstrare la Ministerulă agriculturei,

IN

3. Recepisele casei de depuneri și consemnaţiuni privitâre sumelori vărsate, constituindii
fondulii fie-cărui porti, precumi şi acelea relative garantării lucrăriloră
stii arendării venituriloriă fie recipise, fie acte de hypotecă, se
vorii priimi la Ministerulă agriculturei, comer-

ciului şi lucrărilorpublice, de dirisiunea compta-

bilităţei, unde se vori depune spre păstrare
truă casă de feri specială cu trei chei,
care una 88 va, conserva de ministru, uă
de directorulă generală ali Ministerului,
cea d'a treia de şeful comptabilitățel.

îndin
alta
ră

Aceste recepisa şi acte se rorii înscrie în-

t”unii registru anume, destinatii comptabilităței acestori forduri (modelă lit. A) vizată la
fie-cara intrare şi eşire de directorul generali

şi şefuli comptabilităţei.

Inscrierile în
pentru fie-care
se vori separa
porii :
I. Inscrierea
venituriloră,

acestă registru se voră face
vortii în parte şi osabitii Ancă
aceste înscrieri în troi cate.
a
garanţiilorii pentru arendarea!
.
|

II. Inscrierea garanţiiloră lucrărilorii contrac-

tate

;

NEI

,

|

IIL. Inscrierea, venituriloră constituindă fon-

dulă propriă disă şi mișcarea acestui fondă,.

Arendarea perceperii taxei de jumătate la sută
6. Arendarea perceperei taxei de 1,9%, nu se
va putea face de câtă prin concurență
şi publi-

caţie, obserrându-se cele prescrise prin articolii
41-59

din legea aupra comptabilităței

rale a Ştatutui,

-

-

.
arendărei va fi maximumii de

5 ani, s6ii minimumit de unii anii, şi se va dedi- termina, prin condițiunile arendărei publicate

din lege, comitetele porturiloră remânii

comerciului şi lucrărilori publice,

sul-verbali ali adjudecaţiei, dresati in presenţa,
concurențilorii și îndată după încheierea ope-

gene-

mai d'inainte; în nici uni casă acestă termenii
nu se va putea modifica, spori sii micșora nici

în (iua, adjudecaţiei, nică în cursulii contractului.

|

.

a

Licitaţiunile se vorii ţine în aceeaşi di, atâtiă
la reședința, județului în care se găsesce portulii şi în presența comitetului prevădută la arti=
colulii2 ali legii şi a casierului comunali, care va
fi însărcinată cu păstrarea garanţiiloră provisoril, depuse de adjudicatori, câtă şi la Ministeruli 'agriculturei, comerciului şi lucrărilori
publice, şi nu' vorii fi definitive de câtă după
aprobarea Ministerului,
"9. Concurenţii spre a putea fi admişi la licitaţio voră trebui să depună uă garanție provisoriă de 10%, calculată pe suma cu care-a

fostă arendatii acelii veniti pent atunci, şi acâstă garanție nu va putea fi de câtă în numerariă stii efecte publice d'ale Statului.
Concurentului care va fi oferiti prețul celi

mal avantagiosi "i se va reţine garanţia pro-

visorie şi care nu i se va înapoia de câtă după
depunerea, garanţiei definitive, sâii în casă de
readjudecare, după avisuli Ministerului lucrărilorii publice.
.
10. După aprobarea adjulecaţiunei de Ministeriă, întreprenorulit va fi dâtoră a depune

în termenii celii. multi de 15 gile de la data acelei aprobări uă garanţie definitivă de valâre
egală jumttăței arendel pe ună anii și
garanţie va fi în numerarii seii în efecte
blice ; 6ră de va fi în hypotecă, ea se va
coti pe jumttate val6rea fondului, constatată

care
pusoprin

rolurile de percepţiune şi echiralândă ună fondă

a cării val6re se va deduce pe baza de 7'/, a

venitului supusi percepţiunci.

Numai după presentarea recepisei da depu-

nerea cauțiunei

definitivă, seă a casieriei ju-

dețului, să a Casei de consemnaţiuni.
s6ă presentarea actului do hypotecă în regulă, se va

incheia contractulii: și. se va libera

garanţia

prorisoriă,
.
„11. In casă cândă disposiţiunile de mai susii
nu s'ară indeplini în termenulă prescrisă la articolulă 10, întreprenorulii va perde garanţia de
10%, care va reveni de drepti in profitulă fondului portului; €ră arendarea sa va seâte din noi
în licitaţie, fără, veri-uă pretenţiune din par-

te”i, racunoscendu-se pusă în îutârdiere

prin

simpla espirare a termenului, fără prealabilă
somaţiune sâă chiemare în judecată.
.
12. Arenda fie-cărui anii se va răspunde de

intreprenoră in patru rate egale şi la terme-

"” COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILORU PUBLI
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nele următâre: 2 Tanuarii, 1 Apriliă, 1 Tuliă
-Oblig
aţiuni
le
vechiu
lui
şi 1 Octombre ali fie-cărui anii » trebui
antre
ndă a, ceta îndată ce noulii antrep prenorii vorii înpresenta la aceste: date recepisa de vărsar
renorii va fi depusii
e
în
garanț
ii
ecuiva
lente
şi
numerariă, sâi a casieriei judeţului,
sâă a Ca: trândă atunci în tâte recunoscute valabile, insci de consemnațiuni. .
drepturile : Şi “ sarcinele
0
vechiului antre

prenoră.:
Aceste recepise se voră presenta
18. La casă de rearendare pentru ncexe
prenorii directii comitetului portului 'de: întrecurespectivi, tarea, condițiunilorii contra
care constatându-le în regulă, şi
ctului, garantulii
are
pe valdre a facultatea de a, cere
sumelorii dâtorate, conformi contractului
substituirea sea în drep, le va tulă antreprenorului sub acele
înainta Ministerului agriculturei,
ași
coudi
ţiuni
şi
comerciului îndetoriri, dâcă însă
Şi ală lucrăriloră publice, va plăti îndată sumele dâtorite de antreprenoră
până
. la acea Qi...
După trecere celă multi de 15 dile
de
Dreptulii acesta înceteză pentr
la termenele fixate: prin art. precedentii,
antre- nu va fi făcută cererea de substiu garanţi dâcă
prenorulă ne respundândă șre-una
tuire la comidin rate, co- tetulit portului respec
tivi:
mitetulă va face cunoscutii acâsta
Ministerului, datoriile antreprenorului și nu va f achitată
careva puteu disposa punerea din
până în ajunulă 'licinoă tn lici- tației de rearendare.:
taţie a venitului portului, în socotl
4
Da
a,
autrep
re19.
La
casii
de
înceta
notului, fără a mai face vre uă somaț
re din vicţă a antreiune prea- prenorului, moştenitorii
labilă de punere în Intârdiere şi fâră.
. săi suntiă ținuți solijude- daricesce de tâte sarcinele contr
cată; deficitulă.ce arii resulta prin
actului. : |.
reare
nda20.
Domici
liulii legală ali antreprenorului penre, precumii și ori-ce cheltuel ari fi "Ocasi
otru
totii.
ce va atinge directă
nată acâsta, vorii fi în sarcina garaației
antre- obligaţiunile resultândă din sâi indirectii de
prenoru'ui, fără nici unii dreptă
de reclamaţie reşedinţa judeţului în. care contractă va fi.la,
se găsesce porturile
din parte. .-.:
E
arendate,
1,
i:
Pentru totă timpulii petrecuti de
Rai
E
la neres- 1. In casă de procesii între comitetulii por:
punderea rateloră și penă la aprobarea,
nuoei
tului şi antreprenori, nu: se va. putea intent
licitaţiuni, antreprenoruli va fi dâtoră
a
a plăti de câtiă la tribunalulă judeţului
procente la sumele detorite și neplăt
în care se află
ite, soco- porturile arendate. :
.....
tită procentulii de 10 la sută pe ană;
RE
procen- 22. Antreprenorulii aparţinândiă “veri uneia
tele” rorii curge de dreptii din gina
cândii urma din protecţiunile străin
e, nn
a se face plata ratei nerespunse,
fără soma- sub nici unii pretesti cualit va putea. invoca
fiune nici cerere, de judecată,
atea sea, de străină
în
privin
ța
obliga
ţiuniloră ce *si
11. Despăgubirea se va face din garanț
ia an- contractă, ci remâne, în ori-ce a luatii prin
treprenorului, care garanţie, de va
casa, supusă
& hypote- legilorii țărei. și jurisdicţiun
cară, se va 'pune îndată în vendare,
ii eselusivă a trifiră a se bunaleloră pământene,
putea invoca legea comună, nici de
-antrepre23. Garanţia antreprenorului nu se va, putea,
norii, nică de garantulă săn; âră de
va fi în bani restitui de câtii după achit
area tutuloră rates6ă efecte publice, despăgubirea se
va opera loră pe toţi anii Qe arendare,
asupra, acestei garanții, asemenea, fără
_Prevăduţi
judeca
tă; contractii, şi presintarea recepiselori de prin
efectele publica se ori: vinde prin
i
plată;
licitaţ
iune,. atunci contractulă fiind îndept'inită
- Osebită de garanţie, antreprenoruli
seva des.
remâue fiinţa.
Ra
Ie
respungătorii cu ori-ce altă ațere s'ari
mardescoperi pentru daunele causate Și
supusă legii
Perceperea in regie a taxei de 17, la“
de urmărire din 31 Maitiă 1863...
15. Perceperea taxi,de "11%, nu se
face de 'antreprenoră de câtă confor va putea - Qi. Câadii perceperea: taxei de 1, .la9% a
mă : legei veri unui porti se va efectua în
din 22 Noembre 1863, şi tarifele
regie, sumele
ate de provenite se vorii încasa,de casierulă comunali
Ministerul de finance îi va servi public
i
de
normă
locală
pentru:
comunele urbane, seide perceppentru evaluarea, preţului mărfariloră,
sub
ori
torulii
comunei
rurale respective, după instruc:
ce denumire arii fi, precum şi scutirile
pre: țiunile ce se vori da de .comitetuliă
vădute 'prin acele tarife, ori-ari
portului
ară. fi data contra liberării de recepise
dintr'anit registru
contractului de arendare. .i
e
16. Nu se va putea acorda antrepreno ae “cu matcă dată de comiteti, $nuruită, sigilată
rului şi. parafatii de acesta.
În timpulă duratei contractului,
:
sub nici ună
- 25. Sumele adunate se voră
motivă, nici uă scădere din prețuli
i adjudeca- septămână la casieria, genera vărsa pe fie-care
lă a
ției; ciremâna respundătoră pentruiutr
ega sumă tru casa de 'consemnaţiuni, predâjudeţului pendâtorată în toti intervalulă arendă
nduse în fierei,
privin
care
Luni
comite
tului
recepisa casieriei constadu'lă ori-ce câştigă să pagubă,
ori-ce casă tândi vărsarea, sumeloră percep
fortuită sâii altă-felă, prerădută stii
neprevădutiă, mâna trecută, €ră acesta după :te în septăpriimirea rece13. Antreprenorulă nu este liberi
renda venitulă portului fără consim a sub a- pisei Casei de depuneri o sa înainta Ministe.
ţiment
ulii
rului
agricul
turei, comerciu!ui și lucrărilorii
comitetului şi aprobarea Ministerului
agricu

turei, comerciului și lucrărilorii publice.

l-

publice.
NE
Ra
,
26. Primarii resp ectiy: sunții respungttori de
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priveghierea ce suutii dâtori a exercita asupra porturilori şi va fi retribuiti asupra fonduriloră
o
regulatei încasări şi vErsări a banilorii, ” pre- generale ale venitului de */,%.
cum şi de regulata înaintare a recepiselorii
de vărsare, anunciândi pe comitetulă portului

pentru ori-ce întârgieri s6ii neregularități arii
constata.

:

EEE

ae

Darca în intreprindere a lucrărilor.privitore fondului de 1, la 4.
i

35. Evaluarea lucrăriloră exe utate se va face
de personalulă technicii a nume desemnată prin
situațiuni în regulă, conformă, disposiţiuniloră
adoptate -pentru lucrările privitâre pe Statii, şi

acele situațiuni: vorit fi verificate în faca locului de inspectorulă ingineră ală lucrăriloră pu-

Vlice însărcinatii cu acâstă verificareși epotele

Dă
hotărite prin contractă.
30. In luna Decembre a fie-cărui ani, comitetele respective vorii întocmi budgetuli:anu'ui următoră, prevădendă veniturile şi cheltueliJe privitâre pe acelă ană, fondu'ii de!/, %/,
ală porturiloră. .
:
CR
Acesti budgetă se va presenta Ministerului
agriculturei; comereiului şi lucrăriloră publice
Stat.:.
DN
e:
- 98. Intreprinderile de. uă va'6re mai mare celă mai târdiii pâuă la 15 Decembre acealună.
37. Budgetulii -asti-felă întocmită şi cu mode 40,000 lei vor fi presentate aprobării con:
siliului de ministri;
6ră acelea întrecândă: su- dificările aduse de Ministeriu'ă lucrăriloră puma do :.100,000 lei, se vori 'supune și apro-: blice voră fi supuse aprobării. MM. .S.: Domni-..
e
ării Măriei S6le Domnitorului,.şi nu .rorăfi torului, --:
Nici uă altă cheltutlă nu'sa putea. privi buddefiuitire de câtii după acâstă aprobare...
Nici uă întrepriadere de lucrare nu-se va getulă aprobată de câti acelea anume prevăe ci
putea, face de. nu va fi anume prevădută prin dute printrensulă,
38. Cheltuelile relative personalului se rorii
budgetuli anului în care urmâză a se efectua.
29. Nu voră fi admiși la concurență pentru regula după necesităţile ce se rorii fi constaexecutarea de asemenea lucrări, de: câtă per- tată şi aprobată de Ministerulă lucrăriloră pus6nele de specialitate sâi cari ai executatii lu- blice, cră acelea relative . materialelori,. după
crări publice în modii satisfăcătoriiîn țeră sei contractele încheiate sâii prerederile aprobate
în străinătate, dovedindi acâsta prin certificate de Ministeri, inscriindu-se totă-de-una uă sumă
disponibilă pentru cheltueli neprevădute şi care
în regulă,
„
Sarii recunâsce suficientă în cursulă anului.
Executarea și priveghicrea lucrărilorii
23. Darea în întreprindere a lucrăriloră ce
se vor, face din fondulii de !/, la %/, ali porturilor se! va. face prin concurență şi publicaţii,
conformi legei asupra comptabilităţii generale
și observându-se regulile prescrise pentru înteprinderea luerărilorit publice - privitore pe

-* Justilicarea gestiuncă. anuale

30. In executarea lucrărilori privitore. fondului de 1/9: ali porturilorii, se voriiobserva
regulile stabilite pentru lucrări'e do asemenea
natură privitâre pe Stati.
|
31. Conducerea, lucrăriloră se va face de ună
personală techoică hotăritii de Ministerulă lucrărilori publice în raporti cuimportanța lucrării
şi retribuită din fondulii de 14%, pe care privesca lucrarea.

Acestă personali se va consideraca-detaşată

din corpulă techaiciă şi va, fi supusă regulamentului acestui corpă.
E

3. Pentru inspecțiunea

executării acelo “i

- lucrări. sa va desemna unuli din. inginerii inspectori ai lucrăriloră publice, a cărni diurnă
pentra acâstă inspecţiune va, privi asemenea pe
fondul portului respectivă.
Aa
33. Lucrările de studii, projecte etc., se rorit
tace de personalulă argtatii la art. 31 si de
ingineri speciali, angagiați ad-hoci şi retribuiți
din fondulii respectivă ali portuluipo care privesce, 6ră fâcându-se de inginerii Statului, nu-

--30.. In luna, Ianuariăa fie-cărui anii, comite:

tulii va întocmi, pe a sa respundere, bilanțul
anului expiratii, constatândii sumele încasate,
fie în regie, fie în întreprindere, sumele cheltuite în cursulă anului în virtutea autorisațiunilorii date, în fine economiile ce. orii fi re.
r
.
.
|
sultată,

40. Bilanțulă astă-fo'ă întocmită şi insocitii

de tâte actele justificative de venituri şi cheltueli dimpreună cu talnele recepiselorit liberate la percepţiunea în regie şi contrasemnate
şi de casierii s€ă perceptorii comunelorit „se
oră înainta de comitetele respective Ministarului agriculturei, comerciuluişi ală lucrărilorii publice, care conformii legii le va trămite

înaltei Curți de compturi...

;,

Efectuarea plățiloră
44. La finele. fia-cării luni, comitetele porturiloră

vori

înainta

Ministerului

agriculturei,

mai diurna, va, privi pe acelă fondi.-:.
: -.: comerciului şi lucrăritoru publice unii borde- 84. De sâ'va simţi trebuinţa şi în interesulă roii în dublu exemplară, in care rorii înscrie,
Jucrărilorii generale ce va fi a se executaîn di- specificâudiă anume plăţile ce urmeză a se face
feritele porturi ale Dunării, se va putea. anpagia uni inginerii speciali, care va avea sub a

sea direcţiune personalulă techniciialii tutulori

în sarcina fondului de 1/, %, pentru luna pe
cara privesce; acestii borderoii va fi certiiicatii
.
de toţi. membrii comitetului. .

- COSERCIULUI ȘI LUORĂRILORU

„42. În:câea' ce privesce personalulăi. retriDuită din fondulii de !/, %,,se va anexa, Îa bor-

PUBLICI

|

1

-46. Două dată cu notificarea, aprobării chel-

tueliloră,

Ministerulit
'va înainta Casei de dederoulii prevăduti prin art, precedentii ună puneri
statii în regulă, semnatii de cei în dreptă, a că indicândrecepisele priritore fondului respectivă,
a deduce din acele
rei sumă va, corespunde acelea înscrisă în bor- recipise ă suma, ce urmeză
, spre a se trămite comunei pa care
deroj.
Ă
ine
privesce; €ră de restă. fâcândii uă nouă rece42. In ccea ce privesce cheltuelile relatise pisă, o
va trămito Ministerului,
:
materialului s6ă lucrărilorii efectuate, se va a47. Sumele aprobate se vori trămite de cănexa asemenea la borderoulii întocmitii situa- tro Casa
de depuneri casicru!ui comunei în care
țiunilz inginerului dirigentă Şi recunoscute bune so
află portulii pe care privesce cheltudia, spre
de plată la comitetulu portului respectivă.
efectuarea plăţilorii aprobate de Ministerii.
| Flăţile efectuate depe aceste situaţii se vori i:
48. Sume'e priimite se vori înscrie de casieconsidera nurzai ca provisoșii până la verifica- rii respecti
ri îutruniă registru speciali (morea, situaţiiloră respective de către 'ioginerulit delă
lit. B) şnuruită, sigilatii şi parafată de Mi_ inspectori prevăduti la art. 32 de mai susă,
nisterulii agriculturei,. comerciului și -lucrări„44. In ceea ce privesce diurnele şi: parcur- loră publice,
a
sele cuvenite''inspectora!ui de Iucrări publice
„În acesti. registru vorii semna, de priimire
toți
şi. inginerului-şefi alu cireumseripţiei, a cărui cei
în drepti, şi efectuarea. plățiloră în limita
reşedinţă nu ari fi aceca în care se află exe- sumelori
i: aprobate se va certifica de comitetul
cutarea' lucrărilorii, se va regula în ceea ce respectiv
ii' pentru fie-care. autorisare dată
privesce diurna, socotindu-se 20 lei pe di pen- Ministeră,
de
obserrândii ca pentru ori-ce cheltuâtru inspectorii şi 15 !ei pentru şetutii circum- lă ncef
ectu
ntă,
să se facă menţiune în cererea, scripției; €ră pentru parcurse so 'va lua, de nor- de plată
ce va adresa Ministerului, în comptuli
mă acele admise peniru corpul technicii ală' lunei'
următâre.”
să
Statului; ambii rori întocmi staturi în. dublu,
49.
cari. se vori adrasa, comitetuluişi din cari u- pe lingăUnii biuroi ; specială „ instituitii ad-hoc
Ministerulă agriculturei, comerciului
nulă, visati în regulă, se va anexa la borde- şi ali
lucrărilor publice, şi retribuită asupra
roulii presădutii prin art. $1 de mai sosi.
,
tutulorii fondurilorii porturilorii,.va f:spec
ialit
"45. După verificarea, şi aprobarea actelorii însărc
inatii cu 'observarea tutulorii regulelori
de Ministeri', unul din. borderouri, vădută şi de admin
istrațiune privitâre pe aceste fonduri.
aprobatii, se va, înapoia comitetu'ui pentru cAcestă
fectuarea, plăţiloră; ră celii-altă împreună cu din aceli biuroii.va f ataşată la divisiunea II-a,
Ministeră ,. şi se ra. compune dinactele alăturate se vorii conserva de divisiunea, truniă,
comptabilităţii Ministerului, spre a se: înainta copișt şefăde biuroă, ună adjutoră şi duoi
i, ale cărorii remunerarii voră:fi con-.
la timpii înaltei Curți de compturi, conformii forme cu
acelea ale gradeloră. simila
art. Gali legii,

e

„.. | nisteră,

,

.

Ie
-.

rii din Mi-

îi

Pa

Pa

,

ASUPRA PLĂȚEI

VALOREI DILELORU PENTR U ŞOSELE COMUNALE
- ...
„SAU VICINALE

„ (Diereiă Mo. 573 din18 Marti 1872).
“Art, 1. Locuitorii comuneloră urbane înd6- crărilori
(nu voră putea fi luaţila alte lu:
toraţi după art. 27. din legea drumuriloria
crări în limitele acestei distanţe), vorii - face
plăti val6rea, gileloră de lucru! în bani pre- însă
filele judeţiane în lucrăride şosele: co-.

» cumă şi locuitorii comuneloră rurale, cari, după art. 28, au şi ei facultateaa plăti asemenea gile în bani, vorit desface acâstă detorie

munale sti vicinale şi vice-versa, dâcă
voră plăti în bani, conformii articolului nu le
28.

legea de percepţiă. .
„.
„.
Art, 2. Locuitorii cari fiindă în uă depărta-

în artiticoli
27 şi i28 din legea promulgată la 1568 suntă

Art. 3. Taxele .gilelorii
tite tn bani
celă mai târgii pen
1 ă.l
Maiii ali a
fie-că- se fixâză pe fie-care anii de conver
corsiliile judeţiaruia anii.
i
ne, după. preţurile curente şi-.cu
aprobarea,
Primarii comunelorii cari nu .rori urmări Ministerului
lucrărilor publice.
pp
implinirea, unoră asemenea bavi şi nu vor e"Dâcă “Ministernlă nu se va pronuncia
în ter
xecuta facerea dileloră în natură Ja timpii, menii de 30
dile
asupr
a tariteloră presentate
conformă art, 82 din. lege, suntă pasibili de de consiliuri,
ele
penalitatea prevădută la alin. 4, art, 2, din „Art. 4. Cele-a rămânii - executorii.
lte disposiţii prerădute

re mai mare de 20 kilometri de punctele

lu-

şi rămâni în vigdre.
Art. 5. Locuitorii comunelor urbane ȘI rue
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Art. 6. Tâte legile şi osebitele disposiţiuni,

plata gilelori de prestaţiune s'a grămăditii din | contrarii legii de facă, sunti şi rămână abrodile în | gate.

ani în ani, vori răfui plata acestori
rate anuale împărțite pe tei ani. .

“REGULAMENT |
PENTRU INSTITUIREA
„

OBIECTELE

UNEI COMISIUNT,

NECESARII

a

PENTRU

SĂ

ADUNE ŞI SĂ EXPEDIEZE
DE LA VIENA.

„(Decret No. 1917 din 8 Oct. 1871)

Art, 1. Se instituepe lingă Ministerulii agriculturei, comerciului şi lucrărilorii publice
uă corrisiune permanentă, compusă din 15 membri, care'să se ocupe de tâte. lucrările 'atin-

gătâre'de adunarea și expeduirea la Viena a
tutuloră

CARE

EXPOSIȚIUNEA

productelori

ce produce

ţra,

nulă 1873.

.

spre a fi presentate

Art, 2. Funcţiunile

:

membrilori

lucrăriloră

publice, în

şi se va înțelege cu comisiunea imperială, a-

la ex-

tâtă în aceea ce privesce localulii pentru aşedarea obiectelorii, câtă şi în timpuli deschide-

ce este a se face în a:

IN

Art. 7, Ministruli

urma aprobării consiliului de ministri, va numi pe unulă din membri comisiunii ca delegatii ali țărei pe lingă comisiunea imperială
din Viena. Acestă delegati va merge la Viena

in-

agricole, minerale,

dustriale şi artistice, şi cu uni cuvântii a totă
posițiunea. universale

”

:

comisiunii

rii exposiţiunii spre a da deslușirile necesarii.
Art. 8. Tâte cheltuelile necesarii pentru Yo-

va fi presi-

iagiă şi întreţinerea delegatului ţărei la Viena,
pentru înființarea construcțiunilorii exposiţiunii

lucrărilorii publice, şi în lipsă'i de 'unulti din

adunarea și
expedierea producteloriă, viteloră şi objectelorii

soră fi onorifice, ră

comisiunea

dată, de ministrul agriculturei, comerciului și române, de se voră cere, pentru
membri

comisiei,

3

!

Art. 3. Din numărul membrilorii comisiunii
arătată la articolulii precedenti: se va, institui
ună comitetii compusi :din 5 pers6ne, care va
lucra în permanență pentru îndeplinirea lucră-

rilorii menţionate. Ministerul
'va delega preşedinţa comitetului unuia din membri săi, €ră comisiunea întregă s63 în majoritate” va
constitui juriulii care va fi chiămatii să al6gă
şi Să aprecieze productele şi obiectele cari

merită a fi depuse in exposiţiune,

industriale la Viena, se rorii face de către Statii,
trecându-se pentru anii viitori în budgetuli Ministerului agriculturei, comerciului şi lucrăriloră publice,
.

„Art. 9. Sumele necesarii pentru întîmpinarea cheltueliloră de mai susii se voră pune trep-

tatii, după cum 'se voră cere, Ja disposiţia comitetului care va da compturi cu acte justificative de întrebuinţarea lori. -

Art. 10. Comitetuli va fi asistatii în lucrără

de ună. secretară, care va fi şeful divisiei de
Art. 4. Comitetulă, în numele comisiunii, agricultură , ca unulă ce are în specială tâte
va expedui tâte lucrările necesarii pentru ex- lucrările de agricultură, comerciii şi industrie,
posiţiune, va corespunde cu, tâte autoritățile -- Art. 11. Tâte productele, objectele induadministratie pentru pregătirea şi adunarea striale, minera!e şi altele ce se voră aduna, spre
obiectelorii necesarii exposiţiunii, precumii şi a se trămite la exposiţiune, se rorii înscrie înprin delegatuli guvernului de care se face truă a nnme condică, ce se va ține de comimenţiune la art. 7, va corespunde cu membri tetă, şi în care se va arăta numele proprietacomisiunii imperiale de la Viena, pentru.toti rului, domiciliulă , numirea objectului. depusi
ce privesce la organisarea exposiţinnii.
şi valorea lui, după estimațiunea ce i se va
Art. 35. Sc vorii institui sub-comisiuni! în” face de comitetă, ca după acâsta să se facă.
tâte judeţele ţărei, compuse; din prefectulă catalogulă generalii, cu care să se înainteze, »
judeţului, unii membru ati comitetului perma- la Viena, ră acele producte și objecte sa rorii.
neuti, primarul comunei şi duot persâne cu cuno- priimi de la proprietarii lorit cu ohitanță libe-.
scințe în agricultură şi industrie, cari rori co- rată din partea comitetului şi, la. înapoierea
respunde cu comitetulii în afacerile exposiţiunii,
lori, proprietarulă va libera, chitanța admini-.

Art. 6. Pentru ţinerea

tului şi conservarea

ședințelori

obiectelorii

comite-

şi a produc-

straţici.

ME

Art. 19. Tâte productele şi obiectele pe cari
proprietarii nu vorii reclama înapoierea lori,

telorii destinate .exposiţiunii, se ra pune la
disposiţia comitetutui una scii mai multe ca- se vorit desface de către guvernii, și proprie-

mere în veri-unulă din localuri!e Statului pre. | tarii nu oră putea pretinde de câtii preţulă
cumii şi luminarea, încăldirea, efecte de can-] cu care s'aii estimatii,

celarie şi totii ce se ra cere,..

Ministru, N. Crețulesca.

:

COHERCIULUI ȘI LUCRĂBILORY

PUBLICE

105

DEOCRENU
ŞI STATUYELE SOGIETĂȚEE GENERALI: DE ASIGURARE DIN BUCURE
SCĂ DACIA:
(574

CAROL1,
Prin graţia lui Dumnegei

şi voinţa

agriculturei, comerciului şi lucrărilorii publice,

cu No. 2,284,
|
Av&ndă în vedere statutele intocrnite pentru

instituirea în Bucurescă a societăţii anonime de
contra focului, trăsnetului, explosiei,
a grindinei şi altele, sub denumirea Dacia;
asigurare

Av6ndii în vedere jurnalulă încheiată de consiliulă Nostru de ministri, în şedinţa de la 31
Martiă, prin

tăţii,

care

încuviinţeză

statutele

socie-

astii-felă precumii s'a întocmitii de co-

mitetuli fondatorii, şi autorisă funcţionarea ei
în țeră;
.
Avendii în vedere încredințarea dată de re-

presentantulii comitetului societăţii, că ânteia
serie de acţiuni sa subserisă de acționari, şi
uă a patra, parte din capitalulă de 1,500,000

lei noui sa şi depusii în casa societăţii;
Avândi în vedere regulamentulă societăţi-

lori anonime, cu care s'a conformată şi acestă
societate, în ceea ce privesce îndeplinirea dis-

posiţiunilori prescrise la art. 2 şi 10;.

Pe temeiul art,
tăţiloră anonime,

5 din
.

reglementulii socie.
:

Amă decretatii şi decretămă ce urmeză:
Art.

Î. Jurnalulă consiliului ministriloră, ci-

tatii mai susă, este aprobată,
Art, 2. Se autorisă funcționarea “in țeră a
societății anonime de asigurare Dacia institui.
tă în Bucuresci, conformii statntelorii întoc-

mite de comitetul fondatorii. sub direcţiunea
consiliului de administraţiune, prevădutii la articoluli 76 din statute.
E

Art. 3. Disposiţiunile prescrise prin art. 7,
1], 12, 13, 14,21 şi 23 din regulamentulă so-

cietățilorii anonime se .vorii îndeplini intocmai
de actstă societate.

Art. 4. Ministru. nostru

secretarii de Statii

ad-interim la dopartamentulii agriculturei, comorciului şi lucrărilorii publice va aduce la în:

deplinire decretulii de facă.

Dată in Bucuresci, la 5 Apriliii
.

Ministru secretară da Statii ad-iuterim la departamentul sgriculturei,
comerciului și lucrărilorii publice,

N. Creţulescu.

DACIA

naţio-

nală, Domni ali Românilorii,
La toţi de facă și viitori, sănătate ;
Asupra raportului ministrului nostru seeretară de Stată ad-interimă la departamentul

1871.
CAROL.

No, 699.

SOCIETATE

GENERALA

DE

.

ASIGURARE

IN BUCURESCI

STATUTE

:

Numele,-durata, reşedinţa și scopul societății
Art. î.
asigurare,
nerală de
Art.. 2,

Se furmeză, uă societate anonimă de
sub numele de Dacia, societate geasigurare.
.
Durata societăţii este fixată de cinci-

deci ani, din diua antorisării sâle.
”
Reşedinţa va fi în Bucuresci, capitala Româ-

niel. Se vori putea institui atâtea agenții câtii
va cere trebuința.
:
:
Art. 3. Scopulă acestei societăţi este de a efectua toti felul de asigurări în România şi
în străinătate, precumă:
.
E
1. Asigurări de objecte mobili şi îmobili contra păgubilorii produse prin incendii, trăsnetiă
şi. explosiune secţiunea 1);
ă
ENE
2. Asigurări de recolte răsărite şi plantaţiuni
de totii felulă contra păgubiloră causate prin
grindină (secţiunea, 11);
„i
,
3. Asigurări de mărfuri în transport pe apă
şi pe uscată (secţiunea III);
ă
4. Asigurări de capitaluri şi rente pe viață
precumi şi pentru casuri de morte a 6menilorii
în t6te combinaţiunile practice şi cari se usitâză (secţiunea 1V)..
Ea are totii-d'uă-dată de scopii a face să fructifere capitalulă săi disponibilă prin plasmente,
după cumi mai josii se. specifică prin art. 21,
Art. 4. Raportulă legală intre societate şi asigurată se regulză şi se fix6ză prin condițiunile generale de asigurare şi, unde cere trebuinţa, prin adăogirea de condițiuni speciale,
Pentru fie-care ramură de asigurare în parte se vorii publica în deosebi condiţiunile de

asigurare.

!

”

Art. 5. Contractulăi obligători
legalminte din partea asiguratului
(ofertă) sub-serisă de asiguratii și
societăţii prin actulii de asigurare,

liță.

se incheie
prin cerere
din partea,
numită D0-

Capitaluliă societăţii, acțiunile și acționarii
Art. 6. Capitalul: sociali este de trei miliue lei noui; clă este represintati prin ş&se mii acțiui la portori, de câte cinci sute
lei noui
fie-care.
Acestii capitalii se mai pote mări prin uă

nouă

emitere de acţiuni, după docisinnea

dunării generale.

pe

a-

06

ÎVGIUIEI

Art. 3. La cuustituirea,
mite uă primă seriă de
dona, emitere se va face

ALP

MINISTERIULUL

AGRICULTUEEI

societăţii se va e- tâiu, pentru care va plăti uă dobândă de duottrei mii acţiuni. A
toti prin seriă de

spre=itece la sută.

expirarea

După

şi acestui

termenii, consiliulă de administrațiune va vinde

acțiunile neptătite. după curzulă (ilcă, in so—. cotâla, posesorului. Ozi-ce pagubă va resulta,
Art. 8. La sub-seriereu acțiunilor fie-care este în sarcina posesorului. Ori-ce beneficiii
acționari va plăti cinci-geci lei noui de ac- este în favorulă societăţii.
Art. 16. Fio-care acţiune Că dreptă în pro- *
ținne. Alți una sută lei noui de acţiune se
vorit plăti după uă lună de la închiderea sub- prietatea activului sociali şi în împărţirea bescripțiunii. Restulii so va plăti în versăminte neficiilorii la uă parte proporţională, după nulunare de câte cinci-deci lei noui, peutuu fie- meruli acţiunilorii emise.
Art. 13. Acţionarii nu suntă responsabili,
care acţiune, până. la complecta p'ată a vade câtă numai pentla concurența valorei aclârei acţiunii.
:
,
Art. 9. După ce sa va plăti valârea îutre- țiuniloră lori. ..
gă a acţiunii, fie-care acţionarii va priimi ti- |. Art. 18. l'rin subsericrea chiară a ucţiutlurile dofinitive ale acţiunilorit sâle, împreu- niloră, fie-care acționari a priimitit tote disponă cu cupânele de procente și dividende pe gece sițiunile copriuse in aceste siatute, „ - :
“ “Art. 19. Orice acţiune este personală şi soani şi uni talonii pentru cupânele ulteriore..
Art. 10. La sub-serierea acţiunilorii ge va cietatea nu cunâsce de câti unii proprietari
:
i
da, fie-cărui acționarii un: titlu provisoriii no- pentru uă, acţiune,
Drepturile şi obligaţiunile ce trage dupe sine
minativii. Pe acestu titlu.se voră înscrie tote!
fie-care acţiune urmeză titlul în ori-ce mână,
versămintele efectuate,
.
Art. îl. Indată ce se vorii sub-scric 'duoă sari afla.
„Art 20, Moștenitorii scă creditorii unui ac- .
mii acțiunii şi după vărsarea a, una, sută cincideci lei noui, pentru fie-care acțiune, societa- ționarit nu poti, sub-uici uni pretexti, protea, se va considera constituită şi va putea îu- voca puzerea de sigilii asupra bunutilori şi
valorilori societăţii, scii a cere împărţirea ori
cepe operaţiuuile scie,
i
Pentru restulă până la complectarea a trei licuidavea scă a se amesteca în ori-cechipă în

trei mil acțiuni, după

treboință şi la epocele

hotărite de consiliulă de adm;nistraţiune.

mii acțiuni din
subscrierea.

âutâia

.

serie,. se va continua
a
RI

administraţiunea ci, Ei trebue
pentru

a se raporta,

exercițiuli drepturiloră lori, la inveu-

Art..12. La a duoa emisiune de acţiune, tariele susictăţii şi la decisiunile adunării gefondatorii societății aii dreptul de preferinţă nerale.
la jumătatea acţiuniloră . din noi - emise, pe!

Tuctificarea cupitaluriloră disponibili
preţulii emisiunii ; 6ră posesorii do acţiuni!
vechi ai dreptulă de preferinţă la câte uă ac-!
Ari. 21. Capitalurile disponibili ale suciețiune nouă pentru duot vechi, totii cu protăţii, spre a deveui productive, se potii întrețulă emisiunii.
;
Acţiunile noui se vori emite po valorea lori buiaţa in urimătorele plasmente:
a. Lu cumpărări şi vindezi de titluri asupra
nominală de cinci sute lei roui,
!
Art. 13. Acţiunile produci: uă dobândă fisă Statului Românii, obligaţiuzi rurale, bonuri de
de optă la sută pe anii, plătibile în duvă ter- thesaurii, obligaţiuni d imprumuturi ale Statului Română sii ale municipalităţilori, acmine, la 1 luliă și 2 Ianuariă.
:
Până la plata complectă a acţiunilori se va țiuul ale Lăncei româre privilegiate, obligaplăti sub-scriptoriloru dobânda de optă la su- iuni ale drumurilori de teră române, titlurile
tă pe sun.ele vărsato şi de la epoca tio-cărui creditului fonciară (lettres de guge);
D. In avansuri asupra fondurilorii publice,
v&rsământi. Sumele cuvenite ca procente la
1-iu Iulii viitori se vorii ţine în semă le văr- p&a% la concurenţă, în proporţiune cu trei pă,
sămentulă lunară ce va avea a face fie-care trimi ale cursului dilef;
sub-scriitoră.
”
.
c. Fondurile provenindii din premicte renteDeosebită de acesta, acţionarii vori benet- lori, viagere şi asigurăriloră pe vi6ţă se poli
plasa în ipoteci pe imobili din România.
cia. şi de dividende, conformă art. 58,

Art

14. Titlurile defnitive ale acţionarilorii

vorii fi la portoră. Ele vorii fi scose diutunii
registru cu matcă; suntii sub-scrise de preşe-

dintele.

consiliului

de administrațiuce

ai do

anii membru alii acestui consilii şi contra-semuate de directori.
Ă
Ele se potii transmite prin simpla predare

de la unulă la altuli.
Art. 15. Cândi uni

acționarii nu

va face

păţile cuvenite pent la expirarea termenelor
fixate, i sc va mai acorda unii tein:cni ac

cinci-spre-Qece ile de Ia expiraria celui bVân-

Administrarea,

societății

Art. 23, Afacerile societăţii se administreză

de câtre uuii consiliii de administraţiune şi de

către uă direcţiuue.
d.

-

Consiliuli de administrațiune

Art. 23.

Consiliuli

de

administraţiune

se

compune din deca membri aleși din adunarea
geverale diu Fenui

ci; aceştia

alegi

dintre

„COMERCIULUI ŞI LUCRĂRILORĂ PUBLICB
deuşii unii președinte şi unii vice-președinte.
Fie-care consiliarii trebue să posedă celă.pucinii dou&-deci acţiuni. cari suntit inalienabile

în timpulă funcţionării sâle şi cari vorii sta,
depuse în casa societăţii. :
art. 24, Durata celui d'ântâii consilii de
administraţiune este ce cinci ani.
După expirarea, acestui periodă de ciuci
câte duoi din consilieri se vorii reiînoi
pe
care ani, adică în anulă 1, 2, 3 şi 4-lea
tragere 14, sorți, diutre membrii cei vechi;

ani,
fieprin
€ră

de la acea epocă înainte voră eşi pe fis-care
ană duoi membri cei mai vechi.
CI

Adunarea generală va alege membrii nuciîn
loculă celoră eșiţi.
.
Di
Cei eşiţi potu fi realeşi..
Art. 25. Vacanţele de consiliari: de admi-

nistraţiune, încetaţi din funcţiune prin

morte

s6ii demisiune, se vorii implini prin alţi membri numiţi de către consiliulă de administrațiune; aceştia însă nu voră putea funcţiona de
câtă pe timpului exerciţiului ce mai remânea
acelora pe cari ei îi iînlocuescă. .
|
|
Art. 20. Consiliuli de administrațiune constitue organulă principaliide priveghere gi con-

trolii ali societăţii; elă indică modulii condu-

cerii afaceriloră în genere, şi în specială pen-

tra administrarea casei şi fructificarea

capi-

talelorii; elii priveghiază stricta observare şi
aplicare a statuteloră şi a decisiunilorii adunărilorii generale.
:
.
,
Art. 23. Consiliulde administraţiune numesce
din sânul săă pe cei trei comisari ai direcţiunii.
Eli numesce prin încheere de contractă pe divectorulii societăţii şi'lii revâcă la, trebuință.
Art. 28. Consiliulă de administraţiune ho-.

107

pondinţele, să examineze
|

tulorii valoriloră societăţii.

starea casei şi a tu-

|

Spre a exercita aceste inspecţiuni,.
are și
preşedintele singurii dreptulă, sâii pote delega
ori ce altii membru ală consiliului de administrațiune.
|
ANA
Art. 32. Dupăincheerea compturiloră anuale
consiliulii de administraţiune numesce , dintre
acţionarii, cari nu ocupă uici
uă funcţiune în
administrațiunea societăţii, trei persâne competinte pentru examinarea compturiloriă şi bilanţeloriă.
a
A
Art. 33, Consiliul de administraţiune pâte
delega parte din atribuțiunile sele comisarilorii,

din direcțiune, seii altorii funţionari ai societăţii pentru unii. timpi mărginită sâi până la

retragerea delegaținnii.

i,

Art. 34, Membrii consiliului de administra-

țiune nu iaă pentru gestiunile loră nici uă îndâtorire personală;
.ei nu răspundă de cât
pentru executarea mandatului lori, conformii
arestorii stat:te.
,
.
„Ti nu poti lua uă hotărâre, deca, afară de
preşediute,
nu suntă ducă cel. pricină patru
membri presinți.
.
a
Decisiunile se iat cu majoritate absolută a
voturilorii; în casii de paritate de voturi, votul
preşedintelui, stii, în lipsăii, ală vice-preşedin-.
telui este preponderentă.
|

Art. 35. Cousiliulă de administraţiune se adu-

nă celii pugini uă dată pe lună s6ii mai dest
deca, trebuința va, cere,
Tote decisiunile sâle se constată în serisii,
prin unit procesii-verbali in regulă, care seva
subsemna de cei co aii luată parte la, discuțiune, și se va, trece întrunit registru speciali,

tărasce şi specifică .numtruli, cualitatea, și aArt. 30, Fie-care membru ală consiliului de
puntamentele tutulorii funcționarilor societăţii administrațiune, care asistă la deliberările conde ori-ce categorie. El va mai numi directă siliului, priimesce unii jetonii de presență de duoă
s6ii va revoca pe sub-directori, pe casierulii (leci lei noui,
i

generală şipe capulă comptabilitătii, după propunerea,
direcţiunii.
:
Art 29. Consiliulii de administrațiune hotărasce condiţiunile generale ale polițelorit de
asigurare, fixeză tarif premielorăşi aprobă
regulamentele despăgubirilori, Eli decide asupra modului celui mai nemeritii spre a se
exploata capitalurile disponibile,
Eli are sinzurii
dreptulii de a autorisa încheerea de contracte
cu alta societăți, fixândă maximumii sumci, ce
“ societatea

resevsă

în cumptulii

“Art, 30. Consiliulii de
în fine dreptulii să deshată
supra tutuloră afaceriloră
cietatea, elii are dreptulii

săi.

|

administrațiune are
și să hotărască acari int: resâză sode a face regula-

mente speciale pentru. fie-care ramură din ser-

viciulii. operaţiuniloră socictăţii. .
a
Cestiunile, ce vorii fi o. se desbate de adu-

parea generală a acţionaritorii, se.prepară de

consiliul de administrațiune. :
Art. 31. Consiliulă de administraţiune va pu-

tea, la ori-ce momentii să revisutscă biurourile, să verifice compturile, registrele şi . corese

B. Divecţiunea
„Art, 43, Dicecţiunea se

compune

din : tici

comisari aleși de cousiliulii do administraţiune

din sânulă săi şi de unii directori, angagiatii
prin contractii de consiliulă de administraţiune,
„Art. 88, Fio-care comisari va funcţiona pe
atâtii, în acestă

cualitate, pe vătii va fi şi mem-

bru alii consiliului de administraţiune.

„Tu casti de demisionare sei încetare diu viâţă,

consiliul de administraţiune 7! va inlocui. de
îndată printunt altul.
Art, 39. Direvţiunea este .orpanulă speciali

ali conducerii afacerilor sozietăţii şi ali exocutării tutuiorii decisiuniloră adunării generale
şi ale consiliului de administrațiune; directo-“
ruli ests prineipalulă ag -utii de executare.
Spre a lua uă hotărire, se cere presențu a
trei celă pagini din membrii direcțiunii,
Tâte hotăririle direeţiunii se iaă.după ma-.
joritatea voturilori membriloră presinţi, şi se

trecă în extracţă înti'uni pegistru specială. La

|
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casii de paritate de voturi, cestiunea se vade-

"Art, 51. Comisarii ai dreptulă de priveghere

agenții. E2 va numi poe agenţi sâit corespondenţi, ti va revoca, le va face remunerarea,
şi le va daputerile şi instrucțiuniletrebuinciâse.
Ari, 42. Direcţiunea priveghâză şi ia hotă-

mire s6ii revocare depinde de acestii consilii.
Art. 32. Tâte valorile societăţii se vorii ţine
iatr'mă casă, care va avea uă îndoită chee din
care una se va ţine de casierii şi alta de uni
comisari,
”
Art. 53. Sub-diretorulă țva suplini pe di-

cide în consilinlă de administraţiune.
atâtă asupra tutuloră acteloră directorului, câtii
Art. 40. Dirccţiunea numesce şi revâcă -pe asupra actelorii celori-alţi împiegaţi şi a casietoţi funcţionarii societăţii, afară do cei prevă- ralui.
guţi la art. 28,
|
La trebuință, comisarii voră putea raporta,
„Art. 41, Direcţiunea va desemna tâte loca- consiliului de administraţie asupra, lucrărilorii
lităţile unde societatea va stabili sucursale
sâii directorelui sâii altoră împiegaţi, a cărori nu-

râri asupra tutulorii afaceriloră şi operaţiani-

lori societăţii cu cari este iusăreinată, asupra
încasării sumelori ajunse la scadență, asupra

plăţilor do premii să de alte venituri, asupra

executării reasigurăriloră, asupra, evaluării şi
plățiloră desdaunăriloră.
”
Art, 43. Direcţiunea va face pe fie-care lună
ună raportii detailati către consiliulă de administrațiune, despre veniturile şi cheltuelile din
luna expirată, precumii şi despre mersuliă şi starea în care se află afacerile societăţii.
Art. 43, Directorul estecapulă tutulori mpiegaților societăţii, pe cari? conduce şi priveghăză.
Art. 45. Directorulă este specială însărcinată
cu corespondența,
Procesele şi ori ce urmăriri şi acţiuni înaintea, justiției scii altoră autorități se autorisă de

consiliuli de administrațiune şi se execută de
direcțiune,
E
Art, 46. Tote actele societății cu cei de la ali

treilea, din cari se nasce uă obligaţiune pentru

societate, se subscriii de directore şi de unulii
din comisari.
“Poliţile de asigurări pe viâţă şi de rente
viagere se subscriă de preşediutele consiliului

de administraţiă, de ună membru ali direcţiu-

ni! şi de directorii.
|
Incuviinţările de plăţi şi avisurile de case
se _subscriă de directoră şi de ună comisară.
de

Potiţile de altă-felă de asigurări se subseriă
delegaţii

direcțiunii.

Art. 49. Directorulă va asista la adunările
consiliului de administraţie, unde va avea nu-

mai votit consultativii,
Art. 49. Directorulă, afară de lucrările cu
rente da administrație, nu pote face nici uă operaţiune, da câtă prin înțelegere-cu comisarii direcțiunii în limitele acestoră statute.
Cu tâte acestea, câadi asupra unei cestiuui
între dirnctoră şi comisari se ivesce uă diferință de opiniune, directorulă pâte provoca a-

dunarea

consiliului de administraţie pentru ca

acesta să hotărască definitivi
Art. 49. Directoruli priimesconă remunerare
fixă hotărită prin contractii, precumiă şi uă
tautiemă la, sută din beneficiulă curată anuală
ală societății, fixată toti prin contractă,
Art, 50. Membrii comisari din direcţiune
priimesci fie-care pentru osteneli!e lorii, afară
de remunerare: hotărită ca membrii ai consi-

rectorii, cu aceleaşi atribuțiuui, cândii acesta
va lipsi. Alt-felii elii va fi iatrebuințată în alte
lucrări şi afaceri ale societăţii.
Compturi, dividende şi reserve
Art. 54. Pentru fie-care ramură de asigurare se ra ţine uă comptabilitate specială, după
sistemulă celă mai bună,
Art, 55. La finele fie-cărui ani, la 31 Decembre, se închee de către directori tâte compturile anului expiratii și se formâză bilanţele până
la fine'e lunci Februariii, anulii viitorii; aceste
compturi se examinâză de consiliuii de administrație conform reguleloră prevădute prin aceste statute, spre a se presenta apoi Adunării generale.
Uă-dată compturile aprobate de adunarea,
generală, directorulii şi comptabilii suntii descărcaţi, şi resumatulă compturiloră se publică.
Ar, 56. Veniturile societăţii se formâză:
a. Din procente realisate asupra capitalului
şi fondului de reserră ;
d. Diu premii realisate;
c. Din venituri extraordinare. Art. 3. Spre a se afla beneficiulă anuală
curati, trebue să se scadă:
a. T6te cheltuelile generale de administrare,

V. Procentele de 8%, asupra capitalului adi-

ţiunilorii emise;
c. Reservele

premiiloră

pentru

asigurări, a-

dică: acele părţi ale premiilorii încasate, a căroră timpii de asigurare n'a expirati âncă set
care după natura afacerlorii de asigurare. ai
a se respuade într'ună timpi mai depărtatiă;
d. Despăgubirile plătite de societate in decursulă anului;
e. Sumele reservate peniru despăgubiri reclamate și nelicuidate pent la incheerea compturilorii. precum şi acele licuidate şi neplătite
âncă, precum şi sumele de reintârcera, numite

«storhi

?

f. Premiele de icasigurare;

9. Provisiunile ce cadii în sarcina auului ex-

pirati.
i
|
Escedentulă venitariloră formâză

curată ală societăţii.

profitul

" Art. 59. Din acestii profitii curată se

plă-

liului de administraţie. âncă duoă la sută din tescă mai ântâiii:
.
”
beneficiulii curati anuală alii societăţii.
a. Cinci-spre-gece la sută, sub titlu de in-
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demnitate, pantru a se împă
rți

consiliului de administrație;

între membrii

d. Tantiemele cuvenite comis -.
torului conformii art. 49 şi arilorii şi direc50;

c. Două-deci la sută

spre
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supra obiectelorii, cari trebuiaă
să se discute
la prima, întrunire.
.
Art. 66. Adunarea generală se
preşedintele consiliului de admin presidâză de
în lipsa sea de vice-președinte, istrație, sei
va lipsi şi acesta, de ună memb şi, la east de
ru
acestă sfirşită din sinuli consiliulu alesi spre
i de administraţie,
|
Duoi din membrii consiliului
de administra-

a'se forma, unii
fond de reservă, destinată
numai spre a acoperi perderile şi sinistrele
ş
. Uă, sumă ce se va, pure, de
către adunarea generalăa acţionarilori,
la disposiţiunea,
consiliului de administraţie,
spre a se recom- ție servescii
pensa, serviciele date societăţii
de secretari.
de către funcArt. 63. Consiliulă de administra
ționarii săi.
ţie supune
adună
rii
generale nn raportii generală
Totiă restulii beneficiilor se va împărţi
desîntre
pre
tâte operaţiunile societăţii în
acţionari ca, dividende.
ratii.. Se mai supune adunării, prin anulii expiArt. 59. Cândă fonduti de Teservă
directoră,
va a- compturile şi bilan
junge la suma de uni milion
lei nuoi, elă nu tele justificative țele societății, cu tâte acse mai adaogă. Scăgândi adaosul
necesarii, se wa reAdunarea generală se va pronuncia
începe.
asupra

„Art. 60, Dividendele se plătescii
după ce bilanţuli s'a aprobatii de la optă dile
adunarea,
generală.
a

“

|

Dividendele, cari -nu se vorii reclama
în timpii
de trei ani, voră remânea în folosulă
fondului
socială,
IN
”
Adunarea generală

Art. Gi. Pe fie-care anii, în

Martiă, se
va ţine în Bucuresci adunarea luna ală
a acționariloră în dina ce se va fixagener
de consiliuli

de administrație, cu trei-deci dile
mai
anuuciându-se prin Jonitorulă Ofici nainte,
Art, 62. Adunarea, generală repre ală,
sintă uni-

compturiloră; ea va hotări divid
tantieme prerădute prin statute. endele şi alte
„Art, 69. Adunarea generală va delib
era şi
se va, pronu

ncia asupra tutulor propunerilorii
câte i se vorii face de consiliulă de
administrație,
Ea va, delibera şi asupra propu
i se torii face de dece acţionari; neriloră cari
propuneri trebuescă comunicate cnînsă aceste
trei gile
celă puginii mai înainte consiliulu
i de administraţie.
,
Adunarea generală va procede
și la alegerile de membrii ai consiliului de
administraţie,
dâcă va fi trebuiuță,
e
Art, 69. Aduuarea generală se
va reuni estraordinariă, în cursul anului,
ori de câte ori
consiliulă de

administraţie va afla,
hotâririle ei suntii
Ea se va putea convoca, şi cândă de cuviință.
două-deci
acționari, cari posedi cinci sute
Hotăririle se iaii prin majoritate
acţiuni, voră
absolută a face acestă cerere în
voturilorii.
scrisă
:
consiliului de administraţie. către preşedintele
Art. 63. Spre a face cine-va, parte
din aduIn ori-ce

versalitatea, acţionarilorii;
obligatorii pentru toți:

casă convocarea, acestei adunări
narea generală, trehuc să fie
propr
cinci acțiuni” celi pucinii, cari dai ietară de extraordinare, trebue să arâte şi principalele
dreptuli la cestiuni ce aii a se
uni votă. Nici uni acţionară nu
va putea în- cu trei dile înaintea, discuta, şi se va, anuncia,
truni mai multi de dece voturi pentt
dilei de reuniune,
u dânArt. 30. In aduna
sală şi alte (lece ca mandatară,
ori-care ară pre cumpdrări de rea generalăse decide desimobili în folosulii și pentru
numă&rulă acţiuniloră ce va, posed
e sâi va re- trebuința societăţii.
presenta.
i
Art.
ŢI. Adunarea, generală
Art. 64. Nimeni nu va putea representa
nu va, putea, însă
hotă
pe
ri
a se aduce
unii acţionarii, d6că nu șa
însuşi acţionară, a se întinde cercul schimbare acestori statute,.
operaţiunilorii stii a se preDreptului de votare se va legitima,
prin de- lungi durata Societăţii de
punerea acţiuniloră în casa societ
câti prin uă majoăţii, cu optă ritate de duoă treim
i a membrilorii . presenți,
dile mai nainte de diua fixată pentru
aduna
- care să represinte celă pugină
rea generală.
jumătate din
acțiunile emise.
Art. 63 Adunarea, generală pte ține şedin
ţă
Cinci ani înaintea, expirării terme: nului .
şi lua valabile hotăriri, îndată ce
sonumăruli ac cietăţii, consiliulă
de administraţie convâcă afionarilorii presinți este de trei-deci
celă
pudunar
ea,
gener
ală
spre
gină cari să represinte „două a, cincea
, din ac- Yoesce, şi pentru câtă a o consulta, dâsă mai
țiunile” emise,
timpi. a continua, s0cietat
ea,
în
urma
expirării termenului s&i,
Dâcă acesti numări nu se va, putea
întru
ni,
_Art.
32.
Decisiunile
adunarea va fi convocată în termenii
în adunarea, gede _trei- nerală, se vorii trece în luate
deci dile celă multă, din gina, ce
procese-verbale, care
sta
fixat
ă
se
vorii
ceți adunării
pentru prima 6ră. şi atunci adunarea
va deii- preşedinte, de secretariși şise vorii sub-sceri de
hera, valabil ori-câre va, fi numărulii
de acţionari, cari
memb
rivoră voi.
loră presinți și ali acţiuniloră ce ei
vorii
reArt. 23. In tâte ale erile, în aduna
presinta; deliberarea însă se va face numa
rea gei a. nerală, în casă de ega itate
de votmi, se va
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preferi acela, care are celă mai mare numării
de acţiuni.

Art. 74. Societatea se: disolvă cândii, . din
causa, perderilorii capitalulii socială a scădutii
,
pe jumătate.

de

administraţie

convâcă îndată adunarea generală, care numesce pe licuidatori, s6i decide, cu majoritate
de două treimi a acționariloră presinţi, decă,
a a se acoperi perderile încercate, şi decă
societatea are prin urmare să continue.

Art. 35, Cânaă disolvarea, societăţii se pro-

nunciă de adunarea, generală.

pusă din membrii fondatori,

acâstă

adunare

iși numesce îndată licuidatorii cari să procedă

s'a,

aşa. precumiă

hotăritii prin unit procesii-verbali de la 1 Oc-

tombre

1370.

Membrii d6ră fondatori şi primuli
,
de administraţie sunti:

Disokarea și licuidarea

[a acesti casă, consilinli

AGRICULTUREI

MISISTERIULUI

consilii

D-nii B. Boerescu preşedinte ; I. Negroponte,
vice-președinte; G. Gr, Cantacuzino ;: Menelas
Germany; Th. Iechedințenu; VC. Porunbaru; Stefun I6nide; S. Cazoti; Ales. Zisu;
.
Th. Văcărescu.

Acestă

consilii a al'să din

sînulă -s&ă ca

comisari ai direcțiunei pe D-nii:
V. G. Porumbaru, Th. Bechedinţenu, S. Ca.
zoti.
de fondare şi de instaArt. 33. Cheltuelile
lare se vorii trece în compturi, treptată, prin

amortismenti în timpii de șâre ani. -

Art. 75. Se qă de către toți membrii fonla licuidaţia, societăţii după instrucţiunile ce li
aceste statute deplină puse vorii da de Adunare; unulu din licuidatori i datori coprinşi în Boerescu, membru ală con:
va, fi membru alit consiliului de administraţie. tere D-lui Basilin
ație, ca să facă tâte forAdunarea va fixa remunerariulă cuvenită li- siliului de administr
imele necesarii spre 2 dobândi do la guvernii
cuidatorilorit.
conformii legii comerciale.
In ori-ce cas le disolvare a societăţii, a- autorisarea , cuvenită,
Bucuresci 20 Decembre, 1870.
cestă disolvare nu va fi definitivă, şi prin urmare capitaluli nu se va putea împărţi între ț
consilii de
după ce societatea Comitetulă fondatoră şi primul
acționari, de câti numai
rațiune
administ
|
către
scle
entele
îngagiam
tâte
de
libera
va
se
asiguraţi.
|
B. Boerescu, L. Negroponte, St. IGuide, V. G.
!
Porumbaru. A. 'P, Zisu, S. Cazoti, Th. VăcăDisposiţiuni generale.
|xescu, G. Gr. Cantacuzino, Menelas Germany,

Art, 36. D'uă-dată cu constituirea, acestei Th. Mechedințenu.
societăți, consiliulă de administraţie este com-

SPAPUTELE
SOCIETĂȚII

GENERALE

DE ASIGURARE,

(Decret No. 1144 din 4 Iunie

NUMITĂ

ROMÂNIA

1$73)

c. Asigurări de mărfuri în trauspoituri pe
|agt şi pe uscatii,
d. Asiguriri de capitaluri şi rente pe viaţă,
Despre instituirea, numele, duratași operațiuşi pentru casuri de morte a Gineniprecumii
nile societății
unile practice şi cari se

CAPITOLUL 1

lori în tâte combinați

Art. 1. Se iustitne uă societate anomină generală de asigurare, sub numirea : «România.»
Art. 2. Reşedinţa societăţii este stabilită în
Bucuresci ; ea va avea co, delegaţiune unii comitetii dirigenti în Iaşi, şi va putea crea atâtea,
agenţii câte vori fi de trebuiuţă.
Art, 3. Societatea are de scopii a face totii fe-

luli, de asigurări în
precumi:

România

şi străinătate,
a

a. Asigurări de objectele mobile şi imobile
contra pagubeloră produse prinincenâii, trăsnetă
şi explosiune,
b. Asigurări de recolte şi plantaţiuni de
toti felul, contra pagubelorii causate prin grinină,
-

usiteză.

Ea are tatit-dâ-una scopuiii de a face pro-

ductivi eapitalu'i sâi disponibilă, prin
mente, după cumit mai josi sn specifică
art. 20.
Aceste diferite ramuri de asigarări se
înființa, tâte uâ-dată, sâii succasivit, după

plaspriu

roa cu cale a coasiliului de alministraţie.

vorit
găsi-

Art. 4. Pentru fie-care ramură de asigurare,

în parte se vorii publica în deosebi coadiţiu-

nile de asigurare, cari vorii servi de raporti 1%.
gu între societate şi asiguraţi.
Asigurările se voră face pria cerare (ofertă
subserisă de asizurată, şi prin poliţă de asi-

gurare liberată de societate.

CONPRCIULUL

ŞI LUCRĂRILORY PUBLICE
ui
Ari: 5. Durata societăţii este limit
ată
la
50
Art.
12,
Acţiunile producă uă dobândă de
de ani, cară se voră socoti din diua
aprobirii 8*%/, pe anii pentru sumele
stâtutelori de guvernă.
vărsate; care se va,
plăti
în
duot termene: la una Maiă și la una,
- Cu duoi ani înainte de terrmenulă fixat
i
penNoemb
re.
tru disolrarea soeiotății, ea va putea
”
Pcnă la plata complectă:
gată dâcă acţionarii vorii da consi fi proromțimântulia plăti sub-scriitorilori dobân a acțiuniloră se va
lorii întw”nă adunare ad-hoc.
da de 8 %o
Ă
mele vârsate şi de la epoca fic-cărui pe sumântii, sumele cuvenite ca procente se vărsănea în semăla vărsământulă ali patruroră-ţilea,
Deosebiti de acâsta, acționarii vorii
Capitaluli societății, acţiunile și acționarii
cia și de dividende, conformă art 53. benefiArt. 13. Titlurile acţionarilor
Art. 6. Capitalulă sociali este de
4.000,000 torii;, ele yoriă fi scâse dintr' ii vorăî la porlei noni, el este represintatii prin 20.06
uaii registru cu
0 ae matcă sub-scrise 'de preşedintele
” iuni la portore de câte 200 lei noui
consiliului de
fie-ca
adwiu
re,
istra
ţie;
de
unii
membru ală acestui conAcestii capitală se mai pâte mări prin
novi
siliă
și
coutr
a-sem
nate de directoră,
emiteri de acţiuni, după decisiunea,
.
adunări:
Ele se vori putea, transmite prin simpl
generale.
a pre-

"CAPITOLUL 11

Art. 3. La constituirea societății,a
se va canite
uă primă serie de 10,000 acţiuni. *-

Art. $. La sub-scrierea acțiunilorii
acţionarii va ptăti 10 9, de acţiune; , fie-care
după uă
lună se torii plâti 20 “5 alți 20%,
se'voră re=
spunde dupe duoă luni, restului se va
plăti suecesivii după apelulă de fonduri ce
se. va, face
de consiliulă de adninistrațiune,
la epocile ce
se vorii fixa de acelă consilii , după
trebuințele societ

ății, şi după puulicaţiile
insera în ducă jurnale diu țeră, unulăce se voră
din Bucuresci şi aituli

din Iași, Şi anum: cu patru
săptămâni celi pugină înainte de
diua fixată
pentru efectuarea, vărsământului,
In casă

când prin 6re-cară

sinistre,

lulă vărsată ală societăţii vară micşo cupitara cu uă

dare de la unul 1a altulii.

Art. 11. Cândă ună acționarii după apelu
lă
de foiiduri ce se va face de consiliulă
mivistrație, nu va face plăţile cuven de adite până
la expirarea termenului fixati,se va,
mai acorda, ună termenii de.15 dile de la expir
acelui Mântâii, pentru care: va plăti de area
drepti

şi fără somaţinnt uă dobândă de 12%.

:

După expirarea şi acestui termeni, consi
liul
de administraţie va anula, acţiunile
- neplăt
fără intertenirea, justiţiei; - 6ră, versăminte ite
teri6re vorii rămânea in folosul societ le anăței, care
va avea dreptuli a emite alte acţinni
în loculii
celorii anulate.
n
i

Art. 15. Fie-care acţiune dă drept în proprietatea activulu: socialii și în împărtiirea,
benefici
ilorii la uă parte proporțională

după nuparte, atunci consiliul de auministr.
+ mărulii acțiuniloră: emise,
ție ra A obligată de a face imediată apeli
“Art.
de
16. Acţionarii şi fondatorii societ
tonduri pentru suma, necesariă spre iuteg
rarea sunati responsabil de câtă numa! până ăţii nu
acestui capitală.
la coni
curen
ța valorei acțiunilorii lori.
i
Art. 9. După ce se va plăti jumătate
din
Art. 17. Prin subscriere chiar a acţiun
l6rea acţiunii. fie-care acționată va priimi vairile definitive ale acţiuniloră s6le în caretitlu- loră fie-care acționari priimesce tâte disposiţiuse nilo coprinse în aceste statute,
,
va face menţine că s'a plătită numai
jumăArt. 18. Ori-ce acţiune este pers: nui
tate din valorea, loră,
şi neia
|
divisibilă; societatea nu cunâsce de căt
Modu
' li
verifii
ună
cării vărsimintelorii ce even- proprietar
i
pentr
u
uă
actiun
e,.
tuală Sarii
!
a glecea

ție, în urma,

cere de

liberării

consiliulă

titlarilori

de adminis:radefini

- Drepturile şi obligaţiunile ce trage
după sine

va regula şi decide de aceli consilii, tive, se fie-care acțiune, urmeză în ori-ce mâuă vară
afla titlulă.
!
ii
Art. 10. 'Litlurile definitive. vori
cuArt, 19. Moștenitorii sâii creditorii unui
ponele de procente şi dividende pe avea
ac
qlece
ani
ționar
ii
nu
potii
sub nici ună pretextă provoca
și ună tablot pentru cupânele ulteriGr:.
punere
a,
de
sigile asupra buuurilorii Și valoriArt, 11. Yic-carc fondatori esta detor
subscrie pentrn una sută acţiuni; fie-ca ă a lorii societăței, nici a le socuestra, nici a cere
re
fon.
impăr
țirea seu licuidarea, nici a s0 amesteca,
datorii mai arc dreptul de â'și reser
ântiu omisiune ptuă la 250 de acțiuni, va diu în ori-ce chipi în administrațiunea ef.
„Ei trebue să se raporte

pentru esercițiulii
La a doua ernisiune şi la alte emisiuni
e- dreptului lori la inventăriile societ
ventuale de acțiuni, fondatorii societăţii
ăței şi la
vori decisiunile adună
avea dreptali
de preferinţă la jumătatea acțiu- ! de administraţi rii generale şi ale consiliului
e,
niloră din noi emise pe preţuli emisiunei
6ră !

osesorii de acțiuni vechi aă dreptulă de pre|
uă acţiune “nouă pentru duoi |
vechi totii cu prețulă emisiunei,
a
Acţiunile noni nu se vori emite mai josii
de
al
ferință la câte
pari.

i

CAPITOLUL II

Intrebuințurea capitaluriloră disponibili
Art. 20, Capitalurile disponibile ale socio=
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tăței, spre a deveni

productivive,
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se poti îu-

Art.
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25.

Eli numesce

priu

iucheere de cuu-:

tract pe directorulă .generelii ali societăţii,
a. În cumpărări şi vinuâri de titluri asupra pe directorii şi pe casierii, și "i revocă, la căsit
Statului Românii, sâii de titluri garantate do de trebuiuță.
Art. 26. Consiliulă de administrație hotăeli şi în cumpărări de imobile.
.
5. În avansuri asupra, tonduriloră publice până rasce şi specifică numărul, calitatea şi lefile
la concurenţa, în proporţiune cu trei pătrimi a tutulorii funcţionarilorii societăţii de ori-ce cati gorie.
cursului dilei.
Art. 27. Cousiliuli de administraţie hotărasce condiţiunile generale ale poliţilorii de asigurare, fixeză tarifa, premieloră şi aprobă regulamentele despăgubirilorii. Eli decide asu: Despre administrarea societății
pra, modului celui mai nemeriti spre a se exArt, 21. Afacerile societăţii se administreză ploata eapitalurile disponibile; cli are singuri
de către uni consiliă: generali de administra- dreptuiii de a autorisa încheierea de contracte ție, de către ună comitetă dirigentii ca delega- cu alte societăţi, fixândit maximulii sumei ce
țiune pentru judeţele de peste Milcovit și de societatea reservă în comptulă stii.
Art. 28. Consiliulă de administraţie are în
uă direcţiune generală stabilită în Bucuresci

trebuința, în următârele plasmente:

-

CAPITOLUL IV

cu ună directori ataşată pe lingă comitetul
din Tai.

Va, exista şi unii comitetii de trei censori nu-

miţi de adunarea generală, care vorit examina
și controla socotelele înainte de a so supune

adunării generale; acestia, voră avea dreptuli
de priveghere asupra tutulorii acteloră direcțiunei, a casierilori şi a tutulorii celorii-alţi
impiegaţi.
Le, trebuinţă, censorii vorii putea raporta consil:ului de administraţie asupra tutulor neajunsuriloră şi abaterilorii descoperite de dânşii.

Art.. 22. Consiliulii de administraţie se compune din 20 membri aleşi de adunarea, gene-

rale din sînulă ei, aceştia alegi dintre dânşii
unii preşedinte și, unii vice-președinte.
Fie-care consilieri trebue să posede, precum
s'a disii mai susă, cel pucinii 100 acţiuni cari
suuti inalienabili în timpulă tuncţionării sâle
şi vorit sta depuse in casa societății

Durata celui ântâiă consilii de administraţie
este de 5 ani.

După expirarea acestui periodi de 5 ani, câte

patru consilieri se voră reînoi pe fie-care ani,

adică: 1, 2, 3 şi4 prin tragere la sorţi dintre

*

membri cei vechi,
ră de la acea, epocă înainte
vorii eşi pe fie-care anii patru membri cei mai
vechi.
Adunarea generală va atege membri noui in
loculă celori eşiţi, acei eşiţi potii fi realeşi.
Art. 29. Vacanțele de consilieri de administraţie, încetaţi din funcţiune prin morte sci dimisiune, se voră împlini prin alţi membri numiţi
"de către cousiliulu de administraţie; aceştia
insă nu voră putea funcţiona de câti pe timpulă exurciţiului ce mai rămânea acelora pe
cari ?i îulocuesci,

Art. 24. Consiliul de administraţie consti-

tuo organulă

principali de priveghere

şi con-

trolă alu societăţii; eli indică modulii conducerii afaceriloră în genere şi în specială pentru administrarea casei şi fructificarea capitalurilori; clă priveghâză stricta observare şi a-

plicare a, statutelori şi a decisiunilorii adună-

rii generale.

fine dreptul să desbatăşi să hotărască

asu-.

pra tutulorii afacerilorii câri intereseză societatea; elii are dreptulii a face regulamente spe-

ciale pentru fie-care ramură din serviciul operaţiunilorii societăţii.
Cestiunile ce voriă fi a se desbate de adunarea generală a acţionarilorii se prepari de con-

siliuli de administraţie,

Art. 29. Consiliului de administrație-va putea la ori-ce momentii se revisuescă biurourile,
să verifice compturile, registrele şi corespon-

dențelo, să examineze starea casei şi a tutulorii valorilor societăţii.
|,
Spre a exercita aceste inspecţiuni are şi pre-

şedintele singurii dreptulă, stu păte delega orico aitii membrualii consiliului de administrație.
Art. 30. După incheerea compturiloci anuale, consiliulă de administraţie numesce dintre
acționarii cari nu ocupii nică uă funcţiure in
administraţia, societăţii trei persone competinte
pentru examinarea compturiloră şi bilanţeloră.
Art. 31. Consiliul de administraţie pâto delega parte din atribțiuunile sle directorului
generali, st altorii funcţionari al direcţiunii
generale, seu altor funcționari ai societăței
pentru ună timpi mărginită scii până la retra,
gerea delegațiunii.
Art. 32. Membrii consiliului do administra-

ție nu iaii pentru gestiunea lori nici uă îndc-

torire personală, ci nu răspundă de câtă pentru executarea mandatului lori, conformi acestorii statute.
Ei nu potă lua uă hotărâre dâcă nu suntii
cel pugină 5 membri presenţi.
Decisiunile se iaii cu majoritate absolută a

voturilorii; în casii do paritate

de roturi, to-

tulii președintelui, sei în lizsă ali vice-preşecintelui, este preporderentii.
Art 33. Consiliulă de administraţie se adună celi puciziii uă-dată pe lună s6ii mai desă,
decă trebuinţa va cere. 'Eote decisiunile s€le
sc constată în scrisă prin ună procesă-verbaliă
în regulă, care se va sub-semna do cel cari
ai luati parte la discuţiune şi se ra trece întruniă registru speciali.

$
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Membrii consiliului de administrație cari nu
se află cu domiciliulii în Bucurasci, spre
a ve:
ui la şedinţă, vorit fi însciințaţi despre dilele
cândi va urma a, sc desbate afaceri de mare
importanță în consilii,
Fie-care membru ali consiliului de administraţie, care asistă la, deliberările consiliului,
primesce unii jetonii de presenţă de 20 lei noui.
„ Art. 34. Consiliulii generali de administrație va, avea în Iaşi uă delegațiune, sub nume
de comitetii diriginte, care va, avea sub admi-

uistraţiunea sea specială judeţele din Moldova.
Acesti comitetii

so

va forma

din

membrii

consiliului de administraţie cu reşedinţa, în Iaşi

şi va avea, nemidlocită priveghere asupra, sucursalelorii din Moldova; relaţiunile acestui cozite
- dirigint
tii e cu .consiliulu de administra.

115

Art. 42. Procesele și ori-ce urmăriri Şi acțiuni înaintea, justiţiei s6ă altoriă autorități, se
autorisă de consiliulii de administrație şi se
execută de diracţiune prin avocaţii ce societatea, va angasia cu unii' onorarii anualii,
Art. 13. Tote actele societății cu terțele .

pers6ne din. care so nasce uă obligaţiune pentru societate se subscriii de directorulă gene-

.

nerală sâii de directorulii din Iași și de ună .
membru alii consiliului de administrațiune ori
ali comitetului diriginte.
d
Poliţile de asigurări pe vicţă şi rente-ria-

gere se subscriii de preşedintele consiliului
de

cdministraţie sâii de comitetulă diriginte şi de
directorii.
|
„Incuviinţările “de plăţi și avisurile la casă

se subscrii_ de directorulii generalii s6ă dedițiune din Bucuresci şi atribuțiile sele speciale rectoră
și de unii inembru ală
regulament administraţie, ori ală comitetuluf consiliului de
diriginte de„făcută de consiliulii de administraţie în întâile legati
pe fie-care lună.
i
„s6le şedinţe,
Poliţele de astii-feliide asigurări se subseriii

se vokii determina prin unii anume

Direcţiunea

de delegaţii direcţiunei.
Art. 44. Directorulă generală va, asista, la
adunările consiliului de administrație, unde
va,

„Art 35. Direcţiunea se compune de ună di- avea
numai votii consultativă;. același drepti
rectoră generali cu reşedinţa, în Bucuresci şi ilă
are şi directorulii în adunările comitetului
de uni directorii ataşată pe. lingă comitetulii diriginte,
.
:
E
diriginte din Iaşi, şi unulă şi altulă angagiaţi
Art. 45. Direcţiunea afară de lucrări curente
prin contractă de consiliulă de administrație.
de administrație, nu pote face nici uă operaArt. 36. Directorulă generalii cate orga.
nulă specială ală conducerii afaceriloră socie- țiunc de câtii prin înțelegere cu consiliulă de
administrație
sâii
cu
comitetulii diriginte în]ității şi ali executării tatulorii decisiuniloră a mitele
acestorii statute și ale regulamentelorii
dunării
generale si ale coasiliului de administraţie, Direutorulă din laşi ese organuli
comitetului diriginte în marginea, atributelor
acestuia.
Art. 83. Directorulii generalii şi directorul

numesce şi evocă pe toţi funcționarii inferiori
ai societăţii afară .de cei prevăduți la art.
„„„Art. 38. Atâti directorul generali câtă 26,şi
directorulii numai cu aprobarea, consiliului generală sci a comitetului diriginte voră desem-

na tâte localităţile unde

societatea va, stabili

- sucursale sti a=nţii, vorii numi pe agenţi scă
corespondenţi, “i vori revoca, le vorii fixa
remunerarea și le vorii da puterile şi instruc-

ţiunile trobuincidse.

-

Art. 39. Directorulii generali şi directorul,

fie-care

speciale.
Ă
.
Directorulii generalii pote proroca ori cândii

adunarea consiliului de administraţie.

+

Art. 40. Directorul generali şi directorulă
priimesce uă remunerare fixă, hotărită prin
contractă, precum şi uă tantiemă la sută din
beneficiulă curată anuală ali societăţii, fixată
toti prin contractulă incheiati de consiliulă
de administraţie.

Art. 43. TOte valorile societăţiise vorii ținea
case de feri, cari va avea uă înduoită, cheii, din care una, se va ținea de casieră şi alta de directorulii” generali sâii de

în anume

directori.
.
Art. 48. In casă de lipsă sâii bâlăa directorului generalii ori a directorului, ei voră f

în competința sea, priveghiază şi în
hotăriri asupra tutulorii afaceriloriă Şi opera. înlocuiţi prin funcționari din cancelariile respoctive desemnaţi mai din nainte de consiliulii
țiunilorii societății cu cari sunti însărcinaţi
, generali sâă de comitetulă diriginte.
asupra, incasării sumelorii ajunse la scadenţă,

„asupra, plățilorii de premii sâii de alte venituri,
asupra, executării reasigurăriloră și asupra evaluării preţului desdaunărilorii,
Art. 40. Directoruli generalii va face pe fiecare lună unii raportii detaliată către consi-

liutii de administrație despre veniturile și chelsulăşistareaîn care se afiă, afacerile societăţii.

tuclile din luna. expirată precum şi despre mer-

Art 41. Directorulii generali este capulii tutulorii impiegaţilorii societății, pe cari îi conduce şi priveghiază,

CAPITOLUL Y

Compturi,

dividende și reserze '

Art. 49. Pentru fio-care ramură

de

asigu-

rare se va, ține uă comptabilitate specială după
sistemulii celii mai buni.
Art. 50. La finele fic-cărui anii, la 31 Decembre,se încheie de către directorul gene-

ral tâte compturile anului expiratii şi formâză
bilanţele.

.

3

!

|

,
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La finele lunei Februariii, anuli viitori, aceste compturi se examinâză de consiliuli de
administrație, conformii reguleloriă prevădute
prin aceste statute, spre a se presinta apoi adunării generale.
Ui dată compturile aprobate de adunarea
generală și comptabilulii suntiă descărcaţi şi re-

sumatulă compturilori se publică.

Art. 51. Veniturile societății se formeză:

a. Din procentelerealisate asupra capitalului

şi fondului de reservă.
.
d. Din premii realisate.
€. Din venituri extraordinare,
Art. 52. Spre a se afla, Beneficiul anuală
„ curati trebue să se scadă:
a. Tote cheltuelile generale de administrațiune.
W. Procentele de 8%, asupra capitalului acțiunilorii emise.
.
e. Reservele premiilorii pentru asigurări, a-

dică acele părți ale premiiloră încasate, a că-

rorii timpă de asigurare nu e expiratii încă,
s€ii cari, după natura afaceriloră de asigurare
aii a se respundeîn ună timpii mai depărtatii.
d. Despăgubirile plătite de societate în decursulii anului.
e. Sumele reservate pentru despăgubiri reclamate și nelicuidate până la tncheerea comptu„riloră, acele licuidata și neplătite încă, precum Și sumele de reîntârcere numite *Storni,»
Ş. Premiile de reasigurare.
" g. Provisiunile ce cad în sarciua anului expirat .

Excedentulii reniturilori formeză, profituli
curată ali societății,
!
Art 53. Din acestii profită curati se plă-

tesce mai ântâii:
a. Cinci-spre-gece la sută sub titlu de indemnitate, pentru a se împărți între membrii
consiliului de administraţie, fără privire către

reşedinţa loră.

.

|

V. Tantiemele cuvenite directorului generalii
şi directorului, conformă art. 46, precum și
suma, destinată pentru: recompensa impiegaţiloră, după disposiţiunile consiliului de administrație. Aceste tantieme nu ori putea trece
maximumii de 5%,
.

c. Dout-deci la sută spre a se

fondi de reservă, destinati numat

coperi perderile şi sinistrele,
Totii restulă beneficiitorăi,

mumii de 60%, se va împărţi

adică

forma uni
spre

aa:

unii mini-

între acţionari

ca dividende.
,
Art. 54. Cândii fondulă de reservă va ajunge lasuma de 2,000,000 lei nuoi, elă nu se
mai adaogă;, scădândii adaosulă se va, reincepe.

„o

AGRICULTUBEI

CAPITOLULVI
Adunareă

generală

Art. 56. Pe fie-care anii în luna lui Martiă,
se va, ţine în Bucuresci adunarea generale a
acționarilorii, în diua ce se va, fixa de consi-.

liuli de administraţie, cu 30 dile mai nainte,
anunciându-se prin Alonitoruli Oficială şi prin
gazeta, oficială din Iași.
,
,
Art, 57. Adunarea generală represintă uni-

versalitatea, acţionarilor,

Hotăririle ei suntă obligatorii pentru toţi. |.
„ Hotăririle se iai prin majoritatea, absolută
2 voturilori,
Art. 58. Spre a face cine-va parte din adunarea generală, trebue să fie proprietarii de
20 acţiuni celă pucină, cari dai dreptulii 1,

unii vot. Nici ună acționară nu ra putea în-

truni mai multă de 10 voturi pentru

dânsuliă

şi alte 10 ca mandatarii, ori-care ară fi numărulă acţiunilorii ce va poseda sâă varepresenta.
Art. 59. Nimeni nu va putea representa pe

ună acţionară, dâcă nu va fi însuşi acţionară.

Dreptulă de votare se ra legitima prin depunerea acţiunilorii în casa societăţii ca 8 gile

mai nainte de fiuafixată pentru adunarea ge-

nerală.

Art. 00. Adunarea generală pâte ţine şedință şi lua, valabile hotărări, îndatăce numărulu acţionarilorii presinţi este de 30 celi pugini care să represinte *, din acţiunile emise.

Dâcă acestii numără nu se va putea întruni,

adunarea, va fi convocată în termenide30 dile

celi multă, din diua ce s'a fixati pentru prima
Gră, şi atunci adunarea, va delibera ralabilit.
ori-care ară fi numtrulă membriiori

presinţi

şi ală acţiuniloră ce el roră prezinta; delibe-

rarea însă se vaface numai asupra obiectelori
ceri trebuiau să, se discute în prima întrunire,
Art. Gl. Adunarea generală, se presidâză de

preşedintele consiliului de administraţie sâăin
lipsa sea, de vice-președinte, şi la casii de va,
lipsi şi acesta, de uni membru alesă, spre a-

cesti sfirşitii, din sinuli consiliului de administraţie,
_
a
Duoi din membrii consiliuluide administraţie

servă ca secretari.

|

Art. 67. Coonsiliuli deadministraţie supune

adunării generale ună raportă generali despre
tâte operaţiunile societăţii, făcute În anuli expirată.
.
A
_

Se mai supune adunării prin directorul generalii corpturile şi bilanțurile societăţii, cu
tâte actele justificative necesarii.

Art. 55. Dividendele se plătesci la $ dile
Adunarea generală se va pronuncia, asupra,
după ce bilanțulă se va fi aprobată de adu- compturiloră; ea, va, hotări dividendele şi alte

nârea generală.
.
”
Divideudele cari nu se roră reclama în timpi
de 3 ani, vorii remânea în folosulă fondului
socială,
-

tantiemme, prevădute prin statute,

- Art, 63. Adunarea generală va delibera

şi

se va pronuncia asupra tutulorăpropunerilorii
câte i se vorit face de consiliulă de adminiStraţiune.

„
*
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Ea va delibera, şi asupra propuneril
or cari nuncie de adunarea gene
i se voră face de 10 acţionarînsă
rală, acâstă adunare
i, aceste pro- 'şi numesce de îndat
ă trei lichidatori cari să,
puneri trebuescii comunicate cuâ dile
celă
puproc
edă
la
lichi
dația, sooietă ii, după instruegin mai naintea, consiliului de a minist
Adunarea generală va procede şila raţie, țiunile ce li se voră da de a unare; unulă din
aleger
e
lichi
dator
i
va fi membru ali consiliului de
de membri ai consiliului de -administraţiun
ade ministrațiune.
dâcă va fi trebuință.
.
!
Adun
area va. fixa remunerariulă cuven
Art, 64. Adunarea generală se va
ită ]iTeuni ex- chidatoriloră,
N
traordinarii, în cursul anului, oră
câte ori
In ori-ce casă de disolvare a socie
consiliulii de administraţie va afla dede cuviin
tăţii, aţă, cestă disolrare nu va fi defin
Ea se va putea, convoca, şi cândă
itivă, şi prin ur.
nari, care posedii 1,000 acțiuni, vori 20 acţio- mare capitalulă nu se va imipărți între acţiocestă, cerere în scrisii către preşedinte face a» nari, de câtii numai după ce societatea se va
le con- libera, de ingagiamentele
siliului de administraţie,
sâle câtre asiguranți,
In ori-ce casă, convocarea acestei
adunări
extraordinare trebue să arste şi priacipalele
CAPITOLUL VIII
stiuni, ce ai a se discuta şi se va anunci cea,
cu
Disposiţiuni generale
„30 dile celi puţină înaintea dilei
de reuni
Art. 65. Adunarea generală nu va putea une,
însă
Art.
30. De uă dată cu constitu
hotări a se aduce schimbări acestoră
irea acestei
a se întinde cerculii operațiuniloră sâăstatute, societăţi, consiliulă de administraţiune este compusii
a
se
pentru cei ântâiă cinci
prelungi durata, societățir de câtă prin
uă ma- țiune la statutele de facă avi, prin derogajoritate de ducă treimi a membriloră
, de membrii fonpresenţi, datori.
cari să represinta celă puţinii jumătate
din acAşa dâră membrii fondatori şi
țiunile emise.
membrii ai
primului consiliă de administraţi
Cinci ani înaintea expirării termenului
une suntii:
socieD-nii
D.
Gr.
Ghik
a,
tăţii, consiliulii da administrațiune convâ
Alexandru C. Plagino. dunarea generală spre a o consulta, decacă amai
Michail Kogâlniceanu,
voesce şi pentru câtii timpi a continua
Alexandru B. Știrbey,
tatea în urma, expirării termenului stă, socieDimitrie Rosseti.
Art. 66, Decisiunile luate în adunarea 'gene,
Major Mişa Anastasievici.
rală se vorii trece în procese-verbale,
cari
se
Geor
ge C. Filipescu,
rori citi adunării și se rori subseri de
preşeBanca, României
-.
dinte, de secretari şi de acţionari cari vorii
voi,
D-ni
i Vasile Pogor,
Art, G7. In tâte alegerile în adunarea
gene»
Mihel Daniel.
rală, în casă de egalitate de voturi, se
va preDimitrie Cozadin. feri acela care are celii mai mare număr
ă de
Theodor Veissa.
acţiun

Alexandru Șendrea,

Iacob Naushatz.
George Racovitză,
George Cozadin
„Moise Yaldberg.

s.su

Disolvareaşi lichidarea
Lazăr Calenderolu,
Art, 08. Societatea se disolvă cândă, din
Art. 31. Cheltuelile de fondare
sa perderilorii, capitaluliă socială a, scădut cauși de instaă la lare se vori trece în compturi
jum&tate.
treptată prin a"
.
:
mort
ismentă în timpii de şâse
” In acestii casii consiliul de administraţiune
“Art. 32. Se dă de către toțiani.memb
conv6că îndată, adunarea generală care numerii fondatori deplină putere D-lorii Dimi
sce pe lichidatori sâă decide cu majoritate
trie Gr. Ghide ka şi Theodor Veisa, membrii
duoă. treimi a, acţionarilori presinţi, dâca
aă a, administrație, a face tâte form ai consiliului de
se acoperi perdirile încercate, și dâca, societ
ele necesarii şi
a- de a subscri rerl-ce declaraţiuni
tea, are prin urmare să continue.
şi acte ori

Art. 69. Cândă disolarea, societății se pro-

fi necesarii pentru a obţine de la
guvernă au-.
torisaţiunea, cuvenită, conformiă legil
oră..

PC
PP O IEEE
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SPATPUDEI A
(Aprobate prin diuenalulă

BĂNCEI

Consilinhui

Aiwstrilorii

TITLUL |
formeză

sea, veșe-

uă societate

anonimă,

„+ Nicolas G. Paspati,

Valeurs, Constantinopole .

crea, în conformitate cu disposiţiunile ce ur,

,

2. Societatea, va purta titluli şi deno-

minaţiunea de Banca Brăilei.
„Art. 3. Reşedinţa, legală şi domiciliulă . societăţii va fi în

Brăila.

Societatea va

putea

presentelorii
-

TITLUL

statute de că-

|

Scopuli Societăţii
Art. 5. Societatea va avea de scopii a face,
stii pentru comptulă sei, sâii pentru comptuli
altora, stă în unire cu alte persne sâii s0cietăți, tot felul de operaţiuai financiare, comereiale, industriale, chiarii imobiliare sâii te-

ritoriale şi ori-ce întreprinderi de lucrări pu-

blice.
Societatea

însă nu

pâte

face

împrumutări

pe depositulii proprielorii sâle acţiuni, nici a,
cumpăra aceste acţiuni ale sele.

TITLUL

î..

250
250
250

+ A. N. Elias, fraţii, idem

.

» T. I. Negroponte, idem
» Stefan Ioanide idem . .-.

.

L. Zeriendi, de la maison
fils

din

Bucuresci

250

.-

-,

Galatti, din casa Galatti şi

Art, G. Fondul sociali: este fixatii provi'soriă la 4 milione franci, împărțiti în 20,000

acţiuni, câte 200 franci fie-care.

250
250
250

Liverpool .
.
250
D. C. AM. Salvago, din casa GP.
Psicha şi comp., din Liverpool . .
250
D. A. E. Roll, din casa A. et M
Ralli, din Liverpool
. 150
D. Marco Cohen, din Brăila
150
150 +
D. Jieonidas 0. Embiricos, idem
D. C. M. Ralli, din casa Ralli et
Psicha. din Liverpool . . . ..
125
D. George Psicha, din Liverpool .
100.
D. 1. I. Manosch, din Bucuresci
100
» Rodocanaki

Agnese

din Brăila
PER
ND
D. Constantin Nicolaidi
«. George Budesco .
» Nicolas D. Roidi.

şi

comp.

R
.

100
“100
100
100
10,000

adică împreună dece mii (10,000)

acţiuni sei

stituită şi sosi numiții suntii și remâni

Fondulă sociali, acțiuni, vârsăminte

30
500
400
375
|

ct de

franci duo milione (2,000,C00).
Societatea, este prin urmare definitivii

ÎI

1,260

"D. N. Germani et fiul, din Bucur..
» S. N. Alfon şi fiul, idem

» Achile
stabi i sucursale stă agenţii, sii va, avea, corespondinţe în alte orașe ale României și în L. Zerlendi
D. L. $.
străinătate.
Art. 4. Durata societăţii va, fi de 30 ani de comp.; din

la data aprobării
tre guverni.

din Liver-

poolii :
e
Sociâte ottomane de Change

proprietarii de acţiuni create, sâii cari se vorii
Art.

No. 18 din 9 Tnlie ISA.

D. A. A. Ralli, dia Londra .
D. Theodore Bi. Schilizzi, dia casa
Argenţi Schilizzi et comp. din londra.
D, Jacques Poumay, din Bucuresci » Ilillelă Manoachi, freres, idemi

care va exista, între sub-semnaţii ca fondatori
precumii se specifică mai la vale şi între toţi
“meză,

BRĂILEI
acțiuni.

Constituirea societăţii, denumirea
.
dinţa sea, durata sea.
Art. 1. Se

AGRICULTUREI

con-

fon-

datori.
Ea va putea funcţiona pe dată ce presentele statute rorii fi aprobate de guvern.

Art. 3. Vertulă acțiunilorii cari sau

sub-

scrisii adică douâ sute (200) franci de acțiune

in aceste 20,000 acţiuni uă prima, seriă de
“10,000 acţiuni se va emite pe dată ce societatea,
va.fi constituită.
Aceste 10,000 acţiuni. sii snb-geris imediată
-de sub-semnaţii, în proporţiunile următâre, adică

cererii de aprobare astatutelorii de lagurerni.

acțiuni.

gurerni se ra schimba în acţiuni definitivela,
purtătorii.
”

de 'către D-loră:

D. M. 5. Rodocanaki,

din casa Se-

_chiari Rodocanaki ct comp. din Brăila,
"Societatea financiară a României,
representată prin directoruli A. Tapponnier . . cc...
D, Solomonă Allatini, din casa Al-

Jatini et comp., din Marsilia

..

1,200

se va plăti la Brăila integral $ dile înaintea
Art. 8. Versământulii vertului acţiuniloră va,

fi constatată prin uă simplă recepisă; care,
după două luni de Ja aprobarea statutelori
de
Art. 9. Emisiunea seriei a două de dece mii

(10,000) acţiuni va fi subordonată

necesităţi-

lori ce se roriiiviprin extensiunea afacerilorii

1,200 | societăţii şi conformit decisiunii consiliului de
,»

1,200

administrațiune.

,

|

Posesorii certificatelorii de fondaţiune a so-

” COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILORE RUBLICE
N
cietăţii voră avea areptă de preferință
în proArt. 16. Acţionarii nu suntii responeabili de
porțiunea certificatelorii ce soră posed
la a- câtii până la concurenţa vertului acţiuniloră lori,
cuisițiunea jumătății acţiunilorii din noia emise
Art, 13, Fiă-care acţiune dă drepti în proprecum $i posesorii acţiunilorii precedenta
e- prietatea activului socială şi la împărțirea bemise vorii avea drepti de. preferință în
pro- neficiului pentru uă parte proporţionată cu nuporțiunea acţiunilor posedate de ei, la
sițiunea celei alte jumătăţi a. acţiunilorii acui- mărulă acţiunilorii emise,
ce se
Art, 13. Dreptulă şi detoriile ce trage după „|
vorii emite,
Nuoile acţiuni nu vori putea fi emise decâtii sine fie-care acţiune nrmâză titlnlă în” cri-ce
po prețul de don& sute (200) franci acţiunea. mână ară trece, Posesiunea unei acțiuni impune de dreptă acţionarului adesiunea, la sta- .
Vertulii celorii dece mii (10,000) acţiuni
din întule societății şi la decisiunile adunării genu0i emise se va plăti după decisiunea
.
siliului de administrațiune luată în confo con- nerale a acţionarilorit.
rmi“Art, 19. Eregii s6ii creditorii unni acționarii
tate cu statutele, fără cu tote acestea
ca ver- nu poti sub nici uu pretextii provoca, punerea
tulă cerută să fă exigibilii înainte de treilu
din diua, în care se va „publica, avisul ni sub sigilii a bunurilorii şi valoriloră societăţii,
- apelu- nici cere împărţirea, s6ă licitaţiunea, nici a se
lui de fonduri în organele de. publicitate ii
ale amesteca în vre unii modă în administrațiunea
societăţii.
Ă
Art. 10.-Fondulă socialii va, mai putea âncă ei, Ei vorii avea, pentru exercițiulii Qreptului
lorii,a se raporta la, inventariile sociale şi la
să fie adaogitii prin creaţiunea şi emisi
!
de nuoi serii de acțiuni, d€că desvolta unea deliberațiunile adnnării generale.
rea
afa„Art. 20. Versămintele vertului acțiunilor și
cerilorh societiiţii o va, permite, dâră uuma
urma decisiunii luată de acţionarii întruniți iîn plățile cupânelorii de dobândă şi de dividentă
în se voră face în Brăila la reședința, societății.
adunarea generală.
In asemenea, casii disposiţiunile artico'ulu
suntii aplicabile la aceste nuoi serii emise, i9
TITLUL IV
Art. 11. La versământuli vertului acțiun
iloră, ori-ce su
Administraţiunea societăţii
a căria
mă
plată va f întârgiată,
va fi supusă de dreptii la nă dobânda
în faArt.
21.
Administraţiunea societăţii se va,
„torulă societăţii de dece Ia sută, pe ani
din compune:
.
diua exigibilității fără cerere în judeca
tă,
1. De unii consilii de admiristraţiune;
Art. 12. La casii de neplatăla scadenţă
nu,
2. De directori.
merile titlurilorii neplătite se vori public
a în
Art, 22. Consilinlii de administrațiuue se comorganele de publicitate. ale societăţii.
Uălună pune de șese membri numiţi de adunarea gedupă acestă publicaţiune, sorietatea șa,
avea,
dreptulă a procede Ia vindarea acestorii titluri nerală și cari sc potii realege indefinită.
Art. 23. Durata, funcţiuniloră lori este de
prin adjudecaținne publică, s€ii prin miţioc
irea, trei ani, Se reiuovescii ptin a treia, parte în toţi |
unui samsarii pe comptulii, risiculi şi
perico- ani. Membrii cari verii eși suntii desemnaţi prin
lulă întârgietoralui,
”
,
sorții pentru primele duoă reinoiri şi în urmă
Acestă vindare se va putea face în totală
prin vechime,
E
i
S6il în parte, în acea, di seila epoce succes
Art, 24. In casii de morte, de retraperesti
fără somaţiune și fără nici nă formalitate ive,
jude
lipsă
permanin
te
a unui membru din con„ diciară,
”
silii, se procede provisoriă la înlocuirea lui
Ori-ce titlu care nu va parta menţiune re-. de
către
membri cari rămân până la, prima adugulată'a, versămintelorăi exigibile va înceta
de nare generală, care statueză definitivă. Admini- |
a fi negociabilă. stratoruli astă-felă nuumitii nu rămâne în funeMăsurile autorisate prin presentulă articol
nu Împedică pe societate de a exercita, şi mid- țiune de câti pentru timpulă ce mai avea să
exercite prelecesorulii săi, ă
16cele ordinare de constrângere prescrise
.
de
Art. 95. Fiă-care administratorii mai nainte
ege,
de a intra în.funcţiune trebue să fie proprieArt. 13. Tâte titlurile vorii fi la purtătorii.
tară de una sută de acţiuni pe carile va deEle voră fi extrase din uni registru cu matcă,
pune în casa societăţii şi cari remânii inalienumerotate, subscrise de duoi membri din consiliulă de administraţiuneşi purtândă timbrul nabile în totă timpulii funcțiunilorii sele.
Art. 26. Consiliulii numesce dintre membrii
societății,
:
săi unii preşedinte şi uni secretarii. [n casă de

Ele voră fi transmisibile prii simpla xemi-

tere a titlului.
,
Art, 14. Acţiunile rorii avea, şese-deci (60)

cupâne
cupâne
Art.
tea nu

de dobândă
de dișidendii
15. Acţiunea
recunâsce de

semestrială şi trei-deci (30)
anuală,
este indivisabilă. Societacâtii unii singuri proprie-

tarii pentru fie-care acţiune,

absenţă a unuia saii a celui-altii, consiliulă nu-

mesce pentru fie-care şedinţă pe acela, dintre
membrii presenţi, care trebue să implinescă funcțiunile absinteluf,
o
treşedintele şi secretarul suntii numiţi pentru ună ană şi poti tot-d'a-unn fi real "si,

Art. 2. Consiliulă de administraţiun.: se va
întruni la, reşedinţa societății regulatii uă dată
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LEGIUIRI

ALE

MINISTERIULUI

pe săptămână înuă di ce se va fiza, şi extra-

ordinară, ori de câte ori interesele societăţii
o va reclama, după convocarea
s6i a trei administratori.

președintelui

Art, 28. Consiliulă de administrațiune

nu

pote delibera
dâcă mai multii de jumătatea mem-

. briloră nu suntii presenți, Decisiunile se iai

AGRICULTUREI

Eli autorisă înfăgişarea, soctetății înaintea
tutulorii tribunalelor sti jurisdicțiuniloră, fie
ca reclamante sâi ca pirâtă.

Elă face regulamentele'interi6re ale societății,

Eli autorisă ori-ce cheltuelă pentru cumpărarea, mobilierului şi alte cheltueli de înstala-

țiune ale societății sit la reședința, ei sti la

prin majoritatea, voturiloră membrilor presenți Sucursale şi agenții,
și, în casii de împărţirea voturilorii, rotuli preEli autorisă cheltuelele administrațiunii,
- şedintelui va fi preponderentii,
.
Eli numesce pe directori, fix6ză atribuţiuArt, 29. Fie-care membru din consiliulă d
nile lori şi retribuţiunea loră, şi determină,
administrațiune va avea dreptuli de a se re- cauțiunea ce ai să verse în casa socială ca
presenta prin uă persână al6să de elă d'intre garanție gestiuniloră.
membrii consiliului de administrațiune sâi aEli numesce sâii revocă pe ori-ce agentii şi
fară din consilii. In acesti din urmă casă can- impiegatii ali societăţii.
.
didatuli prasentată va trebui să aibă în far6Eli fix6ză, atribuţiunile lori. d6toriile loră,
rea admisiunii sâle ducă treimi din voturile apuntamentele lorii și gratificațiuni. Eli deterconsiliului întregii.
mină importanţa cauţiunii ce ai a depune de
Art.'30. Deliberaţiunile consiliului de ad- li se va, cere.
i
ministraţiune sunti constatate prin procese-verEli determină recompensa, servicii!orii direcbale sub-semnate de preşedinte şi de toţi mem- toriloră, dâcă se va, găsi de curiiaţă, care va
bri cari voriă fi luată parte la deliberațiune. consiste în atâta.la sută din beneficiile curaCopiile sâii extractele acestorii deliborațiunice te specificate Ia articolulă 51 din statutele preS'arii produce în justiție sâii aiurea, sunti sub- sente.
scrise do preşedinte sâii de acela din membrii
In fine elă are în generali puterea, cea mat
care ?l înlocuesce, precum şi de secretară.
absolută pentru gestiunea afacerilori sociale
Art. 31. Consiliulă de administrațiune este în conformitate cu statutele societăţii, enumeinvestitii cu „puterile cele mai absolute pentru rațiunea, de mai susă nefiindii de câtii indicaadn inistraţiunea, afacerilorii societăţii.
tivă €ră nulimitativă a drepturilori sele.
Elă autorisă ori-ce creare sâi emisinne de
Art. 32. Cosiliulă pâte delega puterile stle
acţiuni sei obligaţiuni ale societăţii în limite- în totală scă în parte pentru ună timpu limile prescrise de statute.
tatii şi pentru unii obiecti determinată,
Elii autorisă ori ce operațiuni coprinse în
Eli pâte asemenea, alege din sinuli stii, prin
articolulă 5 din presentele statute.
majoritate de voturi, unulă seci mai mulți ad-

Elă autorisă crearea sti suprimarea, agenţie-

ministratori dirigenți, cărora le va delega tâte

Elii determină condiţiunile generale de scompt,

puterile sle atâtă pentru administraţiunea centrală câtii şi pentru sucursale şi agenţii, dâcă

lori s6ii sucursalelorii.

de împrumuturi şi de deposite pe gagiii (nantissement).
Eli încheiă, în fiă-care ani, compturile cari

aii să fie presintate adunării generale aacţionariloră cu ună raportii asupra situațiunii Societății.
Eli pâte conroca extra-ordinarii
generală cânâii va crede utilă,
Eli fixeză provisoriă dividendulii.

adunarea
-

se va găsi de cuviință, şi cari roru căta să
asiste în tote gileleîn biurourile societăţii spre
2 facilita astiă-felă mersulă afacerilori.
Art. 33. Membrii consiliului de administrațiune nu contractâză pentru gestiunea lori nici
uă responsabilitate personală relativă la anga-

giamentele societăţii.
Ei nu răspunde de câtii de executarea mandatului lori.

Eli regulză întrebuințarea fondurilorii disArt. 34. Administratorii nai drepti la uă,
ponibilă.
ă
retribuţiune fixă. Ei vorii primi numai mărci de
Eli autorisă ori-ce sub-scripţiune, acuisiţiu- presență a cărora valâre se va determina de

ne, vindare, cumptrare şi schimbuliă de efecte
publice de acţiuni şi obligaţiuni, ori-ce deschidere de creditii și de compturi, ori-ce aranse
pe depositii de valori sâă mărfuri, şi în genere

ori-ce felii de contractii de transacţiuni şi o-

peraţiuni de schimbi şi de scomptii, ori-ce com-

promise, substituțiuni, rambursări de fonduri,

ori-ce punere de sequestru şi aposițiuni, chitanțe, acceptaţiuai, rădicără de secuestruri, radiaţiuni de inscripțiuni ipotecare.
Eli autorisă închirierea şi chiari, de va crede
couvenabilii, cumpărarea, de imobile pentru a-

șegarea societății dependenților
sii sucursaleori sele,
|
-

prima adunare generală.

Art. 39. Prin derogațiunea la art, 22

şi 23

ale statuteloră de facă, primulii consilii de
administrațiune se va compune pentru cei d'ântâiă trei ani de 6 persâne următâre:
Domnii Michailă $. Rodocanaki, Achile Zerlendi, Constantinii Nicolaidi, Leonidas C. Em.
biricos, G. Budesco, Mareo Cohen.
-

Art. 30, Afacerile corente ale societăţii suntă
gerate de unii directori şi unii sub-directoră,
Directorii suntii numiţi de consiliulă deadministrațiune,
Directorulă trebue să postdă 50 acţiuni și
sub-airectorulii 25 acţiuni,

COMERECIV„UI ȘI LUCRĂRILORY
PUBLICE |
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Aceste acțiuni suntă inaliena
bile
pe
tâtă
du- ordinare se facii uă lună
rata funcţiunii lori, şi sunt
pucinii înainte
societăţii ca garanţie a gestăiunidepuse în casa de intrunire, printrunii aviscelii
loriă.
nalulă oficialii din Bucurescăi inserată în jurDirectorii priimescti anua]
țiunii lorii uă retribuţiune petotă durata, func- jurnale ce aparii în Români şi în două alte
sâă în străină.
siliuli de administrațiune ,ce se va, fixa da con. tate, indicate de consiliulii dea admi
precumiăşi ori-ce
nistraţiune,
Art. 41. Adunăril
altă plată s6ă

putea aloca.

unii

atâtă la sută

ce

li sară

.
Directorii sant însărcin
facerilori sociale şi cu ați cu gestiunea a-

exec
nilorii consiliului de administ uțiunea decisiuațiune..
Ei represintă societatea
în faga străiniloră,
Ei subscrii

e generale ordinare suntă..
regulatii constituite, ori-care
ară fi numărulii
acţionarilori presinți şi alii
acţiunilor representate. Decisiunile se iaă
prin simpla majoritate de voturi,
- Adunătile generale extr
aordinare trebue să
întrunâscă a, treia parte
celi puţinii din acţiunile emise şi resoluțiunile cată
să fie luate celă
Pugină cu uă majoritate
de duo treimi din
voturi,
”
|
.
.

i colectivă
- tările, girurile efecteloră,corespondența, acuitanțele de sumele detorite acceptațiunile, chiSocietăţii, mandatele nominative. şi asie
naţiunile, tratele şi
Art.
mandatele la ordinii, contract
ele, Convențiunile, adonării 42,geneDâcă Ia uă primă
înxoirile, transacţiunile,
rale extraordinar
desister
secuestruri, gi În generală ile, răvicările
ori-ce actă, avândă,de obiect

„de

realisarea afacerilorii autori.
sate de consiliulă de admi
nistrațiune,
Ei dirigă lucrarea biur

loră,
.
Ei efectuiază încasările ouri
și cheltuelile. Ei priimescă depo

site
"duri și daii ori-ce Tecepisă și depuneri de fon,
Acţiunile judiciare se exer
cită de către direc.
„tori in

numele societăţii,

-

TITLUL

V

Adunarea generală
Art. 33. Adunarea generală
tuită represiută universalitatea regulatii constiEa se compune de toți acţi acţionariloriă,
onarii posesori
celă puginii de

convocaţiune a |

rută prin ală 2-lea paragraf e condițiunea cade la articolulă
ce procede nu e indeplinită,
uă a doua întrunire este convocată, în term
enii de 30 ţie. Recepisele-ce aii serviti de
pentru prima Conrocaţiune carte de admisiune
' suntă valabile pen- :
tru a duoa, Deliberaţiunile
suntii valabile şi obligatorii, acestei din urmă
mărul acţiunilorii represin ori-care arifi nufiunile nu potii urma de tate, dera, celiberacâtă asupra objecteoră la ordinea, gilei a prim
ei Convocațiuni şi.
aceeași

majoritatede ducă
mi se cere, Art. 43. Ordinea, gilei se trei
siliulii de. administrațiune. determină de conde câti proposiţiunile ema Nu se va, produce
nate de Jai acestă
consiliii şi acelea, carii stari
le celă mai-pucină înainteai, fi comunicatii 15 diconvocaţiunii adunării cu semnătura
a dece

membrii

a ace-

stei adunări, posedâ
10 acţiuni a căroră listă se
A- decea, parte cel pucindnii impreună uă a duoax6ză, de consiliul de administ
din acţiunile emise.
raţi
une 10 dile
roposiţiunile consiliului de admi
celă pucinii înaintea, dilei
te pentru întru.
nistraţie vor
depu
nirea, adunărei. In cele 20 fixa
dile ce procedă a- rourilese, dece gile înaintea întranirii, în biucâstă întrunire, acționarii
socie
tății
,
unde
acţi
onar
ii ori putea lua *
câti
cată să depună titlurile loră dorescii a asista cunoscință de ele.
Ordinea, gilei va fi totă-A€Ei în ori-ce altii loci indic în casa, Bocială ,
una pe scurtă ade administraţiune, în Româ ații de consiliulă rătată în avisurile conrocațiuni
loriă.
Nici ună altă obicetii de
ndtate, contra unei recepise,nia, sâi în străicâtii acela, la ordile carte de admisiune în aduncare va, ține locii nea gilei nu pâte îi pusi in delibera
ţiune. .
Art. 44. Ori-ce cestiune se
Singuri acţionarii inscriși peare.
șa decide prin
registrele so- rădicarea, mân
ietăţii, în urma depositului
e,
afară numai decă imediati
mai
i
utea, figura pe lista menţiona susă disii, vorii după votă ună serutină nu se
BE
acționari celă Puşinii, represin va cere de dece
Art. 38. Nimeni nu se pâtetă.
tând
iă
face
împreună,
a fi repre- cinci sute acţiuni
entatii la adunare de câtii
celă puciniă.
către unii man.
La, scrutinii fie-care acţionar
iatară acţionari eli însuși şi de
ii
are
care va, avea, drep- turi de
a, youli 'de a fi admisă.
câte ori posedă câte dece acţiatâte
uni, fări
ca unulă să ptă posede maj
Art. 39. Adunarea gene
mult
e drepti în fie-care ani ]aralăşediuse intrunesce parte din acțiunile omise şi duoă aă de'a treia
cincea din
lii societăţii

1 cursulii lunei Martii,

|

In acestă ședință cousiliulii
resintă raportulă stă asupr de administraţiune
a, operațiuniloră
cietăţii pe exorciţiulii trecată
insogitii de binții şi de uni comptă da profi
Ea se mai intrunesee âncă turi și perderi.
ite ori consiliu'ă de administextraordinari de
rațiunu o crede
:cesari,
:
„
Art. 40. Convocările Ja adunăril y
e generale

acțiunile represintate atât
ă
nume, câtii şi ca mandatară, în propriulă să
:
In casă de împărţire egală
şediutele adunării are votu a voturiloră, prel preponderentă.
Art. 45. Adunarea generală
este. presidată
de preşedintele consiliului
de administraţiune,
şi, în absența sea, de ună admi
nistratori arătată de consiliă,
!

Funcţiunile scrutatorilori
îndeplinescă de
cei duoi mai mari acţionari! se presi
nți sc, în
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casii de refusii din partea lorii, de aceia cari
"i urmâză.

Funcţiunile de secretară se iadeplinescă de
secretarală consiliului de administrațiune asupra, situațianii afacerilorii sociale.
ă

Ea discută, aprobă stii respinge compturile.
Ea fistză d.videndulu.
!
Ea numesce pe administratori de câte ori va
fi trebuinţă.
|
Ea delibereză asupra proposițiunilorii con-

siliului de administraţiune

relative la adăogi-

vea, fondului socială, la prelungirea duratei so-

cietiții, la modifieaţiunile statutelorii, de va fi
necesitate.
|
- In fine ea pronunciă în modit suverani asupra tutulorii intereselorii societ ţii gi conferă,
prin deliberaţiunile sele consiliului de administrațiune puterile necesarii pentru casurile
cari n'arit fi fosti specială pravădute.
Ari. 47. Decisiunile adunării luaţe în con-

AGRICULTUREI

sari posesori de celi pugini uă sută acţiuni
impreună, însărcinați de a face uni raportă asupra, situaţiunii societății, asupra inventariului și asupra compturiloră presentate de consiliutii de administrațiune. Adunarea se va întruni din noă întruni termenii fixatii de ea însăşi spre a asculta raportulă comisarilorii.
Lxemplare imprimate a compturilorii şi ra- i
portului: consiliului de. administrațiune se vorii
pune la disposiţiunea acţionarilori la, ședința
societăţii cinc:-spre-dece dile celi pugini înhintea întrunirii adunării generale anuale

TITLUL VIL
Impărțirea beneficiiloră
Art, 5. Produsurile operațiunilorii societă-

ţii servii mai ăutciii a achita spesele şi în genere tâte sarcinile socictăţii. Produsurile cuformitate cu statutele obligii pe toţi acţionarii rate, deducțiune făcută de sarcini, consti„chiar pe cei absenţi s6ă desidenţi..
| tuescii beneficiile.
Din aceste beneficii curate se va prelua:
Art. 48. Decisiunile adunării suntit cousta1. Suma, necesarie spre a servi acţionariloră
tate 'prin procese-verbale înscrise pe ună registra specială şi subsemnată de administra- optă la sută pe ani, interesă asupra capitalu- '.
torii cari ai fostii presinţi, de duoi scrutatori lui vărsatii alii acţiunilori lorii;
.
2. Dece la sută pentra fondulii do reservă;
şi de secretarii.
3. Dece la sută peutru posesorii de certifiIn' casii de refusii de a subsemna a vre unuia sâii 2, mai multora dintre ei, se va face cate de fundaţiune a societăţii spre a se divide între donşii îu proporţiune cu certificamenţiune de acesta.

Afară de casurile în cari deliberaţiunile tre- tele posedate

bue să fie în modă autentici: constatate. justi-

de ei;

4. Duot la sută pentru

membrii

consiliului

ală treilea resultă din copiile sei extractele
procesului-verbală certificate pentru conformi-

de administraţiune spre a 'se divide între cei
după înțelegerea, ce vorii avea între dânşii;
5. Trei la sută, se va pune la disposiţiunea consiliului de administraţiune spre a re-

stratori, chiar de secretarii.

compensa, de va crede convenabilă,

gisă la ali duoile aparagrafii de la articolulii41
din presentele statute, relatii! la, majorită-

Art. 52. Plata acestorii diverse părţi se va
face anuali la epocele fixate de consiliuli de

ficaţiunea, deliberaţiunilorii

în faca, celorit de

tate de preşedinte sâii de unulii din admini-

serviciile

Art. 49. 'Tâte regulile relative Ja ţinerea a- directoriloriă;
6. Restuli beneficiilor se va impărți acţio“ dunărilori: generale ordinare sunt aplicabile
adunărilor extraordinare, afară de ceea ce s'a narilori ca dividendii.
țile cerute.

IE

TITLUL

VI

Compturile anuale. Inrentarii
Art. 50. Anulă socială începe la 1 lanuariii

şi se termină la 31 Decembre

(stilii vechii).

Cu acestea primulii exerciţii va coprindo timpuli trecută între data decretului aprobătorii al

statutelori și 31 Decembre din anulii următorii.
La, finele fie-cărui anii sociali se va, tace uni

inventariă generală de activulii şi pasivuli societăţii, Acestii inventariii precuraii şi comptulă
profiturilori şi perderilori şi raportuli consiliului de administrațiune este supusi: adunării

generale a acționarilorii la, întrunirea anuală.
Adunarea discută, aprobă stii respinge comp-

turile şi fixâză definitivă dividendulii.

edministraţiune.

Dobânda anuală de optă la sutăse ve plăti
de dout ori pe ani, adică:,
„Patru la sută la 1 lanuariii;
Patru la sută la 1 Iuliă.
Art. 53. La casă de ncajuugere a produsurilorii curate în unii enă spre a plăti acţionarilorii dobânda de optă la sută, diferența se !
va, prelua din fondulii de reservă,
Art. 541. Plata, dobândiloră şi dividendeloriă !
se face la casa. socială la Brăila şi în locurile -

determinate de consiliulă de

„dministraţiune.

Ori-ce dividendii care nu se ra reclama cinci |
ani după epoca exigibilităţii va îi prescrisă în

beneficiulii societăţii.

Art. 55. Pentru constatarea drepturiloră fon- :
datorilorii la partea beneficiiloră ce le sunti

atribuite se vorii crea duo sute certificate la
purtătorii numite certificate de fundaţiune, a-

dică unii. certificati pentru fie-ce sub-scripțiuadunarea numesce unulii scii mai mulţi comi- ne de cinci-deci acţiuni de prima serie.
- Dâcă compturile nu suntii aprobate imediatii
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Aceste certificate vori fi investite
de aceleaşi |pitalului vărsat, administrato
semnături co, şi acțiunile societății
rii sunti obligați
şi vori fi a Supune adunării gener
transmisibile prin simpla remitere
ale ordinare sâii unei
acertificatului.

Fic-care certificată dă drepti la
uăjumătate
sutime din cele dece 14 sută aloca
te fondatorilorii asupra, beneficiilorii,
Certificatele de fondaţiune reprosinti DN
i, ascmenea dreptul de preferinţă prev
ădută la arti-

colulii 9 și 10 din presentele statu
te pentru
sub-serierea seriei a, duoa, de acţiu
ni şi în casulii unei adăogiri a fondului
scrierea nouelori serii de emis. sociali la sub-

TITLUL VIII
Fondulă de reserră

Art. 56. Fondul de reservă, formată
-prin
preluarea

anuală de dece la sută din benefi
ciile curate ale societăţii, va fi
destinată spre
a face facă perderiloru şi evenimentelo
rii ne-.

prevădute şi a complecta, la casii de

adunări, convocată speciali pentru acesti
fine,
cestiunea, disolvării societăţii.

Art. 59. La expirarea,

duratei societ

în casii de disolvare anticipată, aduna ăţii scii
nerală se va convoca de consiliul rea, gede
nistrațiune spre a, regula, -moduli licuid admia numi unuli scii mai mulți licuidatori.ării şi
Ea va avea, drepturile cele masi întins
e spre
a da licuidatorilorii puterile cese va.
crede necesarii. Ea va putea mai cu sâmă, 2%i
autorisa,
a face prin amalgamare, fusiuno sâii
altă-feliă
transmiterea unei alte societăți a dreptu
rilorii

şi acțiunilorii societății disolvate.
|
!
. Pe totă timpulii licuidării, puterile adună
rii
generale sunti aceleaşi ca şi în timpul
stenței societății. Ea, are mai alesii dreptuii exia examina compturile licuidării şi de a lii de
consimți. ori-ce chitanță şi descărcarea...
Numirea, licuidatoriloră face să încete :
torile administratorilorii.și directorilorii.ze pu-.-

Suma, necesară spre a plăti-interesulnecesitate,
ă anualii
- de optă la sută asupra capitalulu
i
"precumii s'a gisi la articolul 53. acțiunilori,
.
Când acumulațiunea acestoră prele
va forma ună totală de 25 la sută rări anuali
lulii rărsată, prelevările vorii putea din capitaPublicaţiuni ale societății
mai avea loci, deca adunarea, gener înceta de a
ală va, crede de curiinţă, remâindi 2 lerei
Art. 60. Ori-co publicaţiune emana
ncepe din noii,
dâca, acâstă cifră se vă diminua.
societate se va face prin Monitorul tă de 13
Oficială
Consi

TITLUL XI

liul de administraţiune”va determina,
întrebuinţarea, capitaluriloriă aparţ
intndi fondului de reservă.
.

TITLUL
Aodificațiunea

IX

7

statutelori

Art, 57: Adunarea. generală 've putea,
după,
inițiativa consiliului de administrațiune
presenteloră statute modificațiunile ,ce să facă
ca, va,

ali Românici şi două jurnale ce
în România, stii în străinătate, indicate apare
de consiliul |
de admiuistrațiune. |,
!
Ori-co comunicațiune se va consid
era ca a»

vendi uă publicitate suficientă din momen
tulii
în care ea a fostii publicată uă-dată,
prin jur-

nalele societăţii.

TITLUL XI,

crede utile:
.
|
Eă va, putea mai alesii autorisa.
„]. Adăogirea fondului sociale ;
2. Prelungirea duratei societății
;

Contestaţiuni |

Art, 61. T6te contestaţiunile ce
putea
ivi, în timpulă duratei societăţii siiS'arii
alu licuidării,
fie
între
acțion
ari
In aceste diferite casuri convocaţiunile
Şi
varii acţionarii ei înşii şi pentru societate, fie între
indica pe scurtă objectele întrunirii.
.afacerile sociali,

"3, Disoluțiunea anticipată.

Decisiunea nu va, fi valabilă

ge vorii judeca conformii cu legea.

de
atunci
In casă de contestațiune ori-ce acționarii
cândi numărul acţionarilor presincâtii
ce
ți
presentaţi va, forma, a, treia, parte din sci -ro- va Â în causă va fi dători îşi alege domiciacţiunile luli în Urăila,
şi ori-ce notificațiun
emise și cândă majoritatea, va fi de două treimi
va'abilmente făcute la domiciliulii alesiii devoridân-fi:
din voturi,
”
,
|
sui fără a avea în vedere distanța, locuin
Consiliul de administrațiune va
ţei
faptă autorisată spre a lua măsurile remânede sâle, .
ncces
arii
In lipsă de alegere de domicilii acestă apentru executarea, decisiuniloră adună
rii ge- legere va, fi. do drepti pentru
nerale, şi a

midloci pe lingă guvernii cererea,
de aprobaţiune a, modifcațiunilorii
adoptate,

TITLUL X

" Disolvare, Licuidare

“Art. 58. In casă de perdere a ju:attăţii
ca-

notificaţiun
diciare şi extrajudiciare la grefa tribun i jualului

de Brăila,

.
i
:
Domiciliulii alesii formali sei implicită, ,
precumi
ă.Sa disii, va atrage atribuțiune de

dicțiune Ia tribunalele competinte din Românjuriia,
Pentru executarea, presenteloră , semnăt
orii

alegi domiciliulă 1a biurouliă direcțiunii sacie-

tății în Brăila. -

s:
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Brăila lu",

Vedută şi aprobată M. S$. Rodocanaki,

Luniă I873

Vădutii şi aprobatii, T. ]. Negroponti.

Vădută şi aprobată, M. S. Rodocanaki, din
casa Sechiari Rodocanaki & din Brăila.
Vădută şi aprobatii prin delegaţiunea D-loră
A.A. Rali din Londra.

Theodore E. Schilizzi din casa Argenţi Schi-

lizzi din Londra.
George Psicha din Liverpool.
L. 3. Galatti din casa Galatti et comp. din
Liverpool].
|
A.E. Ratii din casa A. et M. Ralli din Liverpool.
„_Q. M. Ralli din casa Ralli et Psicha din Li-

verpool.

”

C. M. Salvago din casa G. P. Psicha & din
Liverpool.
D. S. Rodocanali.

Văgutii și aprobatii, Socicte financitr de Rou-

manie. Directeur, A.. Taponnier.

”

Vădutii-şi aprobată, Î. I. Manoah.

V&duti şi aprobată, Jacques Poummay.
Vădutii şi aprobati prin delegaţiunea D-lorii

Eagenidi și Barker, administratorii

societăţii

ottomane de Change ct de
stantinopole.
:

din Con-

Valeurs

Vedută şi aprobatii Ilillel Manoah.
Vedută şi aprobati
Nicolas G. Paspati din
canaki.
Vădutii şi aprobătii,
Văduti şi aprobată,
casa L. Zerleudi fii.

-

prin delegaţiunea D-lui
Liverpool, D. S. RodoS. Halfon et fils.
Achille L. Zerlendi din
“

Vădută și aprobatii, N. Germani şi fii,

Vădutiă şi aprobati, S. Ioanide,

Vădutii şi aprobată, fraţii A. H. Elias.
Vădutii
Solomon
Marsilia,
Vădutii

și aprobati priu delegaţiunea D-lui
Alatini din casa Alatini et comp. din
Ilenry Fernaude.
şi aprobatii, M. Cohen.

Văduti şi aprobată, Leonidas C. Embirie.
Văţuti şi aprobatii, G. Budescu.
Vâluti și aprobată, Q. Nicolaidi. ,,

Văduti şi aprobatii, Rodocanaki

comp.

Agnese

et

Vâdută şi aprobată, Nicolas D. Roidi.

+

DECRETU
ŞI STATUTELE SOCIETĂŢEI GENERALE DE TLLUMINARE

ȘI ÎNCĂLDIRE

PRIN GAZU ÎN ROMÂNIA

(1871.

CAROL 1, Prin. graţia lui Dumnedeii și ro-

ința naţională, Domni alii Românilorii,
La toţi de față şi viitori sănătate;
Asupra raportului ministrului” nostri

citati mai sust este aprobată.

Art, 2. Se autorisă funcționarea în ţâră a

secre-

tară de Stati la departamentulii agriculturei,
comerciului şi lucrărilorii publice,

No. 5,300;

_Avândă în vedere statutele întocmite pentru
instituirea în România, 3, societăţii generală de
iluminare şi încăldire prin gază;
Avtadiă în vedere jurnalulii consiliului nostru

de ministri de la 3 Iuliu, prin care incuviințză, statutele

societăţii, ast-felă precumii s'aă

întocmiti, şi autorisă funcționarea ei în eră;

Avânâii în vedere încredințarea dată de re-

presintauţii societăţii, că capitalulă de 5,000,000
de franci, prevădutii de art. 5 din statute,

este

subscrisii şi v&rsatii în totalitate în casa socie„tățiă;
“
|
|
Avândii în vedere regulamentuli socictăţiloră

anonime, cu care s'a conformati şi acestă societate, în ceea ce privesce indeplinirea disposiţiunilori: prescrise ]a art. 2 şi 10;
„Pe temeiulă art. 5 din regulamentulii socie-

tăţilori anonime,

Am decretată şi decretămit ce urmeză:
Art. 1. Jurnaluli consiliului ministriloră,

societăţii generale de iluminarea şi încăldire
pzin gază , instituită în Bucuresci, conformit
Statutelorii întocmite sub direcțiunea consiliu-

lui de adrinistraţiă, prevedutii la art. 19 din

statnte.
:
,
,
Ă
Art. 3. Disposiţiunile prescrise prin art. 7,
11, 12, 13, 14, 21, 22, şi23 din regulamentuli

socictăţilorii anonime se vori îndeplini întoc-

mai de acâstă societate,

Art. 4. Ministru nostru secretarii de Statii

la, departamentul agriculturei, comerciului şi
publice va, aduce la îndeplinire delucrărilor

cretuli de faciă.
Dată în Bucuresci, la 7 Iuliă 1871.
CAROL.

Ministru secretară de Stată la
departamentulă agriculturei,
comerciului şi lucrăriloră publice,

N. Creţulescu.

.

No, 1,330
—...

.
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„Art. 6. Susă gisele acţiuui voră purta uni
intere

s de optă la sută pe ană, plătibile pe
semestru la 18 lunii și 19 Decembro ali
fiăcărui ani; ele vorii mai avea, dreptulă la
ai-

ILUMINARE ȘI INCĂLDIRE

videndulii ce va putea să resulte din operaţiuni,
Acestii dividendă va fi plătită la, 18 Apriliă

PRIN GAZU IN ROMÂNIA

ală' fie-căruia ană, pentru anuli expirat.
Acţiunile suntii la purtători extrasa dintruntă

TITLUL 1

registru cu matcă, avândii semnătura a duoi
admini
stratori.
a
Fie care acţiune va purta 72 cupâne'de
in-

„ Zormarea, objectulă, domiciliul și durata
societății
!

terese şi 36 cupâne de dividende,
Vesiunea loră se oper&ză prin predarea, tit-,
ului,

Art, 1. Sa formată prin acestea, între proprietarii acţiuniloră create, conformii stipulațiuniloră aci arstate, uă societate anonimă sub
denumirea, de Societatea generală de slumina-

Art, 7, In casii cândă societatea arii obţine
concesiuni sâii ară cumpăra, noui contracte pentru iluminarea altoră oraşe din România, atunci,
va putea crea alte titluri spre mărirea:
ca.
pitalului săi sociali, cu tâte acestea nici uă
creațiune sti emisiune de roni titluri nu va
putea să aibă loci, fără consimțimântulii adunării generale a acţionariloră, legalminte con-

„re şi încăldire prin gază în România.

Art. 2. Siegiulă societăţii este în Bucuresci,
Art. 3. la are de objectă:

1. Sumisiunea, obținerea, și exploatarea ori-

cărei concesiuni de iluminare şi incălgire prin
gazii în tâtă întinderea, României;
2. Cumpărarea şi cedarea ork-cărei concesiuni sâii întreprinderi de asemenea, natură; 3 Cumpărarea, și exploatarea concesiunii, a-

stituită.

-

Art. 8. Drepturile şi obligaţiunile ce atârnă
titlului
dintr'uă mână intr'alta; posesiunea unei acde acţiune nu încetâză cu schimbarea

cordată D-lui Alfred Gottereau, pentru ilumi- țiuni trage după sine, de
dreptii, adesiunea dinaârea și încăldirea prin gaz
a orașului
ă Bucu- Sposiţiunilorii presenteloră statute şi decisiu-

resci, conformă actuiui de concesiune alii municipalităţii oraşului cu data de 26 Martii,1863,

T, Mehedinţânu şi T.L. Negropontes, banqueri
în Bucuresci, conformi actului municipali din
23 Maiii 1870, şi actului de cesiune legatisatii

nilorii adunării generale,
__Moscenitorii sei creditorii unui acționarii - nu
poti, sub nici ună pretextă, provoca punerea
sigilieloră asupra, bunurilor şi valorilorii s0cictăţii, nici a se amesteca, în administraţiunea
sa; elă trebue a se raporfa, pentru exerciţiulă

Maiii, 1870, cari a cedată disa concesiune Domuiloră: G. Zarifi, G.D, Zafiropulo, din Constantinopole; N. 1. Negropontes, din Galaţi; T.1.
Negropontesşi 'T, Mebhedinţenu din Bucuresci,

la desbaterile adunării generale.
Art. 9. Acţiunile suntă indivisibile ; societa.tea nu recundsce de câtii ună singură proprietară pentru fie-care acţiune. Toţi coproprie-

modificată la Maiii, 1870, şi transterată D-loră

de tribunalulă civilii Ilfovă sub No. 367 din 28

cari sunti

fondatori şi respresintă societatea,

susi numită,
|
Cesiunea acestei concesiuni s'a ficutiă şi
conrenitii conformă actului din 18 unii, 1870
în preţi de franci unii milioni cinci-sute de
anii, plătibilă indată după constituirea, Societăţii,
în acţiuni pe deplină liberate.
i

Art. 4. Durata societății este fixată provi-

soriu până la 26 Martii,

1908, termenulă con-

cesiunii acordată de municipalitatea, Bucuresci

pentru i'uminarea oraşului. Ea va fi da dreptii
prelungită, în puterea presanteloră statute, deca

în cursulă existenței sâle, arii obţin3 conce-

siuni de uni termeni mai lungi, s6i deca ară
parveni să obțină prelungirea concesiunilori

drepturiloră lori, la, inventariile

noscuţi societăţii printr'una şi acceași.persână,

Ari. 10. Valorea

Art. 5. Fonduli sociali este fixatii la suma

„de cinci miliâne

franci, împărţit tu dece mii

acțiuui de cinci-sute franci, fie-care.

arţiuniloră este plătibilă

pe deplină 'la biuroulă societăţii sti asupra,
altorii piece, ce se vorii desemna in urmă de

|

-

consiliulă de administrațiuune, şi contra remiteriă titluriloră definitive.
IE
Art. îi. Acţionarii nu voriă fi obligaţi,

în

nici ună casă, a plăti vre uă sumă trecândă
peste valGrea acţiuniloră lori; ci nu soră fi
responsabili de ingagâmentele societăţii de câtit

până la concurenţa, valorei acțiuniloră
ce: posedi.
.

“TITLUL

III

Adininistrajiunea

UI

Capitală, acțiuni

şi

tarii unci acţiuni vori fi ţinuţi a se face cu-

ce'i vorii fi acordate sei arii fi cumpărate,

TITLUL

societăţii

Art, 12, Societatea este administrată de unii

consilii uc administraţiune, compusă din ciuci
memb:i unmiți de adunarea generală.
Art. 13, Fie-care administratori trebie să lie
proprietară de una sută acţiuni, cari rămăni ina-

lienabile pe totii timpulă funcţiunilori sâls, Ti.

E

Ă
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tiurile acestorii acţiuni suntii. depuse întrnă
casă desemnată de consilialii de administrațiune.
Art. 14. Membrii consiliului de administrațiune suntă numiţi pentru cinci ani, reinoiți
pe fie-care anu.

1

AGEICULTUREI

i

.

vestită cu puterile cele mai întinse pentru administrarea societăţii.

Eli emite acţiunile create de societate în vir-

tutea, art. 5 din statutele de facă.
Face şi autorisă cumpărările şi vindtrile de-,
ori-co natură; autorisă cumptrările terenului și

Membrii ce aii eşitii guntii hotăriţi, pin calea
sorțului, în modulă următorii: adică, duoi” la imobililorii necesarii esploatării societăţii, auexpirarea anului ali cincelea; doui la expira- torisă şi dirige tâte construcţiunile şi face orirea anului ali şâsele, şi unulă la expirarea ce contracte de închiriere.
,
anului alii şeptelea, şi așa mai încolo. Membrii
Fixeză cheltuelile generale ale adininistraţici

ce aii cşitii sunti infiniti reeligibili,
Art. 15. In casulii când înlocuirea unuia
stii mai multorii administratori ari avea loci
în urma unci morți, demisiuni s6u dificultăți
constatată de a'şi continua funcțiunile, consiliul
va numi unii altulă provisoriă până la prima

adunare generală co va numi definitivi.

Admistratorulii ast-feli numiti nu r&mâne
în funcțiune, de câtă timpulă exerciţiului ce
mai remânea predecesorului stii, elii are aceeași
putere ca şi cei-alți membri ai consiliului,
Art. 16. Prin derogarea art. 14, primulă con-

„siliă de administraţiune va fi compusii ast-felii
cumit urmeză: D-nii T. Mehedinţenu, I.I. Negropontes. din DBucuresci; U. I. Negropontes,
din Galaţi; G. D. Zanfiropulo, G. Zarifi, din
Constantinopole.
|
:
Fie-care membru din consiliulii de administrațiuno va avea, dreptulii d'a se represinta,
printr'uă altă persnă, după voiă, luată dintre
membrii sti afară din consiliul de administraţie.

modulii Ga ține comptabilitatea

buința fondurile disponibile.
Numesce

și rerocă amploiaţii,

tribuțiunile şi tratamentele lorii.

societăţii,

Art. 13. Membrii cousiliului numesci între

dânşii pe fio-care anii unii președinte.
Art. 19. In casă de absență sâii de împedieare, președintele va fi momentană înlocuitii
prin celii mai în vârstă dintre membrii presinți.
Art. 19. Dacisiunile consiliului suntii luate
după majoritatea voturilorr membriloră presinți

s6i represintaţi,

In casă de paritate, votul preşedintelui este
preponderante.
Art. 20. Ca uă decisiune însă a consiliului
să fie valabile, va trebui ca cel
puginii trei
membri să fie presinţi scit representaţi.

Art. 21. Transferările rentelorii şi efectelor

publice aparţinândii societăţii, actele d'aquisi-

țiunc, de vindere şi de schimbul proprietă-

țiloră imobili ale societăţei, aquitările, andosările, câtii si mandatele asupra altorii bănci

sâii altorit depositari de fondurile

voriă fi semnate de duoi

societăţii.

administratori,

tanțele şi autorisă ori-ce înființări şi desființări *.
de hipotecă.

„

“Tratâză, învoesce și decide asupra, tutulorii
intereselorii societății; face şi semneză tote acteie; hotărasce asupra tutuloră intereselorii ce
intră în administrarea societății, cu deoschire
o represiută şi lucrâză în numele ci în tâte
circumstanţele prev&dute şi neprevădute.

din membrii săi, eu totalitatea sti partea puterilorii sâle generale, în administrarea, afacerilorii sociale,
|
Ş

Art, 25. Membrii consiliului de administra

țiune nu contractă, în virtutea gestiunii lori,
nici uă obligaţiune personală sti solidară, relativă îngagementelori societăţii,
Ei nu respundă de câtii de executarea mandatului loră.
Ă
:
Art. 20. Funcţiunile consiliului de admini-

strațiune suntit retribuite prin prelevarea stipu-

lată în favârea administratoriloră prin articolulii 43 şi prin mărci de presență a căroră valâra este fixată de adunarea, generală.
Prin derouarea celorii ce precedă, mărcile

de presență suntă fixate pentru cei d'ântâiu
cinci ani Ja uă valre'de duoă-geci şi cinci franci.

afară

TITLUL

lui, pentru unii singură administratorii stii verico altă persână,
.

IV

Verificatorii

„Art. 22. Se va-ţine unii registru de dulibera-

bală alu fie-cărei şedinţe va, fi semnată de către

administraţiune pâte

să parte din puterile
ce va alege, dâră nuspecială şi pentru unii
objectă determinati.
|
Pet2 asemenea delega pe unulă sâii mai mulţi

de casulii unei delegaţiuni speciale a consiliu-

” țiunile şi decisiunile consiliului; procesul-rer-

'

determină a-

Decide asupra tutulorii convenţiunilorii pentru iluminarea oraşului DBucuresci şi asupra
condiţiunilorii și modului abonamentelori: pentru iluminarea şi încăldirea prin gazi.
»
Exercită tâte acţiunile judiciari ; autorisă orice rescumptrări, transferări, transporturi şi înstrăinări de fonduri, rente şi valori, aparținândă
socictăţii; trateză ori-ce regulări; dă tâte qui-

Art, 21. Consiliulii de
In acestii din urmă casă, persona al6să tre- delega, pentru totalitate
buc să fie acţionară disei societăți, posedând stle, pe veri-ce persână
cinci-geci de acţiuni ce trebue să le depună în mai printr'uni mandatii
„casa

şi d'2, între-

Art. 23. Adunarea generală a aeţionarilorii
numeste pe fie-care anii duoi rerificatori pentru A inspecta comptabilitatea; verifică comp-

către toți membrii presinţi. turile , inventariulă şi bilaiţulă înainte d'a fi.
« Art, 23. Consiliulii de administrație este în- presintate şi a, faca raportii de densele.

preşedinte şi de

N

4

,
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Art. 28. Verificatorii se voriă
alege
dintr
e
Wa
aproba,
definitivi compturile exerciţiului
acționarii ce aii dreptul de a
vota, afară din trecutii.
.
membrii consiliului de administra
IN
ţiune
:
și
din
3. D'a aproba sâii refusa proposiţiunile.
amploiaţii companiei.
ce
!
consiliulit de administrațiune' va Supune
Aceşti membri suntă totii-dâ-u
sâncna rceligibili; țiuii scle, şi
faucţianile loră suntii gratuite.
principalmented'a decide asupra

dividendului ce are să se distribue;

"TITLUL. V

4. De a înlocui pe membrii-ce

Adunarea generală
Art. 20. Adunarea genorală,
constituită, represintă universali regularmiuta
tatea
riloră. Decisiunile scle sunt oblig , acționaatorii pentru
toţi, chiar. pentru cei absinţi.
Art.'30. Pentru a asista, şi vota
generale, se cere a poseda cel în adunările
pucinii dece
acțiuni şi a, le depune contra-r
isă cu dece
dile înaintea celei fixate pentru ecep
roulii direcțiunii sâii la banch adunare În biuerii arătaţi pentru acestii: copii, din cele-alte
orașe ale României câtii şi în străinătate,
.
Dece

acţiuni dati dreptulii
unii vot, cu
tote acestna acelaşi acționari nuIa pote
avea mai
multă de câtii

gece voturi pentru
personali, ori-care aru fi număruli comptulii sti
ă acţiunilorii
ce posedă. *
.
,
Veri-ce acţionarii are dreptul
de a represinta pre alți acţionari, deca este
autorisatii, conformi stipulațiunilor legalmente
ii art, 32,

și totii-dâ-uan în proporțiune.de gece

acţiuni
pentru unii votii, fără, cu tâte acest
represista mai multi de câtă cinci ea, să pâtă
voturi pentru uă, singură persână, ori-care
arii
rulii acțiunilorit cu cară pâte fi însăr fi număcinată,
Numtruliă voturilorii , represintate
astii-felii
printrunii acționarii, nu va, putea
trece peste
una
sută voturi,

e

ai eşităi

din
disulii consilii şi de a numi verificatori pentru
anulă

a

Art. 34. Adunarea generală a acțio
naril
se reunesce în intervalul de la 1 până orii
la 15

Marti; cu tote acestea, veri de câte
ori uţi
litatea cere, consiliulii de administ
e pâte
convoca adunarea generală în ședințărațiextra
or-

dinară.
sa
Art. 82. Uni acționarii, avendi dreptulii
de
a

vota, va putea, fi represintatii în adunarea, %e-

nerală de ună imputernicitii altă săi, inves
tită
d'uă procurațiune specială ce va, purta
numai
simpla sa semnătură,
i
" Acesti dreptă-nu va, -putea & dată
de câtă

curenti;
|
5. In fing- d'a se pronuncia, în limitele sta-tutelorit, asupra, intereselorii societăţii.
Ari. 34. Adunarea generală. este regularemente constituită, când membrii presinți po- .

sedă sâii represintă unii euartă din acţiunile
emise,
|
E
Dâca, în urma acestei prime conrocări, condițiunoa arătată, nu este împlinită, se va, face

uă a duoa, după ună interval de uă lună.
Membrii presinți la acâsti Qin urmă reunir
e
deliherâză în modă valabil pentru toţi cei ab-

senţi, ori-care arii fi numărulă acţiunilor ce

posedă stii represintă,
Art. 35. Uă adunare generală extraordinară
“
va fi convocată:
1. Cândă consiliulii de administrațiune va
avea săi supună ceva;
2. In urma unci cereri, adresată în scris
preşedintelui, din partea a, duoă-geci. de acționari, cu dreptul d!'a vota, şi posedândă cu
toţii unii cuartă din acțiunile emise.
„Art. 36. Consiliulă de administrațiune va convoca, adunările generale prin anvnciuri, conţinendiă loculi, diua şi ora întrunirii; aceste a-

nunciuri torii fi instrate, de trei ori, în Mont
torulii Oficiali români, şi în alte diare, mai

multi respândite; ce vori apare în străinătate,
“Tablouli subjectelorii ce vori trebui Să se
supună adunării generale va fi depusă a biuroulii direcțiunii,- unde fiă-care acț'onarii, cu
dreptulă d'a vota, va, putoa să ia. cunoscință.
Art. 89. Adunările generale voră fi presi-

date

de preşedintele

consiliului

de admiui- .

straţiuue, Socretăruli consiliului va lua notă,
Biuroulă vafi compusă, afară din preşedinte,
de duoi acţionari, din cei presinți, ce vorii poseda mai multe acţiuni; în casti cândii numă-

rulit acțiunilorii ară fi egale, atunci se dă preferinţă celui mai în vârstă.
Art, 89. Cestiunile ce

sarii

rădica asupra,

unui acționarii, avândi asemenea dreptul de a dreptului de votare stă asupra numărului voturiloră acţionariloră presinţi, voră fi decise de
vota.
Art, 33, Adunarea

vea, de objectă:

..

generală ordinară va a-

”

-1. D'a asculta comptulii ce consiliulă de administraţie va, fi ținutii să înainteze în ce privesce gestiunea anului trecuti şi situațiune
a
socie

tăţii.
.
Acesti comptiă va fi insocită deună raportii
ali

inginerului societății, arătând starea -usineloră și construcțiunilorii, împreună cu lucră
-

binroă, conformă reguleloră mai susii expuse.
Art. 39. Deliberaţiunile adunării generale,

chiarii acelea ce arii atinge disolvarea socie-

tăţii, voră fi luate cu majoritatea voturilorii
membrilorii presinți sâi represintanți. In casi
de paritate, votul preşedintelui va îi preponderante.
i

Art, 40. In ori-ce casii, nici uă resoluțiune
avândi de scop derogarea, presinteloră sta-

tute, nu va, putea, fi luată, dâca majoritatea
nu
rile şi reparațiunile făcute şi de făcută,
întruzesce celi pugiuii jumătatea totalității ac2. D'a asculta raportulii: rerificatorilorii şi țiunilo
ră.
In
acestă
din
urmă casii şi prinex
”
.
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„cepțiunile art. 30, toți acţionarii voră fi chiămaţi la votă, ori-care ară fi numărul acțiunilorii ce ari poseda.
.
Fie-care acțiune va fi socotită

acțiunilorii emise, sub titln de dividendă.

i
dreptii unii

|
subjecti, străină convopune în deliberarea atâte acestea,
. acţionarii
face, observaţiuni şi re-

comandaţiuni şi a'şi da, opiniunea, lori asupra
orl-cărui punctă ce p'ari fi Ja ordinea, gilei.

Art. 42. Alegerile se voră face în adunarea
generală ordinară: ântâiă, prin scrutină şi majoritate absolută, şi ali duoilea prin majoritate

relativă, între candidaţii ce vori fi avutii ântâiă mai multe voturi.
Se va da fie-cărui acţionară presinte atâtea
bilete de sufragii câte voturi suntii.
In casă de egalitate de voturi se vadapre-

ferinţă între candidați, ântâii
țiuniloră şi apol etăţii.

TITLUL

numărului

ac-

Art, 441. Fondulit de reserră sa compune din
acumularea sumelorii produse din preridicarea
anuală, fâcută asupra beneficieloră, în confor
mitate cu articolulă precedentă. Cândi fondul.
de reservă va ajunge la cifra de cinci sute mii
franci, preridicarea,
“ce "i se afectă ra putea fi
suspensă; adunarea generală, în urmă propu-

nerii consiliului de administraţiune, va decide
în acestă privință, câtă și asupra întrebuință-

rii fonduriiorit disponibile, ce voră trebui să se
plaseze, în valori sigure şi facilă de realisatii. Art. 45. In casă cândă venitulă unui anii
mariă fi suficientii să asigure acționariloră unit
interesi de optă la sută, atunci suma necesară complectării acestui procentii se va lua din
fondurile de reservă.
. .
|
.

- Art, 40. Plata, procenteloră şi dividendelorii
acţiunilorii se face la siegiuli societăţii, în Bucuresci, și în alte orașe din România câtă şi
in Paris, Londra, Viena şi Constantinopole de

către .bancherii ce se vori desemna pentru a- ;
câsta.
,
Dividenduli nereclamată în cei cinci ani ai .

VI

exigibilităţii sâle, rămâne în proâtuli societă-

Compturi anuali, fonduri de reserră, dividende | | ii, conformii

Art, 43. La 31 Decembre ali fie-cărui ani,
se va dresa unii înventariii generală de

vulii şi pasivulii societăţii,

socială

va co-

prinde, pria excepțiune, timpulă trecutii de la

constituirea societăţii pentla31 Decembre 1872.

" Inventariulă va, coprinde:

1. Cheltuelele de administrareşi exploatare;
2. Procentele acțiunilorit prevădute la articoluli 5;
,
”

codului

civilă.

TITLUL VII

Acestă inventarii va fi supusii adunării ge-

luna lui Marti,
Anuli socială incepe Ja 1 Ianuarii şi finesce

disposiținnilori

(Titlală III, Cap. VIII, Art. 1,091).

acti-

nerala a acţionarilor în intrunirea anuală din
la, 31" Decembre, Primul ană

|

în ordinea susii arătată, se va împărţi tutulorii

votii. Acţionarii. ce marii fi pututi să asiste la
adunarea generală, voră fi admişi a trămite
votulă prin scrisă,
Art, 41.'Nici ună
cării, nu se va putea
dunării generale; cu
"vorii avea dreptulă a

AGRICULTUREI

Despre

amortismentiă

Art. 47, Amortismentulă

acţiunilorii create

în “virtutea presenteloră statute se va face pe

prețulă de una miă franci pentru fie-care acțiune şi se va efectua:
.
„1. Dia preridicarea anuală a sumei arătată

în dosuli acţiunilorii, conformă art. 46.
2. Din acumularea procenteloriă acţiunilori
amortisate.

“

3 Din alocarea de franci 1,200,000, stipu-

3. Preridicarea anuale a sumei, arătată în
dosulii acţiunilori, care, agăogată procenteloră

lată în farbrea

1,200,009. Unti milionii duoă sute de mii franci,

disponibili pent la fiaele concesiunii.
Art. 48. Amortisarea acţiunilorii se va face
prin trageri la sorţi, conformă tabloului din

acţiunilori

amortisate

şi indemnității

concesionariloră

la

expirarea

actului de concesiune.
:
de fe.
4: Dia fondurile de resarvă ceară remânza

ce oraşulii Bucuresci trebue să plătescă la finele concesiunii, conformă art. 2 din contractii,

pentru rescumpârarea usinei. trebue să asigure

amortismentuli tutulor acţiunilorii emise, pe
preţulii de una miă franci de acţiune;
» 4. Cinci la, sută, asupra beneficielorii brute,

pentru primii fondatori, menţionaţi la articolulii

dosulii fie-căria acţiuni.
Trageri!e voră avea loci în urma aprobării compturiloră anuale de către Adunarea
generală ordinară a acţionariloră, și în presenţa ci.
Prima tragere va avea loci în presența A-"

3, și cari, compună primulii consiliii de administraţiune.
dunării generale ordinarăa acţionarilorii, conAcâstă preridicare este personală, inaliena-: vocată pentru acceptarea și aprobarea conpbilă și transmisibilă moscenitorilorii săi, pe în- tului pe exerciţiulă ce are să se finâscă la 31

trega durată a societății;
„5, Cinci la sută asupra aceloraşi beneficii ca

să se impariă între administratoriin exerciţii;
6. Rcţiuerea de dece la sută pentru consti-

Dacembre 1872,

.

a

După fie-care tragare,:se ra dresa uni procesi-rerbali, constatând număruli acţiuniloru
eşite, şi urna, conţinendă numerile acţiunilorii
remasc, se va inchide şi sigila de către preşe-

tuirea, unui fondii de reserră. Rastulii beneficicloră netto, după preridicările susii disc şi dinte şi de către membrii biuroului Adunării,

COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILORY PUVIIGR
La tragerea, viitâre, înainte de a se
deschide
urna, sigiliile

voră fi verificata,
tându-se, se va face menţiune în acesta constaprocesulii-verbalii
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tisate nu poti în nici unii casii să fie chiăma
ţi
a
restitui totii s6ă

parte din sumele încasate

de denşiă sub titlu de amortismentă,
ală şedinţei,
făcuti întrună modi regulată şi conformi prescr
Urna, va, fi depusă în biuroulă socie
ipţiutăței sub nilorii ce precedă.
păstrarea consiliului de administra
.
țiune,
,
Art. 49. Acţiunile eşite la fio-care
tragere;

pentru amortisarea lori, voră fi
preso
rambursare la epocele fixate pentr ntate spre
videndului aprobati de Adunarea u plata digeherală, Aceste acțiuni rorii fi marcate
de
ad-hoc, indicând că suntă ramb uni timbru
ursate pe dedlinii și fâră de cupânele de
procent6, ce se
vorii anula cu același timbru
Şi depune în archivele sncietăţii, Acțiunile astiişi fără de cupnele lori de procefelă timbrate
nte se voriă
restitui proprietarilor lorii,
cari păstrâză același drepti ca, şi în trecută
pentru perceperea dividendeloră viitâre şi
ciparea în a.
dunările generale ordinarii şi parti
exiraordinarii ale
acţionarilori.
i
Art, 50, Ori-ce acţiune căţlută la sorții “
pentru amortisarea ei înceteză, cu
incepere de la
exerciţiulii cândii a fostii fasor
isată
gere, a mai avea dreptali la plata , prin trade procente ce arii mai avea, chiar cupâneloriă
i în casuli
" cândii nu va fi presentată spre
ramb
Art. 51. Societatea are vis-a-vis ursare, "|
de acţiunea eșită la sorți, pentru amort
isarea ei, ace16şi drepturi de prescripțiune
ca cele prevă"duta

la art. 46 pentru dividendulii nerec
lamatii
Art. 52. Iă casulă cândă ară eși la
sorţi,
pentru amortisare, una, sâă mai
acţiuni
din cele depuse de administratoriimulte
Şi represenîn timpi de 5 ani.

tanţii loră dreptă

garânție de gestiunea loră,

aceste acţiuni nu roră fi rambursa

„ ori fi înlocuite printruniă numă te, dâcă nu
ră egali de
acțiuni neeşite încă 1, sorți.
In casuli contrarii, societatea va
păstra la
dânsa preţulă amortismentuluj pe
totă timpulă,

duratei fancţiunilorii proprietarului acțiu
nii si
acțiuniloră depuse, - |
Art. 53. Proprietarii acțiuniloră“ deja
amor-

TITLUL VI?

Disolvared și licuidarea

Art. 54. La espirarea

termenului societ

ăţii
s6i in casă de disolvare înaintea acelei
epoce,
licuidarea, va fi dirigâtă de consiliul
de admiDistrațiune şi operată într'ană
modă ce ra tre-.
bui să-fie supusă şi aprobată de adunar
ea, ge-

nerală a acţionariloră,

|

TITLUL IX
„
Contestaţiună şi arbitragiă
Art. 55, Contestaţiunile concernândă
resele

inte-

colective şi generale ale societății, nu
potiifi făcute contra consiliului de admin
istrațiune s6ă contra unuia din membri
săi, de câtii

în numele masei acționariloră şi în virtut
ea unei deliberaţiuni a adunării generale,

Dâcă causa nu se pote concilia, va fi
supusă
decisiunii unori trei arbitri, numiți
de părți

stă de tribunalulii comercială,

Arbitrii se rorii pronuncia în ultimii
şi conformii titlului 3 diu legea proce resortii
duri civile cartea IV.
,
|

Pentru executarea, acestora, sub-semnaţii
alegii domiciliulă in Bucuresci, la biurou
lă direcțiunii societății,
.
Bucuresti, 30 Iuniă

1870.
Vădut şi aprobat Z. dehedințianu la Bucur
esci
Idem

Idem
“dem
Idem

T, I. Negropontes
idem;
U. I. Negropontes,la Galaţi ;
G. D. Zaftropulo, la Constan„
tinopole:
G. Zarifi, idem,
-

SMAPUNBLE
PRIMEI SOCIETĂȚI ROMÂNE PENTRU FABR
ICAREA DE CĂRĂMIDĂ
ȘI TERACOTĂ
(Decrebi No. 9178 din 13 Deceinbre 1873).

TITLUL ]

Formarea, scopulă, scaunuli și
durata
societății

„|

prima. societate română pentru fabricarea
de
cărămidă şi teracotă, avendii de scopă
cum-

părarea şi exploatarea fabricoi de cărăm
idă a,
D-lui colonelă V. Ghergheli, din Bucur
esci,

unde se află şi scaunul societăţii,
.
Art. 2. Durata, societăţii este fixatăla 30de
Art. Î. S'a constituitii în Bucuresci uă
ani,
socu
încep
ere de Ia diua aprobării acestori
-cietate anonimă prin acţiuni, sub numele de:
statute de guvernul Românii.
|

.
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Durata funcțiunii lorii este fixată pe termeni
uni an.

Ari. 43. La casii de

.

vacanță
-în' consilii,

membrii remaşi îngriiescă la înlocuire, dâră
me:nbruli consiliului astă-felă numită nu stă,

Art. 3. Capitalulă societății este fixati provisoriă la suma de lei nuoi 500,000, adică lei în funcţiune de câtă timpul ce remâne dela
nuoi optă sute mii, represintatiprin 4,0002c- predecesorulit sei.
țiuni de câte 200 lei nuoi fie-care.
Art. 12. Iie-caro membru ali consiliului
Acesti capitalii va putea fi mărită prin crea- trebue ca, în opti dile de la numirea, sea să
rea și emiterea de nuoi acţiuni, dâcă destol- depună în casa, societăţii 25 acțiuni, cu cupotarea, afacerilorii societăţii o va cere.
| nelo lorii încă ncespirate, care depositii va rt-

Acâstă nouă emisiune va fi'reservată subscriitorilori de la ântâia emisiune şi ripurosă

mânea, nealienabili totă durata, funcţiunii sele,

Art. 13. Peste unii anii, adunarea generală
va, proceda 1a reinoirea consiliului de administrațiune, care va fi alesăpe termenu de trei.
ționarea acționariloră reuniți în adunarea ge- ani; membrii eşiţi suntă reeligibili.
nerală.
NR
„Art, 14. Pentru ca, consiliului să pâtă deliArt, d. Acţiunile vorii fi la purtătoră şi bera, valabili, presenţaa 3 membri este necetransmisibile
prin simpla tradiţiune a, titlului. sarie. Președintele” va fi alesă de consilii şi

- subordonată, la, trebuinţele create prin întinderea afaceriloră societăţii şi supuse la sanc-

Art

5. Acţiunile sunti extrase dintr'unire-

din sînulit Sci.
N
Art. 15. Consiliulii de administrațiune

„gistru cu matcă, numerotate şi investite cu
semnătura a duoi membri delegaţi ai consi-

liului * de administraţie și portă timbrul

so-

cietăţii., Ele voru fi alăturate de 60 cupâne de

dobândă semestrială şi de 30 de
anuală.
,
-

are

puterea nelimitată pentru gestiunea afacerilorii societăţii. lili numesce şi revocă pe di- :
rectorulii şi pe toți amploiaţii societăţii. Numirea şi revocarea; însă a directorului trebue
făcută cu majoritate de 3 membri din consiliulă de administrațiune. Incheie în fe-care:
anii compturile ce trebuesci să fie presintate
adunării generale, convâcă adunarea generală,
prepară şi produce înaintea adunării ună ra-.
portii detaliată asupra afacerilorii fabricei, şi
propine dividendulii cuvenită acţionariloră, autorisă cumpărarea materialeloră de fabrica-

dividendulii

Art. G. Acţionarii nu suntii responsabili de
câtă pân la concurența
sumei acțiunilorii lori.
Art. 3. Drepturile şi oblipaţiele resultândă
din acţiune urmărescă titlulă in ori-care mână
"va trece. Posesiunea unei acțiuni trage după

sine adhesiunea la, presentele statute. şi deci-

Siunile adunării generale. Acţionarii, creditorii

lorii şi moscenitorii lori, sub nici uni pretexti
asupra

ţiune şi a face reparaţiele şi amelioraţiele ce
reclamă fabrica. lxercită, tote acţiunile judi-

sarea, drepturilorii. lori trebue să se refere
reglementelorişi deliberațiuniloră adunării generale regulată constituită.
Art. 8. Versământuli: de lei nuci 200,'adică

tâte chitanţele şi antorisă ori-ce înființări şi

nu poti provoca măsuri conservatrice

proprietăţiloriă şi valorilorii
. societăţii, nici a ciare, autorisă ori-ce trausferări, transporturi
se amesteca în administrațiune. Pentru exer- şi îustreinări de fonduri, rente şi valori, apar-

“ducă sute
societății
siliulii de
provisorie

ținndii

desființări de ipotece, trateză, invoesce și decide
asupra tutulori intereselorii sociatăţii, trece și
semneză tote actele, statutele, hotărasce asupra

lei nuoi”de acţiune, se face la casa
în moduli și termenile fixate de conadministraţiune contra unci recepise
care va fi înlocnită prin acțiune de-

finitivă după ucuitarea
țiunii. -

întregei

valori

Art 9. Administraţiunea, societății se com.
pune:
.
De uni consilii de administraţiune cowpusii
de cinci membrii.
Art, 10. Caderogaţiune
la art. 13, cei d'ânttiii
membri ai consiliului de administrațiune suntă:
D. Alexandru Vericiano,
» Christophe Zerlenti,
» E. Grinwald,

4

societăţii, şi în generalii o represintă şi lucrâză,

în numele ei în tote circumstanțele prevădute
:

Administrațiunea societății

» Nicolae Christo,
» O, Ferrsrati.

tutuloră intereseloră ce intră în administrația

a _ac-

TITLUL It

*

|:

+

societăţii, face tâte reglementele, dă

şi neprevăgute.

a

5

Art. 16. Cousiliuli de administraţiune pote

delega toti sed parte 'din puterile scle vericărei persone 'şi va alege, deră numai printrunii mandati specială şi pentru uni objecti
determinati. Pâte asemenea delega pe unuli

sâit mai mulți din membrii sti cu totalitatea
sţii parte din puterile sâle generale în admi-

nistrațiunaa afaccriloră sociale.

Art. 1î. Membrii consiliului deadministraiune nu contractă în virtutea pestiuniloriă
nici
uă obligațiune personală sei solidară relativă,
îngagiamentelorii societăţii. Nu respunde de
câtă numai de executarea mandatului lori.
Art. 18. Directourli este obligati de a depune ca cauţiune în casa societăţii 20acţiuni,
Acesti depositii va remânea nealienabili tâtă

durata funcţiunii selo,

.

-
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TITLUL IV

Inventariele
Art. 19. In fie-care
se va, face unu inșent ani, la 31 Decembre,
ȘI pasivulii societăț ariă generalii de activul

ii,

:

TITLUL

V

Impărțirea folosului

Art, 20. Produsulă netii
, după ce s'a scădută tâte cheltuelile, cons
titu
Supra acestorii beneficiurie beneficiurile:
se va preieya,:
1. 10 la sută asup

ra S00,0001ei noni ce formeză capitalulit acţiunilorii
,

la sută asupra
honorariă pentru membri Deneficialuice rămâne
i consiliului de administrațiune,
3. 15 la sută asupra tota
tru a crea uni fondă de lului beneficii penreservă până la concurența, de lei nuoi
100,000.
4. 5 la sută pentru dire
Cari Se vori împărți după ctorulii Şi amploiați,
disposițiunile consiliului de administrați
une,
Escedentulii productelori
i ce va remânea dis-

ponibilă va fi împărțitii
cu titlu de dividendă
între ccle patru inii acțiuni,

"TITLUL: VI
Fondi

de Yeserră
Art, 21. Fonduriie de resa
rvă se compune
de acumulațiunea sume
i produse prin prelerările anuale operatelori
asupra, beneficiuriloriă
in execuțiunea art, 20,.
Indată ce fondul do rese
rvă va ajunge la,
suma

de lci nuoi 100,
prin tâte prelevările
ulteri6re, acesti titlu 000
va fi încetați.
Si
Ja

casii de a nu ajunge prod
usurile de.uniă
anu pentrua plăti dobâ
nda de 10 la sută acfiunilorii, diferința, se va,
dulă de reservă, şi prel putea lua - din fonevar
incepe pentru a compleeta, ea anuală, va, recele. una, sută, mii
lei nuoi fixate mai

sus.

“

TITLUL, VI

Adunarea generală

Art. 22. Adunarea generală regu
lată consti.
tuită, represintă

toți acționarii.
a este regulată constituită când
ă acționarii
prescnţi, în persână sâii prin
plini a cincea parte din. acţiuprocură, ori: îmne. Acţionarii nu
poti fi ceprosentaţi de câtă prin
alţi acţionari
avendi însuşi ei reptulii
la, voti,
:
Deca adunarea, nu este cons
convenabilii în sâra cea fixat tituită în modă
ă pentru conrocaţiune ea va

129

nale unde aii avuti locii avisuli ântâiei reuniuni. Deliberaţiunile “adunării de la a dous,
convocare ori fi valabile, ori-care va fi nu-

merulii membrilor presenţi și alii acțiuniloră
nea, dlilei în ântcia adunare. Adunarea generală

lorii, asupra obiecteloră ee crai puse la ordieste presidată,

administrațiune,

de preşedintele

consiliului

de

în absență elii va fi înlocuitii

prin unulii din membrii coasiliului

strațiune alesii de adunare.

de admini-

Art. 23. Adunarea generală se - întrunesce
uă-datiă, pe anii la epoca, şi loculii fixată
de

consiliul de administraţiune,

Art. 24. Consiliulii de administrațiune pâte
convoca, uă adunare generală . extraordinară

ori de câte ori va crede necesari, elit fixâză
şi loculii de reuniune. In uă asemenea adunar
e
nu pote discuta asupra unui altii object de
câtii
asupra celorii indicate în avisulii convocaţiunii.

Art. 35. Tote convocaţiunile pentru adună:
rile_ordinarese rorii face prin trei avise inserate
în Alonitoruliă oficială din România, Şi întrun
altii jurnali din Bucuresci, cu uă lună înainte
de diua reuniunii, și vorii anuncia, objectele
ce
voriă fi puse la ordinea, dilei. Decisiunile voriă..
fi Înate cu majoritatea, de voturi a membrilorii
presinți scii represintați (cu escepțiunea,
cestiunii de disoluţiunea prevăgdută la art. 29);
în
casit de împărțirea voturilorii, votulii preşedintelui va avea preponderența,— Fic-care acţio-

narii are atătea, voturi de căte oră posedă dece
acţiuni. Uă persână nu pote întrani mai miolti
de cătii dece voturi. - |

Art. 26. Cestiunile ce
expresamente reservate
nerale, care singură în
angagia, societatea:

urmeză mai josii sunti
decisiunei adunărei geacâstă privință ' pâte
!
a

a. Projectulii do mărirea capitalului societății.

V, Fixarea, dividendului.
€, Alegerea consiliului de administraţie, Ă
d. Adoptarea sâă refusarea, raportului
anuali
ală

societății.
e. Emisiunea nouelolii acțiuni,

f. Schimbarea şi modificarea în parte
sâii
în totală a stotutelorii Supuse Ja aprob
area
pu

vernului română,
.
i
”
9. Tote cestiunile privitâre la disoluțiunea,
societăţ

ii să la prelungirea ci.
Art. 27, Decisiunile adunării general"
e obligă pe toți acționarii presenţi s6i absenţi,
Decisiunile adunării generale se rorii
înscrie .
în registrulă

speciali ali procese
erbale
şi iscălite de preşedintele adunărilorii-v
i şi de secrotari. Numărulii acţionariloră presenţ
i sâă
represintaţi în adunare .precumii şi
numărulii
acţiunilor lori trebue să, fie mențion
atii,
Art. 26. Pentru a asista stă să
fie represintaţi la adunarea geuerală . acționa
rii trebuescii si depună acţiunile lorii la biurouli
i so-'
cietății celt
pucinii cinci-spre-dece

dile înainfi ajurnată la 15 dile. Avisulă tea, epoci fixate pentru reuniune; li se va ealibera
în
jurnării trebue să fie Publicatii
schimb
în aceleaşi jur- le va, servi ca, ă uă recepisă nominativă care
cale de intrare la adunarea
+
ge-

9
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nerală. Lista acționarilorii cari ai depusii ac-

TITLUL

țiunile lorii esto- încheiată de secretarii, pe lin-

gă numele fie-cărui acţionari se va arâta şi
numele acţiuniloră ce posedă, precumi şi numărulii voturilorii la care are dreptălă şi care
nu pâte trece nici uă-dată peste numărulii de

dece voturi, confornii art, 25.

*

IX

Contestaţiuni și arbitragii
Art. 31. Societatea pote reclama, sti a se
apăra în faga justiţiei, în numele

s&iă colec-.

tiv, deră membrii consiliului de administrație
s&ii acționarii nu poti: fi urmăriţi în pers6nă

TITLUL VIII

pentru dâtoriile societăţii.
.
Art. 32. Contestaţiunile atingendii interesul

Disoluţiunea și licuidațiunea
Art. 29. Licuidarea şi disoluțiunea, societă-

colectivii şi generali
ali socieţăţii nu potă fi
făcute contra consiliului de administraţie s6ii

ţii pâte Ai pronunciată prin decisiunea adună- contra unui din membrii săi, de câtă în numele
nării generale cu majoritate celii puţini a masci acționarilorii, şi în virtutea unei delibedouă părţi a voturilorii presenți și dâcă în in- rațiuni a adunării generale,
că objectulii nu se pâte consilia, va fi sutervali de trei ani consecutivi beneficiurile nu
ati ajunsii de câtă a se plăti acţionarilorii do- pusii decisiunii unui tribunalii arbitrară, care
bângile de 10 la sută, adică beneficiurile nu va fi numită de părți, s6i de Tribunalulii de
g'aii urcati la suma de lei noul 80,000, adică comerciii, Arbitrii se rorii pronuncia în ultimuli resortă şi conformi titlului ali 3-lea, din
optii-deci mii lei noui.
Art. 30. La expirarea societăţii, sii în casii legea procedurei civile (cartea 1V).

de disotuţiune anticipată, adunarea generală,

după

propunerea

consiliului de administraţie,

regulâză modulă de lichidaţie şi numesce unulă sii mai mulţi lichidatori.

Pentru executarea, acestora, sub-semnaţii a-

legii domiciliulă legalii în Bucuresci, la biurouli

direcţiunii societății,
_ (Urmâză numele fondatorilorii.)

i

DECRETU

=

“ŞI STATUTELE SOCIETÂŢEI ACȚIONARILORI CĂILORU FERATE ROMÂNE

|
CAROL

(1872)
I, Prin graţia, lui Dumnegei

ința naţională, Domnii ali Românilora,
La-toţi de fagă şi tittori, sănătate;

şi vo-

- Asupra raportului ministrului Nostru secretară de Statii la departamentul agriculiurei,
comerciului şi lucrărilorii publice, sub No. 6,380,
pe lingă care Ne spune spre sancţionare statutele
societății acţionarilorii căilorii ferate române ;
Avândii în vedere $ 14 din legea de concesiune a căilorii ferate din 21 Septembre 1868;
Avendă în vedere art. 18 din legea căilorii

ferate de la 24 Decembre 1871;

-

Avândă în vedere jurnalul încheiatii de con-

siliuli ministrilor

sub No. 5, de 12 20 Maiii

trecutii, pentru adoptarea acestori statute,

Ami decretatii şi decretămă ce urmâză:

STATUTELE
SOGIETĂTII AGTIORARILORĂI CĂILORĂ FERATE ROVÂNE

» TITLUL 1
Firma societățiă , reședința, durata şi objeo'tulă întreprinderii

ŞI

_ «Societatea acţionarilorii căilorii' ferate ro- .
mâne.»

.

$2
" eşedinţa Societăţii este în Berlin, însă, pria
decisiunea consilului de supra-reghiere, ea pote .

fi trlansferată la uni altii locii. Reședința consiliuuli de administraţiune şi a direcțiunii de
exploaare este în Bucuresti.

$ 3
Scopulii societăţii este construcțiunea, și esploatarea căilorii ferate române pe liniile:

a. De la Roman prin Tecuciii la Galaţi, cu

ramura, 'Tecucii-Berladi;
d. Do la Barboşi prin Brăila, Buzti, Ploesci,
Kitila, la Bucuresci şi Pitesci;

e. De la Pitesci prin Slatina, Craiova şi Tur=

nu-Severin la Verciorova (frontiera Austro-Ungară);

,

d. Ramura, ferată de joncțiune
a celorii duo

gare Filaret

şi Târgu-Vastei din Bucuresci ;

e. Ramurile garelorii de la Galaţi și Brăila

la porturile respective.

“Prin statutele de facă s'a fomnatii uă socie- arangeamentele

tate de acţionari sub firma::

'

Spre acestii scopă, societatea se șa sili a face
necesarii cu guvernulă română

şi cu foştii concesionari ai ciilori menţionate,
7
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Ea este autorisată a ceda la uă altă socie- vărsa
atunci la, subscripțiune 10%, din suma.
tate de drumuri de ferii comaplinirea
strucțiunea, liniilorii noui ale drumuriloriă șide con- Ssubscrisă,.
feri
române și do a încheia contractele necesarii, " Vărsămintele ulteriâre se vorii face după disposițiunile sprecia
Ş 4
Durata, societăţii nu se limită la uni
timpi
determinată,

TÎTLUL

II

le ce -va lua consiliulii de
praveghiere, Asupra primelorii acompturi suse
voră libera recepise provisorii]
(la numele pur- tătorului) cari rorii purta, semnătura unui mem:
bru

ali represintațiunii şi a unui membru din

consiliulii de supraveghiere ali societății; aceste recepise se vori schimba, după plata to.

tală a valdrei nominale în contra acţiuniloră

Fondi socială și acţiună-

$ 5
Fonduli: socială ali societăţii s'a
” visorii lă 52,340,500 talere sti fixată pro276,875
franci, şi se compune. de 523,405 „196,
acţiuni. de
100. taleri fie-care.
Acţiunile societăţii suutii
I
la purtătorii,
într'uă singură serie, Şi purtând cup6 emise
ne pentru uă primă serie de 5 ani Şi uni taloni
i.
Distribuţianuucă
ea noni seril de cupâne cu
talon sg va face totă-dâ-una la 5 ani în
contra presintării talonului respectivi, »_
Modelulă acţiuniloră, cupânelori şi ală taloneloră se va fixa de consilialii de Supraveghi
are.

$ 6
Fie-care subscriitorii precumii Şi succcesoru
lă
seil

societății,

o

Vărsămintele ulteridre se voră achita, contra

recepisei provisorii prin agentulii însărcinată cu
priimirea sumelor de răspunsi.

Tot-d6-una cândii va, fi cestiune în aceste
statute despre acţiunile societăţii, se ințelega
că recepisele provisoril voră ține locă până la
emiterea, acţiuniloră.
$9
Pentru plăţile asupra acțiunilori neefectuate
la scadenţă se vorii plăti interesulă „de intâr.
.
diere de 6%, pe ani.
,
a
Dea plata întârdiată, precumă gi acesa'a in.
”.

tereselorii de întârdiere menţionate, nu să va:
tăţii, din cari cea, din urmă trebue să fie fă.
cută celă puţinii cu patru săptămâni înaintea
termenului fixati pentru plăţi, acţionarii întâr-,
diaţi vorii perde tâte drepturile cari le suntii
fi efectuati după trei somaţiuniîn diarele socie-

legali este autorisatii a sărsa în loci
de acordate prin recepisele provisoriă corespuhdăbani în numerariiă obligaţiuni de 7
+, %, ale tre,
drumului de ferit românii emise tn
comun
Aceste recepise- se vorii daclara nule şi î.
D-lorii Dr. Strusberg, ducele de Ratibo ii de
r, du- val6re şi numerile lori se voră publica. fără
cele d'Ujest şi comitele Lehndorft, în
cele ducă
In loculii recepiselorit provisorii anulate, se
serii de

emisiune din 1868-69 şi din 1869—70 vorii libera,
şi vinde noui recepise în folosul
pe bas+ actului de concesiune sancți
de societăţii,
principele Carol ali României din 21 onatii
Noembre
Prisosulă recetelorii asupra, sumeloră pentru
(3 Decembre) 1868; asemenea şi cupân
ele de plăţile iutârgiate se va vărsa în fondulă
interese, cu scadența la 1 Ianuariă
de
1872, şi reservă ali socității.
”
tâte cupânele de interese cari -urme
ză cu talonulii val6rei nominale a, obligațiunilorii
$
10
respungătâre cu subscripțiunea, sa, de acţiuncoi,
Dividendele cazi mu rorii fi incasateîn tizapii
fiindă obligată însă a face acâstă vărsar
e
mentuli subscrierii şi pentru suma totalăîn mo- de patru ani, socotiți de la finele anului sca.sub- danţei loră, vorii fi proprietatea Bocietăţii,
scrisă,
Insă dâca s'a perdutii unii cuponi şi dâca, s'a
făcută avisi despre acâsta, la represintațiunea,

$ 7

Fonduli socială se p6te spori prin decisi
unea,
consiliului de supraveghiere până la suma
de

66,000,000

talere

seu 2417,590.000

franci.

Consiliulii de supraveghiere decide aseme
nea asupra sumei ţotale a fiă căria serii
de e-

societăţii în termenulii susă menționăti, suma,
cuponului se va plăti prin uă chiămare în cursulii anului care va urma după cet patru ani

stipulați mai susii, dâca în acestă interval
unii ali treilea, nu va fi presintatiă cuponuli
şi va â-luati

i valârea,.
A
Priimindă avisuliă despre perderea unui
şi ponii, societatea nu. este de loci “ținută cud'a,
verifica, identitatea purtătorului acestui cuponi
i
şi nu este responsabilă, despre plata sa. Rămâne
asupra posesorului şi deposedatului d'a regula
intre dânşii drepturile loră asupra cuponului
Subscriitorii acţiunilorii, cândă voră avea a în
litigit.
,
face asupra

misiune precum şi asupra, modalitățilori
termenelorii acestori emisiuni,

$ 8

lori uă plată in numerariă, vor
4

Nu se face amortisarea cupânelorii perdate,

.

LEGIUIRI ALE NISISTBRIULUI AGRICULTURĂ

ŞS

Asemenea, nici talânele perdute nu mai potii
|
Îi amortisate.
Remisa nouci serii de cupâne se face aceluia, care presintă, acţiunea corespunilătore,
dâca, talonulă ce i a fostii destinatii nu s'a
presintatii înaintea scadenței celui de ali duoilea cuponii ali nouci serii.

Insă d&ca perderea talonului sta dati măi

întâi în cunoscința cosiliului de suprâveghiere

şi cândă sta făcutii oposiţiune în contra remi-

sei nouci serii de cupâne,. acestea vori fi conservate până cândii drepturile asupra nouti serii

vorii fi regulate prin bună învoâlă sei prin ca-

naluli tribunalelori.

N
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|
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Fonduri de reservă, fonduri de renoire și
de amortisare conformă Ş 17 din vechia concesiune

$ 15
După expirarea anului întâi da esploatare
se va forma unit fondii de reservă, destinatii
a acoperi cheltuelile necesitate de casuri escepționale, precumii şi acelea causate cu imulțirea,

materialului mișcătorii ce se” va crede necesarii la finele anului ântâiii de esploatare.
In acestii fondi de reservă se va vtrsa:

a. Suma dividendeloră cari nai fostii rădi-

cate la timpi şi cari după
folosulit societății.

Ş 12

IV

$ 1) ai cădutii în

b. Suma capitalului constracțiunei remasă
disponibile după totala construcţiune şi inprovisorii suntă supuse. prescripţiunii, care tre- stalațiunea complectă a liniiloriă. .
bue să fie ccrută, de la jurisdicțiunea, unde reAcţiunile perdute acemenea, ca şi recepisele

$ 16

șede secietatea. Pe basa, sentinței do prescrip-

ţiune se va, face emisiunea, şi distribuțiunea unui noii numeri pe

comptulii

aceluia,

.

!

cerut-o,

care

2

După

espirarea primului anii de esploatare

se va mai forma âncă unii fondii de renoire

destinatii a, acoperi cheltuelile de schimbare a
şinelorii, traverselorii şi a, micului materiali,
ali catei, cupringendi şi schimburile, precum”

S15
Dâca acţiunile, recepisele provisorii, talâne
sâii cupâne, nu suntii perdute, ci numai stri-

şi acele spese de renoire a, maşinelori, tenderelorii şi vagânelorii de totii. felul,

asupra indentității lorit, represintațiunea, are
dreptulii d'a emite cu cheltuelele purtătorului

Pentru locomotire gi tendere:
-1. Schimbarea, vetrelori, a cazanelorii, cilinde, ţevi, arcuri, osii, râte, bandazge, frenc şi a
mușamalelorii de plâie.

cate, conservate însă în părţile lorii esenţiale,
ast-felă în câtit să nu existe nici uă înduoclă

și da distribui noui asemenea, titluri sub ace-

laşi numără

contra, predării titlurilorii stricate.

tututori cupeeloriă,
In totii casulii aceste prefaceri nu suntii în
sarcina, fondului de renoire de câtă numai atunci cândă ele vori fi fostă necesitate prin

Ş 14

întrebuintare, ră nu și cândă rorii fi provenite

din întrebuinţarea făcuţă de către întreprenori,

Biarele societăţii suntă:

furnisori etc.

j. Alonitorulii imperiului germanii;
9, Gazeta bursei de Berlinii;

„6. Monitorulii

Prefacerea, totală 2 coşurilorii vagonelorii, a,

nelorii şi întrâga, reconstrucţiune ainteriorului

Diarele societății

4. Gazeta de Colonia;
5. Presa de Viena;

2, Pentru vag6ne.

axcurilorit, osielorii, râtelorii, bandaselorii, fr-

TITLUL III

3. Curierulii bursei de Berlinii;

Aceste renoiri cuprindă mai cu semă:

Afară de sumele expuse în următoruli paragrafă, aparțini fondului de renoire tâte recetele

NR

provenite dinv îndârea materialeloră celori vechi
ale calei şi a materialului. mișcătorii.

din Bucuresci;:

Ş 17

7. Românul din Bucuresci;
8. Presa din Bucuresci.
N
Tote avisurile se rorii considera ca, valabile
cândă voră fi publicate în aceste optii diare.
Consiliulă de supra-reghere decide fie-care

Osebitii de acesta, se va rărsa în fie-care anii
la tondurile de resersă și de renoire uă sumă

vorii fi încetatit a apare sii de nu rorii fi neac-

se va, urca la suma de 5,000 franci de kilometru de linie în esploatare.

ccuivalentă de 1%,

(una la mie)

din capita-

scimbare. ulteridră a giarului sosietăţei, schim - lulă de construcţiune fixati prin actulii de conbare care se va insera în tote fiarele între- cesiune din %i Noembre (3 Decembre 1668)
buințate până atunci de densa, întru câtă nu până cândii fondulă formatii cu aceste vărsări
cesibile prin vr'uă altă causă.

Deca, fondulii susi gisii a atinsii acestă sumă,
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nu este necesariii de câtii a] ţine totii-d&-una
4. Uaa, din jumătăţile celorii%/, ale excedencomplecti şi

versemintele nu voriă reincepe de
câtă în casulii unei scăderi.
Ă

tului din xenitulii netă, cari remânii, în virtu-

tru renoire.
:
Pe timpii câtă fondulii susti numiti sc va ada

burzare cu midlocirea fondului de amortisare,
d6că, însă consiliulii de supraveghiere nu va
determina uni altii modii de amortisare.
Numerile acţiilorii. de rambursatii se vorii

Este reservatii consiliului de supraveghiera tea $ 18, după vărsarea de !/, în fondulii spe»
cialu de reservă,.
a decide cari sume din acestii fond se” vorii
Amortisarea so vaefectua ps cale de ramîntrebuința pentru reserve.şi cari din ele pen“

complecti, dividentele nerădicate ($ 10) sc vorii

vărsa la, fonâulii de amortisare ($ 19); şi cândii

acesta va înceta a mai
are,

fila casa de exploaĂ

fixa, prin sorți întruă şedinţă a consiliului de

supraveghiere, care trebue să se ţină în toţi
anii în luna, Apriliă, în presenţa unui notarii
însărcinată de a redipea. preseriptulă verbalii,

$ 18
„Afară de acâsta se va forma uni fondi spe- Acoste acţiuni rori fi rambursate la 1 Iuliii
următorii, după publicațiunea, făcută celii pucialii de reservă, destinati a complecta,
sumele cină cu două luni înainte de numerile eşite.
ce suntii a se plăti anualmente ca dobândi
şi
Rambursarea, acţiiloră desemnate

amortisare

disponibile după ce se va scădea dintrânsuli vărsemintele la fondulii
de reservă generală, la fondulă de renoire, conformi

la, dividende.
.
Cupânele acţiilorii declarate

.
scădute şi ram-

bursate, se vorii arde cu formalitățile expuse
$ 17, şi la fonculă de amortişare ($ 19).
Inainte de a face acâstă vărsare, va, trebui mai susii în privința tragerei,
Numerile acțiiloră scădute ce nu s'aii prea se scădea din venitulă netă:
sintatii pentru rambursare vorii fi în termeni

„1.

3% care conformii $ 46 suntă Ja
dispo- de 10 ani rechiămate anualii de către consisițiunea adunării generale,
Ă
lui de supraveghiere pentru a, provoca plata,
2. 20,250 franci pe kilometru pentru, tâtg
li- ori,
niile concedate.
aa
Acţiile cari nu s'aii presintată spre afi ram3. Sumele întrebuințate pentru rambu
rsarea bursate în cursulă anului care urmâză ultivărsărilorii făcute de guvernii în anii preced
enţi, mului apelă publicată, suntii fără valore; a- în virtutea garanţiei intereselorii,
câsta, va, trebui să, fie publicatii'prin consiliulit
de supraveghiăre
valabile. “

$ 19

care va indica numerile ne-

Societatea nu mai este supusă Ja niciuă rescțiunile suntii supuse amortisării, careva
ponsabilitate către aceste acţii; ea va, putea,
trebui să fie desăvârşită efectuată la, expirarea
însă permite prin uă resoluțiunea adunării getermenului pentru
care guvernulii

română

aa

cordată societăței dreptulă de esploatare.
Spre acestii scopi, se va, forma, după, expi-

rarea primului ani de exerciții, unii fondii de
amortisare, destinată spre a rescumpăra şi a,
anula tâte acţiile pentru expirarea, termonului menţionată mai susii.

nerale, sub titlu de

TITLUL

tății ($ 15), însă numai în casulii când

%ocie-

fon-

dulă de renoire ($ 17) vori fi în complecti.

rambursrea

par-

V

“Organisațiune și administraţiune

Se roră vărsa, la, fondul de amortisare:
1.. Interesele și dividendele nerădicate, cari,

după $ 10, vaă scădută în beneficiulii

favâre,

țiale a unei asemenea, acţiuni,

ş 20
Organele societăţii suntă :
„2. Representaţiunea, la Berlin,
b. Consiliulă de supraveghiere, totii la Berlin;
c. Direcțiunea, de exploataţiune,la, Bucuresci;

2. Recete provenite din vindarea vechieloriă
materii ale călei şi ale materialului mișcătorii,
d. Consiliulii de administraţiune, totit Lu Ba.
precum şi interesele fondurilori de reservă și | curesci
;
de renoire ($ 17), cândii acâsta, va, fi la unii
c.. Adunarea generale.
asemenea, puneti, în câtii, după ($ 17), nu mai
este loci de wlii spori,
3, Uă vărsare provenindii

din recetele de ex-

ploatare, vărsare care pe ani trebue să se urce
la suma, de una la, mie din capitalulii de con-

A.

Representaţiunea

ş o

strucțiune fixatii prin actul de concesiune din
Ropresentaţiunea se compunede duci mem21 Noembre (5 Decembre 1868),
bri, sai, decă consiliulii do suprareghiere gă-

,

|

prin sorți

la împrumuturile ce sarii
va urma cu începere din fliua, fixată, la, casa
pote precumii şi unii dividentă anualăcontracta
de 5% societății, și va efectua după val6rea nominală
din capitalul acțiunilorii emise.
Se va versa, la acesti fondă anualmente . către purtătorulii acţiunii în schimbuli ei.
Din diua fixată pentru rambursare, încetâză
patra parte a escedentului venitului neto aliiî
pentru acţia desemnată prin sorţi ori-ce dreptii
anului rămasă
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MINISTERIULUI

mare

mai

sesce necesari, unii numără

ALE

constatare prin unit preseriptă-verbali judi-

ciarii sâi notarial.
Durata, sersiciului, retribuțiunea şi tâte celealte drepturi ale membriloră representaţiunei
se vorit regula prin contracte ce se vorii în-

de

din membri representațiunsi
(21) sâia unuiadin membriiirepresentațiunei
şi unii impiegatii ali societăţii investiti de
s6ă notariolă cei
uă imputernicire judiciară:
se va fi dată de consiliulă da supraveghiere
ca, să participe prin procură la semnătura, firmei sociale şi sub condiţiunea, de a, adăuga la
semnătura sa uni anexă, certificândi procura.

de sti şi a unuia

membri, aleşi de consiliulii de supraveghiere cu

cheia, între dânşii şi consiliul

AGBICULIVREI

suprave-

.
ghiere. '
Relativii la numerulii facultativă ali memprilorii representaţiunei, duoi sâă mai mulţi
membri ai consiliului de supraveghiere poti,
după aprecierea sea, a fi aleşi ca membri Supleanţi ai represintaţiunei pentru unii timpi e-

şi a supleanţiloră lori este constatată prin unii
&xtractă legalisati din registru de comerciiit

consiliului de supraveghiere.
Membri consiliului de suprareghiere potii a-

societăţii se voriă legitima prin uă atestare sem, uni altii brestă prin
pată de representaţiune

“gală eu durata, funcţiunei loră, ca membri

Ş 23.
Legitimaţiunea, membrilorii represiataţiunei

ai care atestă numirea, lorii. Cei-alţi impiegaţi ai

semenea, în casă de absenţă stă de maladie a vetii de nominațiune.

unora, s6ii mai' multorii membri reglementari
"al representaţiunei, a fi chiămaţi de preşedintele consiliului de supraveghiere, să de su-

pleantulă săii, spre a se ocupa de afacerile re,
presentaţiunei.
EI ai cualitatea, în faca celorii d'a treilea,
(des tiers)

pentru conducerea afacerilor re-

presentațiunei, fără a, fi obligaţi d'a

constata

impedicarea unuia din membri representațiunel, nici delegarea de putere făcută loră de
preşedintele consiliului de supraveghiere.
"In timpulii duratei funcţiunel lorit,ca, mem-

bri ai representaţiunci, membri consiliului de

suprareghiere încetezii a mai face parte din acâsta. Pentru timpulă de activitate în care ci
exerră drepturile şi dâtoriele membiloră regulaţi ai representaţiunei; ei priimescii diurne
şi cheltueli de călătorie eventuală a, căruisumă
& fixată de consiliulii do supraveghiere,
Motuşi insă cifra, onorariiloră celorii mai

înalte atribuite membrilori regulaţi ai repre-

sentaţiunei nu se va putea spori.
Pe dată count membru supleantii alit repre-

sentațiunci încetâză de a fi membru ali con-

siliului de suprareghiere, incetezii de uă dată
drepturile şi detoriele stle ca membru suple-

antii alii representaţiunei.

B. Consiliul

Ş 24
.
Consiliulii de supraveghierese compune celi

, upucinit de 10 şi celă multă de 15 membripucinii

leşi dintre acţionari, şi din cari 5 celă
trebue să aibă domiciliuli lorii in România,
Resoluţiunile- consiliului de supraveghiere
sunti valabile dâcă celă pucină 4 membri sunt
ori presinți sc representați.

e
Unii membruală consiliului de supraveghicralit
pâte fi represintată prin uni altii membru area

consiliului de supraveghiere, care urmeză a
.
uă procură înscrisă, 2 căreia semnătură trebue
să fie Jegalisată de unit oficerii publică,
Nici uni membra ali consiliului de supra-

veghiere nu se pâte însărcina în acelaşi timpi
cu mai multii de 2 representaţiuni.

-

$ 25

5

Ție-care membru ali consiliului de suprave

ghiere trebue să posede cel puginii 20 acţii
cară în timpulii sarcinei s6le urmeză a fi depuse
Nu
1.
9.

Ş 22

de supraveghiere

în casa societăţii,
suntii eligibili: ,
Impiegaţii societăţii;
Minorit,» persânele sub epitropie şi acei

Representaţiunea, administreză tâte afacerile cară vorii fi suspendatii plăţile lori şi nu se
câtătimpi aceste afaceri nu vori
voră fi regulată cu desăvârşire cu creditorii

societății, pe

fi atribuite prin statulă de facă

regulamentă

la competinţa

sâi a consiliului

de

sâă prin ună

adunării

supraveghiere,

generale

ori a con-

siliului de administraţiune, sâii direcțiunei de

exploatare

în Bucuresci.

Representaţiunea, subscrie firma sociale a
societăţei.
:
'Tâte declaraţiunile, tâte actele, trataţiuni şi

negociațiuni ce va face, scii va încheia representațiunea, angageză pe societate ori cândii
pe lingă firma sociale a societății se va a-

dăugaşi semnăturile a duoi membri at represontaţiunți sâă a unuia singurii din membri

:

loră.

3, Persânele cari nu suntii în deplină poss-

siune a drepturiloră lori cisile.

Ş 26
Consiluli de supraveghiere alege în fie-care
anii ună preşedinte şi ună vice-președinte.

Pentru validitatea, elecțiunei este de trebuia.
ță că ca să fi avutii loci cu majoritate absolută. Preşedintele dirige mersulă atacerilorii,
priimesce şi deschida corespondenţa, convocă

.

13
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adunarea,

invită

Ş 29

membrii a, asista la, acesta,

adresânâu-le câtă va fi posibili uă circulară
înscrisă indicândiă, d'inainte objectuliă adunărei
şi dirige deliberaţiunile, Vice-preşedintele, în
casă de impedicare a preşedintelui, are în tâte

circumstanțele aceleaşi

drepturi şi dâtorii ca

„acesta,

şi

liulii de supraveghiere ali, societății acţiona-

riloriă căilorii ferate romănen şi care pe lingă
acesta, pârtă semnătura preşedintelui, sii a

4

Ş 27
- Consiliul de supraveghiere se adună regulatii la fie-care 4 luni în diua fixată prin uă
deliberațiune anteridră ;

Tote declaraţiunile, tâte actele, tratate

negociaţiunile ce consiliul de supravegiere face
s€ii închee în speciali, aii putere de lepe îndată
ce vorii fi investite cu firma sociale: «Consi- -

.se adună

însă afară

de acesta de atâtea ori câtii preşedintele va
crede necesariă , si și dâca patru membri o

voră cere, ar&tândă motivuli.

| locoţiitorului sii şi a celorit duoi din membrii
consiliului de suprareghiere.

Pentru

exerciţiulii tutulori drepturilorii a-

signate consiliului de supraveghiere în : paragrafuli, acesta contra celorii (ai treilea (tiers)
s6ii acelorii ce voră representa dreptul acestoră din urmă, consiliulii de supraveghiere nu

Reunirile ai locii în generalii la Berlin; șorii are trebuință de nici uă altă legitimaţie

putea însă a fi convocate

asemenea. de către

preşedinte 1a Viena sei în Bucuresci,

.

Resoluţiunile nu potii fi valabile de câtă nu-

mâi cândi suntii adoptate
solută,
”

cu majoritate ab-

In casii de împărţire a voturiloră, votulii
preşedintelui este preponderentii. In prisinţa,
voturilorii se procedă după prescripțiile $ 41.
Dâcă se facă proposiţiuni de representaţiure

a cărora, urmeză a se lua uă resoluțiune, şi

decă, membrulii consiliului de supraveghiere
ară fi participati ca supliniate la proposiţiunea,

de

câtii de ună certificati notarialii s6ă judiciarii,
stabiliti pe baza negociaţinuei întreprinse, prin

magistratul sii notarnlii care va, certifica identitatea, pers6neloriidin cari consilulă de supraveghiere este compusă precumii şi acea, a

președintelui sâii loco-ţiitorului sti.

-

-$ 30
Consiliulii de supraveghiere este autorisatii
a încredința gestiunea, şi supraveghierea 6recărorii afaceri speciale In comitete compusede

representaţiunei, elii va, urma a se ahbține de la unulii singurii sâi de mai mulți din membrii

-votă în acâstă

cestiune.

săi, (ase vedea $ 34).

$ 31.

$ 28
Consiliulii de supraveghiere are tâte puterile
concedate şi tâte obligațiunile impuse de lege
unui consilii de supraveghiere alii unei societăți de acţionari, pe câtă timpii aceste puteri

şi obligaţiuni nu vori fi fostii transmise consiliului de administrațiune și în speciali di-

recţiunea de esploatare din Bucuresci.

Sub reserva unei restricțiuni eventuale, afa-

cerile următâre *i suntii particulari reservate:

1. Fixarea vărsărilori a se face asupra, acțiuniloră şi emisiunea lori.
2. Alegerea tutulorii membrilorii representațiunii şi stabilirea, tratatelorii de încheiată cu

dânşii, precumii şi comunicarea instrucțiunilorii

relatire,

,

.

3. Aprobarea, îngagiamenteloriă impiegaţilorii

societății pentru acelea, cari conţinii sit uă durată mai mare de trei ani ori unii salarii a-

Membrii primului consiliuli de supraveghiere
se vorii numi pentru ună ani în adunarea generală constituantă. După acesti timpii alegerea celorii 15 membri ai consiliului de supra- .
veghiere va avea locii pentru 5 ani; în durata,

acestui period de 5 ani, trei membri vorii eşi
în fie-care anii. Până ce ordinuli eşirei se va
stabili vorii decide sorții. Membrii eşiți suntu
reeligibili. .

|

In casulii eşirei unui membru înaintea, expi-

rării mandatului săi, va avea loci unii votit
noi, însă numai pentru timpulii ce remâne până

la realegere. Deca vacanţa se va face în unii
altii momentii de câti acela fixati de adunarea generală regulată, alegerea se ra face prin

[membrii consiliului de supraveghiere, dâră nu-

mai pentru timpul ce rămâne pân la viitârea
adunare generală regulată.

Ş 82

nualii de 2000 taleri, saii mai multii.
4. Aşedarea unei a duoa cale.

5, Fixarea staturilori de venituri şi de cheltueli ce suntă a se presenta de representațiune.

6, Fizarea inventariului şi a bilanţului, sub
reserra aprobaţiunii guvernului.
7, Determinarea cifrei de dividende anuale.
8. Concedarea de pensiuni, gratificațiuni, remuneraţiuni sâii ajutâre către membrii repre-

sentațiunei sti locoţiitoriloră lori,
9. Înființarea de sucursale,

-

Partea de retribuţiune atribuită mennbrilorii
consiliului de supraveghiere se ra fixa de prima
adunare generală regulată care va succede ao
dunării generale constituante,

C. Direcția de exploatare
Ş 33

Direcţiunea

exploatărei din Bucuresci diri-

ge exploatarea şi construcțiunea căilor,
.
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Toţi cei-alţi acţionari nu poti fi represintați

-- D, Consiliulă de administrațiune:

de câti prin împuterniciţi, actionari ci €nsuși
Persânele de sexuli femeescit suntii excluse
a participa în persânăla adunările generale.

Ş si
Consiliulii de administraţivne în Bucuresci

„$ 89

este compusii celii puginii de trei şi celii multit

de cinci membrii. Aceștia vorii fi aleşi de meri-

brii consiliului de suprâveghiere dintre aceia,
cari voră avea domiciliulii loră în România.

$ 35
Consiliul de administraţiune, în comună cu
direcția

exploatărei, este intermediarulă între

societate și puterea centrală şi între delegaţii
sti stabiliți în România, pe câtii timpii nu voriă
fi cestiuni ordinare de construcțiune şi de exploatare cari

sunti

în singura

competinți

direcţiunii de esploatare.

a

$ 36

Potiz lua parte numai la adunarea generală,
acei din acţionari cari rorii depune celi pu-

cină la optă gile înainte de adunare acţiunile
lori în casa societăţii. Numerile acţiunilorii depuse suntă marcate cu roșu pe uă listă aședate
după
cute
spre
bru

numerile curente şi aceste inscripţiuni făsub controluli: unui impiegatit desemnati
acesti scopii suntii veriticate de unii memali consiliului de supraveghiere.
”

In acelaşi timpi fie-care. acţionarii trebue să

dispună uă listă în dublă expedițiune semnată,

de dânsuli și a numirilorii certificatelorii scle
nominative sti a acţiunilori sâle din cari una

se depune în arhivele societăţiişi cea-altă in-

Atribuţiile organelor sus-numite
ale societății și raporturile între densele, voră fi întru
totii, ce nu este prin statutul de facă, determinatii prin ună regulamenti emanată de la
cousiliuli de suprareghiere.

vestită cu sigiliuli societăţii şi constatând depunerea, făcută cu indicarea numărului roturilorii i se va înapoia, Acâstă piesa

servă

de.

cartă de admisiune la adunare și pe basa ei
se va preda purtătorului, la intrarea sa, uni
numără determinatii de buletine de rotii cari
sunți investite cu timbrulii societăţii.

S 37

Poe temeiulii remisei acestei liste în dublă
expediţie, va, avea loci restituirea acţiunilorii
:
corăspundătore.

Adunările generale ale acţionarilor se voră
ţine la Berlin sâă întruniă altă oraşii desemnatii

torităţilorii guvernului scă celorii comunaii, asupra depunerii acțiunilor făcute în mâna lori

E. Adunarea

generală

Numai singure certificatele formale ale au-

de consiliulă de supraveghere. Ele se convâcă,
de consiliulii de supraveghere prin 2nunciuri
publice de duoă ori repetate, din care celii
dWântdiii urmeză să apară în jurnalele socie-

tăţii, celii maă târgiit cu 15 dile şi mai de vreme cu duoă luni înainte de diuz adunării.
Data reunirei adunării este:

potii ține locă de disposiţiuni reale făcute în
mâinele societaţii.
- $ 40

Este permisă la, fie-care „acționarii a se înlocui prin unii împuternicită, luati din numărul

a. Pentru adunarea, ordinarăla alii duoilea tri- celoră-alţi acţionariși ale căruia împuterniciră
sunti stabilite prin uă atestaţiune demnă de
mestru ajit fie-cărui eserciţiii;
IV. Pentru adunarea extraordinară, atâtii de credinţă, şi înscrisă, fie de uni membru ală readesea pe câtă se va judeca, necesarie de con- presentațiunii , fie prin ună funcţionarii autosiliulii de

supraveghiere

si

de

celă

puginii

gece acţionari cari posedii minimum a, cincea
parte din tote acțiunile emise, cu coudiţiune
d'a, încunosciința, prin înscrisii scopulii acestei

[94

conrocări și a depune acțiunile loră în casa
societăţii, In acastii din urmă casii, adunarea
gencrală, urmâză a aves loci în termenulit de
patru săptămâni după depunerea cererii.
33

Sub reserva preseripțiunilorii $ 89, toţi acționarii sunti autorisaţi a lua parte în pers6nă, sii prin represintanţi la adunările generale.
Magistraţii, asociaţinnile, minorii, personele
sub epitropie şi femeile văduve, poti fi razplasate prin represintanţii lori legali, cândit
chiară aceşti represintauţi nu voriă fi acționari.

risatii a, aplica unit sigilii publicii. Ac6stă împuternicire urmeză a îi depusă celi multii cu
trei dile înainte de adunare in biurouiii societăţii; legitimaţiunea, posesorului împuternicirii
trebue să fie egalmente compusă după modulii

prescrisii la Ş 34.
Membrii

consiliului

sonți la adunarea

de

suprareghiere

pre-

generală se pronuncie asu-

pra, recunâscerii imputerniciriloră cari nu sari
fi transmisii după modulă prescrisăi,

Ş 41.
Preşedintele consiliului de supraveghiere este
investită cu preşedința adunărilorii generale;
în absenţa sa, președinția este exercitată de
unulii din locoţiitorii sti, şi în lipsa acestui
din urmă, de unii altă -membru 2lă consiliului

|
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de 'supraveghiere.

Preşedintele

dirige
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PUBLICE

delibe-

e. Asupra emisinnii de împrumuturi;
„. Asupra anulării resoluțiunilori adupărilorii generali antoridre;
ie
uni, se va, întrebuința scrutinulii secretă prin
9. Asupra disoluțiunilorii societăţii;
midlocirea buletinului de voturi, pe dată ce
Resoluţianile menţionate sub alin. 5 și g nu
S'arii ivi uă objecţiune câtii de mică în contra l6gă pe societate de câtă atunci cândă uă aori-cărui altii modă de scrutinii propusi.
semenea propunere sarii face de ui majoriResoluţiunile sunati adoptate sub reserra dis- tate, represintândă celii puţinii pe cele 3/, ale
posiţiunilorii$ 43 cu majoritatea absolută a, voturilorii presinte la adunarea generală sci
membrilorii presinți. In casti de împărţire avo- represintândiă ele- raai multi.de jumătate a caturiloră, sorțulii decide cândit se va trata, des- pitalului socială.
,
a
pre elecţiuni; în tâte cele-alte casuri votulii
=

raţiunile, determină ordinulii resoluțiuniloră,
precumă şi moduli scrutinului, Pentru elecţi-

$ 44

* preşedintelui este preponderentii.
D&că pentru uă alegere nu ese la primuliă

Asupra

deliberaţiilorii fie-cărei adunări ge-

vândă alt scrutinului uă majoritafe -absolută
ori: împărţire.de voturi, acei cari aii obținută nerale urmeză a se dresa.uniăi procesi-verbali
celi mai mare numări ali sufragielorii suntii judiciarii s6ă notarială, la care se va alipi, semuă nomenclatură, a acţiosupuşi unei alegeri mai restrînsă şi în numârii nată, de preşedinte,
nariloră presinţi, represintaţi în adunarea, gedublu ali persâneloră ce ai să alâgă.
Zr

nerală.

42.

La adunarea generală ordinară, representa=
“ţiunea are de uă-dată cu depunerea bilanţului
a înfăgişa unii raportii asupra, situaţiunii afa: cerilorit societăţii, pentru eserciţiată espiratii,
şi după acâsta, va avea locă alegerea membrilorii consiliului de supravegbhiere.
:
Consiliulit de supraveghiere are a verifica

bilanțuiă fie-cărui ani comercială.

„Consiliulă 'de supravreghiere, trebue a face
in adunarea generală, uni raportii asupra re-

'" sujtatului verificării bilanţului,
„-

Consiliul de

"representaţiunii.

suprareghiere

-

a

dă

absolutoriii

e

$ 43

Acesti procesă-verbală este valabili cândit
este semnatii de preşedintele ssii cel pucinii
de duoi acţionari. Anexarea la procesulă-verbală a împuterniciriloră acordate nu este necesarie,
-

=

TITLUL

VI

Bilanţă, dividende

-

-

Ş 45.

„ Exerciţiuli este anulă civile curenti.
La finele fie-cărui anii representaţinnea faca
inventariulii şi stabilesce bilanţulă.
În bilanță se trece Ia activa tote recotele anului trecutii, după valorea lori reală, crean-

țele de totă felulă, după. suma torii nominală,
şi în casi d'a

fi câtii do puginii nesigură vo-

Adunarea generală decide cu putere de lege tarea loră, so va trece după uă prețuire consciinți6să făcută de consiliulii de supraveghiere,
pentru toţi acţionarii societăţii: .
a. Asupra proposiţiunilorii făcute în intere-

Chârtiile cu cursii variabilă nu vorii fi eva-

pâte lua uă decisiune asupra propuneriloră făcute de acţionarii isolaţi, de câtu numai atunci
când ele aii fosti comunicate prin scrisii con_siliului de supraveghiere celii pugini optii (ile

“Din contra, se vori trece la pasivă: capitalulii acţiunilor, fondulii de raservă, de reinoire” și de amortisare, cheltueli:e de organisa-

sulă societăţii de către consiliulii de suprave- luate de câtă după cursul ce aii avati în moghiere sâii de către acţionarii isolaţi. Nu se mentulii stabilirii bilanţului.

înaintea publicaţiunei celei Wântâiii făcută spre

a conrocă adunarea generală în cestiune, în
care casii aceste propuneri rorii fi coprinse în
gisa publicaţiune.
DE
.
D. Asupra sporirii capitalului sociali peste

țiune şi de administraţiuue, în particulari tote
cheituelile de reparaţiune şi prefacere
lori, ale materialului mişcătorii, ale
lori, pe câtii acestea, nu vorii cădea în
fondului de reînoire, coprindendu-se

a căiclădirisarcina,
încă şi

câteva, cheltueli uitate ia finele exerciţiului
E
suma fixată la $7 şi asupra emisiunii de obli- precedenti.
Din recetele unului stabilite precum sa disă,
gațiuni peste cifra capitalului sociali fixatii.
i
e. Asupra, modificărilorii sei adițiunilorii la se scade mai "nainte de tâte:
a. Pentru formarea fondului de reservă și
statute în alte casuri, afară de cele arătate la
alin. b şi c, şi numai cu învoirea guvernului de reinoire, sumele fixate prin $ 17 pent cândi

ferate "menţionate la $ 2 şi săvârşirea lorii, pre-

fondulă astii-felă constituitii va ajunge la suma
de 5,000 franci pe chilometru ali resoului în
exploatare, şi în casii cândii prin cheltueli
făcute .în comptulii stii va fi rescădutii sub cifra

cumii şi asupra înroirilorii ce suntii de făcuti
.
cu vechii concesionari; - -

fixată;

7
o.
română;
d. Asupra convențiunii .ce este a se încheia
cu gurernuli

—

românit

pentru

reluarea

căiloră

fixată, până cândii se va atinge din noi cifra|

Ş
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"8. Pentru formarea, fondului de amortisare,

a desemna pe membrii comisiunii de licuidare
prin care urmâză a, se face acâstă licuidare..

suma, fixată prin $ 19 No. 3..

|

Disoluţiunea societăţii cu. tâte acestea nu
pte area, locii fără uă deelarațiune făcută prea

_$ 46

labilă. guvernului români.

Din venitulii nctto rămasă după aceste de-

TITLUL

ducţiuni se va, pune. mai ântţiu trei la sută
la disposiţiunea adunării generale, care decide
de întrebuințarea, lorii,
-

"Suma

AGRICULTUREI

” Disposiţiuni transitorii |

venitului netto ce mai rămâne după

acestă, deducțiune este consacrată la repartițiune între acționari în proporţiune cu cifra, ac-

VIII:

|.

„sa

ționariloră' lorii întruni dividendii care se urcă |, Până la inseripţiunea, societăţii în registrulă .
-la suma de 20,250 franci pe chilometru, pen- de comereiii, tâte afacerile societăţii se vorii
tru tote liniile concedate, pe câtit adunarea geberală
nu va -dispune de uă parte a acestei
sume pentru plată de interese stii pentru amortisare a împrumutărilorii contractate.
Dâcă, după complectarea acestei sume rtmâne âncă unii escedentii, din venituli netto,

acelit escedentiise ra întrebuința la rambur-

sarea către guvernul românii a sumeloră plătițe de densulii în anii precedenţi pentru ga-

regula de membrii consilului de supraveghiere
ce suntă a se numi de subseriitori în prima adunare generală constituantă.
-

Adunarea generală constituantă a, acţionari-.
lorii se va ţine imediatii după publicarea ace-:
stori statute,
|
„Acestă publicaţiune va servi pentru acționarii societăţii de conrocare la adunarea gene-

xală şi nu va fi nevoie pentru acâstă adunare.:
generală nici de publicațiuni nici de termene
fie considerate ca purtătore de interese.
tixate, conformii Ş 37 alu statutelorii „Şi nici După rambursarea acestori avansuri ale gu- „de veri-uă altă convocaţiune.
ranția promisă, însă fără ca, aceste avansuri să

sernului

români,

unii

cuartii

din

acestă

usce-

dentii se va, vărsaîn fondulii de reservă specială.
Din cele-alte trei cuarturi, uă jumâtate se
va consacra spre a întări fondulă de amortisare, şi altă jumătate se ra plăti purtătorilorii
de acţinny, dreptii dividende şi suplimentare.

$ 47
Dilanţele anului se voriă publica prin jurnalele societăţii în primele ș6se luni cari suc-

cedă anului espirată.

a

$48
Plata dividendetoriă suplimentare se va face
în fie-care anii, celă mai târgii la 1 ulii. -

sa
Disposiţiunile

concesiunii

din 21 Noembre

(3 Decumbre 1868) şi acele ale convențiunii incheiate cu guveruuli,pe basa legii din 24 Decembre 1871,
precumi în fine şi disposiţiunile reglementului anexatii Ja legea în cestiune, suntă obligatorii pentru societate pe tâtă

durata concesiunii şi trebue a fi aplicate de tâte
organele stle,
.

* TITLUL VII
Disoluţiunea societății

850
Adunarea gensrală care decida legalmente
disoluțiunea, sosictăţii urmâză.în acelaşi timpii

In acâstă adunare generală va, area locii ale-

gerea membrilori

consiliului de supraveghiere.

Primulă consilii de supraveghiere

acestă adunare generală,

alesii de

constituantă are pu-

terea d'a decide şi da pune în executare cu
putere de lege pentru toți acționarii, adăogirile şi tote schimbările la statute, cari arii pu-

tea să pară, necesarie spre 3 fi trecute în registru societăţii. Pentru priimire do asemenea
adăogiri şi schimbări, este de ajunsti ca, declarațiunea, să fie semnată numai de doui membrii ai consiliului de suprareghiere, atestândii

că Statutele voră area, prin priimirea acestori
adăogiri şi schimbări, putere de lege pentru:
toți subscriitorii.
Ş 02
Prima adunare generală are facultatea, în
câsi de a nu procede ea însăși la alegerea celori 15 membri ai consiliului de supraveghiere,
de a nu alege de câtit 4 membri şi a da pria
ună totii putere membriloră aleşi de a complecta pentla 15, prin propriulă loră votit,
numtrulă membrilor consiliului de supraveghiere.

Membrii aleși în acesti; modi la consiliulii

de supraveghiere trebue să răspundă la acelea-şi exigenţe cari suntii prescrise în statute
-l pentru membrii consiliului de supraveghiere.
Membri consiliului de suprareghiere aleşi în
adunarea, generală constituantă aii puterea, de
a alege representaţiunea şi pentru a desemna

pe delegaţi, a le da împuterniciri şi a" acredita,

$ 53

-

„Contractulii socială precum e recunoscutii
aici de toţi, este încheiatii de toți acţionarii

.
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* societăţii.
Părțile eontractante, în virtutea, u- cestorii statute, textuli legiloriidin 21 Sep-

“mei declaraţii speciale scrisă,
ai subscrisă de

tombre 1668 şi 24
late de basă.

: mili6ne, trei-sute patru-deci mii 'cinci-sute taleri, şi aii vărsatii asupră fie-cărei acțiuni sub-

tamentu'ii agriculturei, comerciului şi lucrărilori publice este însărcinatii.cu aducerea la.
îndeplinire a decretului de facă.e

. astă-dli totalitatea capitalului sociali, urcându, se 1a, 52,340.500 “taleri, adică cinci-deci şi două

: scrise, precumii este recunoscută aici de toţi,
: suma, totală prin transferarea unui numării egală do obligaţiuni ale căiloră ferate, precum
"se prescrie ]a $ 6 cu cuponuli de interese cu

„scadenţa la, 1 lanuariii
mătâre şi talonulii,

1872, şi cupânele
Pa

ur-

NE
$ 54
.
„* In casă de înduo€lă asupra înterpretării a-

Decembre

1871

trebuescii
„

- “Ministru Nostru secretării de Stati la depar"Dată în Sinaia, la 19 Iuniii 1872,
-

.

Ministru secretară da Stati la
departamentulă agriculturei,

CAROL...
-

-

comerciali şi lucrăriloră publice,

DR

_

N: Creţulescu.

MODIRIOAȚIUNE:
7

LA STATUTELE SOCIETĂȚII ACȚIONARILORU CĂILORU FERATE
a

ROMÂNE, COPRINDENDU DISPOSIȚIUNILE RELATIVE LA EMISIUNEA -

a

ACȚIUNILORU DE PRIORITATE.

(Trecute în registrulă de comerciă ali tribunalului regălădin Beriin, la 15 Noembre 1872). .

„Decretă No, 1971 din 2 Iidie 1873).
„2 In conformitate cu disposiţiile $ 39; litera C,

In cele-alte, relativă la acțiunile de priori-

rate române, şi în virtutea plenipotenţei acordată consiliului de supravegheire prin resoluțiunea adunării generale, din22 Iunii 1872, consiliulii de supraveghiere, în unire cu comitetul

Liberit esta fie-care sub-seriptori a vărsa d'uădată primele 40 %, din suma acţiunii, dobân- |
dindi dreptiide bonificaţiune de 5%, pentru :
sumele vărsate peste procentele prescrise şi

din statutele societăţii acţionarilori căilori fe- tate,se aplică disposițiunile $$8—13 din statute,

alesii de adunarea
1872, decide

generală

din 26 lanuariă

suplimentulă următoră la statute:

-Paragrafi adițională 1, la ŞŞ 5—13 din
„.

statule

Capitalulii societății se pote mări prin de:
cisiunea, consiliului de supraveghiere cu taleri
20,400,0002—76,500,000 franci în acţiuni denu-

mite, acţiuni de prioritate. -

Coansiliulii de supraveghiere decide asupra su-

până a diua scadenței lori.

Purtătorii acţiunilorii de prioritate participă
la tâtă averea, şi. beneficiile societăţii acționariloră căilorăi ferate române, proporţională cu

val6rea, acţiunilorii şi cu tâte drepturile de preferință, acordate acţionarilorii, prin disposiţiunile următâre:

-

:

Paragrafi adițională 2, la ŞŞ 19, 14—41
.,

"din statute

|

mel fie-cărei serii de emisiuni, câti şi asupra
1. În casă de emisiune de acţiuni de priomodalităţilorit şi termenelorii acestori emisiuni. ritate cu începerea celui dântâiă anii de e.
Acţiunile de prioritate se. confecționeză în serciţiii, care urmâză din momentulii începerii '.

titluri de 150 taleri (562,5 franci) la purtătorii
în numere curenţişi seemitii împreună cu prima

emisiunii, beneficiulă curati, care după statute

plata de patru-geci procente (40 */) la acţiu-

loră.

($Ş 41, 42 din statute), revine ca devidende sâii serie de cupâne pentru 10 ani şi cu uni ta- superdevidende vechielori acțiuni din produsali
lonii. Liberarea nuoei serii de cupâne, împreună căilorii ferate a garanţiei guvernului românii, :
cu talonulă, se face în schimbulii talonului res- se șa repărţi între acţiunile de prioritate şi
pectivă,. din 10 în 10 ani. Modelulii acționa- între vechile acţiuni precumii urmâză:
rilorii de prioritate ali cupâneloră şital6nelori
Din acel beneficiii priimesciă mai ântâiii purse va, determina de consiliulii de supraveghiere. tătorii acţiunilorii de prioritate,. emise opti
Consiliulii de supraveghierepâte decida ca după procente, din valrea nominală a, acţiunilorii
nile de prioritate, subscriptorii să fie scutiți de

-

-

-

După aceea se scotii din acelii beneficii 331/,%,

obligaţiune la plata posteridră,
şi că pentru cele din acelii capitală ali acţiunilorii de prioritate
40%, vărsate, să so elibereze titluri provisorii care este destinatii pentru amortisare în anul .
la purtătoră,
- „| respectivi ceea ce se face pentru plata unei
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„ extra-diridende

de 33'/,%, din

ALB

MINISTERICLUI

val6rea nomi- |:

AGRICCLTUREI

La amorlisaţiune

se afecteză 17,

proceută
se fi plătită la ac- .

nală a fie-cărei acțiuni de prioritate. eşite la din totaluli sumei de rambursatii,la care
sorţi

adaogă dividendele ce

şi de reambursatiă.

Din resti priimescă purtătorii vechilorii a€țiuni 50%, din capitalulii acţiuniloră lori.
Din escedintele ce mai remâne, şi care, după
$ 42 alii statutelorii, este de repărțitii, purtătorii acțiunilorii de prioritate priimescă 7, pur-

tătorii vechiloră acțiuni 3...

2. Decă în vre-ună ană venituli curati nu
va ojunge ca să împlinâscă purtătorilor
de

acţiuni de prioritate devidendele de 8 9, men-

ționate Ia 1, și purtătorilorii de acţiuni de prioritate, eşite la sorţi, extra-devidendele de 33'/,%/,
din capitaluli acțiuniloră, deficituli se va plăti
în urmă din venitulă curată alii anului sâi anilorii următori şi purtătorii de acțiuni vechi
nu priimescii dividendii inainte dea se liquida,
pe deplină acestă plată postericră,

Insă, până la terminarea şi panerea în ex-

sari

țianile de prioritate amortisate,

Relativii la amortisaţiune, consiliulii de supraveghiere decide ca să nu se termine înainte

de_25 ani împliniţi.

Ă

Sumele necesare la amortisațiune, ca şi ca. :
pitalulă emisă ali acțiunilorii de prioritate, se
vorii deduce la facerea, bilanţului.şi înainte de
constatarea beneficiului curatit ($ 42 din statute).

i

Pentru fio-cave acțiune de prioritate amortisată se va, plăti șaldrea ei nominală precum .

şi estra-dividenda
de 33*/,%, din valsrea ei no-..

minală, menţionată la 1 şi care se va prelua din beneficiul curatii ală anului precedinte.
Dreptulă la, acâstă estra-dividentă espiră sub :
aceleaşi condițiuni şi prescripțiuui, sub cari, .
după $ 19 din statute, acţiunile eşite la sorţi :

şi publicate își perdii valorea.
cestoi sporităa capitalului, celă multi până la
5. In casii cândi societatea sară disolra,stii”.
1, Zanuariii 1877, purtătorii acţiunilorii de prio- cândii averea, ci starii liquida inainte do a se .
ritate priimescit numai deridendele asigurate amortisa, totă capitalulii acţiunilorii de prio-:
loră de 3%, din eapitalulii nominală ali ac- ritate emise, amortisațiunea în moduli stabi- ..
țianilorii de prioritate,” precum şi sumele de- litii la. No.4 se va continua din produsulii vân-:
stinate pentru amortisațiune; aceste plăți se voră lărci fondurilorii sociale şi purtătorii acțiuni- .
faco din fondulă de" construețiune la care sa loriă de prioritate neamortisate încă voriă priimi :
ploatare a căiloră construite cu adjutorulă a-

adaogi din venitul liniilorii terminate acele
sume cari vorit prisosi după repărţirea dividendei

de coli multii.5 9, în favrea vechilorii acţiuni.
3.
cră
din
din

Plata dividendei de 8 9, se face la 1 Martiii,
plata superdividendei cventuali după $ 44
statute. Plata estra-dividendei.de 33i/,%,
eapitalulă acţianilorii de prioritate cşite la

din aceli: produsi: ali vângărei sumele arătate.
la No. 1 şi 4 şipentru acestea precum şipentru sumele de amortisatii în fiă-care anii vorii

avea la produsulii sângărei fondurilorii sociale

drepturi de preferință înaintea purtătorilorii de.
acţiură vechi.
-

sorţi se face în același timpi cu plata, acţiunilorii de prioritate cșite Ia sorți.

„4, Acțiunile

de prioritate se vorii

Paragrafă adițională 3 la Ş 33 din statute
Purtătorii de acţiuni de prioritate, conformi .

amortisa,

conformă disposiţiunilori $ 19 aliniatulii S, de

In espresiunile: amortisațiunea, se va... până
la finea. paragrafului şi tragerea la sorţi începe-cn ali auoilea -aniide esploataţiune, care
urmeză după giua începerei emisiunii.

disposiţiunilorii $$ 33—40 din statute, participii la adunărite generale cu aceleași drepturi
ca şi purtătorii vechiloră acţiuni şi posedă unii

votit pentru fie-care acțiune.

DEORETU
JURNALULU CONSILIULUI MINISTRILORU ȘI SPATUTELE SOCIETĂȚEI MONO- .
POLULUI TUTUNURILORU ÎN ROMÂNIA.
(1572)

CAROL 1],
Prin graţia îi Dumnegcit şi voința naţiona-

le, Domni ali Românilorii,
Ă
La toți.de facă şi viitori, sănctate;
Asupra râportului ministrului Nostru seeretară de Stati la departamentul: agriculturei,
comerciului şi lucrăriloră publice cu Xo. 7,258;

Avendă în vedere statutale societăţii anoni-

me întocmită de concesionarii monopolului tutunului, pe temeiulii art. 24 din contractă.
sub
denumirea «Societatea regici monopolului tu-

tunuriloră în România» ș

|

Avândă în vedere încredințarea ce se dă ca
capitalulă nominală de 25,000,000 franci pre-

vEguti la art. 7 din statute este subscrisă în
totalitate de acţionari şi o a patra parte vărsatii în casa, societăţii, şi cu acestii modii dis-

|
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posiţiile art, 10 din regulamentul societăţiloră

-

o

aăt

cuviințarea adunării generale a acționarilorii ;

.
anonime sunt îndeplinite;
că societatea, după art. 22, se administrâză de
Având în vedere jurnalulă încheiatii de con- unii consilii de administrațiune, uni consilii
siliuli “Nostru de ministri, în şedinţa de la G de esperţi şi uă direcțiune generală; că consi“Tuliă, prin care încuvințâză statutele societăţii liulă de administraţie, care are a corespunde
şi funcționarea ei în-ţâră; -.
cu guvernul, după art. 23, se compune din
Pe temeiul art. 5 din regulamentulii socie- 8 membri, din cari.6 numiţi din cinci în cinci
tățiloră anonime,
ani de adunarea generală a acţionarilori, și 2 Ami decretată și decretămi ce urmâză:
de către concesionari pe tâtă dutata, concesiuArt. 1. Jurnalulă consiliului ministrilori ci- nii, cari însă se potii revocaşi înlocui după
tati mai susă este aprobată.
trebuință; 6ră pentru întâiul periodă de ciuci.
Art, 2. Statutele societăţii regiei monopolu- ani, cei 6 membri eligibili, după art. 24, se voră
lui tutunuriloră se aprobă astii-felă precumă numi de concesionari; şi că guvernuli, după
suntă întocmite de concesionari și autorisămii art. 52, are drepti.pe lingă consiliulă de admifuncţionarea, ei în țâră sub direcțiunea, consi- nistrație a, numi ună comisarii care să asiste la
liului de administrațiune prevădută la art. 23 şedinţele sâle, ale adunării
generale şi a pridin statute.
veghia fidela executare a statuteloră;
|
Art. 3. Personalulă consiliului de adminiAvândii în vedere legea monopolului tutunului
strație pentru cei ântâiă 5 ani se va confirma, şi care nu contradice
înființarea acestei societăţi,
după ce va, fi notificată de concesionari.
precum şi art. 24 din condiţiile
aii serviti de
"Art. 4. Disposiţiunile prevădute în art. 11, basă la, licitaţie, cari autorisă pe ceconcesionari
a
12, 13, 14, 17, 19, 22 şi 23 din regulamentul înființa acâstă societate
cu îndâtoririle acolo
societățilorii anonime sunti obligatorii şi pen- prescrise şi cari suntit
prevădute în statute;
tru acestă societate şi le va executa, întocmai.
. Asândii în vedere declarațiunea înscrisă ce .
Art. 5. Ministru Nostru secretară de Statii a făcutii “D. directoră
alti băncei române că
la departamentulii agricultnrei, comerciului şi capitaluli nominalii
de 25 miline este sublucrărilorii publice este. însărcinatii a, aduce la scrisii de acţionari
şi de uă a patra, parte vărindeplinire disposițiunile presentului decretă. satii- în casa societăţii,
şi cu acestii modă disDatii în Sinaia, la 11 Iuliă 1872,
posiţiile art. 10 din regulamentulii societăţilorii
.
CAROL.
anonime, decretatii la Ianuarii 1868, sunti înMinistru secretarii da Stati la den
deplinite; că membrii consiliului de admini-.
partamentulă agriculturei, comereinlui și lucrărilorii publice,
strație se vorit numi în curenta lună, şi mai
.
Ă
.
A. Creţulescu.
înainte de finele -ci voră î notificați Ministe=
No. 14292.
rului, şi că pentru plata comisarului ce se va
numi de guvernii se îngageză a vărsa la Mi-

CONSILIUL MINISTRILOR.
Jurnală,

Astă-gi, Joui, la 6 Iuliă, anul

1672, în şe-

nisterii cate ștse mii franci pe fie-care ană;

Avândi în vedere că prin art, 2 din statute
de şi se treci către acâstă societate tâte drepturile şi îndâtoririle ce decurgă din legea mo-

nopolului tutunului în virtutea adjudecaţiei, totuşi Statul este asiguratii la, ork-ce abatere
a societăţii, căci ca, fiindii constituită de conculturei, comerciului şi lucrăriloră publice cu
pe temeiulă dreptului ce le acordă
- No. 7,209 şi statutele anexate de dânsuli, pre- cesionari,
contractută, guvrernulii pâte revoca autorisa-

diața consiliului ministriloră, luându-se în consideraţie raportuli Domnului. ministru ală agri-

sintate de D. directorii ală băncei române pen-

dată societăţii, pe temeiuli art. 23 din
tru societatea, anonimă înființată de către conce- ţiunea
regulamentii, şi chiamă la îndeplinirea îndâsionarii monopolului tutnnurilori în ţeră sub toririlorii contractului pe concesionari;,
„denumirea „Societatea regiei monopolului tuAvândi în vedere și opinia emisă de D. mitunuriloră în. România;»
,
nistru prin acelii referatii, cu care unindu-se
Avendă în vedere că după, art.2 din statute, consiliulă, încuviințtză statutele societăţii astasupră acestei societăţi se treci tâte dreptu- felii precumi s'au întocmitii de concesionari şi
rile şi indetoririle ce decurgii din legea mono- autorisă funcţionarea ei în țâră sub direcțiupolului tutunurilorii, în virtutea adjudecaţiei, fă- nea consiliului de administraţie, care se va concută prin licitaţie către banca României şi ban- firma, tndată, ce se va notifica de concesionari;
ca Franco-Ungară; că seopuli ei, după art. 3,
Eră comisarulă guvernului se ra numi după ce

este de a exploata monopolnlă tutunurilorii în societatea va fi constituită şi ra începe func15 aui; ționarea, ei.
|
E
că sediul şi domiciliulii ei, după art. 4, sunt
Disposiţiunile jurnalului de facă se.voră astabilite

țeră pe îatregă durata concesiunii de

în Bucuresci; că societatea; după art.6,
nu depinde de câtă de autorităţile române;

duce la îndeplinire de D. ministru respectivi
după ce ori fi aprobate de M. S. Domnitorul.
Ministri:.. Catargi, N. Kreţalescu, ge-

că capitalulă ei, după art. 7, este fixatii, lu
25,000,000 franci, împărțită în 50,000 acțiuni, neralii Florescu, G. Costa-Fora.
şi care se. va, putea. spori la trebuință cu în-

-

m

LEGIVIRI ALE, MIXISTERLULUI AGRICULTURSI

„SOCIETATEA

|

ce se va fi virsat 50%,
fie-care acțiune,

REGIEI MONOPOLULUI ZUTUNURILOR
ROMANIA

.

STANUNEB
TITLUL
Denominaţiunea;
-

Ie

”

sediulă, scopul
societățiă

și durata
”

„Art. 1. Se formeză uă societate anonimă română sub denumire de «Societatea regiei mo- Ropoluluiă tutunuriloră din România». - . Art, 2. Se-trecă către acestă, societate tote
drepturile şi îndâtoririle ce decuraii din legea,
monopolului tutunuriloriă din % Februariii 1872,

în virtutea adjudecaţiunii prin licitaţiune pu-

adică 250- frauciE
E

de.

:
a

Ele atunci. suntă transmisibile prin simpla *.
predare, .
.
IE
Art. 11. Acţiunile vori fi extrase dintruniă
registru cu matcă, numerotate și investite cu
semnătura, unui membru din consiliul de ad„| ministraţiane.şi a directorului. generală. Ele soră purta timbrul societăţii.
o.
Art, 12. Acţionarii nu suntii r&spundători
de câtii numai până la. concurenţa capitalului
"| fie-cărei acţiuni și nu suntii supuși la nici uă .

- 2 DIN

=

-.

altă cerere de fonduri,
.
MR
Art, 13. La emiterea acţiunilori 50 la sută
.
din val6rea fie-căria acţiuni (stii 250- franci.
ori lire 10) se vorii vărsa la casa societăţii în
-:
Bucuresci stii în mânele agenţilorii ei, la lo- :
curile indicate prin publicaţiunile speciale,
:
Insă, consiliulă de administrațiune va decide

dâcă t6te acţiunile vorii trebui emise de uă

dată. In casii cândă s'ar pronuncia penrtu uă
emitere parțială, elit va hotărâ epocele şi quantităţile 'ce voriă trebui emise în urmă.
.
.

blică, urmată la 3, Mai 1872, către banca - Art, 14. Posesiunea unei acţiiuni trage după :
română şi banca franco-ungară;
sine adhesiune la statutele de facă şi la tote."
Art. 3. Societatea aro de scopii exploatarea modificările ce ar putea primi în urmă, după
„monopolului tutunurilorit în România pe întrâ- uă prealabită, înţelegere. între societate şi guga durată. a concesiunei, adică de la 5, Au- vernă.
e
Se
:
gustă 1872 şi până la 4, Augustii 1887, şi aArt. 15. In casă cândă uă nouă chiămare
cesta în conformitate cu convențiunea încheia- „de fonduri arii deveni necesariă peste acei 50
tă de guvrernulii românii cu susit glisele bănci la sută, vărsaţi la îuceputii, acâsta se ra aun18 13 Mai 1872..
E
:
cia celi puginii cu ducă luni mai nainte priu -.

Art, 4. Sediulii şi domiciliuli societăţii suntă

stabilite în Bucuresci.
PE
“Art. 5. Tote publicaţiunile privitâre pe so-.
cietate se vorii face legalmente prin - Monitorul oficialii din Bucuresci, prin (iarulii Times

*

diarele menţionate la art. -5. .
Art. 16. Consiliulii de administraţiune, când

i sari proba că uă acţiune s'a perdută de
bună credință sâă că din întâmplare s'a disturs,

pâte proceda la anularea, şi înlocuirea ei, cu
condițiune însă de a face mai dinainte cuno-

din Londra Şi prin Journal des Debats din
Paris.
a
scutii intențiunea ce are de a, recurge la, acâstă
Art. 6. Societatea nu depinde de câtii de au- măsură pirn trei publicaţiuni succesive inserate ”
toritățile române. .
”
la, diarele arttate la art. 5.
.

TITLUL

Art. î3. In lipsă de vărsământi

II

Fondulă sociali, acțiuni, cărsământă .
Art.

7.

Capitalulă

socială

este

fixat

ne de 10 la sută pe ani.

la

25,000,000 franci sâă L. 1,000,000. Cândii spo-

rirea, acestui capitală ară deveni necesariă, a-

dunarea generală a acţionariloriă va fi chiămată
4 o autorisa. .
Art. 8. Capitalul sociali este impărţită în
50,000 acţiuni de câte 500 franci si L, 20
fie-care,
.
Societatea

asupra ac-

țiuniloră la termenile hotărâte, dobânda pentru fie-care di de întârdiere va fi în proporţiu-

ra fi prin urmare constituită în-

tre acei ce suntă sâii rorii deveni mai

târgii

“propietari ai gisolori ăcţiuni.

Art. 9. Fie-care acţiune dă dreptulii la uă

“parte proporțională în proprietatea activului
socială şi în beneficiurile întreprinderii,

|

Societatea este în drepti a exersa uă acţiune
personală în contra întârgietoriloriă sâii kezașilorit lori. Ea va putea, asemenea, afară de
urmărire personală stii împreună cu ea, pro-

cede la vindarea acţiunilorii întârdiate: spre
acestii sfârşită, numerile acţiunilori se vorii
publica prin giarele arătate la art. 5.
De la a 15 qi după acestă publicaţiune, afără numai decă în acelii interralii se va fi plă-

tită capitalul şi dobândile, societatea, fără
punere în întârdiere şi fără alte formalităţi
ulteridre va fi in dreptit de a proceda la vindarea acţiunilorii prin

duplicata, chiarit

suc-

cesivii prin părți, la bursele din Bucuresci,
Paris sâii Londra,

prin midlocirea unui agenti

Dobândile și dividendele fie-cărei acţiuni se de schimbi, (agent de change) pe comptulă
plătescă valabilemente purtătorului titlului.
şi în risiculii și pericolulii intârdietorului.
Atr. 10. Acţiunile oră fi Ja purtătoriă îndată
Art. 18. Titlurile acţiunilori ast-felă ren-

-

DS

_
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ICE

dute devinii nule de dreptă şi se ori
libera
cumptrătorilorii

noui. titluri Purtând numerile
- celoră anulate.
Prin urmare, ori:ce acţiune care
nu va purta
menţiunea, regu
a vărsă
la
minte
tă
lorii ce trehuiaii
făcute, va, înceta, de a mai A
admisă la, negociare sei la t?ansportii.
IE

Art. 19. Intrebuinţarea preţu
ă vindării,
după deducerea, cheltueleloră şirilor
a dobnâdiloriă
dâtorate, se va

,

DP

143

vine valabilă până la stârșitulă
respundătorii de cinci ani.* - periodului co.. |

.
Art. 25. In consiliulă de admin
joritatea, va fi tot-d6-una, comp istrațiune, mausă de. Românţ.
Art.

26. Fie-caro administratori e. dâtor
ă,
în cele optii dile de la numirea,
sa, să depună în câsa

societăţii 100 acțiu de ale acest
ei
societăţi, cari vori sta, “inalniienab
ili în -totă
timpulă funcțiunii

sele.
A
Art. 23. Administratorii nu
tele fixe, ci priimesciă aloca a apuntamen.
ţiunile autorisate
va exista ; prin art. 38
şi 40 lit. e,
a
Art, 29.

opera începând prin vărsă:
mintele- ele mai: vechi exigibili.
Deficitul va
fi

în sarcina, întârdietorului , dâcă
ti
Art, 20. Veri-ce acţiune este indivisibi

escendentuliii va aparține.

.

|
Preşe
le, - de către membri dintele 'se alege pe uni anii
consiliului.şi din sinulă lori
cu majoritatea simplă a, glasu
prietară pentru fie-care acțiune. Moste
rilorit.
nitorii,
a casă de paritate de voturi,
creditorii sâii cei cu drepturi asupr
-glasuli : săă
a
unui ac este preponderâ
ționarii suntă detori a fi representaţi print
ntă.
”
r'uă
„In
casti de
singură pers6nă.
!
IE celi mai în absență a preşedintelui, membrul
„Art. 21. Capitalulii sociali eate
Yverst
ă,
"li
înloc
uesco
.
în specială
a
Art, 29. Consiliulii de administ
destinată:
rațiune se
Societatea

nu

recunâsce

de

câtă ună pro-

a.A rescumpăra, şi plăti tutunurile
găsescii în eră la, cultivatori şi negu ce se
ţători,

după indicaţiunile și limitele legii de la,
Che Februarii 1872,
e
Ia
d. A face

buinci6se,

în străinătate cumpărătorele trespre a asigura serriciulii regulatit

alii regiei și desvoltarea, întreprinderii,

.
- e A înființa, magaziile, fabricile
şi manufacturele necesarii.
.
d. In fine, a îndeplini cu exactitate
tâte ingagiamentele luate de societate către
guvernă,

către publici şi către: terţiile persâne,.

TITLUL

III

întrunesce la sediulii Societăţii
de
teresulit ci o va cere Şi celi pugi câte ori inni uă-dată pe
lună. Directorul

ii generală aste
la ședințe, în cari însă nu va, dâtoriia, asista
avea de câtă
uni -glasă consanltativiă.
|
|
Art. 30. Deliberaţiunile consiliulu
i de ad-

ministrațiune se vorii lua cu
simpla majoritate
a membriloriă presenți.
Pentri. ca, consiliul de administ
raţi

une să, |
pâtă delibera valabilemente, prese
nţa, celă puGinii a, patru membri

Cu tote acestea, în
generală ari fi de ună
beraţiunii urmată, cliă
penda şi a convoca, în

este necesarie, .
casulii cândă directorulă opiniune contrariă deli- are dreptulă a o sus:
şedinţa unită, pe -mem-

brii consiliului de administraţie
impreună cu.
consiliuli de experți pentru a, reîn
țiunea. Prin derogaţiune la art. 34. cepe discualiniatulii 4,
şi pentru acestii singură casă
, experții voră
avea, dreptul de votă deliberati
să şi decisiunile se vorit lua atunci asemenea
c, Uă direcţiune generală,
cu simpla
major
itate a metabril
Art 23. Consiliulu de administrațiune
va, fi se vori număra şi exper ori presinţi între cari
compusii de optii membri, dintre cari
ţii.
:
suntu
Deliberaţiunile 'se constată prin proc
“numiţi, din cinci în cinci ani ; de .ese
ese-ver=
aduna
rea,
bale înscrise întruni registru ținu
generală a acţionarilor,
,
|
societăţii şi semnate de preşedintetiila şediulă
Banca română din. Bucuresci şi banca
şi do unii
co-ungară din. Pesta ror numi fie-care, fran- administratorii,
|
Art. 31. Consiliulii de administraţiune
tâtă durata concesiunei, căte ună membru pentru
are
alesii
urmă
târe
le
condi
țiuni
de dânsele, spre a le represinta în sinulit
:
coaa.
Eli
exec
ută
cu
siliului de administraţiune. Ele vorii putea,
serupulositate tractatele
voința lori, revoca şi înlocui representanţii după Şi îndetoririle contractate cu guvernulă românii;
loră,
V.
Eli
Axez
ă d'impreună cu comisiunile guArt. 24. Prin derogaţiune la art.
ntii, vernului preţurile de
cel şese membri eligibili din consiliuprecede
cumpărarea Şi vîndârea
lii
de
adtutun
arilo
ră în țâră; ministrațiune se vori numi, pentru
ec. Eli decide despre construcțiile
periodă de cinci ani, de concesionari, primulă
şi clădiO.
rile, despre arenfli și chirii, desprest
Membrii ce esi din funcţiune suntă tot-d6abilimentele,
fabricelo şi magaziile.
una reeligibili, o
i
d. Elă fiseză pe fie-care ană difer
În casă de vacanță a, locului veri
itele tipuri
cei șese membri eligibili, consiliul unui din şi clase de tutunuri ce trebuescă cumpărate
de admi- atâtiă în străinătate câtă
nistrațiune numesce provisoriii unii
Şi în țtră;
Adunarea generală, la prima căaltă mnembru, |: e. Eli îngrijesce pentru. asigurările în con-.
întru
nire,
tra,
focul
ui
atâti
a, imobililorii societăţii câtii
procedela alegerea definitivă,
care atunci de: şi a aprovisionărilo
rii şi a mobilierului;

Adiministrațiunea societății E
Arf. 22, Societatda se administrâ
a. Uni consilii de administrație, ză do:
b. Unii comitetă de experţi.

.

ze sa
nt came
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Experții nu ai lefă fixă, ei priimesci sumele determinate prin art. 33 şi 40, lit. C.

f. Eli protegâză şi susține, prin tâte midlâcele în a, sa putere, chiari prin dare de premii, desvoltarea culturei tutunului în ţeră; .
g. Elă ia tote măsurile posibile pentru stârpirea fraudelorii şi a, contrabandei
şi întrebuințză pentru acesti sfârşitii veri-ce agenţi,
h. Eli stabilesce cadrurile personalului s0-

Ei se adună

generală

de

după

convocarea

directorului

câte ori interesulă societăței

o

cere şi celă pucinii uă dată pe septEmână.
Adunarea loră se presidâză de directorulii

generală şi deliberațiunile loră ai numai uă
pe amplioiaţi şi valâre consultativă..
Art. 35. Direcţiunea generală se compune
hotărasce. salariele şi apuntamentele loră;
i, Eli hotărasce cheltuelile .generale de ad- din directorul generalişi din şefii de divimwinistrațiune;
.
.
!
- siuni ceruţi de servicii.
Art. 36. Ia casi de vacanță a postului de
k. Eli închee contractele şi alcătuirile de
cietăţii, numesce

|

şi revocă

directorii generalii, concesionarii
dreptulii de ală înlocui,

veri-ce natură, cumpără sâit autorisă a cumptra imobile sei mobile, autorisă cumpărarea

i

;

.

-,

işi reservă
aş

cesarii exploataţiunii ;
:
1. Eli reguleză întrebuințarea fondurilor

Directorulii generală e detori a depune în .
casa societății 50 acţiuni inalienabili pentru
t6tă durata, funcţiunilorii sle.
.
Garanţiile ce vor avea a depune şefii de :

m. Eli autorisă veri-ce retragere, trecere,
transportă s6ă alienațiune de fonduri publice

divisiuni şi cei-alţi amploiaţi se vori fixa de ;
consiliulii do administraţiune, ținendă compti :;.
de partea de responsabilitate ce convine funcționarilorii lori.
.
:
Art. 37. Uni regulamenti speciali ra de-:

materialelorii, machinelorii şi altoră objecte ne-

de reservă şi hotărasce plasamentulii fonduriloră disponibile;
şi valori ce aparținii societăţii.

n, Elu liberâză veri-ce chitanţă;

termina, cerculă de lucrare ală

o. Elii autorisă ori-ce rădicare de oposiţiune

consiliului de :

sâi de inscripţiune hipotecară, precumi şi ori administraţiune, ală comitetului experţiloră şi .
“[ală directorului generali, precum şi ca ope-::
ce desistare, fie cu plată, fie fără plată;
p. Elă autorisă orl-ce acţiune judiciară, rațiunea, lori mutuală în interesulă societăţii. :
Art. 38.. Val6rea mărciloră de: presenţă (Je- .
compromisii s6i transacţiune:
q. Elă trateză, transige şi sc Învoesce asu- tons de presence). va fide franci 40 pentru unii

membru ală consiliului de administrațiune, şi -

pră tutuloră intereselorii societăţii;

r. Eli se adreseză din propria, sa autoritate
cu

ori-ce

cerere

câtre

guverni;

,

de 20 franci pentru unii membru

tului de experţi.

Ă

a delega gestiunea aface"s, Elăesteautorisati
- ziloră, în totuli
să în parte, directorului gene-

ralu stii unui comiteti

TITLUL

specialii s6i la ori-ce

altă persână pentru casuri speciale și determinate,
t. Eli pâte emite, pentru trebuințele regiei
cfecte la, ordine şi cu scadenţe fixe;
u. Eli convâcă adunările ordinara şi extra-

ordinare ale acționariloră şi supune

ali conite-

1V

-. Inventariulă, compturile anuale, amortismentulă, împărțirea beneficieloriă
Art. 89. La 6 Augusti ali fie-căruia ani
se va face prin direcțiunea generală, inrentariulii generală ală activului şi pasirului socic-

bilanţu-

rile anuale precumi şi tote propunerile legalmente autorisate de statutele de facă;
v Şi în genere elii hotărasce despre tâte a-

tății şi se va transmite consiliului de administraţiune,
-

Acesta, din urmă cerceteză aceste compturi
mandatarii | şi$ le comunică celoriă trei delegaţi revisori pru-

facerile cari privescii administrațanea, societăţii.
Art, 32.

Administratorii

sunti

vădaţi la art. 49.
Art, 40. Produsulă netă scăgendi tâte sar-

timporali și revocabili al societăţii; ei nucontracteză prin gestinuea lori nici uă responsa-bilitate personală peste acea fixată de lege.
Art. 33. Comitetulii experţilorii se compune

cinile constitue beneficiulă.
- Asupra, acestui beneficii se va lua:
a. Optă la sută pe anii din capitalulii rărsatii, cari vori servi a plăti la 6 PFebruariii

de şese membri aleşi din 5 în cinci ani deadunarea, generali a acţionarilorii,

cuponulii corespuuidători.
b. O sumă egală cu acea rirsată asupra unui numirii de acţiuni precumi se arctă în ta-

” Prin -derogaţiune la articolii de facă, cei
ântâiă. experți pentru primulii periodă de 5 ani
sa voră numi de concesionari.
.

In casii

blouli următori :

de vacariță în comitetulii experţi-

lorii, consiiiulide administraţiune va numi provisoriă la loculi vacantă pent la viitorea adunare a acţionarilori.
_
Art. 314. Veri-care exportii'e dâtoră a de“pune in casa societăţii până în 8 dile de la
numirea, sea, 50 acţiuni de ale societiiții, cari
vorii sta inalienabili pentru tâtă durata func-

țiuniloră sele-

In 1873 1000 acţiuni de fe. 250 fr. 250,000

—
—

1874 1500
1875 2500

— 1576 3750

|

—
—

—

—
—

375.000
625,090

—

937,0C0

— 1877 .—

—

—

937.000

—
—

—
—

—
—

937,000
93'.000

15%8
1579

—
—

de transportată

4,993,009

|

In
—
—
—
—:
—
—
—

1980 3750

81
1882
1883
18894.
1885
1886
1887

—
—
—
—
—
—
—

acţiuni

—
—
—
—
—
_—
—
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Transportii 4,998,000 tea întrunirei ordina
ră
sti
extrao
rdinar
ă a ade fe. 250 în. 937,000 dunării
.

:
|
937,000
Spre acestă sfârşită, purtătorii de acţiuni
937,000 cari voescă a face parte de adunare vorii
de9374000 pune titlurile loră
sediulii consiliului de
937,000 administrațiune, cu la15 dilo
puginii înain937,000 tea gilei fixată pentru întrunicelui
rea, adunărei,
937,000
Lista membrilorii adunăret generală se
-va
937,000 ține la, disposiţiunea
ă acționariloră
cari |.
Totalii franci 12,500,009 arii dori să o consulte.tutulori
şi va, arăta, pe lingă

—
—
—
=
—
—
—

care sumă, este destinată
pentr
amortisarea, numele fie-cărnia acţionară, numărul acțiuîn 15 ani a tutulorii acţiunilor uîntre
prinderei. nilorii ce posedă.
c. Dupe ce se va deduce din produsulă
netă |. La întrunirea adunărei acestă listă va sta
sumele insemnate la litera a, și b,
se vori pre- pe biuroi.
leva, gece 1a sută în folosuliă administra
Art. 43. Veri-care mi mbru, presentiă la atorilorii
şi ali experțilorii, cari se vorii
împărţi pre- dunare, are 'dreptulă la atâtea glasuri de câte
cumă urmâză:
ori posedă 20
A

1. Representanţii concesionarilorii vorii
e-care câte unulii -la sută, sei împre priimi
ună doni
la sută...
i

„2. Cei-alţi ştse

membri ai consiliului:

vorii
împărți între ei patru la sută.
:
.
3. Comitetul experţiloră îşi va împăr
ţi celalți 4 la sută,
o
d. O sumă egală cu acea hotărâtă la
lit. 5,

şi calculată după acelaşi tabloă se va

acţiuni, sâii prin sine însuşi să,
prin delegaţiunea a unui sâi mai multori
membri ai adunărei. Insă număruliă glasuri
loră a
unui singură membru nu va putea, nicivă
dată
trece peste 20,
.
i
Art. 44. Nimeni nu pote fi represintatiă
în
adunarea generală; de câtă prin ună
mar.da-

tari care să fie şi densulii membru alii acestei

adunări,
,
Art. 45. Acunsrea. generală se întrunesce
de drepti la totă anul. la sediulă societă
ţei,
în cursulă lunei Octombre..
-

"spre a constitui: unii fondii de reser prelcva
prin îrgrijirea consiliului de aJmin vă, care
istra
se va plasa în modulii celii mai Siguri ţiune
ă şi în| Art. 46, Ea se mai întrunesce extraordinari
valorile cari i se .voră părea cele
mai TeCcg- de câte-ori trebuința Se va recunâsce prin uă
mandabile,
deliberare a consiliului,
. i
Lia, expirarea celui de ve urmă anii
Convocările se facii cu 20 dile înaintea înali concesiunei, acestii foniii. de reservă se
va, îm- trunirii prin uă însciinţare publicată, în diarele
părţi între cele 50,000 acţiuni de folos
arătate la art. 5,
iuţă
tion de jouisance) (art. 41) cari singure (acArt. 43. Adunarea este regulatii constituită
roră
avea acesti drepti.
cândă membri presenți sunti în numără
de 95,
e. Sumele ce vori mai rămânea se vorii în- fără a-numtra membri
i consiliului de adminipărţi dreptă Giridenti între tâte acţiu
strațiu
be,
şi când întrunescă în mâinele lori
ncle, fie
originale fie de folosinţă, precumiă
se va lă- vă a gecea parte a acțiunilori emise.
muri la art. 41,
Dâcă acestă îndouită condiţiune nu este în:
„Art. 41. In toți anii Ja, 30 Septembre
s. Y, deplinită după ântcia convocare, se va face uă
va avea locii tragerea la sorți a acțiu
nelorii A duoa la unii intervală de 15 dile celă pudupă tablouli arătatii la art, 40, lt. 5.
cinii. In câsulii acesta, termenulă între
data.
„ Aeţiuneloră 'eşite la sorţi se va rembursa,
la convocării şi data întrunirei se reduce la dece

6 (18) Februarii alii anului următori, întrega

sumă v&rsată asupra acelorii acțiuni împreură
cu cuponulă de dobânţi ajunsă la scadență
;
purtătorii acestori acţiuni vor priimi în schimbă
acţiuni de folosință cari uu vor mai avea creptă
la dobânda ză, dâră cari vorii avea dr pri le
dividendulă anuali pânt la fnele concesiunc
i

şi la împărţirea fondului de reservă art.. (40,
lit. d) şi & întregului activă ală. societății.

TITLUL V
Adunările generală

Art, 42. Adunarea generală, regulatii constituită, represintă totalitatea acţionariloră, .

ile.
4 Deliberările

membrilorii presenţi la acestă

a doua întrunire vorii fi valabile veri-care
ară
î număruli men.brilort Şi ali acţiuniloră tori,
însă numai asupra materiilorii cari eraă la
or
dinea dileia primei adunări.
o
Art. 48. Adunarea va fi presidată de pre-

şedintele consiliului de administraţiune,
Fuvcţiunile de scrutatori se rorii îndeplini

„de cei mai

tară acţionari presenți,
refusândă aceștia, de acei ce vină după sâăei, după
.
ordinul din

listă până la priimire,
Secretarii se numesc de binroă
Decisiunile se iai cu majoritatea glasuriloră
membrilorii prescuți afară de casurile unde
statutele ari cere uă majoritate specială.

Ea se compune din toți purtătorii de 20acțiuni celă puginii; lista lorii se va încheia de va Preşedintele hotărasce ordinea gilei după ce
lua avisulii cor:siliului,
“
consiliulii de administraţiune cu 10 gile înainNici ună objectii afară de acelea ce suntă
10

.
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delibera- !teloriăi de faciă voră fi supusejuridicțiunii
-tri,
bunalelorii ordinare ale domiciliului societăţii

ascultă raportulă preşedintelui a-

supra, situațiunei afacerilorii societăţii, delibe-

r6ză asupra bilanţului presentati, numesce administratori și experți, dâcă ra fi trebuinţă,
delibereză asupra, tutulori materielorii ce este

diâtorii consiliulii de administraţiune a île su-

pune , asupra, tutuloră propuncrilorii hotărite
de consilii a se pune în vederea âdunării, şi
îu fine asupra tutulorii modificăriloră ge ară
fi a se introduce în statutele de facă (ârt.14),
Art. 49, Adunarea, numesce trei delegaţi revisori cari xorii avea a cerceta şi a însoți cu
„ună raportii din parte-le, bilanţul presentatii
şi socotelele anexate ale anului viitorii; spre
"acestă sferşitii documentele necesarii lise voră
preda de direcțiunea generală -precum şi con-

dicile societăţii cu 15 gile inaintea

adunării

generale.
,
Art.. 50. Decisiunile adunarii luate conformi
statuteloră sunt obligatorii. pentru toţi acţionarii, fio absenţi, de opiniune contrarii
sâii incapabili.
:
Art, dl. Deliberaţiuaile se constati
prin procese-verbale semnate de preşedinte şi de majoritatea membrilorii biuroului. Copiilo dspă
aceste procese-verbale încredințate de preşedinte vorii servi de probă şi de justiticaţiune
în faga, terţiilorii persâne.

(art. 4). |
ă
Art. 54. Reclamaţiunile în numele interesului generalii şi colectirii alii societăţii nu se
vori putea porni împotriva consiliului de administraţiune sâi a preşedintelui săi, de câtit

numâiîn virtutea unei deliberaţiuni
a adunării
generale.

”

Art. 55. Veri-ce acționarii ară voi să pro-

vâce uă reclamaţiune de acestă naturăva î d6torii, cu 15 dile celi pucină înaintea, xiitârei
adunări generale a încunosciința despre acesta,
pe preşedinte prin nă comunicaţiune, Acesta
este dâtoria pune propunerea, la ordinea, qilei
a acelei adunări.
i
,
” Dâcă propunerea se respinge de către adunare, nici unii acţionarii nu o mai pâterepro-.:
duce înaintea, justiţii în interesulă său parti.
cularii,
.
,
i
Dâcă, propunerea se priimesce, aducarea
nu-

mesce unul

Nici uă notificaţiune individuală nu se pâte
face acţionarilor,
|
!
Art. 56. Contestaţiunile dintre guverui şi

societate se voră judeca, de 'tribunalele

nare ale domiciliului societăţii (art. 4),

ordi-

TITLUL VII
Licuidaţiunea

Art. 57. La expirarea societăţii, adunarea,

- Contestațiunile
consiliulii de administraţiune ună comisarii care,
afară a se amesteca în afacerile regiei,
va avea dreptulii de a asista la şedinţele stle pre-

generală, în urma propunerii consiliuluide administraţinae și după ce va asculta comitetul
de experţi, va regula modulă licuidaţiunii şi
va numi unuli: stii mai mulți licuidatori spre
a proceda la licuidaţivue cu concursniii di-

nare ale acţionariloră şi de a veghia la fidela
executare a statutelori de facă, precum şi a

rectorului generală,
!
:
In cursulă Jicuidaţiunii puterile adunării remânii neatinse, Ea are mai cu osebire drep-

cum și la adunările

ordinare

sii

extraordi-

convenţiunilorii şi învoelile lori între guvernă

şi societate.
In casti cândii i s'arii părea că în gestiunea,

!
.
!

stii mai mulți comisari spre a da -:

guvernului

Art, 52. Guver nuli Românii va numi pelingă

*
:

cursii. reclamațianii.
.
Notificaţiunile la cari pâte da nascere pro- -:
cedura se voră adresa numai acestorii comisari.

TITLUL: VI
Comisarulii

AGRICULTUBEI

tulă de a aprota socotelile licuidaţiunci și de
a libera chitanță pentru ele.

societății urmeză irepgularități scă abateri de

De la numirea

licuidatorilorii

incetză

pu-

terile și funcțiunile atâti ale consiliului de adla. stipulaţiunile fundamentale, elă va refera ministrațiune câtă şi ale comitetului de exAlinisterului agriculturei, comerciului şi lucră- perţi; însă și unii și alţii potiÎ chiărmaţi la
rilorit publice. Acesta, dâcă va fi motivii de a funcțiunile” de” licuidatoră.
interveni, va, cere explicaţiuni de la președin- Banca Romăniei,
tele consiliului de aiministrațiune și'i va coDirectorele generală, De Ilerz.
„unica obserraţiunile s€le.
S'0. vtdutii şi aprobatii în ședința consiliului
Art. 53. Tâte contestaţiunile ce starii putea ministrilor de la 6 Juli 1872.
nasce între asociaţi asupra, executării statu(L. $.)
,
E,
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„ŞI STATUTELE SOGIETĂȚEI FINANCIARDIN
E ROMÂNIA
7
|

CAROL 1,

(0877)
2

E

lă, Domni ali Românilori,

.

!

La toți de facă şi tiitori, sănătate;

».

Avândit în vedere statutele întocmite

numirea Societatea financiară, a Homâniei
;
Avândă în vedere jurnalulă consiliului No-

stru de ministri de la, 22 Decembre, prin care
- încușiințâză, statutele societății astii-felă pre„ eumă stai întocmită de fondatori şi autorisă,
fancţionarea, ei în țâră; :
,
Avendi în vedere încredințarea dată de represintanţii societăţii că capitalulii de 2,000,000
franci, prevăgdută la art, 7 din statute, este
răr-

satii în totalitate în casa societăţii;
Avendiă în vedere regulamentulii societăţilor
anonime cu care s'a conformatii şi acestă so-i

cietate în aceea ce privesce

îndeplinirea,

dis-

regulamentulă

so-

posiţiilorii 'prescrise la art. 2 şi 10;
Pe temeiulă art.

5, din

cietățiloră anonime citati mai Susii, .

i

ROMANIA

Asupra raportului ministrului Nostru secrefară de Statii "la departamentulă agricul
tu-"
rei, comerciului şi. lucrăriloră publice sub No.
|.
11,701;
pentru
instituirea, în țeră a societăţii anonime sub
de-

STATUTELE

SOCIETĂȚII FINANCIARE

Prin graţia lut Dumnegeii şi voința naţiona-

TITLUL I

- Numele, siegiulă şi durata societăţi
Art. 1. Casele:
„N. Germany et fii,

Aenelas

Germany,

“represintată prin D-nulii
A

ZIillel Manoacl; frații, represintată prin Domnulă Z. I. 2lanoach, .
Mae
* 8... Halfon et fii, represintată, prin D-nulii
Zosef ZIalfon.
A

TI. Jehedinţeanu.

1. 1. Nepropontes..
Jacques Poumayy.- -

aa

Sekiari Rodocanalii et Derousi, representati,

priu D-nulu $, Todocanali;

Praţii A. H. Elias, represintată prin Dom.
|
Stabilite în Bucuresci, în numele lori Şi ali

nulă Jaques Elias.

acelorii patru fundatori, stabiliți în străinătate,

Amii decretatii şi decretămă :

.
Art. 1. Jurnalulă consiliului ministriloră ci- ce "şi reserră dreptulii de aj asogia, și îu numele tutulori pers6neloră. cari în urmă - vor
> tatii mai susit este aprobatiă,
Art, 2, Se autorisă. funcționarea în țeră a putea deveni acţionari, constituă și formâză nă

societății financiară a, României instituită în societate anonimă sub nnmele de «Societatea
Bucuresci, conformii statutelori întocmite, sub financiară a' României» şi suntii şi remâuă:
fondatorii acestei societăţi.
direcțiunea consiliului de administrația
„

prevă.

futi la art, 21 din starute,

Art. 3. Disposiţiile prescrise la art. 7, 11,12,
13, 14, 21, 22 şi.23 din regulamentulă socie=

tățilori anonime se vorii îndeplini întocmai de
Art, d, Ministruli Nostru secretarii de Statii
la departamentuli agriculturei, comerciului şi
lucrărilorii publice va, aduce la, îndeplinire ordonanţa de facă,
Dată în Bucuresci, la 24 Decembre 1871.
acestă societate.

CAROL,

Ministru secretară de Stată la
departamentul agriculturei,
comerciului şi lucrăriloră publice,

:

”
mazare

TITLUL II
„ Capitalii sociali
Acțiuni

A. Creţulescu
|

Art. 2. Siegiulă şi domiciliul societăţii este

fixatii în Bucuresci. - :
Art. 3. Durata societății este fixată la 30 de
ani, cu începere din diua, cândii presentela sta- “
tute voră îi aprobate: de guvernul românii.
Societatea pâte crea atâtea agenţii sti sucursale câtii ya, crede necesariii, fie în RomApia fie în străinătate,

No. 2,237,

Art, 4. Capitalulă sociali este fixati proviSoriii la suma de franci şâse milione, divisatii
în .duo-spre-flece mii acţiuni de câte cinci-sute
tranci fie-care, *
Acestii capitalii va putea fi măriti prin crearea, şi emiterea -unorii noui acțiuni, dâcă des-

voltarea, afaceriloră societăţii va, permite,
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Ori-ce nouă emitere de acţiuni va fi reservată ântâii fondatorilorii societății şi rigurosă
subordonată, cerințelorii şi sancțiunii acţionnriloră, întruniţi în adunarea generală, în-modulii ce se va determina prin articolulă relativi la acesta.
|

„Art. 5. Societatea financiară a, României va
fi constituită şi va putea

începe

operaţiunile

Art.
| extrase

AGRICULTUREI

10. Titrele acţiuniloru suutiila purtătorii

dintrunii registru cu matcă, numerotate, semnate. de duoi membri ai consiliului -

de administrațiune și investite de timbruliiso-

cietăţii,
Aceste acţiuni vori purta şesn-decă

cupâne

de interese semestriale și trei-deci cupâne de

represintândi două treimi din capitalulii susii

dividende anuale. ,
Cesiunea, lori se operâză prin predarea
trului,
”

indă fie-care câte una miă acțiuni s6ii peste
totii suma de patru miliâne. franci, societatea

cietatea nu recunosce de câtii unii singurii proprictară pentru fie-care acțiune; posesiunea unel acțiuni atragededreptiă adhesiune la statutele ::

s6le îndată ce so vorii subsuri optă mii acţiuni,

ar&tată, adică franci patru miliâne.
Art, 6. Fondatorii numiţi la art. 1 sub-serieste de acumi constituită.

Art, 3. Val6rea acţiuniloră este plătibile:
Două-deci şi ciuci la sută sâii una-sută duot-

deci şi cinci franci pentru
Subscriere.

ti-

Art. 11. Ori-ce acţiune este indivisibilă So-

societăţii şi la decisiunile adunării generale.

Art, 12. Fic-care acţiune dă drepti în pro- Ș

prietatea activului sociali şi în partagiulă befie-care acțiune la neficiiloră la uă parte proporţională cu nu- ':
”

-

mtrulit acțiunilorii emise.

*

-

Două-geci și cinci la sută sâi una sută douănu sunt responsabili de :
deci şi cinci franci pentru. fie-care acţiune la câtiiArt.până13. la Acţionarii
concurenţa valorii acţiunilor loră,
1% Decembre 1871.
Art, 14. Drepturile şi obligaţiunile ce aRestulii de cinci-deci la sută sti dout-sute- ternă de acţiune urmeză titrulăîn verii-ce
mână ::
cinci-geci franci pentru fie-care acţiune va fi ară trece.

cerutu treptatii şi proporțională cu desroltarea

operaţiunilorii societăţii. după decisiunile consiliului de administraţiune luate conformă statutelor,

fără însă ca sumele cerute să trâcă pe-

ste două-deci şi cinci la sută, adică una sutădouă-deci şi cinci franci pentru fie-care acțiune, şi să îie exigibile înainte de trei luni din
diua cândă Sa, dată publicității acestă cerere
de fonduri.

Ori-ce sumă a căria plată

este întărgiată

Art, 15. Moștenitorii si creditorii unui ac- ționarii nu -poti sub nică uni preteztă pro-:
voca punerea de sigilii asupra bunuriloră şi
valorilorii societăţii sâii a cere împărțirea ori
licitarea, sâii a se amesteca în ori-ce chipi
în administraţiunea sca.
- Ei trebue să se raprte pentru eserciţiuliă

drepturilor loră la, inventariile societăţii şi
la deliberaţiunile adunării gonerale.

pârtă de drepti în favorea socictății ună interesă de dece la sutăpe ană, cu începere din

diua exigibilităţii, fără chiămare în judecată,
Art. 8. Nerespundândi v&rsăraântuliIa seadenţă, numerile titluriloră în întârgdiere voriă

TITLUL

III

Operațiunile societății

Art. 16. Operațiunile societăţii financiară a

fi publicate în onitotulii oficiale românii şi Românici rori consiste :
.
în alte două giare principale, ce vorii apareîn
1. A scompta ori-ce efectit de comereiii, bistrăinătate.
lete la ordini şi cu scadență fixă, purtâadă
Uă lună după accstă publicaţiune, societa- dont semnături, din cari una
cel puginiă cotea are drepti d'a procede la vinderea, acţiu- „mercială și plătibilă în România
;
nilorii pe comptulă, risculii şi periclulă celui
2. A efectua, pentru comptulii altoră socieîn intârdiere.
,
tăţi sâi pentru particulari ori-ce feli de plăţi
Acestă vtugare pote A efectuată fără altă stil acoperiri, şi a, face pentru
comptulii altuia
puaere în întârdiere și fără alte formalităţi veri-ce operațiune;
judiciare.
3. A priimi în deposită
felii de valori
Titrele acţiuniloră vândute devinii nute de în numerariă s6ă titruri, ori-ce
şi a ține compturi
drepti. Se va libera cumptrătorilorii altele curente cu rerk-ce corporaţiune

nuoi purtând aceleași numere, Ori-ce acţiune fără menţiune în
versămintele exipibile inceteză d'a
bile,
Măsurile autorisate prin acesti
împedică pe societate de a,exersa

timpii şi alte msnri

persâne;

, societăţi sâi

regulă de
4, A cumptra şi rinde efecte asupra străifi negocia: nătăţii ;
ÎN
5. A sumisiona guvernului şi primarilor

o-

articoli nn rașeloră din Romănia ori-ce împrumută; a lua
în același în intreprisă ori-ce contribuţiuni şi ori-ce lu-

de urmăriri legali,

-

Art. 9. Preţul veadării, minus cheltuelile,

se vorit ține în comptulă sumei ce dâtorâză acționaruli în întârlicre, care remâne respon-

sabile de diferință, decă este defizită, şi profită de excedentii de va exista” -

crări publice; a executa veri-ce învoeli' încheiate sti a opera cesiunea lorii;

- 0. A crea, sii comandita ori-co felii de în-

treprinderi,
brici, miue,

căi ferate, drumuri, canale, fai'uminări şi ori ce întreprinderi

industriale s6ă de utilitate publică;
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7. A cumpăra şi xinde imobile
atâti
i
pent
ru + Art, 24. Decisiunile 'cons
comptuli ei câtă şi pentru
iliulut suntă luate
comptulă altora;a după
împrumuta
majoritatea,
asupra

mărfurilorii,

colte şi imobile,

denreuri,

re-

7

TITLUL 1V |
Administraţiunea societiițiă
Art, 13, Administrațiunea,
societății se va
compune:
.
1. Din consiliulii de administ
raţiune;
2. Din direeţiune.
|
Art. 18. Fie-care admi
ratorii trebue să
fie proprietară de donă nist
sute acţinni, cari remâni inalienabile
pe timpuli fancțiunilori sâle
şi stai: depuse în casa
Societăţii.
Di
Art. 19. Membrii consilia
lui Wadministrațiune suntiă numiţi pentru
uni
ană;
numărulii
loră nu pote trece peste
dai-spre-gece, nici a
i mai

mică de optă.

Da
In fie-care anii, jumătatea,
membrilor formândă consiliulă se trag
e la, sorți ca să fie
reînoită.
Membrii ce esii suntă inâni
tii reeligibili.
Art. 20. In casulă cândă
S6i mai multorii administrato înlocuirea unuia
ri ară avea loci
în urma, unci
morți,

demi

siuni sâii altei cause,
consiliulă va: numi uni alta
la adunarea, primă, generală,lă provisorii până
ce va numi def.

nitivă,
Pa
.
Administrarorulii ast-feli numi
tii nu remâne
in exerciţiă de câtii până la
epoc
bua să expire fancţiunile celui a cândă trece înlocuesce;

elă are

aceeași putere ca şi cei-alți
membri ai
- cousiliului,
Art. 21. Prin derogarea art,
19, primulit
consilii de adminiatrațiune
cei 8 fondatori numiți la art,se va compune din
fondatori stabiliți în străinăt 1 £i de cei 4
laciă, şi a cărorii admitere ate, de va avea,
este asemenea prevădulă la același art. 1.
:
Acestii consilii va dura în
totii timpulii colori d'ântâiii 5 ani ai func
ționării. societăţii,
La finele anului ali
jumâtate din
administratorii fondatoricincvi:ileafi”, hotă
rită prin
Eorţi, şi încetâză funcțiuni!e
sele; coa-altă jumttate va fi prin faptii hotă
râtă da, se retrage
in exer
strațiune

membrii

membru

.

din consiliuli de

fară din
In acesti din
persona al6să trebue să fie acți urmă casă,
onară disei societăți şi agreată de majorita
tea, consiliulni de

administraţiune.

|

”

.

Art, 22. Membrii consiliului
de administra.
ţiune numescii între dânşii
pe fie-care anăuniă

preşedinte

pre-

In casti de paritate, votulii preşed
intelu
este
i ,
preponderantă,

|
Art. 25. Septe administratori
trebve să fie presinți ca delibera cel
| valabile; veri-ce decisiune, ca ţiunile
să pâtă
labilă, trebue să întrunâscă
cel pugini
voturi,

-

-

pucină
să fia
fi vapatru

IE
Art. 206, Decisiunile consiliulu
strațiune suntii constatate prin i de adminiprocese-verbale,
redigiate de secretarulă consi
liului, semnate

de președinte și

de-toți membrii ce ar
fi ă
luată parte la deliberara. .
- :
Art, 23. Consiliul de administ
puterile cele mai întinse pentru rațiune are
administrarea
afacerilor societăţii.
i
N
a. Autorisă, ori-ce sumisiani,
împrumuturi,
acoperire,
regii, exploatări, întreprinderi in.
dustriale şi ori-ce comandite.
.

Stipuleză condiţiunile gener
scomptului, împrumutului şi depos ale asupra
iteloră ca a
manetii (en nantissement.)
€.: Numesce directorul şi sub-d
principalii amploiaţi, fixeză trata irectorulă ,
mentulii lori

şi determină cauțiunea ce vorii trebu

i să verse
în casa societăţii drepti garanţie
degestiunea
loră,
d. Închee pe fie-care ană compturi
lece veră
trebui să, fie presentate adunării
generale, :
e. Fixâză provisoriă dividendele.
f. Reguleză întrebuințarea, fondu
ponibili, autorisă ' ori-ce Suscripțiu riloră disfiuni, vângtri, cumpărări şi schimbăue, acuiside efecte
publice, acţiuni şi obligaţiuni,
desch
credite şi de compturi; ori-ce avans ideri de
e cu depositii de valâre, şi în generali totă
contracte, transacţiuni și operaţiuni felulă de
şi de scompti; ori-ce compromise, de schimbă
rembursări de fonduri, ori-ce urmăr substituiri,
ire de înfiin-

țări de secuestru, chitanțe, accep
cări şi desființări de inscripțiuni tațiuni, rădi.
hypotecare,

9. Autorisă deca, crede convenabil
rârea imobilelorii pentru stabilirea ă cumpăsiegiului .
sopietiițel, dependințelorii . sâit
sucursaleloră
sâle,
„
:
N. Autor

isă represintarea societ
tribunalelorii sâă altoră autorităţi,ăţii înaintea,
fie în chiă- admi
va, avea ureptulă d'a se represinni- mări în judecată, fie în apărări.
:
ta
î.
Face
regle
mentele interidre ale societăţii.
altă persână după voia, luată,
dintre
Ş.
Autor
isă ori-ce cumpărări de mobile
consiliului de administrațiune scii
şi
a- ori-ce cheltueli necesarii pentr
consilii.
u

ciţiulii anului viitorii,

Fie-care

printr'uă

voturiloriă membriloră
senţi scii represintați,

și unii secretarii,

Art. 23. In cas de absență
dicare, preşedintele va & mom sâii de impeentâni înlocuit
prin celă
mai în vârstă dintre membrii presinți
,
7

instalarea biu-

rourilorii ele,

Art.

28, Consiliuliipâte delega
din puterile s€le unuia din membrtotii sâii parte
ii săi, s&ă
directorului societății. -

Art. 29 Membrii consiliului de admin
istra.
țiune nu contractă în puterea, fuacțiunil
orii lori
nică uă obligațiune personală, :
MR
" Hi nu respundă de câtă de execu
tarea man-

datului lori,

e

i

“

.
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de optii la sută asupra capitalului vărsatiă, di-

V

ferinţa,

pâto fi luată

din fondulii

de

resorră.

Inventarii și compturi anuală

- Dâcă din veri-uă causă 6re-care fondulii de
reservă, arii scădea din dou&-(eci Ia sută pre-

Art. 30. Anuli socialit începe la 20 Decembre (1 Ianuariii) şi finesce la 1%, Decembre
anulu viitoră,
:
,
Primulă exorcițiă va cuprinde timpulii per-

levările vorii relua, cursulii lori până cândii a-

cursii de la, data decretului aprobândi

statu-

câstă cifră va, fi din noi complectată; cu tote
acestea, se va preleva totit-dâ-una mai ântâiă
optii la sută pentru acţionari,

Intrebuinţarea capitaluriloră aparţinând fon-

"| dului de reservă se va regula de-către consi- tele până la 1%, Decembre, anuli viitorit.
La, finele -fie cărui ani, se va adresa sub în- liulă de administrațiune,
grijirea directorului unii inventarii generalii
de activulişi pasivulă societăţii.
Compturile sunti încheiate
de consiliulă
de
administrațiune; suntă supuse adunării geneAdunarea generală
rale, care le aprobă sâii le respinge şi fixeză
_
Art,
34.
Adunarea,
generală legalmente condividendele, după ce mai ântâiii a. ascultată
stituită, represintă totalitatea acţionarilorii.
raportulii consiliului de administrațiune.
Art. 83. Ea se compune din toţi acţionarii
Deca compturile nu suntă aprobate. în dată
adunarea pote numi comisari
. însărcinați cu co posedă celă pucini dece acțiuni, lucrândii
Î
examinarea lori şi Wa face ună raportiă la tn- prin ci Ensuşi scă prin imputerniciţii loră.
Cei ce ori voi să asiste în adunare -roră::
trunirea, viit6re,
-

TITLUL VIII

trebui să depună acţiunile lori:cu trei-(ezi dile

TITLUL

înaintea celei fixate pentru întrunire,

VI

Depositulă se va face s6ă în Bucuresci, la

Partagiulă beneficieloră

Art. 81, Beneficie!e societăţii se compună
din produsele neto ale operațiunilorii efectuate,
scădendu-se cheltuelile.
Ă
1, Asupra

acestoră

beneficii

se va preleva,

în fie-care anii cu preferință suma necesarie
pentru a servi acționarilorii dreptii interese de
optii la sută asupra capitalului vărsatiă,

» 2. Dece la sută, drepti reservă,

3. Ş6se la sută pentru fondatorii menţionaţi
la art, 1, şi cari compună primulă consilii de

administrațiune, Acâstă prelevare este perso_nală, şi inatienabilă transmisibilă moştenitorilori Jorii pe toti timpulii duratei societăţii.
4, Patru

funcțiune,

la

sută pentru

i

administratorii în

--

Prisosulă se va distribui acţionarilori, drepti
Gividendă.
Repartiţiunea se va face la 19 Iuniă (1 Iuliii) ală fie-cărui ani.
.

Art. 32. Ori-ce devidendii nereclamati

timpă de cinci ani remâne

rea societăţii,

în

prescrisii în favo-

TITLUL VII
Yonduli

de resevrră

Art, 33. Fondulii de reserră se compune din
acumularea sumelorii prelevate pe fie-care ani

asupra beneficielorii în executarea paragrafu-

lui ali duoilea de la art, 31.
Câudi fondulă de reservă va ajunge Ia duoădeci la sută din capitalulă vărsatiă, veri-ce pre-

levare ce ise afectă din beneficii încetâză d'a

siegiulă societăţii, stii în mâinele agenţilorii !
desemnaţi cu acâsta,în principalele oraşe ale

României şi în străinătate,

.

„ Recepisa nominatiră ce se libereză deposanțilorii arâtă diua în care sa făcutii depositulii.

Art, 36. Ori-ce acționarii cu dreptulii d'a a-

sista la, adunarea generală pte fi represintatii numai printrunii acţionari avendiă şi elă aco- .
laşii dreptii Va f admisii.
Art. 33. “Adunarea generală va area loci

pe fie-care anii la siegiulii societăţii, în curentulii lunci lui Apriliă.

Art. 33. Convocările

.

se rorii face cu dout -

luni înaintea iufrunirii prin anunciuri inserate

în principalele diare ale Românieişi în treicelii
pucini din cele mai răspândite din străinătate,
Aceste anunciuri vorii coprinde ordinea dilei
a adunării

generale,

Art. 89. Ordinea, dilei va fi hotărită de către consiliulir de administrațiune. Deliberărila
se vorii face numai asupra propureriloră emanândii de la consiliit.

Art. 40. Adunările generale sunt regulare=
mente constituite cândi membrii presenți represintii celii pugini cuartulii acțiunilorii emise,
Dâcă

în urma

primei

convocări

acâstă

con-

diţiune nu este implinită, se va anuncia imediatii uă a doua convocare,
In acesti

casii, termenulii

între

conrocare

şi

diua, întrunirii va, putea, fi redusii la optii dile.
Membrii

presenţi

la a duoa' întrunire

deli-

beră întrani modii valabilii, ori-care ară fi numărul” acțiunilorii ce represinti, dâră numai

asupra objectelorit ce erai la ordinea, dilei în .

prima convocare.

|

„Art: 41, Adunarea va, fi presidată de preIn casii cândi produselo unui anii pară îi şedintele consiliului de administraţiuue scă de
suficiente să asigure acţionarilori ună interesii către unii administratoră ce ta numi consiliulii,
mai avea loci,

,
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Doui acţionari presenți, cci ce vorii posede
mai multe: acţiuni, și în casă de refusti cei ceti

TITLUL IX

tare, voră fi chiămaţi a implini funcțiunile de

Ilodificări la statute

; vorii urma

după Crdjinea listei, până la accep-

scrutatori,

.

“Art, 15, Adunarea generală va, putea să aPreşedintele şi scrutatorii torii numi uni seducă modificări presenteloră statute, în urma
E
a
„Art. 12. Decisiunile sunti luate după ma- propunerii consiliului de administrațiune, modificări

cretari.

de fie-care 10 acţiuni, fără, cu tâte acesțea ,
ca unulit din ei să întrunescă maj multi de
câti 20 voturi, fio în numele săi propriii, fie

ca mandatară.

a

Votulii va fi secretii ori de: câto ori se va
cere de 3 acționari celă puginii, ce facii parte
din membrii adunării,
Art. 43. Adunarea generală ascultă rapor-

turile administratoriloră asupra situațiunii afacerilorii sociale.
-

- Ascultă, asemenea raportuliă comisariloră a-

supra situațiunei societăţii, asupra bit: nţului
și asupra, compturilorii presintate de admini-

Stratori.

.-

-

.

|

.

Discută, aprobă sei respinge compturile.
Fixeză dividendele,

Numesce

administratori

.

însă ce le va, crede convenabile,
Va, putea mai cu deosebire să autorize:
1. Mărirea capitalului sociali;
|
2. Intinderea operaţiunilori societății;
-3. Prelungirea, duratei sele;
,
În aceste diverse casuri, convocările vorii
trebui să indice în sumarii objectuli întrunirii.
Decisiunea, nu va fi valabilă de câti numai
cândii va întruni ducă treimi din voturile acționariloră presinți sâii nepresintaţi.:
Numtrulii membriloră presinți s6ă represintaţi va trebui să fie celii pucinu de uă treime
din acţionarii

cu dreptulii

TYPLUL X

ori de câte: ori se

presintă, ocasiune de ai înlocui.

Alege comisari însărcinați cu facerea, raportului prevEdutii la art. 30, titlulii 5.

Deliberă asupra propuneriloriă trecute 13, or-

dinea, gilei,

In fine, se pronunciă, defintivii asupra tutu-

lori intereselorii societății;
Si
”
Afarăde atribuţiunile conferate adunării ge-

ner
a acţionari
ale
lori, prima adunare generală
va trebui să fixeze valrea măreiloră de presență ce se cuvine administratorilori societății.
Art. 44. Resoluţianile adunării generale,

„lurte

conformi

statutelorii, suntii obligatorie

pentru toți acţionarii absenţi sâii disidenți.

Art. 45. Resoluţiunile adunării generale se

constată prin procese-verbale, înserise într'uni

registru specială şi sub-scrise de majoritatea
membrilorii.

Disolvarea, licuidarea

Art. 49.iIn casi cândiă societatea arii per-

de jumătate din capitalulii săi, disolvarea, pâte
fi pronunciată de adunarea generală înaintea
expirării termenului fixati pentru durată.

Disposiţiunile articolului 48 suntii aplicabile

în acestă catii,

„Art. 50. La expirarea termenului societății

Sci în casii de disolvare anticipată, adunarea geuerală va fi convocată după propunerea consiliului de administrăţiune pentru a regula modul de
licuidare şi a numi unul sâii mai mulţi licuidatori,

In cursulii licuidării,

generale suntii

stenței societăţii,

atribuţiunile adunării

aceleaşi ca, şi pe timpul exi.

mai cu deosebire dreptulii de a examiUi listă de presenţă, destinată a constata na Arecompturile
'licuidării şi da incuviinţa, orinumerulă membrilori: asistenţi Ja, aduuare și
_chitanţe şi descărcări,
numărul acţiuniloră lori, râmâne anexată pe ce Numirea,
licuidatorilori face să înceteze drepligă procesulii-rerbalii.ă
turile 2dninistratorilorii şi acele ale directoAcestă listă pârtă aceleaşi semnături.
.
:
.
frt. 40. Justificarea ce este de făcutii vis- rului.

a-vis de uă a treia pers6nă de deliberările adunării resultă din copie stii extracte certificate, ca conforme de preşedintele adunării, stă
în lipsă'i de unulă din administratori.

TITLUL XI
Contestaţiuni

Art. 47. Corsiliuli de aiministraţiune pote

conroca,

uă

adunare

generală -exiraordinară ;

în acestă casii convocarea trebue să aibă locii

cu 2 luni înaintea gilei fixată pentru întrunire.

Tote neințelegerile-relative la adunarea ge-

nerală ordinară suntii aplicabile adunăriloră ex-

tra: ordinare.

"

-

-

-

d'a asista, la aduna

rea generală şi să represinte ună cuartii din .
capitalulii socială.
"
Consiliulii de administraţiune rămâne de faptă
autorisâtiăi a lua, măsurile necesarii pentru executarea, decisiunilorii adunării generale.
.

joritatea, voturitoriă ; în casii de paritate, votuli
preşedintelui este preponderentă.
“Fie-care membru alu Adunării are uni votii

Art. 51. Contestaţiunile concernândi înteresele colective şi generale ale societății, nu potă

fi indreptate contra comitetului sâii unuia din
membrii săi de câtă în nmele masei acţionarilorii şi în virtutea unei deliberaţiuni a, aduării generale,

i

,
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recţiunii societăţii in România.
„_
Bucurescă 1% Augustit 1871,
Văduti şi aprobatii,N. Germany şi fii,
„n

:

Jacques

Poumay.

T. Mehedințeanu.

Veduti şi aprobati Hillel Hanoach fraţii,

a- |

legii domicilinlii în Bucuresci, la biurouli di-

AGRICUL/PUREI

»

Sekiari Rodocanaki și

Deroussi.

Vădută
şi aprobatii ZI. I. Negropontes.
a

-

Frații A. II. Elias,

„

S.

Halfon şi fii.

DECRETU
PENTRU CONTINUAREA OPERAȚIUNILORU SOCIETĂȚII DE ASIGURARE
DIN BRĂILA
(1871)

CAROL, 1,
Prin graţia lui Dumnedeă şi voința naţională, Domnii ali Românilorii.
Za toți de facă și tiitori, sănttate;
„_ Asupra raportului ministrului nostru secre“ tară de Statui la departamentulii agriculturei,
comerciulni şi lucrărilor publice sub No. 8,726;
Avendiă în vedcre statutele societăţii anonime
de asigurare Unirea, instituităîn orașul: Brăila,
în auulă 1861 cu decretulii princiară sub No. 420,
pe termeuii de cinci ani fermi;
Avândiăiin vedere ordonanța n6stră cu No. 1,560,
de la 9 Octombre 1666, prin care sa nutorisati

Ami decretatii şi decretămiă ce urmeză:
Art. 1. Jurnaluli consiliului nostru-de mi-

nistri citată mai susii este aprobati

de noi.

Art. 2. Se autorisă societatea anonimă

U-:.

mirea, instituită în oraşul Brăila, a continua:
operaţiunile sele.de asigurare în ţeră încă pe;

ună termenii de dece ani, conformistatutelorii-”

aprobate.
”
Art. 3. Disposiţiunile_ regulamentului socie-.:
tățilori anonime suntă obligatorii şi pentru acâstă societate, cu cari se va conforma întocmai.
.
Art, d. Ministru nostru secretarii de Stati

la departamentulii agriculturei, comereiului şi
(isa societate a'şi contiuna operaţiunile stle şi lucrăriloră publice ra aduce la îndeplinire de-

pe ali: duoilea periodii de cintă ani, conformă
art. 18 din acele statute;
|
Ă
Avânâii în vedere jurnalul încheiatiă de con-

siliulii

ministriloră, în şedinţa de la 28 Sep-

” tembre trecută, prin care .încuțiințeză continuarea societăţii încă pe 10 ani, conformă cererii făcută de acţionarii
ei, toti după statutele deja aprobate;
„Pe temeiulii art. 5 din regulamentuli societăţii anonime,
,

cretulă de facă.
Datii în Bucuresci, la 5 Ootombre 1871.
.
:
CAROL.

Ministru secretară de Statii la
depastamentulă agriculturei,
comerciului şi lucrăriloră publice,

.
-

N. Creţulescu.
No. 1,849

DECRETU
ŞI STATUTELE

SOCIETĂȚEI

ECUESTEĂ

ROMÂNĂ

(1872)

CAROL 1,

jinstituirea în eră, sub patronagiulă Nostru, a

societăţii de acționari sub denumirea SocietaPrin graţia lui Dumuedeiişi voinţa paţiona- ! tea
ecuesiră română;
,
1ă, Domni ali Românilori,
| Avendă în vedere jurnalul consiliului No-

La toți de facă şi viitori, stnătate;
stru de miniştri de la 24 Decembue, prin care
Asupra raportului ministrului Nostru seere- | încuvințâză statutele societăţii astii-felă precum

tară de Statii la 'departamentulăi griculturei, j s'aă întocmitii do fondatori şi zutonisă fucţio-,
comertciului şi lucrărilor publice sub No. 11.861. | narea ci în ţtră;
Arendă în vedere că capitaluii
societăţii este :
Avendii în vedere statutele intocmite pentru
I

CONEECIULUI ȘI LUCRĂRILORE PUBL
IGE
fixată la suma de 100,000 lei
impărțită în 500
acțiuni de 200 lei fio-care, din
Sa şi vărsată în casa societăți; cari lei 13,080
Pe temeiulă art. 5 din regulame
ntulă societăţii avonime.
!
Ami decretati şi decretămii
ce urme
Art. 1. Jurnaluli consiliu?oi minis ză:
triloră ci.
tată mat susii este aprobatiă,
Art, 2. Se antorisă funcţionar
ea tn țâră a
societăţii equestră română instituită
în Bucuresci, conformii statutelori intoc
recţiunea consiliului de administmite, sub diprovisoriă compusii din D-nii G. Canta rațiune
remberg, locotenentul-colonelii cuzin, C. BlaE.
Arion
, majoră Berendei şi T, Negropontes,
remânândi
ca consiliulă definitivă să se
confirme după ce
va fi alesi de societate tn urma
Art. 3. Ministru Nostru secre constituirii ei,
tarii de Stată

153.
Politica, este cu totul probibită.
E
d. Intreţinerea unui hipodromi pentru
cursele de -ori-ce categoriă, unde să se
pâtă
tinge Şi încuragia atâtă meritulii călăreț discâtii și qualitatea cailoră de întâia forţă,iloriă cari.
pe nedreptii şi în paguba tutuloră
ai stată
până

astăgi necunoscuți și alii cărui veniti im“portanti va contribui numai la îmbună
tăţirea,
stabilimentului ;
€. Manţinerea celă pucină a unui repro
ductori de preți la disposiţiunea ori-că
rui proprietarii de hergheliă, care ară voi
să'și tm-

bunătăţescă, rasa, plătind societăţii unii

drepti
fixati prin regulament ;
|
| f. Manţinerea cu plată a unui
ecurşer,
terinarii, potcovari, portară, slujitori etc., ves€ma stabilimentuluişi numaj pentru alui pe
exploatare.
Sa

la departamentul agricultur
Art. 3.
lucrăriloră publice va aduce ei,la comereiului şi
a societăţiieste nelimitată, dâră
îndeplinire de- nu va treceDurat
eretuli de fag.
peste 99 ani fără uă nouă autoDatii tn Bucuresci, la 31 Dece
mbre 1871,

“

CAROL.

„Ministru secretară de Statii
la departamentulă agriculturei,
comrciului şi luerăriloră publice,

N. Creţulescu.

va avea efectul de câtii cinci ani după pro-

No. 2415

nunciarea, sea,

——.

STATUTELE

SOCIBTĂTII EQUESTRĂ ROMÂNA

|

+

TOIUL
Denumirea,

scopulă,

“ risare; disoluţiunea, ' ei tnsă pâte
fi provocată
de cel puginii două treimi a numărului
de acţionari şi pronunciată de uă majoritotală
tate
de peste tret pătrimi. Chiarii atunci ea,
nu'şi

" Art, 4. După deciderea, disoluţiunii, consiliuli de administraţiune în ală 5-lea anii pro- :
cedă la vângarea, stabilimentului prin mezată
d€că restulii acţionarilorii cari aii fostii în con,
tra disoluțiunii nu vorii oferi a rescumpăra acțiunile existente.
:
|
„. Produsulă eşitii în casulii dăntâiă, după ce

se vorii plăti tâte datoriile până la complecta
liquidare, se va împărți în părți egale dupăn
u-

merulă acţiunilorii existente; 6ră în casuli de
ali duoilea, se va impărți cu aceleaşi condi.
țiuni numai după numărali acțiuniloră poseArt. 1. Sa creată în Româ
patronagii ală Inălțimei Sele nia, sub inaltulii date de disolvatori,
,
,
Domn
Art. 5. Reşedinţa societăţii este în Bucuresci.
societate de acţionari cu numelo itorului, vă
de Societatea
egquestră română,
.
durata

societăţii

şi reședința

Art. 2. Societatea are de scopi
i a propagi.
sciințele hipice Şi imbunătăţire
a reselorii de cai
în țeră

prin:

a. Clădirea

|

unui

”

manegiii-circă

rile și dependințele trebuitâre

cu grajdu-

-

TITLUL II

Dembriă acționari

Art, 6. Toţi acţionarii a lrenturi deuă po-

N

acestuia, care trivă fără deosebire: de
să fie, pe d'wă parte sc6lă pent
naţionalitate, religie,
f
ru călăreţi şi profesiune s6i vârstă
pentru dresarea eailorii de oOri-c
de la 21 ant inclusiv:
e felă, €ră pe
Fi sunții incvitabiă de: dout categorii:
de alta să se pâtă închiria la circuri,
vodevile 3
1. Aceia d'a poseda numai qualitatea unică:
scamatori, etc., cari arii veni in
țeră;
de acţionari,
b. Clădirea, unui s itală, pensionii şi
,
,
potco
2. Aceia de a însuşi pe lingă acâsta și pe
sărie de cai, ţinute de 6menit cei
mai compe- aceea de amatori;
tiuți, pentru tulesnirea,şi garanţia tutul
d6ră pentru că cei de ântâia .
matorilorii şi particularioră în genere, orii a- profită numai de beneficiul acţiunilor lorii,şi
în
fine
&ră
cci
d'a
duoa
profită şi de manegii, spre a
pentru încuragearea comerciului
de cal
€. Clădirea unui locală pentru ședin buni; ;| li se egalisa drepturile de beneficii, acţionarii
țele
geamatori
vorii
plăti societăţii tn folosulii celorii
nerale şi întrunirile clubului socie
prin discuţiuni asupra cailori, tății, de unde de întâia, uă indenitate 6re-care fixată priure- .
prin
neco
nteglementii, dâră a,
nitulă contact ali acestui
gitră nu va. putea co:
cti şi prin YErşi nici uă, dată cărui
lectura jurnaleloră străine şi subie
boneficiuli unti acţiunipenexclu
siva
hipic
e,
tru Ae-care, și care sumă, se va reţine la ni. .
să se propage în modulii ceti
ințele cari facii scopulii acestei maiinstiîntinsit sci- tulă fie-cărui ani din venitul acţionale alii tutațiuni,
tulorii membrilor:de acâată categoria,
10*
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societăţii, după rotate, nominale şi vorit purta iscăliturile pre-

şedintelui, a unui membru, a tresorierului şi
timbrulii societăţii ținutii deconsiliuli întregii.
Art. 16.. Acţiunile fiindi nominale,nu se poti
țiuni devine acţioneră, şi până la închiderea
prin indosare, după ce mai
listeloră definitive este de dreptă membru fon- transmite de câtă
scrisă consiliului de
datorii şi face parte din clubulă societăţii fa- ântâii se va anunciava prin
avea unii registru descare
ie,
administraţ
|
.
cultativă,
scopă. Consiliuli de admiDupă încheerea, listelorii' definitive şi din chisii pentru acestii
la, acestă transacţiune
consimţi
va
do
nistraţie,
constideclara
va
se
societatea,
diua, în. care
d'a o rescumpăra
dreptulă
da
se
desistânduclubi
din
parte
facă
să
voi
tuită. veri-cine va
pe s&ma casei generale, va autorisa pa tresoÎN
va trebui:
rieră a, certifica în dosuli acţiunii că cesiunea
1. Să posede minimum 2 acţiuni;
e făcută conformii cu formele cerute. .
2. A plăti unii dreptii de admisibilitate; .
Art. 47, Societatea, își reservă dreptulii d'a
3. A se supune la balotagiulă membrilor
emite, în casă de necesitate, uă nouă serie de
fondatori ai clubului,
purtători.
Majoritatea pentru admisibilitate va,fi fixată obligaţiuni mai mici la
Art. 18. Cumpărătoruli unei acțiuni cedate
prin regulamenti.
beneficiulă acțiunii, ră nu şi
Art. S. Membrii de a duoa categorie fiindi intră numai în
E
persânei cesionară.
le
privilegiuri
în
sinulii
din
numai
acţionari-amatori,
exc'usirii
dreptulăla ună
dă
acțiune
Fie-care
19.
Art,
administratorii
şi
comisarii
alege
vorii
se
lori
cu tâte acestea uni aceprevăduţi în regiementă pentru poliția admi- 'xotă, fără ca, să potă
mai multe de 10 voacumula
acţionarii
lași
exploatării
a
ordine
de
şi
nistrativă, interiră
fi număruli acţiuarii
mare
de
câtă
oră
turi,
|
:
:
stabilimentului,
sArt. 9. Toţi membrii fără, osebire suntii su- nilorii sele. mandatară este admisi numai în
'Titluli de
puşi reglemonteloră votate de adunarea geneabsente din capitală.
nerală sub pedtpsă de amendă și chiarit ex- favârea, persânelorii
- Mandatarulă trebue să fie şi eli acționarii;
pulsiune pentru infracțiuni mai grave,
priimesce şi sarRegulamentele sori fi votate uă-dată pentru priimindă titlulii de mandatară
tă.
totii-de-una şi ele nu voră mai fi supuse de cinele persânei represinta
Art. 20. Veniturile genarale ale societăţii
câtii la compiectarea lacuneloră şi la modificum se prevede prin reglementii.
unei acArt, 3. Veri-cine va fi posesorulit.

cările parțiuti cerute de timpi şi de casi.

Art. 10. Infracţiunilo de ori-ce natură se
sori supune consiliuluide administraţiune, care
în şedinţă secretă decide cifra de amendă sâii
casuli de expulsiune, potriviti cu faptulă de-

taliată în raportul prefectului manegiului.

vorii proreni:

!
:
-

..
“

”

a. Din dreptulii ce ori plăti amatorii şi particularii pentru a, încăleca şi da în dresare caii
D-lorii, şi din lecţiunile de călărie a D-lori,
:
damelorii, etc.;

5. Din închirierea 'circului şi a sceneila vol-

seanţe, etc.;
Hotăririle consiliului sunti fără apeli; ele tijori, acrobaţi, rodevile, șcamatori,şi potcovitulii
€. Din pensionuli, căutarea
se daă în 21 de ore şi porti chiară în îsine titlu
executorii, aducendu-se la indeplinire de către cailorii ;
d. Din taxele cailorii negarantaţi, depuși penprefectul manegiului.
Art. 11. Toţi membrii suntii detori a plăti tru vindâre prin licitaţie; cumpărării cailoriă
e. Din taxele vindtrii şi
sumele hotărite prin statute, reglemente su
decisiuni ale a dusiării întregila termenulii fixată, gărantaţi din stabiliment;

sub osinda d'a se anula orice drepturi câşti-

găte, perdândii titiu şi ori-ce sume deja contribuite, afară de casurile prevădute prin reglementă.
:
Art, 12. Ori-ce membru expulsatii nu mai pote
“ reictra-cândă expulsiunea sea a fostă motirată
de uă rea condnită; pentru cele-alte casuri;

după 6 luni se poti propune din noi.
Art.

13. Acţionarii suntă sclidari numai de

capitalulă acţiunilorii lori,

TITLUL III
Capitală, acțiunile și venitulă societăţii
Art, 14. Capitalulii societăţii este d'uă-camdată de 100,000 lei noui, impărţitii in 500 părți

egale. numite acţiuni, fie-care în val6re de 200 lei
nuci una. .
Art.

13. Acţiunile ori

fi cu matcă,

nume-

f, Din taxele constatării sănătăţii cailoră cum-

părați afară din stabilimentii;
9. Din chiriele ce voră plăti intreprenorii de

vufete, birturi, etc,, atâtii la stabilimentă câtii
SN

şi la hspodromă;

E

h. Din intrările la curse şi represintațiunile

anuali date în manegii pentru beneficiulă stabilimentului ;

î. „Jin taxele

plătite” pentru intrebuinţarea

reproducătorului ;
|
3. Din închirierea cailorii de călărie şi alții;

[. Din vingârea cocardeloră de distincţiune
ce fie-care membru e dâtoră să aibă şi să porte
la rolemnităţile şi serbările societății.

TITLUL: IV
Consiliul de administrațiune

.

Art. 24. Eli este alesi de societatea intregă

.

COMERCIULUL ȘI LUCRĂRILORU PUBLICE
la serutinii cu voti secretii la majoritatea, voturilorii,
Art, 22. Eli se compune de :0 membri dintre cari celii pucini 5 vori fi din membri fondatori-amatori şi din sinulă cărora va fi numiti şi președintele. Fie-care din toţi acești
membri aleși în consilii vorii trebui să posedă,
celă puginii 5 acţiuni ale s6le proprii, fără drepti
de cesiune în timpulă funcțiunii sâle.
Contrariii acestei disposițiuni, după 15 dile
este considerată ca, uă demisiune indirectă și
adunarea procedeză după acelă termenă la îalocuirea sa
.
Art. 23. Resoluţiile consiliului de admini-

strație, se voriă lua la majoritatea voturiloră

cu preponderența, votului președintelui în casă
de paritate, "
”
,
Art. 24 Membrii consiliului de administrațiune ai denumirile următâre:
1 preşedinte,
1 vice-președinte,
1 casierii,
2 secretari şi
5 membrii, toți cu drepturi egali la votii,

afară de preşedinte care are dreptul arătată
mal susi,
ÎN
Art. 25. Unulii dintre cei cinci membri, determinatii de consiliu'ă de administraţ une, ra
supravepghia mai de aprope îndeplinirea regulamentelori, a resoluţiiloră consiliului, a poliiei interidră şi represintă direcțiunea generală.
Elu pârtă numele de prefectulă manegiulni
şi eli supune desbaterii consi'iului ori-ce îm-

bunătăţiri, neregularități, cereri, reclamaţiuui,
abateri etc.

- Art. 26. Pe fie-care anii trei din acești mem-

bri ai coasiliului, distinși de sorţi, voră fi în-

locuiţi de alţii s6ă realeși. Fră preşedintele

este votatii la fie-care duci ani spre a fi înlocuită sti realesii.
|
.
“
Art. 23. Alegerea membri'ori consiliului de

administraţiune va fi făcută
ale iui Dacembre.

în ultimele dile
Sa

ria stabilimentulit în părțile

sele disponibile,

Art. 25. Consiliul de administrațiune este
investiti? de tâte drepturile societăţii; elii are
mandatul de a continua construcțiunea, contormi cu scopulii statuteloră, a, priimi veniturile şi capitalulit, a efectua plăţile, a închipotrivită cu spiritulă, coprindereă şi scopulă
acestori statute. Intr'unii curântia face ori-ce
„acte atingttâre de administraţiune şi exploatarea stabilimentului atâtii în interiori câtă și
în generalii, numai întru câtii nu lovesce eapitalulii acţională în fondii, căci pentru acestii
casă, pentru hypoteci şi altele va trebui mai
ânttiii uâ, prealabilă autorisare a adunării generale.
i
.
Art, 29. In cele d'ântţii die ale lui Februariă,

consiliulă

va constata

reseltatele

fi-

nanciare
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ale stabilimentului, va încheia veni-

turile și cheltuelile, va face bilanţul şi bud-

getuliă, şi ele se vorii supune adunării gene-.
rale, după verificarea loră de către uă comisiune investită de acesti dreptii îutr'adinsii de
către adunarea, generală.
i
.
Art. 30. Din veniturile generale, după ce se
vorii scădea cheltuelile de exploatare, întreţinere, lefi, luminată, încăldită, îmbunătățiri etc.,
se va

constitui

beneficiul

acţionarilor,

scă-

dându-se din elii sumele afectate la reserve pentru rescumptrarea, acțiunilori şi pentrua. face
facă împregiurăriloră neprevăgute, Adunarea
generală.va, hotări în fie-care ană gifra, acestei reserve.
.
Art. 31. Consiliulii de administrațiune pentro cheitueli extraordinare cari arii trece peste
suma de 1,000 lei noui neprevădute nici prin
statute nici priu regulamente, va trebui rmai
înainte să, câr. uă decisiune a adunării generale.

TITLUL V
Adunarea generală
Art. 32. Adunarea generală la solemoități
este presidată de patronului ei, 6ră în şedințele de lucru de către președintele consiliului
de

administraţiune,

PI

„* Ea are -elu puţinii 2 ședințe fixe pe ani.
Art. 33. Convocârile extraordinare se fasii
de preşedintele generali prin publicarea unui
anunciii în 2 jurna!'e determinate ale țirei. cel
pucină cu $ dile înainte, şi prin afişarea loră
în cancelaria stabilimentului şi sala clibului.
Art. 34. Adunarea generală nu va, putea ține
şedinţă de nu voră fi presiaţi celă puţină ju-

mătate din toți membrii

acţionari.

La casă însă de nevenirea numărului cerutii
de membri, președintele o conrâcă pentru a
doua ră, cet: multi în 9 dile, şi atunci se
ține şedinţă cu ori-câţi membri ară fi presinţi,
şi hotăririle ei luate la majoritatea voturiloriă
rEmânti defiuitive.
Art. 33. Una din seanţele fixe ale adunării
generale va Î în cele dWântâii dile ale lui Februarii,-cândi este a se priimi socotelile anului trecuti și vota budgetulă anului 'curentă.
Recunâscerea socotelilorii de către comisiunea verificătore emuivalâză sancțiunii generale.
Art. 30. Societatea, găsindu-se în numără
suficientă de membri spre a începe. lucrările
sele, s'a declarati constituită astă-di, la 28
Noembra 1871.
:
Peste totă până acumii 137 acţionari, represintândi 218 acţiuni, din cari s'a şi supusi
în casa societăţii câte 60 franci de fie-care asțiune, .
-
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ȘI STATUTELE SOCIBTĂȚEI GENERALE DE ASIGURARE RECIPROCĂ
G87p

CAROL 1,
Prin gragia lui Dumnegei şi voinţa naţiona1ă, Domni alii Românilori,
La toți de facă şi viitori, scinttate;
Asupra raportului ministrului Nostru secre-

r

|

|

„TRANSILVANIA“

:

.

a

STATUTELE

SOCIETĂȚII

GENERALE.

De.
|
tari de Stată la departamentulii agriculturei, ASIGURARE RECIPROCĂ „TRANSILVANIA“

comerciului şi lucrăriloră publice, cu No. 439;

"DISPOSIȚIUNI GENERALE

Avâudii în vedere statutele: societăţii de' asi-

gurarea reciprocă Transilvania;
.
Avândii în vedere jurnalulii încheiată de con:
siliulă ministrilorit la 7 Ianuarii, prin care în-

cuviințeză statutele disei societăţi şi autorisă
funcţionarea. ei în țâră:.
Avendii în vedere regulamentulii societăților

anonime decretatii la 31 Tanuarii, anulă 1863;
Pe temeiulii art. 5 din acel regulamentii,

Amii decretată şi decretămiă ce urmâză:
Art, 1. Jurnalulii consiliului Nostru de mi-

nistri, citatit mai susii, este aprobatiă,

Art. 2, Statutele societăţii de asigurare re-

ciprocă

Transilvania se aprobă astu-felii pre-

:

Scopul

”

| Art, 1. Scopulii băncei deasiguraţiune „Zransilvania“ este înaintarea şi asigurarea intereselorii patriotice pe terenulă instituțiunii de asigurare peste toti, și în specialii d'uă parte a desdauna. pe participanți pentru casuri de nenorocire
ori daune nevinuite, mai 'nainte stipulate, cră de
altă arte a efectua ca capitalele însemnate ce .
se adună prin asigurări, din cari până acumii
trăgiaii fol6se numai țări şi sociotăţi străine,
să se conserve, respectivi create pentru ţâra

cumă 'suntii încuviinţate de guvernulii locală şi nâstră, ca cu atari capitale şi venitul lori să
autorisămit stabilirea, ei în eră sub direcţiu- se lucreze spre înaintarea economiei naționale,
noa D-lui Elia Măcelaru, agentul generali ali
societăţii pentru România. : -! |

„Art. 3. Societatea vafi represintată pentru România, de uă agenție, u'căria reședință va fi în

prin sprijinirea întreprinderilorii
meseriare şi economice,

Constituirea

Bucuresci şi va corespunde cu guvernulă, Societatea va fi respundătâre de tâte operaţiunile și conveuţiunile ce acestă agenti: va face în numele ei.

“Art, 4. Durata

nisterului

apriculturei,

comerciului

generală de operaţiunile făcute în ţeră în curSulii acelui ani,
Art. 6. Disposiţiunile preserise prin ari. 17,
19, 20, 21, 22.şi 23 din regulamentulii socie-

tățilori anonime sunță obligatorii pentru acestă
societate şi le va indeplini întocmai,

“Art, 3. Ministrulă Nostru secretară de Statii
- la departamentuiii agriculturei, comerciului și
lucrăriloră publice va aduce la indeplinire dacretulu de facă.
- Dată în Bucuresci, la 21 Ianuariă 1871.

”

CAROL.

Ministeu secretară de Stată |
la depa:tamentulă agriculturei
comerciului și lucrăsilorii publice,

cietate şi îngrijesce și paranteză ca să se desdauneze casurile de nenorocire predeterininate
ce se vori întâmpla între senșii.

|:

:

.

Firma

(

şi lucrări-

lorit publice, la fincle fie-căruia ană, unii comptii

D. Berendei.

Art. 2. Banca de asiguraţiune „„Zransiluania“ se bazâză pe principiile reciprocităţii,,
după cari membrii, formeză impreună uă so-

societății nefiindă limitată

„prin statute, autorisaţiunea de facă se dă numai
. pentru ună termenii de cinci ani. și la expirarea
lui,se va mai putea prelungi, cândi guvernulii
se va încredința că statutele ei nu s'a violată.
Art. 5. Societatea va fi detâre a supune mi-

industriare ,

”

No. 108,

Art. 3. Firma societăţiie: Banca generală
de asigurațiune reciprocă „Transilvania“.
DMembrii

Art, 4. Membru e: cine s'a însinuatitla administratura societăţii ori la organele ei, cu do-

riuța de a fi asigurati în vruiiuli

din ramii"

de asigurare după

prescrisă

moduliă şi forma

în cisposiţiunile speciale și totiă-uă-dată a re-.
cunoscutii apriati; statutele de obligatâre pentru cliă, şi cine se priimesce din partea administraturei şi solvâză suma respectivă.
Cu timpul, în care nescine soir6ză suma pre- .
-iserisă ori condiţionată după sensulii acestori

statute, în:epe și funcţionarea sade membru. -

COMERCIULOI ȘI LUCRĂRILORĂ PUBLICE - .

Asiguraţiună

Intrarea

! Art. 5. Intrarea în societate se face prinitr'uă insinuure în scrisii, care să coprindă, re“spicatăi
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numele, caracterul şi locuința:

mem-

. Secţiunea, 1. Contra dauneloră prin foci de
totii felului ;

o

Sa

A

Secţiunea II. Pe viaţa omului:
a
" Secţiunea III. Contra daunelori causate prin

+brului, cum şi specia şi calitatea asiguraţiunii
"ce doresce. Sub-scrierea simplă a clausulei ti- grindine;
- !
o
e
ijpărite, cum că membrul. recunâsce statutele - Secţiun2a IY. Contra, dauneloră Ia bunuri de

jde obligatâre pentru sine, obligă după dreptă.

i

„- Refusavea și escluderea
;

—.

Art. 6. Stă în voia administraturei dea pri-

ini sâii nu intrarea, insinuată. Admninitratura nu
„e indâtorată a, spune și motivele refusării.
Membrii deja priimiţi în societate se poti
„exclude prin administratură, însă numai în ca-

:surile apriatii menţionate în disposițiunile spe'"ciale (partea,

II).

-

Art. 3. Fie-care membru priimitii câştigă, în

puterea acestori statute, tâte drepturile şi fo-

losele fizate în acelaşi;Să şi Indâtoresce însă
obligamentele

Admiristratura
Art. 12. Societatea şi activitatea ci secefec-

tu6ză şi conduce prin:

i

a. Adunarta, generală a membrilorii ;
d, Consiliulă administrativi;

Drepturile şi obligamentele membriloră

a împlini tâte

transportă,
-.
.
“
Societatea nu pâte ţine pe comptulă ofpro-.
priă ună risici (pericoli) singurită mal mare
de 10,000 fiorini.
,
"

impuse prin ace-

e. Direcţiunea generală;
d. Direcţiunile ţinutale;
e. Representaţii speciali.
- Art.

13. Adunarea generală
e corporațiunea,

sâii instanța cea mai înaltă

decidătore şi nu-

mai ea pâte să ia în desbatere întrebări

.

pri-

vitâre la esistența societății,la modificarea, sta-

" lea fie-cărui membru. Totuşi uni membru prii- tuteloră şi a altorii întocmiri statorite în orga" mesce drepturile şi-obligamentele numai din nismulă ei, prin ea numai se pâte determina
acel rami (secţiune) de asiguraţiune și des- averea, stabilă a societăţii, se poti alege perpărțământuli lui de care se.ține el; prin urmare nici drepturile unei secțiuni nu se. poti
folosi de membrii din altă secţiune, și nici ob'igamentele de acolonu sepotiimpune acestora.

Miglocele
Art. 8. Fie-care membru plătesce

admini-

s6nele consiliului administrativă şi & comite:
tului pentru revisiunea compturilorii și se poti:
examina.

şi aproba

compturile.

Concluse

cari

privescii modificarea statuteloră suntăa sc substerne ministerului regală ungurescii pentru agricultură, industriă şi comerciulă spre apro-

bare,

„

:

Consiliulă administrativit e represintantele le-:
straturei pentru asigurațiunea, cerută şi priimită galii ali societăţii în întru şi în afară şi, prin periodice s6ă, după impregiurări,'uă-dată pen- conlucrarea direcțiunii generale subordinate lui,
“tru toti-de-una, unii premii, care stă în pro- elii are de a exercita puterea executivă întru

porţiune cu calitatea, natura și mărimea, peri- executarea statutelori și a concluseloră

colului de asigurati. Suma totală a premiilori
incurse formâză midiocele pentrn ducerea, la

indeplinire a. scopului asociaţiunii.
Tarifele de premii

nării generale.

adu-

In cursulii afacerilorii,

consi- -

liulă administrativi e organuli decidătorii, cră
direcţiunea, organulit de executare,
i
:
“ Consiliul administrativă şi direcțiunea generală

formâză

şi se numescii,

cu privire la

relaţiunile loră comune în afară, administra-

Art, 9. Premiile de solvită suntă fixate pe
asa de date statistice, după principiile comp-

tura supremă a societăţii. *

,

.:

-

Direcţiunila ţinutale şi representanţele spetului de probabilitate şi tarifele pentru acele se ciale (agenturele) suntă organele executâre ale
alătură 'statutelorii acestora ca parte intre- direcţiunii generale,
.
gritre în adaosii (partea III) în forma tabelarică.
Reşedinţa

Estinderea

|

Art. 14. Reşedinţa

administraturei supreme

"Art, 10, Activitatea, societăţii se va estindo a societăţii este Sibiul în Transilvania.

duă-cam

Ungariei. -

|

dată peste ţtrile ţinâtârede corâna
a

Adunarea generală.

Ramii de asiguraţiune”

Art. Î1, Activitatea societăţii coprinde

mătoșii rami de asiguraţiune şi adică:

-

ur-

Art. 15. In fie-care anii se va ţine uă adumare generală în Joculii de reşedinţă ali administraturei; ea se va conchiăma prin

consi:

liulă administrativi și diua, ei este a se pu-

.
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blica celi puginit cu patru septămâni
mai naînte în giarele ofici6se din Buda-Pesta, cumşi

în cele diu Transilvania.

In adunarea acâsta,

are drepti de votati fie-care membru maioreni, carele se. bucură de exercitarea drepturiloră sele civile, după disposițiunile speciale
pentru deosebiţii rami de asiguraţiune,
Art. 16. La adunarea acâsta generală se va
da semă, mai ântâiă. în unii raportă generalii
despre purtaraa afacerilor în periodulă tre"cută de la adunarea generală cea de peurmă.
Apoi se vorii resolra propuneri incurse, re-

feritre Ia întrebările menținute

în. articolului

13, se voriă aşterne compturile încheiate spre
- examinare şi aprobare şi în fine se vorii face
“alegerile nuoi cele de lipsă.
Examinarea compturiloră şi darea părerii
„despre ele se va face prin uăcomisiunede revisiune al6să, pe căndu absolutoriulă se pote
da prin conclusulă. generală.
|

Compturile încheiate şi bilanţele anuale cum

şi protocâle'e adunăriloră generale snntă 3 se
trămite totă-d&-una ministerului. regală unguresei pentru agricultură ,. îndustriă şi co-

merciă.
- Art.
capace

17. Pentru ca să fie adunarea generală
de a aduce uni conclusii, sunti uă sută

e voturi de lipsă și trebne să fie toți

ramii

de usiguraţiune priimiți represintață. Membrii
cari locuescii afară de loculii reședinței. administrațiunei suntă îndreptăţiţi a, exercita dreptulă lori: de voti prin plenipotențiaţi; ca, plenipotenţiaţi însă se potii alege numai membri,
şi nnă membru nu pâte întruni în sine mai multe
de câti cinci voturi.
Art. 18. Deca ari fi adunarea, generală, în
diua, anumită, necapace de a aduce unii conclusii, se va conchiăma numai de câtii într'ună
termeni amăsurati uă adunare nouă, dechiarându-se toti de uă-dată expres că adunarea

va fi în diua aceea

capace de a hotări,

fără

respectă la numărulii presințiloră şi plenipotențiațilori,
Art. 19. Objectele de pertractare suntiase
„statornici la începutulii adunării generale; asupra altorii objecte nu se pâte aduce conclusii
în aceiaşi. Prin urmare propunerile trebuescii
făcute în sensulă art. 13, cu dout septămâni
mai nainte de diua defiptă pentru (ţinerea adunării generale, dâca este ca ele să se ia în

AGRICULTUREI

Comitetulă pentru revisiunea comptur iloră
Art, 23. La fie-care adunare generală, comitetulă pentru revisiunea compt irilorii se alege din nuoi şi esclusivă numai pentru periodulă de comptuli următorii. Comitetului acestuia, se voriă preda compturile încheiate spre
examinare şi darea părerii cu unii timpiiamăsurată înaintea, adunării generale (art. 16).

„ Protocolul şi verificațiunea
Art: 23. Despre desbaterile adunării generale
se va purta uni protocoli, care se va subscri
mai ântiii

de

preşedinteşi protocolisti,
apoi se

va. substerne spre verificaţ
se va face prin aceea că,
teri'orii, se va alege prin
comiteti:de şese persâne,

une. Verificațiunea
dupe finirea desbamembri presinţi uni
cărora li se citesce

protocolului subscrisii şi după aprobarea

res-

pectivă, observarea celoră neacurate în compu-

nere, se subscriii din partea lori. Subscrierilz
se faci sub cuvintele coniitetulii verificatori.
Protocolulii despra desbaterile adunării generale ajutati in modulii acesta are pentru corpuli udministrativii, de uă parte, şi pentru
membrii de :ltă parte puterea de drepti obligătâre.
Adunarea generali extraordinară

Art, 24. Adunările

generale extraordinare '

se potii chiăma în puterea unui conclusiă ali.
consiliului administrativă, care se pâte aduce ,
numai în presenţa a ?j, părți din membri, sc .
în urmarea unei cereri motivate din partea 4
celi paginii uă sută de membrii. Atare adunare -extraordinară se ţine totă în modulă acela ca şi adunările generale ordinare.
Art. 25. Tâte conelusele adunăriloră generale
se vorii publica prin foile publice.
ÎN

Consiliulă administrativă

Art. 26. Consiliuli administrativi stă în presidiă şi din numărulă de lipsă de consiliari,

Presidiulii, statornicită de unit preşedinte și

duoi vice-pceşedinţi, pârtă conducerea superi6ră a consiliului administrativă.
Consiliuli administrativă își denumesce pe
secretarulă seii.
desbatere,
Art, 23. Atâtă preşedintele câtă şi consiMoţiunile sosite mai târdii se"iai în perliarii administrativi se alegi în adunarea getractare la adunarea generală „următâre,
Art. 20. Presidiulii
îlă pârtăîn adunările gene- nerală, şi adică preşedinte'e deosebiti. ca arale preşedintele consiliului administrativă şi în tare. Cousiliarii administrativi alegă din midcasii cândă acesta arii fi împedicatii, locr-ţiito- loculii loră duoi vice-preşedinți pe timpulă
rulă lui. Preşedintele respunde la iînterpelațiuni unui anii, care alegere trebue să se facă după
fie-care adunare generală.
A
şi candideză consiliarii administrativi.
Funcțiunea membrilor consiliului adminiArt, 2î. Concluse seiaducii prin majoritatea
absolută de voturi; în casii cândă voturile arii strativi dureză 4 ani. Durata funcțiunii preşenestrămutabilă;
fi egale, adjunge acea propunere la valdre de dintelui e pe timpuli acesta,

conclusii la care s'a, alăturată preşedintele

aceea a, consiliariloră administrativise schimbă
după modul următoră: -

COMERCIULUI
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Cu finitulit fis-cărui ani alii asociaţiunii, la
! adunarea generală următâre, este 1/; din con; siliarii administrativi (inclusivii vice-președinţii)

-Art, 30. Tâte afacerile, atâtii. ale

admini-

straturei câtii și aleidirecțiunii, se resolvescii

"şi adică aceia, a cărorii funcţiunese dat6ză mai

prin aducerea unui conclusii din partea consiiului administrativă.
a

„de multă.
“In adunarea generală seîntregesce numtrulii
consiliarilori administrativi prin alegeri noui;
consiliarii eşiți sunţii eligibili din nucă.
In consiliul
- administrativi se potii alege nu„ mai membrii de societate şi numai de aceia,
cari locuesci în reşedinţa, administraturei su-

tingi întrebări personale ale consiliului admi- |
nistrativii sâii persona lui proprie stă purtarea lui, referinte cu votă (propunătorircu ună
votii). Pentru afacerile acestea se va: denumi
prin presidiii uni referinte din midloculă con.
|
siliarilori administrativă.

_

preme.
Numărulă

Pa
consiliarilorii administrativi tre-

„* Directorulă e în tâte afacerile. cari nu a-

Art. 31.

Pentru ţinerea, şedințeloră

ordinare

ale consiliului administrativi se vori detige din

„buincioşi după estinderea. afacerilori îlit pro- partea. preşedintelui dile anumite: şedinţele extraordinare se conchiamă din partea președinpune preşedintele la adunarea generală.
!
7
:
Deca ese unii membru din consiliulii admi- telui.
Consiliul administrativi este capace de con-.
nistrativii înaintea expirării timpului lui de
funcţiune, atunci loculă lui se îndeplinesce la clusii dâca suntă celă puginii 5 membri de facă.
La consultări preside ună membru ali preadunarea generală viitâre. Numai când prin
uă; ast-felă de eşire conducerea, lucrăriloră arii sidiului, conformit ordinei de rangii şi de sub„suferi, are preşedintele drepti: dea înlocui po- stituțiune determinate în articolulii 28.
Conclusele se facii prin majoritatea, absolută
stulă lui; deră şi în casulă acesta, trebue să se
câră de la adunarea generală următârea apro- de voturi; fiindă voturile egale,se privesce acea, propunere rădicată la, conclusă, lingă care
„bare, erentualminte alegerea nouă. .
a
Amploiaţi de ai societății nu se poti alege se alătură preşedintele.
Art. 32. Presidiulii, ca atare, are obligaţiuîn consiliulii administrativă.
„Art. 28. Preşedintele se pâte substitui prin nea de a supraveghia observarea exactă 2, stavice-preşedintele alesii ântâiă şi acesta prin tutelori, a dispune scontrări la case şi cercevice-preşedintele alesii ali duoilea.
- tări despre protocâle.
Scontrări de case să se facă: periodice în
La, casti să fie şi aceştia, împedicați, sukstide facă a duoi membri nepărtinitori aă
tuirea se face prin cei mai de aprâpe consi- fiinţa
societăţii, cari nu stai în nici ani post 2dliari administrativi după urmarea ordinei.
:
Art. 29. Consiliulă administratirii accide în ministrativit,
Despre fie-care scontrare. se va lua unii protâte acele afaceritale societăţii cari nu suntiă reservate adunării generale. Activitatea lui se tocolă, se va subscrie de foştii de facă și se
va, aşterne cu uni raportii adunării generale
imparte esențialmente în două părți:
viitâre,
,
„o
a. În afaceri administrative;
Art. 33. Presidiuli consiliului administra
- B. In afaceri direeţionali;
Me
ad a. De afacerile administrative se ţinii tivii e şi loculii. apelativii atâtă pentru plân-

tâte trebile consiliului administrativi şi mai cu sori de ale membrilorii

societăţii, câtii şi ale

s6mă trebile personale ale aceluia; apoi anume
supraveghiărea, şi conducerea lucrărilorit în tote
ramurele activităţii societății, denumireaşi demisionarea directorului generali conducătorii

consiliarilori administrativi şi ale amploiaţiloră. Cine se simte aşa deră nedreptățitii printr'ună conclusii ală consiliului administrativi,

a altorii plenipotenţiaţi şi organe; fixarea lefelorii şi remunerațiunilorii, represintarea aso-

noui şi atari motive, cari, dâca arii fi fostă cunoscute la, aducerea conclusului arit fi causati .
altă decisiune, atunci presidiulă va da. loci
plânsârii numai întratâta, în. câtă va dispune .

are de a'şi da motivele s€le presidiului, care
şi a celoră alți amploiaţi direcşionali, cum şi decide despre dreptatea, loră. Cândă se aduci

- ciaţiunii în afară

şi înaintea

judecătoriilorii,

conchiămarea adunării generale şi supraveghiărea peste propunerile cari se substernia- ca, să se ţină despre afacerea apelată, în
cestia; fructificarea capitaleloră disponibili şi timpă câtă mai scurtit şi în presența unui
în genere tâte disposiţiuni!e cari condiționeză consilii câtă se pâte de numerosi, uă şeuni condinţă nouă şi să se aducă intr'aceea
uă, purtare a trebiloră regulată şi salutară.
„ad b. De afacerile direcţionale se ține prii- clusii nuoii.
Art. 34. Secretarulă consiliului administra
mirea stă respingerea membriloriă prin resolvarea, declarațiunilorii de (participare incurse tivii are mai cu s6mă a funga la consultărica
(articolulă 4 şi. 5), incasarea şi ținerea în evi- protocolistii, a găti tâte lucrările seripturistice
denţă a tutuloră premiilorii şi altorii venite, pur- usitate şi a compune tâte protocslele prescrise.
__tarea casei, prestaţiunea solvăriloră, darea, de
Direcţiunea generală
instrucţiuni, defigerea, şi împărţirea cercului de

activitate la amploiaţii direcționali şi la alte

' organe, cercetarea şi licuidarea casurilorii de
daună şi corespondinţa în tâţe lucrările.

Art. 33. Coducătorulii direcțiunii (directo-

rele generali), denumită prin consiliulă a :mi-
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nistrativă, cu amploiaţii cei alți şi cu personalulii de cancelarie, formeză, direcțiunea ge-

"nerală, Acesta va, purta t6tă

manipulaţiunea,

cum improtocolările, ţinerea în evidenţă şi alte

anotări.
»
,
o
_ Directorulă e șefulă celui altă personală
ală
direcțiunii, şi ca atare, pentru tote. disposiţiunile în cerculiă activităţii sâle, strânsă respunflătorii facă cu consitiuii administrativi,
Dealtmintrelea, directorulii, în posițiunea
sea
facă cu consiliuli administrativi, are cerculii

de activitate ali unui referinte Şi așa, d6răare

a compune t6te propunerile către consiliulii
administrativă, a face tâte propunerile
priitâre la negociațiuni,a propune posturile
de
serviciuri trebuinci6se, inlocuirea loră câtă
demisionarea diu ele și tn genere a ' raportaşi
despre ori-ce erenimentii ară cade în sferalui

de activitate, făcându'şi totă uă dată şi proMi
In casii cândi conducătorulă direcțiunii ge-

punerea (art 30).

AGLICULTUREI

semna prin celii puginii

trei membrii

ai

siliului administrativi şi contrasemna prin condi-;
rectorulii conducătoră.

Plenipotinţe spre subsemnarea de documente ,
şi chârtiă cu valâre de dreptă se potă da din

partea consiliului administrativă prin uni conclusă.,
|

Atari plenipotinţi trebue să aibă formalităţile '

susă menţionate.

Afaceri curente şi corespondinţe

Art. 39. Epistole şi în genere tâte cele-alte :
scrisori (afacezi curente) nenumite în artico. ||
lulii premergttoră se roră compune sub numele
direcțiunii generale şi se vori subserie prin .
ună consiliarii administrativă și prin directoră,
i

Jurisconsultă

Art. 40, Consiliulii administrativă alege din
nerale ari fi împedicatii, denumesce adminimediloculi săii ună membru, care: posedă calistratura supremă ună substitută dintre cei-alți tățilo
recerute, de juriscousultă al Bocietății.
amploiați ai direcţiunii.
,
In lipsa unui membru din consiliuli admini.
strativii cunoscătoră de drepturi, se va denumi
afară de cerculii consiliului administrativă uni

Direcţiuni ținutale

NE
[ă
-!
_

,!
jorisco
statornicii, d6ră după putință ună :
Art, 36. Cerculii de societate ali societății membrunsultă
ală
societăț
ii,
ia
(art. 10) se imparte tu ţinuturi şi pentru fieObligaţiunea aceluia este a'şi da părerea de î-;
care ținutii se numesce în loeulă capitală alii dreptii
'despre
pertrac
tările numite în art, 38 și
” aceluia uă representanţă sti agentură proprie,
care stă în comunicațiune cu direcţiunea cen- despre docum: ntele cari ai să se compună în -;
conformitate
eu acela. Inainte de so 'şi vâ da
trală şi e subordinată ei.
- jurisconsultulii părerea în priviuța unoră astăd
;.:
ii
Conducerea unei atari 'afaceri parţiale se nu- felu de documente,
acelea nu se potii expedia. |:
mesce direcțiune ţinutală ori cereuală,
|
- Problema, principală a acestori direcțiuni
este procurareaşi acceptarea de negociări, resective la câstigarea de membrii și propunerea,
oră la direcţiunca general spre pertractare
după prescripte (art: 30).

Stă în voia administraturei Societăţii a da

aceloră direcțiuni unii cercă de activitate
mal
lățită, şi pentru anumite părți ale acelora
a
le concede uă activitate independinte sub
res.
punderea loră, cum şi a regula organismulă
in-

Î

Lefi

Art. 41. Consiliarii administrativi priimescă
pentru funeţiunile loră marce de presință; prețalii acelora sa va defige din partea adunării
generale,
:

Pentru preşedinţi şi pentru consiliarii admi-

“Agenţi speciali

nistrativi se scâte din câştigul curatii uă parte
(tantiăme) de 10 procente spre impărţire după
uă proporțiune defiptă din partea consiliului
-l administrativă,
i
Uă competință mai mare e supusă aprobării adunării generale.

Art. 83. Cer&ndă veri-uă afacere specială,
ori aducândă cu sine întinderea negociărilori,

grije de afaceri curente (art. 39, 40 şi 52), remuneraţiunile membrilorii comitetului de rerisiune, l€fa şi competinţele directorului condu-

ternă alii direcţiuniloră ținutale.

administratura, societății va denumi

:

Remuneraţiunile aceloră consiliari, cari pârtă

asemenea

agenţi ori representanți, cari numai pe basa
unei pleniputințe speciale voriă putea lucra.

Documente cu valdre de dreptă.

Art. 38. Tote documentele şi hârtiele pe basa

cătoră, cum şi leâle și remuneraţiunea amploiațiloră direcţionali şi altoră funcționar! şi ser-

vitori, le defige consiliulii administrativă,
Comptura

Art. 42. Compturile se voră purta după regulele compturei duple şi pentru fie-care ramă
de asipuraţiune deosebiti,

cărorii se nască obligamente pentru asociaţiune,
s6ii prin cari se aplacidâză uă plată din case:e societății, se vorii estrăda sub numele: adCărţile se torii incheia în fie-cara ară, și comminiștratura supremă a băncei generale de apuntrdu-se compturile, se vorii aşterne adunării
sigurațiune recipoocă «Tvansilvania» şi se voră geueral
ă conformă determinațiuniloră statutare.

:
-.
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revedea cărţile (art. 22)...
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dreptulii de a „urile de secţiune și aşa a acoperi perderile
'neprevă dute, Spre acesta, îusă se "poti între«buinţa numai câştigurile proprii ale respecti-

-:

Fonduri .

velorii secțiuni şi nici de cum nu se'pâte lua

câştigulii dintrunii ramii pentru acoperirea perderii întralti ramii,
a
a
după fonduri şi adică...
Di
îi
Deca spre acoperirea unorii astii-folă de deCa fonduri. de :secţiune (de: premii) FE
ficite nu arii ajunge fondulă de .câștigii preCa fonduri de câștigi;..
sinte, se pote lua în adjatorii fonduiă de gaCa fonduri de garanţiă; .
|ranțiă. Acâsta însă trebue 6ră să se reîntre-:
Ca. fonduri de :spese..
gâscă totii-dt-una cn câştinmile-urttătâre ale
secțiunilori respective,
îi...
:
„Fonduri de secțiune
Art. 48. Fondulii de câştigii
din fie-care anti
de comptă, care remâne după .scâterea. sumei
” Art. 44. Tie-care.rami-de asigurațiune
"și destinate pentru fondulii
de garanţiă, (art. 46),
are fondulii seii, despre care se pârtă deose- are uă durată de trei ani, adică câştigulă fiebitii comptii (fondii de secţiuni). Acela se for- cărui ani, se reserveză şi fructificeză în timpi”
" mâză prin premiile incurse şi venitulii intere- de âncă duoi ani mai departe. spre scopulă de-

Art. 43. Societatea trece în comptii averea,

sea
a;
d.
"€.
d.

seloriă, Saldurile fondurilorii de secţiune tre- stinațiunii lui determinate în articolulă premer-

bue să corespundă totii-dâ-una cu yalârea obligamentelori deja priimite pentru ramurele
singuratice şi respective âncă sustătore.
Piăţile pentru

asiguraţinni

(resultate)

se faci în decursuli anului de comptii,

Fonduri de câştigi

partii proporționalmente pe fondurile de

sec-

acestea,
se

torii

sa vori

arăta remăşițe,

sub-trage
din compturile secțiunii şi se vori
transpune la comptuli de' câștigă, punându-se

în evidență ramurele (secţiunile), din cari provinii câştigurile.
Ia
|
Cifra totală a rtmășiţelorit acestora (câştipuli curati), formeză fondul de câştigă.

„Fondul

de garanţiă

Art. 46. Din-remăşiţele anuale (fonduli de
câştigi) trebue să se.scâtă sume corespungttore pentru formarea şi susținerea unei areri

2 societăţii, care să: pâtă 'da, garauțiă pentru
tâte casurile.
Aceea, ce se va, destina diu fonduli de câ-

ştigti spre scopulii acesta, şi venitulii interaseloră după suma acâsta, formeză fondulăde garanțiă.
„
:
i

N

ia

a

-

Art. 49. In câtă fondulii acesta 40 câştigi |
de pe unii anii s'aă atinsă în timpulii, celorii
duoi ani de compti următori, spre coperirea, deficitelorii în fondurile de secțiune sii
spre. întregirea . fondului .. ie garanțiă,: adică -

prisosuli,

Art. 45.. Dâcă la incheerea, coripturilorit curente în compturile secțiunilorii singuratice,
după scsterea reservelorii pentru asiguraţiunile
(risicile) curente şi sub-tragerea speseloră administraționale (fondulă de spese), cari se îm-

.

Impiirțivea câștigului

cari

res-

pectivele spese de regulâre, provisiunile pentru. midlocirea negociărilorit s. m. d. se seriă
în sarcina fondurilorii de secţiune respective.

țiuni,

gttori.

care va, resulta în urmă la comp-

tulii finală, se face proprietatea acelorii mem=
brii cară neîntrerupt: aii luati parte la societate ca atari în timpulii celorii trei ani trecuţi,
Suma se împarte pe. membrii. aceştia, luânduse de normă.:fiorinii premiilori plătite,

Unii membru lovitii de uni: casii de pigubă
şi în genere ori-cine care s'a desdanuată din

partea, societăţii. pentru resu'tatulă asigurată,
mare parte la câştiaulii produsi alui anului aceluia de comptă în care s'a întâmp'ati dauna,

scii resultatulă asigurării,

aa

- După acele asigurări, în privinţa cărora. în
sensulii determinaţiuniloră speciale - (LE parte
speciale) biieiulii de priimire (asigurare) s'a
declaratii de anulatii, sti dreptuli de pretențiune de nimicită, membrii “sei: favorisaţiin'aiă .
nici uă parte la împăzțirea următâre a. câștigului, nici chiar atunci cândă câştigulă -pro-

sine din timpulii acela pe cântă -au fostă şi ei
membri,
at
". Porderă neacoperite "Art, 50. Deca s'arit întâmpla câsulu nepravădutii, că spre acoperirea deficiteloră la fondurile de. secţiune singuratice să nu ajungă

„Până la co mărime are. să .ajungă fondul
de garanție, decide adunarea generală le, propunerea consiliului administrativi,

rimea temporale a premiilorii de asigurațiune

Destinarea fondului de câştigi şi de garanţiă

respectivă, prin crescămâniii la acestea, şi. în
casii de necesitate, prin încasarea, crescămân-

Art.43. Destinarea fondului de câștieti ea

citi. De normă

reîntregi deficitele (debetii) întămplânde în fon-

fondurile lori de câştigă și nici fondul de garanție,: atunci se efoctueză acoperirea, prin mă-

tului la asigurările curente a anului cu defi-

sc va lua, ca la împărţirea câ-

ştigului, fiorinuli de premii. “Totuşi aruncături
"

,

N
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s6i crescăminte mal mari de 50%, ală premiu- timpi scurtă, care se vădă acomodate de a .
lui primitivă nu se poti face nici cândiă. Pen- servi intereseloră industriare,. meseriare şi ai
tru deficituli unei secţiuni -nu sepâte lua altii gronomice, (art. 1 scopuli.»)
ramii de asiguraţiune într'ajutorii, fiindi căfivcare secţiune trebue să'şi acopere singură tâte
trebuințele (art. 47).
A
Fondulă
Art. 51. Fonduli

Asemenea

ce staii în legături cu neguţătorii, meseriaşii
şi agricultorii, şi'i ajutora pe aceştia cu capi-

talele lorii, cum sunti casele de păstrare și
societățile meseriare de împrumută,

de spese

de spese se va compta ca

uni fondit deosebită. Acela se formeză prin
aceea că consiliulăi administrativă îlii doteză
prin unii conclusii cu banii gata de lipsă, des-

pre care trebue să se dea sema; fondul acesta se va, seri cu finele anului proporționalmente în sarcina fondurilor de secţiune singulare.
Din fondulă. acesta ai să se acopere lefile
-consilierilorii administrativi. şi. ale amploiaţi"lori direcționali, spesele de cancelarie, chiriele
pentru localităţi şi în genere ori-ce felii de

Art. 55. Pe lingă egala siguranţă, se va lua

privirea cuvenită la trebuințade capitale a men-

briloră,
Art. 56. Tâte propunerile făcute din partea
organelorii sâii membrilorii societății în privința, fructificării banilorii, trebue resolrite prin
conclusii din partea consiliului administrativi.
Acesta, va chiema în casurile acelea în cari
se cere pentru judecarea modului fructificării
banilorii cunoscințe speciale, 6meni de specialitatea respectivă la consultare,

cheltueli ale societăţii cari se coprindă sub
vorba, spese, câtii și tâte cheltuelile extraor-

dinare, în câtii nu guntă de uăatare natură ca

să se ţină expresă de altă fondi de secţiune.
Purtarea casei

Art. 52. Duoi consilieri administrativi, cari
se alegi prin majoritatea roturiloră spre sco-

puli acecta, aii obligământulii d'a purta casa
societăţii.
.
.-

Fie-care

din cei duoi consilieri

va area uă

cheiă. In casă cândă aceşti funcționariai casei
ari fi împedicaţi, se va alege în loculi fiecăruia uni substitută.

Manipulațiunea
„Art.

negociaţiuni se potiă face şi prin

midlocirea caselorii publice ori a societăţiloriă

casei

53. Ori-ce solrire se pâte face numa!

în urmarea unui conelusii şia aplacidăriiconsiliului administrativă. Aplacidarea acesta trebue să se facă înscrisă în forma unei asemnațiuni către casă (art. 38). Asemnaţiunea,şi după
impregiurări pe lingă ea şi quitanța persnei
care priimesce banii, cum şi alte documente
_referitre la aceeaşi afacere, trebuescă reți-

Comistune

de comerciă

Art. 57. Stă în voia consiliului administra-

tiră de a înființa şi uă comisiune decomerciă :
deosebită, ca organi consultativiă.
Cause controverse

Art. 58. Tote causele controverse, cari se i
vorii isca din relaţiunile societății între administraţiune şi între membri despre pretențiuni
în casuri de daună s6ii despre mărimea, desdaunării, sn voră decide prin uă judecătoriă de
arbitri.
Partida care pârtă plâns6rea trebue celă multă
intrunit termenii peremtoricii de tret luni de
la priimirea decisiunii, prin care se simte neindreptăţită, să propună la presidiulii consiliului administrativit compunerea unei judecătorii de arbitri. (art. 33).
Fie-care judecătorie de arbitri va consta din

ciuci persone, dintre cari *şi denumesce

fie-

care parte duoi judecători. Aceste patru persânc îşi denumescii în coințelegere pe preşedintele loră. Majoritatea voturilorii decide.

Decisiunea judecătoriei de arbitri este pennute cu ocasiunea solvirii și păstrate ca, docutru fie-care parte obligătâre și fio-care parte
mente de casă.
Deca se asemneză la veri-uă direcţiune ţi- abaică în puterea, statutelorii acestora la drepnutală uă solvire, acesta aresă substerne fără tulă de a apela în contra la atari sentinţe de
.
amânare direcțiunii generale asemnaţiunea de arbitrii.
Spesele judecătoriei de arbitri le pârtă parplată şi respective quitanţe şi alte documente
luate în priimire.

Fructificarea baniloră
Art. 54. Consiliuli administrativă are dea
afla modulii prin care societatea “și pâte fructifica sigură şi cu câștigă capitalele sâle. Acesta se esoperâză mai cu semă prinpurtarea,
de negociare de escomptii, de compto-corentă,
de cesiune,
de scompturi, lombardă şi depo-

tea perdătâre,

sentință.

defigându-se

,

suma acelora

I

în

Dâca uă partidă nu'şi numescejudecătorii de
arbitri în 14 gile după inmânnarea proroca-

țiunii judecătoresci, sii deca judecătorii aleşi

nu s'aii pututii uni in timpii de trei dile înalegerea, preşedintelui, atunci sersesciăi de normă

determinaţiunile udin articolulă. GI.

Inainte de ce aii adusă consiliulii administra-

tivă în privinţa unui casii de desdaunare xeri-

„Bite, cum şi prin alte operațiuni de creditupe uă decisiune, stii inainte de ce a decis jude-

!

COMERCIULUI ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE.
cătoria de arbitri definitivi, nu pâte încăpea
veri-uă plânsre în contra administraturei societăţii, nici nu se pâte câştiga veri-unii dreptă

de cauţiune sâi execuţiune. Unii membru care
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se impartit în 3,000 acţii de câte una sută fiorini (100 f.) v. a. Fondulii acesta se procură

în calea subscripțiunei gi sorvesce

spre

.

asi-

gurarea 'şi acoperirea speseloră preliminare, a
lucreză în contra disposiţiunilorii acestora, "și cheltuelelorii de organisare şi în genere a tutuperde atâtii cualitatea de membru, câtă şi ort- lori speselorii și pericolelorii resultătâre din organisațiunea
deschiderea şi conducerea societăţii.
care dreptă de pretenţiune.
N

II

Desființarea societății.

Art. 2. La subscripțiune suntiia se depune

- Art, 59. Desființarea, acestei societăţi sc a, dece procente ale sumei subscrise şi subscrii-

unorii rami. de asigurațiune singulari va, avea
locă dâea se face din partea, consiliului administrativii la adunarea generală sâii din partea
a celi puţini uă sută de membri, în termenii
amăsurată înaiate de ţinerea, aceleia, uă propunere in privința acesta; deca adunarea: generală va, aduce conclusulii expresii despre des-

torulu “trebue să se oblige de a mai plăti âncă
duoă-ţleci procente înainte de activarea, societăţii şi a mai plăti âncă și mai departe până
la împlinirea. sumei totale
după acţiile subscrise. Aceste solviri suplinitâre voră urma la
provocarea consiliului administrativă în rate lunare de câte 10 la sută, după începerea activităţii.

partea. ministerului, reg. ung. de agricultură,
industrie şi comerciij..
Propunerea, va expune pe largă motivele desființării.
Desființarea e numai sub acea condiţiune admisibile dâca, sunti tâte obligamentele împlinite şi d&ca s'au îndestulati pe deplină tâte
pretențiunile de desdaunare, cari vini a se plăti

sub-scriitorului ună biletă interimarii pe -atâtea acţii câte a subsemnati. In solvirea celorii alte 20 la gută se estrădaii însuși acţiile
prevădute cu adeverirea plăţii. Solvirile mai
târdiă se cuiteză în deosebi.
|
Deca. uă solvire cerută nu se răspunde, atunci decadă sumele deja plătite în favârea
fondului de spese ali societăţii (art. 51 din partea, generală), şi acţiile respective rămâuii nule,
fără nici uă valore. Administratura societăţii
pâte atunci să emite, în loculi la atari acţii,
altele nouă.

fiinţare şi acesti conclusii va fi aprobată din

până la aducerea conclusului despre desființare,
- Art, 60. Dâca desființarea s'a rădicati la

'conclusă , adunarea

generală are. de a hotări

şi asupra modului de licuidațiune, împărțirea
averii ce se mm

află în fiinţă

se faco

numai

între membrii câți există, în giua desființării
hotărite, după măsură, ca şi la împărţirea unui
câştigă, (art. 49); membrii de mai "nainte, cari

până atunci ai eşită din societate ori s'a es-

clusii în puterea, statutelorii nu se iii în con-

sideraţiune.
.
|
Art. 61, Tote casurile nemențiorate expresii
în statutele acestea se voră tracta şi decide,
atâtă

în privința formală

câtă şi în privința

„materială, conformii legilorii domnitâre în țâră.
Societatea însăși se pote trage la judecată numai îaloculă reşedinţei adminastraturei supreme,

Supraveghierea autorității de Statii
Art, 62. Ministerulă, reg. ung. de agricultură, industrie şi comerciii exerseză dreptulii
de supraveghiere, dâcă cere trebuinţă, prin ună
comisari esmisi din cândă în cândii.
”
Comisarulii acesta ministerială e indreptățită de a asista la şedinţele administraturei,
de a, anula conclusele aduse în contra, statuteloră şi de a'şi procura cunoscință sigură atâtă despre manipularea casei, câtii şi peste
totă despre starea institutului.

DISPOSIȚIUNE TRANSSITORII
Fondulă de întemeiere
Art. 1. Fondul de întemeiere constă din
trei-sute de mii fiorini (300,000 fi.) 7. a., cas

La solvirea ratei ântâiit de 10la sută se dă

Art. 3. Acţiile fondului de întemeiere suntit

pe numele subscriitoruluişi tacă cu societatea, ele ai dreptulă de obligaţiuni cu prioritate. Sumeto cari sai plâtiti pe acele se privescă co, ună împrumutii datii societăţii. După
acestă împrumută se daii G la sută interese

şi afară de aceea se scoti în totii anuli din
totalulii

veniti

curatii

15 la sută,

cari

se îm-.

partă apoi pe acţiile fondului de întemeiere ca dividende.
-:
Art. 4. Până la activarea societăţii garantâză fondatorii, respectivii membrii administraturei

supreme,

pentru

siguranța,

şi buna între-

buinţare a sumelorit incurse 1a,. fondulii de în-

temeiere. După activarea societății garanteză

pentru împlinirea obligamentelorii priimite fagă
cu fondulă de întemeiere societatea întregă.
Art. 5. Raplătirea fondului de întemeiere se

face prin sortire anuale de acţii.
Nuintruli acţiilorit ce suntă să vină la sârte se
orienteză după proporţiunea câștigului resul-

tată. Cu tâie acestea se potă sortipe anii numai atâtea, acţii,ca capitalul acţiiloriă âncă nesortite şi suma fondului de garanţiă 'stabilitii
(Art.46 din partea generală) să dea impreună,

celi pucinii suma, primitivă a fondului de întemeiere,

Sortiturile se facii nemidlocitii după ținerea
adunărilorii generale ordinare ale societăţii şi
acţiile trase se. rescumpără

îndată.

Cu diua, sortirii încetezăpentru acţiile trase.
atâtă interesele, câtii şi dreptulii lo, câştigă.

-
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ALE

MINISTERIULUI

Inceperea. activitățiă: societăţii :Indată ce s'a: sabserisă pucină una mie de
acții la fondulă de întemeiere, în conformitate
cu art. 2, și s'a plătitii după aceaşi 3013, sută,
institutuli: pote si'si începă asiguraţiunea
contra pericolului de foci (secţiunea 1.) La, intrarea altoră una mie de acții se pote începe
şi despărțemeutulu asigurațiuniă
pe viâță (secținea II). Despirţămiutele de asiguraţiuno contra daunetori de grindină și transportii (scețiunile III și IV), se voră putea pune îu lu:
'erare numai după venirea la înființare a întregului

fondă

de întemeiere.

Afară

de

fon-

„dulă de întemeiere, se cere pentru începerea
Incrărilorii în secțiunile singuratice, ca pentru
fie-care din ele să se asigureze 6re-care sumă
miuimă de participări însinuate,
Ca atare suma miniraula este a se privi.

a. Despărţămentulă pentru asigurațiuni reale-speciale și mobi'e, dâca, s'a insinuati pentru asigurațiune ună prații totalii de objecte
de ună milionă fiorini ș.a
,
d. Despărţămentuli pentru asisurațiuni readâca

und sută comune.

s'a declaratii

jecte de una sută
gurare...!
Secţiunea

a, lua . parte

-

Secţiunea II, ramulă asigurațiunii pe viță
Deco. s'aii înbiatii respective (insinuatii) de.
claraţiuni de participare la asigurări cu celui
Ă
pucină trei sute de mii v. a.

mii fiorini v. a. spre asi-

IV, ramulă transportului:

Deca îaii la societate parte dece merbrii ad-.misibili după art. Gali determinaţiuniloră statutare (case neguţătoresci, expeditori şi așe-

dEminte de transportii ori comunicaţiune.)
Consiliuli, administrativă.

Art.. 3. Membrii comitetului

fondatori

re-

mână în conformitate cu disposiţiunile art. 26 |.
până la 33 inclusivă ale: părţii generale, în
funcțiunile consiliului administrativă ordinari
cu tote drepturile şi obligămintele. atribuite.
]ui în puterea statutelorii. Intregirile erentuale
se voră face prin concursuli membriloră a-

flători.
Pe timpul celorii

Secțiunea I, ramulă focului

le-comina!e,

AGRICULTUREI

o
d'ântâii 3 ani ai socie-

tăţii eşirea de'a, patra parte a, consiliariloriă
administrativi (art, 27 din partea, generală) se E
face prin sorți.
„Pentru cei Mântâiii 4 ani: ai . societății
alegerea preşedintelui se face asemenea prin consiliuli administrativă,
. -

Preţulă mărcilorii de presinţă ale

consilia-

riloră a'lministrativi (art. 41, partea generală)
pentru timpulii până la prima adunare gene:
rală se defige prin conclusnlii consiliului administrativă cu privire la estinderea afacetiloriă,

Comitetulă pentru revisiunea

compturiloră

Pentru periodulă de compti până
la cea d'ânteii adunare generală, comitetulii pentru revisiunea socotelorii se numesce totii. prin con-

Secţiunea III, ramuli grindineă .

Deca sta insionati unii preţi totală de ob- siliuli administrativi,

E

m
m
ŢI
DECRErU

D.Ta

PENTRU AUTORISAREA FUNCȚIONĂREI SOCIETĂȚEI DE ASIGURARE ÎN CONTRA
„INCENDIULUI ȘI ALTE, VERSIGHERUHGS GHESELSCHAFT DIN PESTA
:

(1572).

CAROL I,
— Prin graţia ui Dumnedeă şi voinţa naționa-

1,

Domni

ali Româniloriă,

La toți de fară și viitori, sănătate;
Asupra raportului ministrului Nostru secretari de Statii la departamentuli agricultu-

| gurare contra incendiului şi alte, numită VerSicherungs Gheselschaft diu Pesta;

Avendi în vedere garanţia depusă de banca

română pentru acâstă societate, în sumă de
50.090 lei noni, spre îndeplinirea art. 16 din

regulamentulă modificatii prin ordonanțe Nâs-

tră cu No. 2,029, de la 23 Deceubre 1863;
Avendă în vedere regulamentulă societățilorii
5.903;
: anonime, deeretatii la, 31 Ianuarii, aceiaşi ană,
Avend: în vecere jui nalulii incheiati de con„Pe temeiulă art. 5 din disulă regulauentă ;
siliulă Nostru ude ministri, în şedinţa, de la 3
Ami decretată şi decretămii ce urmâză:
Iuliu curentă;
:
Art. 4. Jurnalul consiliului, citatii maă susă,
Avenii în vedere statutele societăţii de asi- este aprobatii,

Tei, comerciului și lucrărilorii publice sub No,

S,

-, COMBRCIULUI ŞI LUCRĂRILORY PUBLICE
Art. 2. Statutele societăţii de asigurare con-
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miile ce va încasa îu natură

tra incendiului şi alte, numită Versich-rungs
Gheselchaft din Pesta se aprobă astii-felii pre: cumi sunţii încuriințete de guvernulă locali,

sâă în bonuri de

thesaurii şi rurale, conformi art. 18 din regu-

lamentulă societăţilorii.
„Art, 5. Disposiţiile: prescrise prin art. 17,
19, 20, 21, 22 şi 25 din regulamentul societățiloră anonime sunati oblțgatorii pentru acestă

şi autorisămii stabilirea ei în țâră siib direcțiunea D-lori Ghinsberg și Vaisblid, agenţi ge:
nerali ai societăţii pentru România, '
"| Societate și le va îndeplini întocmai. |,
Art. 3. Societatea va fi representată pentru
Art. 6. Ministru Nostru secretarii de Statii
România numai de uă singură agenţie, a.că- la departamentulă agriculturei,. comerciului şi
reia, reşedinţă, va, fi în Bucuresti şi care va, co- lucrăriloră publice va aduce ia indeplinire de-

„ respunde cu guvrernulii; eră agenţiile din cele
alte judeţe suntii nisce simple sucursa!e, şi societatea ra fi :respundătore de tâte operaţiile
şi convențiile făcute de aceşti agenţi în numele ei. ..
a

Art. 4. Pe lingă

cretulii de facă.
a
A
IN
Datit în Bucuresci, la 7 lulii 1871.

i

Ministru sceretarii de Stată

GAROL,

la do-

:

partamentulă agriculturei, comterciului şi Inerăritoră publice,
,

garanţia băncei române,

societatea-sa mai depune în casa de consem-

A. Creţulescu.

naţii âncă uă garanţie de:20 la sută dinpre-

i

e

No. 14331.

7

i

Pi

DBORBRU

PENTRU APROBAREA STATUTELORU SOCIETĂȚEI DE ASIGURAREA

|

TRANSPORTURILORU NUMITĂ: BANGA MARITIMĂ ARGHANGELOS DIN ATHENA.
- (1879)
CAROLI, . ..Prin graţia lui Duranegeii

pt
şi voinţa, .naţio-

precum sunti încuviințate de guvernulii locali :
și autorisămii stabilirea ei în țâră sub direc-:
țiunea D-lui. Simon.

nală, Domni ali Românilorii,
La toţi de fară şi viitori, stinttate;
"Asupra raportului: ministrului Nostru secretarii de Statii la departamentuli agriculturei,

Art.:3.

Avândii în vedere statutele sorietății de asigurare a transporturilorii pe apă, numită
«Banca-maritimă-archanghelos» din - Athena ;

consiliului No-

stru de ministri, încheiatii în şedinţa dela 26
Tanuariii 1872, prin care iucuriințeză statutele
„societăţii și autorisă funcţionarea ei în eră;
Avendă în vedere garanţia depusă pentru
acestă societate în sumă de lei 100,000, conformii art. 16 şi 28 din regulamentului sociatățilorii anonime;
Pe temeiuli art, 5 din regulamentulii socie-

tățilori anonime,

-

numită

«Banca-maritimă-ar-

changheolos= din Athena, se- aprobă
A

mr

i

va, fi ropresintată pentru

|

Ministru secretarii de Stată la

CAROL,
-

departamentulă agriculturei,
comerciului şi lucrăriloră publice,

a

astă-felă

generalii

n

20, 21, 22 şi 23. din regulamentulă societăţilori

.

Art. 2. Statutele societăţii de asigurare

Societatea,

-:

anonime suntii obligatorii pentru acâstă societate şi le va îndeplini întocmai.
Art. 5. Ministru Nostru seretară de. Statii
la departamentulă agriculturei, comerciului şi
lucrărilorii publice va aduce la îndeplinire decretuli de facă.
Datii în Bucuresei, la 31 Ianuarii 1872,

Amii decrâtati şi decretămi ce urmeză:
Art. 1. Jurnalulă consiliului de ministri citatii mai susi este aprobati, !
trausporturiloră

agintele

România numai.
de uă singură agenţie, a că-:
reia reședință
.va fi în Brăila şi careva: corespunde cu guvernulii, cră agenţiile din celealte judeţe suntă nisce simple sucursale, și societatea va, fi respundătâre de tâte operaţiele
şi convențiunile făcute .de, acesti agenţi în numele ei. .
N:
Art. 4. Disposiţiile prescrise prin art. 17, 19,

comerciului şi lucrărilorii publice, No. 971;

Axândi în vedere jurnaluli:

Reinek,

alu societăţii pentru România,

|.

A. Creţulescu

:
No.

207.
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MINIBTERIULUI

AGRICULTUBEI

DECRETU
PENTRU

SOCIETATEA DE ASIGURARE CONTRA INCENDIULUI, GRINDINEL
ŞI ALTELE, ELEMENTARA VERSIHERUNGS DIN. VIENA

(1871)

CAROL 1,

şedinţă va îi în Bucuresci şi care va corespunde cu guvernulă, şi societatea va fi răspundătâre de tâte operaţiunile şi convenţiunile
ce acestii agentă va face în numele ei.

Prin graţia lui Dumnedeii şi voința naţiona-

lă, Domnii ali Româniloră,

E

La toți de facă și viitori, sănătate;
Asupra raportului ministrului Nostru secretară de Stati la departamentulă agriculturel, comerciului și lucrăriloră publice, cu No.

10,725;

Art. 4. Durata, societăţii nefiindi limitată prin
statute, autorisaţiunea de facă, se dă numai pentru ună termeni de cinci ani, şi la expirarea

lui se va mai putea prelungi, când gurernuli

-

se va încredința că statutele ei nu s'ai violată.
Art. 5. Pe lingă garanţia de 50,000 franci
ce societatea se îngagăză a depune pentru îndeplinirea art. 16, va mai depune în casa de
consemnaţii încă uă garanţie de 209, din pre-

Arendi în vedere statutele societăţi de asi-

gurare reciprocă contra incendiului, grindinei
şi altele numită Elementara Versiherungs din
Viena;
|

Avândii în vedere declaraţiunea ce face so-

miile ce va încasa în natură s6i în bonuri de

cictatea că se supune la îndeplinirea art. 18
din regulamentii, precumii şi de a depune în

thesaurii şi rurale, conformă articolului 18'din
regulamentii.
|
A
chârtii de val6re, în termenii de duci ani, în| Art. 6. Societatea va fi dâtâre
a supune Mimâinele guvernului suma 'de 50,000 franci, nisterului agriculturei, comerciului şi lucrăridreptii garanţie pentru îndeplinirea, art. 17 din loră publice ia finele fie-cărui ană unii comptă
aceliă regulamentă;
PI
generală de operaţiunile făcute în ţeră în curAvândă in vedere regulamentulii societăţi- salii acelui ană.
loră anonime, decretată la 31 Ianuariii, anulii
Art. 4. Disposiţtunile prescrise prin artico1888; ::
lile 17, 19, 20, 2i, 22 şi 23 din regulamentuli
Pe'teraciulii art. 5 din aceli regulamentii, societăţilorit anonime suntă obligatorii pentru
Ami decretatii şi decretămii ce urmâză:
acestă societate şi le va îndeplini întocmai.
Art. 1. Jurnaluli consiliului Nostru de miArt. 8. Ministruli Nostru secretari de Statii
histri citati mai susii este aprobati,
la departamentul agriculturei, comerciului şi
Art. 2. Statutele societății de asigurare re- lucrăriloră publice va aduce la îndeplinire deciprocă contra, incendiului, grindinei şi altele cretuli de faqă.
numită, Elementara Versiherungs din Viena
Dati în Bucuresci, la, 25 Noembre 1871.
se aprobă astii-feli precumă suntă încuriinţate
|
CAROL.
de guvernul localii şi autorisămii stabilirea că

în ţeră sub direcţiunea D-lui A. E. Gaster, a-

Ministru secretară de Stată

gentuli generală ali societăţii pentru România.
Art. 3. Societatea ra .fi represintată pentru
România de uă singură agenţie, a căreia re-

la departamentul agriculturei
comereiului şi lucrărilor publice,

LE
PENTRU

INCURAGIAREA

:
,

N. Creţulescu.

|

„No. 2,193.

GE

INTRODUCERII

INDUSTRIEI ZAHARULUI IN ȚERĂ

(Decretii No. 763 din 29 dlartie 1973)
Art, 1. Se autorisă instituirea în țtrăa so- cietăţilorii, ce sai presentată deja şi cari se
vorii mai presenta, în viitori cu cerere la gu-

vernă, în scopii de a introduce
zaharului din sfecle.

fabricaţiunea
|

Asemenea autorisaţiuni se voră putea dade

guverni

și particolariloră cari, în numele lori

proprii, arit cere înființarea unorii asemenea
fabrice.

Art. 2. Toti zaharulă dia fabrilcele societățilorii ce se voră autorisa de guvernă, pe
20 ani, nu va fi supusii la nici ună impositi
ală Statului sci taxă comunală în totă întinderea țărei.
,

Art, 3. Acţiunile ce se vorit emita la fon-

darea socictățilori pentru formarea
lui vorii fi scutite de timbru.

Art, 4. Vori

capitalu-

fi libere de plata vămii şi a

COMERGIDLUI ŞI LUCRĂRILORU PUBLICE
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taxei comunale tâte machinele ce se vorii a-|
„duce în țâră de către societăţi, pentru trebuin„ţa fabricelorii de zaharii în timpă de 20 ani.
_Art, 5. La casii de a se dovedi că societățile s6ă particolarii cărora li s'a acordată

fabricelorii lori, s6i vori întroduca maşine
| pentru speculă stii altă destinațiune sub cu| vântă că ară fi pentru fabrica
e zahără, pe
[lingă confiscarea loră, lise va rădica toti-uă| dată şi dreptulii de concesiune.

fi introdusii din străinătate zaharii s€i siropii
pe care rorii încerca a le trececa produsiialii

se va întocmi de guverniipentru aplicarea legii
de faţă.
.

-. concesiunea de a înfiinţa asemenea fabrici, voră

- |

Art. G. Ună regulamentii de administrațiune.

REGULAMBNT
ASUPRA APLICĂRII LEGEI DIN MARTIU 1875, PENTRU INCURAGIAREA.
INTRODUCERII INDUSTRIEI ZAHARULUI IN ȚERĂ
(Decretă No. 1363 din 1 Iulie 1874)

în casă contrarii, se va considera ca contrabandă și se va confisca. - 9. Acţiunile emise de societăţile fondate pen_brice destinate acestei produoțiuni, este liberă
tru înființarea de fabrice de zahară, vorii i
în orl-care puntă ală teritoriului României.
pa
2. Guvernul va da autorisarea, înființării fa- scutite de taxa, timbrului.
In asemenea, casii însă, se va comunica MIibricelorii de zahară, atâtii societăţiloră câtii şi
particularilorii cari o vori cere, însă numai nisterului agriculturei, comerciului și lucrărilegii

pentru

încuragiarea

conformându-se disposiţiunilorii
lamentului de facă.
:

de

în-

fa.

legii şi regu-

3. Autorisaţiunea se va da de către Ministeruliă agriculturei, comerciului şi lucrărilorii

loră publice, numărală acţiunilor şi suma ce
ele represintă.
:
10. Suntii scutite de taxele vamale şi comu-

nale t6te machinele

întrebuințate ]a fabrica-

publice, către care, doritorii de aînființa asemenea fabrice vori trebui a se adresa,

ţiunea zaharului, în timpulii prevădută de lege.

fie însocite de următârele acte:
,
a. Uni plană ali fabricei, însogitii de unii

nătate, urmâza mai ântâii a, presinta Ministerului agriculturei, comerciului și lucrăriloriă pu-

"4, Cererile de autorisaţiune vorii trebui să

- memorii explicativă sistemei

de fabricațiune,

numtrulă şi capacitatea, vaselorii ce va fi a sc
întrebuința, precum şi cantitatea anuală aprozimatiră de zahâră, ce fabrica, va fi destinatăa
produce;
a
d. Declaraţiunea că din remăşiţele fabricațiunii zaharului se va, estrage si nu alcoolii;
5. Autorisaţiunea pentru Înfiinţarea fabricelori de zaharii, cu beneficiurile prevădute prin
lege,

nu

vorii putea

fi acordate

de

câtă în în-

tervalulii de 20 ani, socotiti de la promulgarea
legii (Martiă 1873).
6. In totii acestă intervală de 20 ani, zaha-

rulii fabricată

în ţâră va fi scutiti de ori-ce

imposită ali Statului. s€i comunelorii,
Ori-ce altă productă ali acestoră falirice, destinatii vendării pe locă stii exportațiunei, precum alcooiulă, băuturile licuorâse ș. c. 1. vorii
fi supuseimpositelorii prevăgute de legile țărei.
7. In totă timpul concesiunii, concesionarulă va presenta, la începutul fie-cărui anii,
Ministerului de agricultură, comercii şi lucrări publice, uă listă detaliată de -machinile
şi productele ce va avea să importe în acelii

ani în trebuința fabricaţiunii zaharului.
8. Totii zaharuld fabricată în ţâră vatrebui

să pârte marca fabricei incrustată pe căpăţână

şi ps chârtia care o acopere, câtă şipe butâe;

11. Societăţile set particularii
cari yorii dori
să aducă machini de felul acesta din străiblice,

uă

listă detaliată

de tote machinele

ce

.

1. Conformi

dustrici zaharului. în țeră, înființarea

aii comandati, spre a li se.da atunci ună cer-

tificată de. liberă importațiune.
. Acestii certificată se va preda şefului vămeipe

unde se întroducii acele machine, dela, care, visat
înregulă se vatransmite Ministerului agricultu- :
rei, comerciului şi lucrărilor publice spre anulare.
-12, In casii cândii s'arii doredi că vre una

din persânele su societăţile cărora s'a acor-

dată autorisațiune a introduce machini pentru
fabricaţiunea zaharului, arii aduce în același
timpii machini de felulă acesta şi pentru vândare sâi altele, osebitii de confiscarea obiectelorii, li se va, ridica încă și dreptulii lascu-

tirile ce le acordă legea, fabricaţii zaharului,
|

13. Asemenea, se va confiscaşi se ra retrage:
dreptulă de concesiune pers6nelorii sci socie-

tățiloră, cari sub 'ori-ce formă, rorii introduce

zaharii stii siropă din străinătate, sprea le trece

apoi caproduse ale fabricelori loră; căci autori-

saţiunea nu le este dată şi nu potii beneficia, dea-

vantagele legii, de câtii anume pentru fabricarea

zaharului chiară dinsfecle cultivate in ț6ră.

14. La finele fie-cărui anii, pers6nele s6i s0-

cietăţile autorisate pentru fabricațiunea zaha-

rului, vorii comunica Ministerului agriculturej, comerciului şi Jucrăriloră publice uni raportă

statisticii asupra fabricaţiunii anului expirată.
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DBORBMU

se autorisă instituirea societățilorii 'de

nea industrie în țtră;. .
,
Avândii în vedere jurnalotiă încheiatii

siliuli Nostru de ministri, în şedinţa

Iuliii, prin care încuviințeză statutele

fil «Albina» și instituirea ci în țeră;

„Constituirea, scopulă și. durata

Ş 1. Se înființeză uă, societate anonimi pe
acţiuni, 'dâca va fi aprobată şi de guvernii,
sub
denumirea «Albina».
,
Ş 2. Reședința: principală a societății va, fi

în Iași.

statutele

bina» pentru întroducerea, industriei zacharalui din -sfecle și autorisă funcționarea ci în

țeră, sub

direcțiunea

consiliului de admini-

straţie prevădută la art. 11 din statute,
Art. 3. Ministru Nostru socrotarii de Stată
la departamentulii agriculturci, comercinlui şi
Jucrăriloră publice va aduce la îndeplinire de„ cretulit de facă,
!

„Dată în Sigmaringen, la 31 Iuliii 1873.

|

_ Ministru secretarii do Statii la
dopartamentuli agriculturei. comereiului și luerăriloră publice,

CAROL,

întreprindere.

Capitalul societății. .

.

societăţii «Al-

de.la uă asemenea

CAPITOLUL II...

decretatii şi decretămit ce urmeză:

Art. 1. Jurnaluli consiliului ministrilorii ciArt. 2. So aprobă

-

productele ei şi în fine a. face tâte operaţiunile

ce derurgii

zacharii din sfecle, a/lu rafina şi alte; |
tată mai susii este aprobatii,

ie

„$ 3. Durata acestei societăţi este fixată la
20 ani.din diua constituirii ci, afară de casuaseme- rile pentru disolvare prevădute mai jos.
"$ 4. Scopulii societăţii este de a produce zade con- hară din stecle, ali rafina, a îngrăș 2 cu .pulde !a 9 pă (residulii fabricaţiunii zaharului), vite corsocietă- nute a produce rhumii din Melassa, a desface

Având în vedere statute!e gisci Societăți
alu „căreia scopii, după $ 4, este a produce
Amii

„2

-

CAPITOLUL 1.

CAROL IL,
a:
Prin graţia lui Dumnegeii și voinţa, 'naţio-

nală, Domni ali Românilorii, *
i
La toţi de faţă şi viitori, săânetate;
- Asupra raportului ministrului: Nostru secretari de Statu la, departameneulii: agriculturei ;
comerciului şi lucrărilorii publice cu No. 7,397;
Avândă în vedere legea, promulgată la 29
Martiit trecuti, pentru încuragiarea întroducerii indastriei zacharului în țeră și prin care

e

Ş 5. Capitalulii societăţii este îxatăi la ună milionii 1,060,000 lei .noui şi împărţită în duoă mii
acţiuni, de câte ciuci-sute lei nuoi fie-care.
Ş 6. La înființarea, societăţii. se vorit emite
Muă-cam-dată numai, 1,600 acţiuni, reservân-

du'şi fondatorii dreptului de a emite și restulit
de 400 acţiuni spre complectarea capitalului
mai susă citată, decă pentru. înfiinţarea şi -disolvarea aceştei fabrice se. ra necesita unii ca-

pitali mai mare: de câtă

aceli emisă la fu-

|
E
ceputii,
Fondatorii aii prerogativa a lua alii pari în

comptuli lorii jumătate din acţiunile emise din
noii, €ră cea-altă jumătate se va împărţi de
preferință acţionarilorii societății, plătindu-le

.

N. Kreţulescu.

“ STATUIDLE SOCIETĂTII „ALBINA”
Sub-semuaţii. Nicolze Drosu, Vasile Pogor,

1. Nenischotz, Aliche] Daniel şi fiul, Dimitrie
Cosadini, George I6n Racoviţă, prințuiă M. G.
Sutzo, Grigorie Cosadini și colonelii N, Iamandi
a convenită 2 forma uă societate anonimă pe

şi că totă

ală pari,

şi numai

acţiunile

ce vorii

remânea neplasate se voră putea, indo după
cursulii gilei la alte fece, insă nu sub pari..
Fie-care din fondatori şi acţionari se obligă
a respunde !2 subscrierea acţiunilorii câte 150,
ana sută cinci-(leci lei nuoi de fie-care acţiune, contra unei recepise: provisorie detașate

dintr'uă condică assuși, caro ee va elibera de

D. Dimitrie Cosadini. easierulă provisorii ali
socictăței. cră restulii de trei sute cincă-deci
charii, pentru câre scopii să obligată unulii !lei noui se va plăti în trei rate, cea d'ântâiiă
către aliuli: a, versa fie-care
ca tondatori în !de câte una sută cinci-deci lei noui şi cele din
casa „societăţii, uă-dată şi pentru toti-de-una, lurmă a lei. noui una sută. din trei în trei luni,
fără altă obligaţiune. suma de 23,500 lci (duot- ipână la implinirea de 500, lei noui de acţii,

acţiuni. pentru înființarea uuci fabrice de za-

deci şi trei de mii cinci sute Iei
scriindiă atâtea acțiuni cu câte se
acestă sumă, pentru .acestă finit
"gi statuată basele acestei societăţi
următori.
:

noi); sub- i cândă atunci recepisele se voră prezehimba în
va îmbrăca “acțiuni definitive
ale societăţei,
au hotăritii
$ 8. Pentru ca și publieulă să pâtă lua parte
în moduli la beneficiele acestei societăţi, se va deschide
uă subscripțiune ce se ra publica, prin

aâpte
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cu arătarea datei începerei, durate ei şi localulii
unde se va puteasub-acrie şi efectua plata ân-

tâiului vărsământă a acţiunilorii sub-scrise,
Durata, sub-sorierei de acțiuni nu pâtefipre-

Nimeni nu pâte fi numiti membru în consiliulii de administraţie, fără a depune maiân-

tâiii două-deci şi cinci acţii în casa societăţei,
cari voriă sta în toti timpuli funcţiunei s6le

lungită, peste trei luni dela începerea ej. Dâcă în deposită fără a le putea înstrăina,
A
“prin sub-scripțiunile şi capitalul adunati de
$ 17. Deliberaţiunile consiliului de adminifondatori se va complecta capitalulii represin- straţie se voră înscrie intruuii registru spetatii prin una mie şâse sute acţiuni ce aii a cială şi decisiunile s6le se vorii lua cu majose emite de uă cam dată, societatea se va de- ritatea, de voturi; în casă de paritate, votuli
clara constituită şi va începe imediatit lucră- preşedintelui va fi preponderentii; preşedintele
rile necesarii pentru înființarea fabricei de za- se va, alege dintre membrii consiliului de adhariă, dâca va avea deja aprobarea guvernului ; ministraţie prin bilete scrise; în lipsa preşela casii contrarii, casierulii societății va, res- dintelui; fotoliulii se va ocupa de membrulii
titui sumele vărsate contra recepiselorii libe- cel mai în vârstă, €ră în casit de vacanţă a
rate, fără să pâtă în asemenea casii vre-unii unui membru, consiliulă îlă inlocuesce prinunii

acţionari sâit fondatoră ali societăţii pretinde
vre uă desdaunare.
E
Ş 9. Acţiunile definitive se vorii detaşa din-

altulii provisoriă.

CAPITOLUL

tr'ună registru cu matcă şi spre a fi valabile

vorii fi sub-scrise de unii membru alii consiliului de administraţie, de directori şi de casieruli societăţii,
|
|

_

"

IV

Direcţiunea
$ 18. Direcţiunea se va compune de uni di-

$ 10. Acţiunile se voră emite la portatorii,
și cesiunea lori se face prin simplă inmânare
către altă pers6nă.

rectoră, unii controlorii şiunii casierii, acestia

responsabili de angagiamentele societății de câtii

exigibile ca ori-ce actă de anpagianientii obligatoriii pentru societate să fie investitii pe lingă
semnătura directorului şi cu aceea a casierului stii controlorului. In afacerilecurente,
semnătura directorului este suficientă.
$ 20. Directorulii este însărcinatii cu conducerea tutulorii afaceriloriiși transacțiunilorii
societăței în limitele ce i se vorii prescrie de
consiliul de administraţiune, Elii este special-

811, Acţionarii ca şi fondatorii

nu

sunti

până la concurența, val6rei acţiunilorii lori;; ei
vori priimi dingiua cândă societatea va fi constituită dobânda de 6%, asupra capitalului vărsati plătitorila 1 Septembre a fie-căruia anii.

CAPITOLUL

III

Despre consiliulă de administraţiune
$ 12. Societatea. va fi administrată

de unii

consilii de administraţie, compusă de cinci
membrii numiți de adunarea generală a acţionariloră. Insă la începutii şi pentru cei Wântăiă cinci ani începători de Ia constituirea s0cictăţei, fondatorii ce aii luati inițiativa pen-

tru formarea, acestei societăţi voriifi de dreptii

consilieri administrativi. Iu urmă, alegerile consiliului de administraţie se voră face din trei
ani în trei ani; membri eşiţi poti fi realeşi.

$ 13. Consiliulii de administraţie

este

sin-

se vorii numi de consiliulă de administraţiune.
$ 19. Direcţiunei este dată semnătura (firma)
societăţii; spre a fi valabilă semnătura, este

mente îndetorații a vephia cu neadormire ca,
toți impiegaţii de sub ordinele stle să'și îndeplinescă serviciulă lorii în conformitate cu
replementuli interiorii ali fabrice,
,
21, Elii esto autorisatii a alege șia numi

amploiaţii subalterni,

şi la, casii de abatere, i

va putea suspenda şi

depărta referândii despre

acesta consiliului de administraţie,
$ 22. Elioste lnsărcinatii cu conducerea tutulorii lucrărilorii biurourilori, transacțiuniloră
de comerciă şi cu priveghierea marşei regulate a fabricei; pâto asista la deliberaţiunile

consiliului de administrație cu votii consultativă şi a, aduce Ia, îndeplinire decisiunile sâle.
cu girarca, afacerilorii acestei societăţi 1 va
$ 23. Propune consiliului de administraţie
presinta.
:
tâte ameliorațiunile și modificaţiunile ce le arii
- 5.14. Elit:va putea determina lucrările şi crede necesarii pentru desvoltarea fabricei și
schimbările de ori-ce natură a se face stabi- interesul societăţii,
limentului după trebuinţă, și se va ocupa cu
$ 24. Toţi impiegaţii stabilimentului suntă
deosebire cu afacerile societăţii privitâre la subordonați directorului şi dâtori ai da asgură îndrituită a supraveghia, controla şi aproba propunerile cari directorulă însărcinatii

cumpărarea, obiectelorii necesare

„ de -zaherii şi stabilirea modului

fabricațiunii

de vtndarea

productelorit acestei fabrice.

$ 15, Elii numesce directorii şi cek-alţi impie-

gați principali, fixândii emolumentele

loriă,

$ 16. Funcţiunile lori suntă gratuite, avândă

dreptulă

drumă,

de

despăgugire

|

a cheltuelelorii

”

de

cultare,

|

$ 25. Directorulii este responsabilă pentru
actele și disposiţiunile ce va lua, elit va depune la intrare în funcţie ună numării de douăgeci acţii, cari voriă sta in depositii până la
eșirea din funcţie și verificarea compiurilorii
coli privescă.

--9 26, Casierulă
|

nu pote primi, „aici
1

plăti
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bani fără piese justificative şi semnate de dir6ctorii; la, finele fie-cării luni va ptesintă'unit
tabloii directorului de starâă casei,
Ş 27: Controlorulii este însărcinată cu ținerea

nărei generale despre operăţiunila şi iifacerile

societăţei al anului expirată, presentândii tâtii-

uă-dată şi bilânțulă” relativă, cară se va tîm-

părți tipăritii acţionariloră ; şi să va publica,
Ş 36. Posesionda a cinci acţiuni dai drepti
rilorii respectirs; tonforiii preseripţiuniloră la unit voti la adunarea generală:
directorului:
N
i
$ 37. Nimeni nu pâte avea drepti, pentru
„.8,28. La 15; Aprilii d fe-cărtiia anii, direc- densuli sâii pentra âltată de' câtă maximulii
fiuncava dresa, inventare de tâte obiectele a: de cinci voturi, ori câte acţiuni ari posedă
pârţinendii societăţii, cari se voră estimă pe pesto. aceste voturi.
a
ptețulii lori reăle, şi va incheia ună bilaaţii
Ş 38. Toţi acţionarii cari âră yoi â exersa
generâlă' de, averea, socictății, acesti bilanţi drepturile loră in adunarea generală suntiă ţiva: fi Sub:scrisii de directori, cântroloriă şi ca- nuţi.a depune acţiunile loricu dacă ile, în:
sierii, și contra-stiinăti d& preşediatele consi- aintea deschiderii sesiunel
la _lbculii indicatii
liului de âdrihistraţiune; atâtă bilanțalii câtă prin'anunciulă de convocare, priimindă chitanțe
și piesele justificative se voră puhe Ia dispo: de depunerea acţiuniloră şi bilete de âdaiitere,
sițiunea acționarilorii în biuroulă stabilimen- în cari se va indica numărulă acțiuniloră de

comptabilităţei, generale şi controlăred comptu-

tului cu cinci-spre-dece dile înaintea iutrunirii puse şi voturilă de cari dispune,

adunărei generale, pentru
ca acţionarii să pâtă
lua cunoscință de dinstle;

CAPITOLUL V
Adunarea generală

„& 29. Di fă-târe ah se ta coilvocă de cătră

obsiliuliid6 Administrație uă adithare geilerală
obligătorid, ti decursulă lunel Augastă, cara
vă fi presidătă. de preşedintelă, consiliului â6

sdministrâție; Convocarea să și publica cu uă
lună înainte îti foile oficiale, irătâtidii câstiuinile, că sotii fi 14 Ordineb dilei:- Aduharea ge-

nârălă dl6â6 scruitători şi Sccrâtără
did struli
el, însă cesti! să nu A6 din inembrii consi:
lilui de âdidinistrajie:
OO SI
Deca ddunareă generală nu va întruni mak

multă voturi de câtă bă îi pâtra part a acţiti=

nilorii,
uă altă
Qile, in
sinți cu

consiliulă de” âdministrăție va convoca,
adunâteîn termenii
de cinci-spră-gece
dcestă a -duda colivocare membrii predrepturi de votă voră decidă căstiu-

_$ 39. Seratatoril şi secretarii voră constata
înaintea deschiderii desbateriloră numărul acționarilorii presinți și numărulii votariloră de
cari dispune „fie-care după biletelede depunerea, acțiunilor, dresândi după acesta uă listă,

căre va stalâbiaroii;.ei rorii contra-semna de-

cisiunile luate de adunarea; gentrală dresândii
uni prescriptă terbalii.

CAPITOLUL

VI

Incheierea conmptiriloră și repartiţia be:
neficielorii

$ 40. In fie care ană la 1 Iuliă se voră încheia tâte compturile societăţii intocmindii bilanţii generali.
a
$ 41. Berieficiulă societăţei constă în produsulii neto, după scăderea, tutuloti cheltueleloră,

Din essedenti:
E
a. Se vă asigura fondului de reservă celii
pușinii cinci la sută, săi celă multi dece la
nile puse lă ordineă gilei de consiliuli de ad- sută, diipă propunerea consiliului de adminiministrație,
.
a
strație şi decisiunea, aduriărei generale.
8,30. Adiiliârea generală alege meinbrii conb. Se ta deosebi și împărți uă tantiemă de
silivluide ădrhinistraţie, examintză și aprobă dcee la sută, pe timpi de 10 dece ani, fondacOuipturile abului trecuti dândi votul de des- torilorii, de cinci li sută imembriloră consiliuCărcură și botărasce asupra iutulorii cestiuni- Jui de admiriistraţie şi de cinci la sută direclori destuiiiate în ordinea qilei.
|
torului și impiegațiloră institutului.
Ă, 31; Cestiunile. necoprinse în ordinea gilei
După decurgerea acestoră gece ani, dreptulii
trebue
să fie propuse şi susținute
de cel pu- la tântiemă ă fondătoriloră va înceta şi va răciliii cirici-spre-dece âcționari, spre a putea fi mânea în vigâre numai pentru consiliulă de adluate îii delberaţiune intruă sesiune viitâre, mizistrăţie, directorulăși impiegaţii institutului.
care urmâză a se fixa de adunarea generală.
c. Escedentulă sc ră impărţi ca supra:divi„Ş 32. Ea tc dreptulii de a înlocui directo- dendă acționarilorii.
.
|
_
rulii în câsi de hegligență, necapăcitâte sti
Plata dividendei şi a supra-dividendel se va
rea-credinţă.
a
Pa
efectua totu-d€-una, cu uă lună după închide„XS 38.. Aduhărea generălă pâte hotări spori- rea sesiunii adunărei generale a fie:cărui ani,
tea, câpitalului socială şi emitereade nuoi âc- anunciându-se acesta, prin piblicaţiuni.
țiunăîn raportă cu desroltarea şi cerințele in$ 42, Cândă fondulă de reservă s'arii urca
stitutilil,
o
A
_ la jumătateă capitalului soțială, consiliul de
$ 34. Decisiunile CI suntă obligătorii pentru ddniinistraţie va decide de nrizeză4 se împărți
ac iong i chiar şi pentru
cel absehii,
+
intre Acţionâit, acestă dâcisiuhe ta A SApusă
Ş 36. Dirâtorillă vă Ceferată detahă- diu- la aprobarea adunărei generale.
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CAPITOLUL VII

|
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GAPITOLUL VIII

Disolvarea și licuidarea

Ş 46. In tâte casurile de neînţe'egere de oti-

$ 43. Societatea este disolvată de drepti la ce natură ivite între membri societăţii, acestea
se vorii judeca de tii arbitri numiţi de comunii durata, ei:
ea, pote fi disolvată şi înaintea, termenului, deca acordă de părți şi dintre acţionari.
Arbitrii însărcinaţi a impăciui amicalmente
capitalulii socialii se va reduce priri .perderla
e
ducă din trei din întregimea, sa, şi dâca, acâstă diferințele dintre părți yoră'f scitiți de prestarea, jurământului și ds formalităţile procedisolvare se va cere (într'uă adunare
expirarea termenului fixată pentru

generală specialmente convocată) de majoritatea acţionarilorii representândă celii pugină patru din cinci
de voturi,
!
Ş 44. In casă de disolvare, adunarea, gene-

rală va numi

comisari

licuidatori Și va fixa, e-

molumentele lorii şi unit termenii pentru presentarea compturilorii de licuidaţiune.

„$ 45. Modificarea statuteloră nu se pâte face

de câtă

pugină

de

adunarea

generală, întrunindă celii

trei din patru din.totalitatea acțiunilorii

şi convocată anume pentru acesti finită,

BANCA

durej,
In casă de desbinare, vorii alege de sapra-

arbitru pp preşedintrle tribunalului comerciali
de Iaşi; decisiunile voră i fără apelă.'-*
""$ 47. Statutele de fagă s'a acceptată de subscrişii fondatori şi rămâniia se supune la aprobarea guvernului,

Nicolae Drosu, Vasile Pogor, I. Neuschotz,
Michal Daniel și fiul, Dimitrie Cosadini, Geor-

ge Ioan Racoviţă, principele ML. G. Sutzo, Gri-

gorie Cosadini și colonel N. Iamandi. * -*

AUSTRO-ROMÂNĂ

PENTRU CLĂDIRI

SPAPUTE
(Promulgate pe lingă Decretu

No. '3118 din Decem,. 1872)

PARTEA 1

iulii, în speciaii întreprindere şi restaurarede
zidliri, reguiarea şi prelungirea de strade, clăDisposiţiuni generale
diri
do case de lucrători, în fine, clădiri rejlative la strade, ape, şi .căi ferate,-tâte acegte
Ş 1. Baaca Austro-Română
este uă societate „pe s6ma proprie sii în comptulă! altora;
pe acţiuni, fondată "pentru efectuarea operaţiu-2. Acuisiţiune şi esploatațiune de cărămidăniloră, prevădute prin presentele ştatate.
rii carieri de pâtră şi de varii, etc. „ete. etc.,
Ş 2. Societatea va purta firma: „Banca Aus- precumii şi pre!ucrare pe.propria s&mă a matro-Română pentru clădiri.
terialuri de clădiri;
,
$ 3. Reședința şocietăţii esteîn Viena, cu nă | 3. Administrare de case de totii soiulii pendirecțiune principală în Bucuresci. Ea este in-, „tru comptulii tierţiloră;
dvituită a aşeda filiale şi agenții atâtii în Bo4. Procurare de credite şi împrumutări
,pe
mânia câtit şi alte State, după cum interesele objecte de clădiri gata și negata, şi procurare
arii povățui”o.
de objecte şi clădiri între locatori şi locatari,
$ 4. Societatea este constituită indată ce cumpărători şi vîndători, pe-basa unui provi25,000 acţiuni vorii fi semnate şi plătite pe sioni, conrenită între părți;
deplină.
,
:
:
5. Acnisiţiuni şi revendirea, de privilegiişi
"$ 5. Toto încuuosciințările îndâtoritâre ale patente;
!
societăţii se. voru face prin Alonitorulă oficiali | 6. Fondarea de întreprinderi da toti felalu,
românii, prin Gazeta de Viena (IViener Zeitung) care, în conformirate cu statutele societățel,
precumă şi prin alte diare ce se vorii însemna, s'ară apropia de departe sei de aprâpe, cu,ode către consiliuli de administraţiune.
-|peraţiuni'e presintei societăți, precumă și par-!
tieiparoa la societăţi de asemenea națură deja
„PARTEA II
.Lexistinte.

Operațiunile societăţeă
Ş 6. Operațiunile societăţei voră fi cete ur-

mătâre:
”
„1. Acnisiţiuneaşi revendirea de imobili de
totă soinlă, acuisițiunea, întreprinderea, recon-,

7. Societatea este indrițnită a lua onorare,

.] cheltuelişi pravisi6nepentrutte afacerile ce întră în cerculă prescripţiuniloriă din acește statute,

$ 8. Socieţatea este îndrituită a greva ,imobilele scle cu hypoteci |şi a emite obligaţiuni

purtândă procentă; aceste

din

urmă

iusă

nu

vori fi pe termenii mai scurti de unii anâ, nici
struirea şi înstrăinarea de clădiri, de totii so- | mai, lungit
de cinci ani, şi.nu roră fi deuăya-.
*

«

.

LEGIUIRĂ ALE MINISTERIULUI AGRICULTUREI

172

- l6re mai mică de 250 franci stă 100 fiorini
în monetă sunătâre. Cătimea loră totală nu va
putea trece peste sumele sunătâre plătite deja
asupra capitalului în:acțiuni.

PARTEA. III
Capitalulă în acțiuni şi relațiunile de drepti
“ ale acţionariloriă
"
. $ 9. Capitalulă începătorii alii societăței va
fi de uă camă dată 121/, mili6ne franci sâi5
mili6ne fiorini in monetă efectivă, impățiti în

50,000 acţiuni, fie-care câte 250 franci si 100

fiorini.
Din aceste 50,000 acţiuni suntit emise 25.000
de uă camit dată, plătite integrală. Consiliuli

de administrațiune suntă îndrituiţi a se complecta ei Ensuşi până la No. de 18 dintre acţionari şi în casă de eşire din consilii a vreunui din membri, în cursulă acelori 6 anj,
elii este în dreptii a numi ună altii consilierii
în loculă remasă vacantii.
$ 17. După trecerea celorii ântâiii 6 ani, pa-

tru consilieri de administraţiune se retragi pe

fie-care anii. Până la formarea rândului de retragere după vechime, acei ce urmeză a se retrage rori fi hotăriţi prin sorţi, Consilierii e-

şiți poti fi realeşi. Dâca după trecerea celori

6 ani, sară întâmpla ca postuli de consilieră
să remână prin mârte sti eşirea veri unuia din
ei înaintea terminărei funcţiunii sâle atunci
consiliulă de administrațiune li va înlocui prori-.

sorii din num&rulii acţionariloră. Inlocuirea dede administraţiune va decide asupra epocel şi finitivă se face la cea ântâii adunare generală
oportunității emisiunii şi a restului de acţiuni a acţionariloriă; noulă alesi ia, în privirea ter_-

până la totalitatea capitalului de fondare.
Capitalulă primitivă de 121/, mili6ne franci
pâte fi rădicati până la suma de 371/, mili6ne francă asupra proposiţiunii consiliului de
administrațiune, adoptată prin hotărirea adu-

nării generale a acţionariloră.
$ 10. Asupra nonilori acţiuni, vechii acţio-

nari aii ună drepti de prioritate în raportă cu
numărul acțiuniloră ce posedă deja. Consi-

liulă de administraţiune va determina timpulă

menului încetării mandatului săi, loculă membrului eşită,

Fie-care consilierii de administrațiune este
ținutii, la iatrarea sea în funcțiuni, a posede
și depune la casa, societăței 25 acţiuni sti și

chitanţa provisoriă W'impreună cu cupânele lori
nesosite âncă la scadenţă, cari, pe câtă timpi

va dura funcțiunea sea, nu poti fi nici emanetate, nici înstrăinate.

18. Consiliulii de administrațiune alege din

în întrulii căruia acţionarii se voră putea folosi de acesti dreptu.

sânulă sti, pentru fie-care anii, unii preşedinte

dâtoririle luate de către societate până la val6rea, acţiuniloră sâle, şi are dreptă dea participa la câştigurile societăţei în proporțiune

și hotăriri luate în comunii, se va aduna de
atâte ori pe câtii afacerile o vorii cere şi va

$ 11. Fie-care acționarii este solidarii cu în-

şi uni vice-preşedinte.
Lucrările

sâle vorii fi basate

pe

discuțiunt

"- $ 12. Drepturile şi îndetoririle cari decurgă

ține şedinţe celii puginii de două ori pe lună,
Uni regulamentă speciali va regula expeduirea afaceriloră curente, numirea, suspensiu-

sine şi aderare la statutele societăţii precumii

pentru împregiurări speciale precumă şi dritu-

cu numtrulii acţiunilor s€le.

din acţiuni treci asupra fie-căruia purtători nea şi disolvarea sub-comiteteloră pentru fiealii loră. Posesiunea, unei acţiuni coprinde în care ramură specială de administrațiune, sâii
şi la decisiunile adunării generale.
$ 13. Acţiunile nu potii fi împărțite și so-

cietatea nu pâte recunâsce de câtă
gurii proprietarii pe uă acțiune.
PARTEA

unii sin-

1V

Direcțiunea și administrațiunea societăţei
$ 14. Societatea efectuâză operaţiunile stle
ria :
: Unii consiliii de administrațiune;
„Directori;
Unii comitetii de revisuire;
Adunarea, generală.
$ 15. Direcţiunea afacerilorii societăţei se face

rile şi îndetoririle aceloră comitete, nu mai puginii şi serviciul interiorit ali administrațiunei,
Ş 19. Pentru ca uă decisiune a consiliului
de administrațiune să fie valabile, trebue ca
toți mombrii nedispensaţi timpurarit de la func-

țiunea lori să îi fostii chiemaţi la şedinţă după
modulit cum se va determina de către consiliulă de administraţiune; şi la şedinţă trebue
să fie faga celii pugini cinci consilieri, între
cari preşedintele sţii vice-preşedintele să, în

casii de neputinţă a acestora, unii membru a-

lesii spre a preside de către cousiliuli de administrațiune,

$ 20. Hotăririle consiliulai de administrațiune

se vorii lua cu majoritate absolută de glasuri, la
care ocasiune aceli alesi spre a presida va vota şi elii,

prin unii consiliu de administraţiune, co rpusi
din 12 consilieri cel pugină și din: 18 celi
$ 21. Membrii consiliului de administrațiumulti, Elă o represintă atâti facă cu tierții ne, cari nu aii reşedinţa lorii în Viena, suntii

câtii şi cu autorităţile.
$ 16. Pentru cei ântâiu şâse ani, consiliulit
de administraţiune se va alege de către adunarea generală. Membrii celui ântâii consilii

autorisaţi a face să se represinte prin uni altă

membru alii consiliului de administraţiune, aşedatii la Viena, în tâte şedinţele consiliului,
precumii şi la deliberaţiuni şi votare,

-

COMEBRCIULUI ŞI LUCRĂRILORU PUBLICE
$ 22, Pentru luare de hotăriri asupra puneri
telor co urmâză este necesariă majoritatea de
celi pucină */, a membrilorii presinţi și a mem-

brilorii represintaţi prin împuterniciți:
1. Pentru cereri deplăţi asupra acțiunilorii;
2. Pentru disposiţiuni generale spre fructificarea sumelorii disponibile;

3. Pentru acuisiţiuni şi instrăinări de imo-

bile ale căroră valâre trece peste suma de
„25,000 florini;
4. Pentru luare şi execuţiuni de clădiri pe
comptulii societăței;

5, Pentru îinfiinţără de stabilimente spre e-
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Directorii
$ 31. Direcţiunea care este compusă de unii
numării de directori, ce se va determina de
către consiliulii. de administraţie, este organulii executivi ali societățel, și ca asemenea,
are a aduce la împlinire
decisiunile consiliului de administraţie,
$ 32. Impiegaţii şi servitorii sunt sub ordinile direcțiunii, care are a supune la apro-

baţiunea, consiliului de administraţie tâte pro-

posiţiunile relative la numiri, suspendări şi
destituiri, precum și drepturile, lefile și remu-

fectuare de lucrări, ce staii în legăturicu clă-

nerațiunea lorii.
$ 33. Directorii asistă la şedinţele consiliu-

florini ;

lui de administraţie, dâcă consiliul nu ară f
hotăriti: de altmintrelea; efaii glasă deliberativii.
$ 34. Consiliulăi de-administraţie pâte depărta pe directori din funcțiunile loră fără a
prejudeca prin acesta, pretenţiunile ce ariputea ei avea la, despăgubiri. Decisiunile pentru
suspensiune sâii depărtare nu pâte fi luată de

diri, şi ale cărorii costi ară trece peste 25,000
-

6. Pentru înființări de hypoteci şi emisiuni

de obligaţiuni;

7. Pentru contractări ale cărorii objecte trece

suma, de 25,000 florini.

$ 23. Cândii duci consilieri de administrație
ceră amânarea deliberaţiunilori asupra unei
afaceri ce se pâte amâna,

asemenea amânare

se pâte încuviința pe celă multă 14 di:e; con-

„siliulă de administraţiune ara a se pronuncia

dâca este sti nu locii de amânare,
$ 24. Consiliulii
ide administraţiune este autorisatii a trece,

întruni modă revocabilă, a-

supra unuia s6ă mai multorii din membri sei exercitarea atribuţiuniloră s6le pentru anume afaceri şi anume timpi, în puterea
curațiuni speciale.
,

unei

pro-

$ 25. Deliberaţiunile şi decisiunile consiliului de administraţiune seroriiiretetoti-d6-una

câtii în uă şedinţă anume convocată pentru a-

cesta, şi după ce se va fi ascultată şi pe
rectorii respectivi.
”

di-

Pentru ca uă decisiune de depărtare a unui

directorii să fie valabilă

trebue presența mal

multii de jumătate a membriloră consilieri şi
adesiunea a celi pucină 5 din el.
|
Comitetulă de revisuire

$ 35. Comitetulii de revisuire seva compune
dintre membrii şi locoţiitorii, cari se voră a- .
lege de către adunarea generală, pe timpă de

în procese-verbale cari se voriă pregăti decătre

uni anii, din acţionarii ce nu aparțină admi-.

procese-verbale;

$ 36. Comitetul de revisuire are dreptulti
de a cere lămuriri asupra, stării averei societăței şi asupra bperaţiuniloră societăței în tâte

președinte sâii vice-președinte s6ii secretarnlă,
Presinţii vorii fi anume menţionaţi în aceste
de

asemenea proposiţiunile,

precum şi decisiunile luate,

nistrațiunii.

,

'Fie-care membru are dreptulă acere ca procesulii-verbălă să coprindă opiniunea lui diferită asupra vre unei hotărâri luate, |.

ramurile, şi este obligati, după invitarea con-.

seză serriciulii societăţei, numesce, suspendâză

aă ei, să prov6ce convocarea unei adunări generale extraordinare,
$ 38. Comitetulii de revisuirese va alege pentru ântâiulii anii de către consiliulii de administraţiune în conformitate cu disposiţiunil
e $ 36.

siliului de administraţie, de a cerceta în totii
anuli socotelile facă cu cărţile de compturi
şi a face raportulă să adunării generale.

$.26. Ori şi ce alegere la care va procede
$ 37. Comitetulii de revisuire pâte, in puteconsiliulii de administraţie se va face prin bilete,
$ 27. Consiliul de administraţiune organi- rea unei decisiuni luate de către toţi 3 membri
şi destitue directorii, precum și pe cei-alți imiegaţi, agenţi şi servitori; reguleză drepturile

lori şi încuviinţeză lefi:şi remunerațiuni.
$ 28. Consiliulă de administraţiune pâte prin
imputerniciri să însărcineze

impiegaţi al

so-

Adunarea generală

cietăței cu administraţiunea unoriă ramure ale
$ 39. Adunarea generală, formată pe basa
afacerilori.
$ 29. Consiliulii de administraţiune are, la statuteloriă, represintă totalitatea acţionarilor;
finituli fie-cărui ani de afaceri, a pregăti ac- ea este sei ordinară sâii extraordinară, şi se
tivulii şi pasivali precum și a alcătui bilanțulă. convâcă de către consiliulă de administraţie.
$ 40. Adunarea, generală ordinară va avea
$ 30. Consiliulii de administrațiune, are pentru ostenelele s6le, dreptul la tantiema, pre- loci, în toţi anii, celă târdii în lunalui Maiă,
vădută
la $59; afară de acestea, fie-care mem- €ră cea, d'ântâiii după incheierea bilanţului celui
bru mai are dreptă la uă marcă de presință, ântâiii anii de afaceri,
$ 41. Convocarea unei Adunări generale exa căreia, valdre va fi de 25 franci de ua, cam

dată şi până la vruă altă disposițiune a societăţii generale,

traordinare va urma, cân li ea:

a. Va fi hotărită decătre

consiliulii- de ad-

.
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ministraţiune cu mai .multi de jumătate
membrii sti;

din

d. Se va face de către comitetulă „de Teyi-

suire, în puterea $ 38;

c. Se va decide de câtre Adunarea generală

ordinară pentru a delibera

prin împuterniciții loră legali, şi aceştia .nu ai

nevoie să fie şi ei 6nsuşi acţionari.

Ş 47. Intrunirile generale sunti presidațe de
preşedinte, sâii vice-președinte, stă în lipsa loră
de unii membru alesi de consiliulii de admi-

şi-hotări asupra 0- nistraţiune din sinulă său.
.
biectelorii ce intră în cercul acțiunii sc'e, şi
Preşedintele are a decide despre ordinea od. Cândii cinci s6ă mai mulți membrii din biectoloră
'de tratată, a conduce desbaterile
consiliulăde administraţiune s'aii retrasă, şi, în şi a provoca votarea; el alege trei
scrutatori
acesti casit, pentru a proceda la alegeri spre dintre acţionari.
.
a complecta consiliuli de administrațiune,
Toti preşedintele desemnă unulă sâii ma!

Ş 42. Convocarea adunării generale ordinară
şi extraordinară urmeză a se face prin trei pu-

mulţi secretari.

meEză a se depune, precum şi objectele asupra

administrațiune şi a, comitetului de revisuire;

blicaţiuni succesive în acele fiare de cari se tă $ în:48. Competinţa adunării generale consisserșă societatea pentru anunciurile sâle.—Ul4. Luarea da cunoscinţă a dărei de semă atima desteptare este de ficută cu 4 septămâni supra administrațiunei
şi a stărei afaceriloră
inaintea gilei decisă pentru ţinerea adunării societăţei precum şi bilanțulă
anului și hotăgenerale; ea va coprinde însemnarea caselorii rasce asupra propunerilo
ri făcute;
autorisate pentru priimirea acţiunilorăee urd. Alegerea. la trebuință, a membriloră de

cărora se va delibera.

"$ 43. La fie-care adunare generală ordinară
acel acționari ai dreptii de votii, cari, celii
multă 14 dile înaintea, convocării adunării generale, ai depusă la uă casă însemnată de

€. Luare de cunoscință a raportului şi propunerile comitetului de revisuire asupra manipu!aţiunei capitalurilorii societăței şi socote=
lelorii şi a, decide asupra lori, precum a, ho-

consiliulii de administraţiune, celă pușinii 10 ac-

tări şi asupra, împărţelei „beneficiurilorit;
d. Ea, este îndrituită, în casulă cândiă nu arii

priimire asupra 10 acțiuni, sâă chitanţe provisorie de ale societăței,

lege uni

țiuni, sii chitanțe

provisorie, sei

chitanţe de

$ 44. In adunarea, generală extraordinară acei acţionari ai dreptii de votiă, cari, celă târgit
cu 14 dile înaintea întrunirei,aiă făentii acestă

„deposită.

Acţionarii, cart aii probată, în asemenea
modă, dreptulă lori Ja .rotă, priimesciă grâtisă cărţi de legitimare cu ar&tarea numărului

de voturi de cari poti: face întrebuințare,

Acţiile depuse, .chitanţele provisorie . sâii „de
depunere remâni nerădicate până după terminarea adunării generale, „Şi depunătorului
nu se poti restitui maiînaintetitlnrile depuse,
eari nu se vorii înapoia de câtii după torma

ce se va determina, de către consiliul de administrațiune. Insemnarea, asționarilorii cu dreptă
de xoti, numărulă acțiilorit gia voturiloră lori
se

va

loră,
nirii.

presenta

acţionarilorii,

şi se va depune

după

cererea

şi în localuli întru”

Optii dile inaintea întrunirei generale se vor

depune în localuli societăței, la disposiţiunea

acţionarilorii, bilanţulă dimpreună cu incheierea
compturiloră, şi fie-care acţionari, cu dreptă
de votii, este îndrituitii a obţine unii exemplari

imprimatii ali statutelori.

.

-

$ 45. Pentru fie-cere 20 acţit, proprietarul
loră dispune de unii votit 1a, adunarea generală; nimeni nu pote întruni, în 'uă singură

pernă, mai multă, de 15 voturi,

$ 46. Acţionar
.pâte. ulii
întrebuința dreptul
lui de votii sâi în persână sii prin uni altă

încuviinţa, imediatii socotelile.şi bilanţulii,
aacomitetii de

uă nouă examinare

revisuire specială

spre

a larii şi uă altă întrunire -

spre a lua cunoscință despre resultatii;
e. Ea are dreptulă a lua resoluțiuni Şi, spre
aducerea lorii întru împlinire, a alege împu-

terniciţi „pentru revendicarea” responsabilităței
legale a consiliului de administrațiune sâi şi
a unui singurii membru ali consiliului facă

cu societatea;
"f. Ea hotărasce asupra proposiţiunilorii conde administrațiune, relativă la acopesilialul
rirea, de pagube extraordinare 'din fondulăde
reservă, asupra nguilorii emisiuni de acțiuni,
asupra, moditicărilorii statutelorii, asupra disoluţiunii şi asupra modului de licuidare;
9. În fine ea este îndrituită a provoca întru-

nirea adunărei generale extraordinare pentru
a delibera și decide asupra objecteloră ce in”
'
tră În circulă acţiunii s6le.
nu se
$ 49. In întrunirea adunărei generale
vorii trata alte

objecte

de câtii acele

pentru

cari ea a, fostii convocată.
Şi acele proposiţiuai asupra objectelorii de

competiața, adunărei generale suntii de trecută
în programă, cari aii fostă anunciate consiliu-

Îui de administraţinne s&ii direcțiunii de celi
pugină .10 acţionari, cn dreptulă .probatiă de
votă in conformitate cu $$ 43 şi 46 şi cu patru-spre-dece dile celă mai târgiji .înstintea, unei
!
adunări generale.
"In adunarea generală asemenea proposiţiuni

nu se potii ivi, dâcă ele nu rorifi susținute.
celui pnginii 10 acţionari cu drepti de votă.
acționară, imputernicitii, și elă însuşi îndes- de
Cu escepţiunea "propunerii pentru convocarea:
trată cu drituli de votii, Acţionarii, cărora lip- unei adunări generale escepționale „nă dlecisuscii capacități
civile,le,
vorii fi representaţi siune nu se va putea lua imediată
asupra, loră.

COMERCIULUI Și LUCRĂEILORĂ PĂBLIOE. : ci se pâte numai hotări la care viitâre adunare
generală: asemenea, proposiţiuni vorii sosi în
deliberaţiune: -
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1 Tanuariiă ali fie-cărui anii pân la 31 Decembre

alii aceluiași anii,

In casit cândii societatea art începe afacerile sâle
ne valabilă decă, esceptânâi casulă ur- la finele în cursulii acestui anii, ca va putea
ariului incheia ântâiulii ei bilanţii; remătoră şi acelă prevădutii la $ 62, nu ori
fi mâne însă în dreptă a nu încheia acesti ântâiă
facă celă puţini 15 acționari. şi presenţii nu alii
ei bilanți de câtă la finele anului viitori,
voră întruni celă pugină 150 voturi; în lipsa,
$ 58. Consiliuli de administrațiune va, preacestui numeri, uă nouă convocare va, avea
găti
loci; în acestă casii însă deşteptarea publică desprepentru finele fie-căruia anti unt inventarii
âctivulă şi pasivulă societăţei, şi va, în($ 42) se ra face numai cu 10 dile, şi depunerea, titluriloră ($ 43) precumă şi proiucerea, cheia bilanţulă.
Cheltueiile pentru fandarea,şi instalațiuniea
procurațiunei ($ 46) numai cu 5 dile înainte
a societăţii se vori împărţi în sumi egale asuîntrunirei adunărei generale.
pra celoră ântâiiă cinci-spre-dec

$ 50. Adunarea generală nu va, putea lua uă
decisiu

e ani de afa:
Veliditatea decisiunilorii luate de către a- ceri, bilanțuli
i se va supune comitetului de readunare nu visuire.
!
,
:
va depinde de veri-unii numării hotăriti ali
$ 59. După scăderea tutuloră cheltueliloră
membrilorii, impregiurare despre care are
a şi ținându-se smă și de producţiunea fonda
se face mențiu
în descept
ne
area de conrgcațiube. lui de reservă, beneficiul
cesta pentru a, duoa 6ră cobvocată

In asemenea,

casii xn se vorii lua, decisiun

curati co âriă re:

sulta pentru societate se va împărți în modulii
de câtii numai asupra, cestiuniloră Coprinse îni următori
i:
i
ordinea de di primitivă,
Mai
se voră pune a uă pârta 5*/ din
$ 51: Decisiunile adunărel generale se dai capitaluântâii
lă
plății ali acţiuuilori pentru âcţiocu majorit

ate absolută de glasuri, votândii și nari şi pe
urmă 10%/, din beneficiulii netă ca
preşedintele, In casii de paritate de voturi, de- tantiem
ă pentru consilierii de administraţiune,
vine decisiune acea opiniune pentru cari a
vo- care 10%, se va împărțiîntre membrii consiliului
tati preşedintele, Decisiunele, despre
a de administraţiune, dupe cum se va fi stabilită
fostă vorba la $ 48 sub e și f, nu poti ficare
luate de către el,
de câtă cu */, a voturilorii date,
Restul beneficiului netă se va destina:

$ 52. Votarea se face stii prin bilete sâă prin

veri-unii alti modă, propusii de preşedinte
şi
priimită de adunarea generală,
|
$ 53. Propuneri pentru modificareă, statute-

a. Pentru fondulii de reservă 5%, şi celii multi

10%, după cum se va fi hotărită'
dunarea generală, și

de

către

a-

b; Ce va mat remâne se va împărţi între acționari ca supradividendă.
$ 60. Partea din beneficiul netă, cuvenită

loră, făcute nu de consiliul de administraţiune
ci de acţionari şi priimite de adunarea generală mi potă veni în deliberare și votare de acţionarilorii,
se va, plăti în toţi anii la 1 ulii;
câtă la uă viitâre întrunire aadunăr

ei generale.
Ş 54. Toâte alegerile se faciă prin bilete.
Decă la uă votare nu se pâte obține majoritatea absolută atunci va urma balotagiulii

între membrii, câri la ântâia votâre aă obţi-

nutii glasvrile cele mai multe, — Vorii fi supuși balotagiului numărul înduoită ali membrilorii âncă de alesii. In cas cândă s'ară ivi

paritate între duoi membri supuşi balotagiului,

posesiunea unui numării mai mare sti maj mică
de acţii, și în casii de posesiune de numărit e-

gali de âcţii, sorții vorii decide.
$ 55. Decisiunlle luate de către adunarea ge-

consiliulii de administrațiune însă, luândă

cu:

noscință după resultatulă anului impliniti, pâte
face acţionarilori: uă înaintarg de plată,” .

Partea de beneficii, care nu sa va fi ridicatii în cursulii de cinci ani, din diua de cândă
a fostă plătitoră, va trece în folosulă fondalui
de reservă,
!

Ş 61. Sevaforma docătre societate unii fondii

de reservă, care, compusii în conformitate cu |
prescripțiunile $ 59, va putea, cresce „ptnă la
10%, ală capitalului nominali în acţiuni. Acestă fondii de reservă rămâne proprietatea, so-

cietăţei, şi trebue plasati aşa, în câtă să pronerală, în conformitate cu statutele, suntă o- ducă beneficii
, Fonduli de reservră ajungândă
bligatorie pentru toţi acţionarii,
L
la maximumuli arătatii
susă, midl6cele din
$ 56, Se a ţine procese-verbale asupra de- cari aii fostii compusă mai
i se vorit retrage, pe
liberaţitiniloră adunărei generale, cu arătarea câtă vreme el se va. menţine
la acea înălţime,
membrilorii presenți. Procesele-verbale se vorit
Pentru casuli cândi în vre-uni anii benefisub-semna, de către preşedinte Şi secretarii; ele ciulii nu arii ajunge
pentru a acoperi acei 5%,
voră cuprinde t6te propunerile făcute, decisiu- cuveniți acţionariloră,
lipsa se va lua din fonnile luate și resultatele deliberațiuniloriă.
duli de reservă.
Adunarea, generală are dreptulii, asupra proPARTEA V
posiţiunii consiliului de administratură, a aco- Bilanțul anului, împărţirea beneficiul,
peri perderile extraordinardin
e fondulă de rafondului generală de reservă
servă; -€ră dâca acestă ară cădea sub 10%, ală
capitalului nominală de atțiuni, atunci so vocii
Ş 57. Anâtă 'dă afacâti 6 Sototeită de fa aplica
diu ici cele prâvădute ln Ş 89,
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PARTEA

ALE

MINISTERIULUI

VI

AGRICULTUBEI

întru drepturile tierţilorii şi mai pucinii âncă
acele ale proprietarilori de obligaţiuni.

Disotuţiune și licuidațiune

Ca numirea, licuidatoriloră, încetâză acțiunea, consiliului de administraţiune.

$ 62. Societatea pâte să se disolva:
a. Cândi propunerea de disoluțiune uste fă-

!

- PARTEA VII

cută de către consiliuli de administraţiune, pe
basa unei hotăriri luate de %, dia membrii săi | :
Controlulă și agentul guvernului
s6i de către unii numără de acționari, cari poti
proba posesiunea de jumătate celi pugină alii
$ 63. Sorvegherea, guvernului asupra sociecapitalului de acţiuni, .
tăței se va exercita de către unii comisarii prin:
B. Cândiă resultatulă unui bilanții defnitivii ciarii s6ii de către locoţiitorulă acestuia, potria asista la șearii arăta că s'a perdutii fondulă de reservă şi vit legiloră, Eli este în drepti
dințele consiliului de administraţiune şi ale ajumătate din fostuli capitală de acţiuni.
_
In ambele casuri se va convoca imediată a- dunării generale.
$ 64. Comisarul princiarii are dreptuli a
dunarea generală, care trebue să fie represintată de celii puţină *, din capitalulă de ac- surveghea ca decisiunile consiliului de admițiunt plătită. Licuidatorii, pe basa unei deci- nistrațiune s6ii ale adunării generale să fie în
siuni a adunărei generale a căria competință acordă cu disposițiunile din statute.
Spesele anuale pentru acestit controli, fixate
va dura în totii cursulă licuidaţiunii, precum
gi în totii timpuli: afaceriloră, poti să trâcă de către guvernii, se voră purta de către s0către uă altă societate drepturile şi îndetorile cietate şi se voră vărsa în casa Statului.
In numele fondatorilori, N. C. Aslan.
societăţei disolrate, cu prealabile aprobaţiune
a guvernului. Uă asemenea trecere nu va lăsa,

REGULAMENT
PENTRU

EXPLOATAREA

LIN IE

FERATE

IAŞI-UNGHENI

(Decretă No. 1721 din 9 Octoin. 1874)

Art. 1. Exploatarea, linie! -Iași-Ungheni

se riloră publice, uni projectii de budgetii de chel- |

tueli, detaliândi trebuințele prin uă expanere
specială şi sumele ce ară fi necesarii peutru
cheltuelele de exploatare ale anului viitorii.
Acestă budgetă, după ce se aprobă de Ainisteră, se intercalâză în budgetuli Ministerului, care se presiută Camerei spre aprobare.
Art. 8. Tâte cheltuelile de materialu se faci
în budgetuli specială votată.
Art. 3. Aceste cheltueli, în limita sumelorii cu îndeplinirea regulelorit statornicite prin levotate fie-cărei secțiuni, se voră regula de D. gea de comptabilitate, şi după autorisările speMinistru ală lucrăriloră publice, după exigin- ciale ce va da Ministerul lucrărilorii publice
țele serviciului.
asupra cereriloră direcțiunei de exploatare.
Art. 9. Pentru personali, direcțiunea de ex„Art. 4. In ce privesce esploatarea acestei
linii în genere, se va aplica intocmai regula- ploatare presintă ştate nominale mensuale, înmentulă în vig6re, pentru căile ferate conce- tocmite în condiţiunile statornicite pentru amva efectua în regie prin uă direcţiune, instituită la, Iași, sub privegherea Ministerului agriculturei, comerciului şi lucrărilorii publice.
Art, 2. Cheltuelele de personală şi materială
ce va ocasiona exploatarea acestei linii, se vorii
face în limitele sumeloră prevăgute pe secțiuai,

ate.

Art. 5. Numirea personalului în genere sc
va face prin Ministerulu agriculturei, comer-

ploiaţii Statului în genere, pentru care, după
ce se vorii verifica in regulă se vori ordonanța

sumele cuvenite în marginele alocației budgetare speciale, şi cu observarea regulelorii de
Art. 0. Pentru amploiaţii liniei ferate Jaşk- reţineri pentru pensii.
Art. 10. Casieruli liniei vârsă la casieria :
Ungheni, cari după posturile ce ari ocupa,
sunţii supuși la dare de garanţii, se vorii urma generală de Iaşi, venitulă ce arii încasa trepregulele statornicite pentru cei asimilați lori tatii după sumele ce ară avea, priimindii recela linia ferată a Statului Bucuresci-Giurgiu, pise în regulă, pe care le presintă Ministeru- :
€ră casieruli se va asimila cu casierii generală lui prin direcţia. de exploatare la finele fie-căde districte etc.
reci luni.
Art, 3. In luna Noembre a fie-cărui anii, diArt. 11. La finele fie-cărui trimestru, direcrectorulă de exploatare elaborâză şi propune ţiunea de exploatare, presintă Ministerului uă
Ministerului agriculturei, comerciului şi lucză- situaţiune sumariă financiară coprindândă ve-

ciului şi lucrăriloră publice,

i

'

COMERCIULUI

ŞI LUCRĂRILORU PUBLICB

niturile de ori-ce natură precumii şi cheltue-

lile făcute cu exploatarea.
La, finele fie-cărui exerciții,

direcţiunea de

exploatare presintă Ministerului uă situaţiune

detaliată de veniturile și cheltuelile urmate în
acelă exerciţii.

Aceste situații trimestriale şi anuale. după
ce se vorii verifica de inspectorulă şefii ali con-

.trolului căilori ferate, se vori declara, în regulă şi se vorii aproba de Nlinisteră, se vorii
transmite înaltei Curți de compturi cu tâte pie-

sele admise în sprijinirea lorii.

177

Art. 12. Pentru ori-ce măsuri escepționale,

direcţiunea de exploatare cere autorisaţia Mi-

nisterului agriculturei, comerciului şi lucrărilorii publice. Către acestea, inspectorulă ingi-

nerii șefi alii controlului

căilorii ferate este

însărcinată a inspecta celi pugină la duoă lunt
uă-dată linia Iaşi-Ungheni, a, refera Miniate-

rului agrieulturei, comereiului și lucrărilorii

publice despre situaţia ei şi a propune de acordi cu directorulă de exploatare măsurile de
luată pentru uă treptată îmbunătăţire,

N

|
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PENTRU

G E

MODIFICAREA

ARMELORU

ȚEREI

(Decretii No. 498 din 8 Martie 1872) :

Art, 1. Armele României se fixâză cum urve-

Art. 3. In midloculii scutulul României figureză scutulă Măriei S6le Domnitorului, seartelată, având în socţiunea I-a susă din drepta
şi în cea din josă din stânga albi (argintă);

Eră de la migioculii laturiloră înălțimii, scutulă se ascute şi apoi cresce 6răşi spre un-

drâpta de josă negru (sable). Scutul României
are suporţi 2 lei de coldre naturală, privindă
scutulii şi cu câdele trecânâii între pici6re;
simboluli Daciei.

meză:

Art, 2. Scutulii sâii pavăda are forma

chiloră scuturi românesei, adică a unuipătrati
lungi rotunjitii la ambele unghiuri din josă și
terminată la midlocnlă basci printruni vârfă.

ghiurile de susi.
Linia de sus a capului (chef) este uşori
înălțată în semi-cerci orizontală dela uniiunghiu spre celă-altii.

Scutulii se împarte în 4 secțiuni prin două
linii încrucişate la midlocă,

In I-ia secțiune din drâpta de susii pe albastru figureză aquila română cu capulă spre
aripa dreptă, cu uă cruce în gură, cu corâna
Domntscă, sabia și toiagulii, simbolele priucipatului Țărcl-Românesci, tote de aurii. In drâpta,
aquilei susii unii sâre mişcândii (mourant), asemenea de aurii.

In a I-a secţiune din stânga de susii pe roşu

figureză capuli de bourii cu uă stea cu rade
între corâne, simbolulii principatului Moldovei
tâte de aurii. In stânga bourului susi uălună
mişcandi (mourant), asemenea de aurii.

In a III-a secțiune din drâpta de josii pe
roșu figureză leulă ridicati coronatii, c6da far.

cată (quene fourchte), cu uă stea cu 6 rade
intre pici6re şi eşindi dintr'uâ corână de bani,

tâte de aură; simbolulă banatului Crajorei,

In a IV-a secțiune dinstânga, de josii po albastru figureză 2 delfini, capi la capi şi c6dele depărtate în susă cari suntă simbolul

țermurilorii Mării-Negre, tâte de aurii. Pe scuti

va, fi corâna regale.

€ră în cea din stânga de susii şi în cea din

Art, 4. Sub suporţi este aşedată uă eşarpă
albastră, căptușită cu roșu, pecare este scrisii

cu aură devisa familiei Hohenzollern: Ailul
sine Deo.
Art, 5. Pavilionulă este de colâre purpurie,

căptușitii cu hermină (cacom),avândii d'asupra

corâna regală.

Art. 6. Drapelulă Domnului, ca şi acela ali
armatei, va, avea, dispuse colorile naţionali, în
moduli următorii.

E

Albastru perpendiculară şi alătură cu hampa

(lemnulă stindardului).
Galbenă în midlocii,

roșu

la

margine

tândă, In migloci vorii fi armele ţărei.

flo-

Art. 7. Drapelulii guardei orăşenesci va fi
întocmai ca, ali armatei, păstrândă în Joculă

armelorii țerei însemnele

şi No. Legiunii,

oraşului

respectivii

Art. 8. Drapelul autorităţilor civili va f
ca celă ală armatei, firă a purta armele țărei

în midloci.
Ari. 9. Drapelulă marinei de resbelă va
intocmai ca acel ală armatei ca armele țărei

în midlocă,

Drapelul marinei de comercii
va fi întocmai
i

ca acelă ali marinei de resbelă,
purta în miglocă armele țărei.

fără însă a

LEGE
ÎN PRIVINȚA: SERVITUȚILORU
JURULU

IMPUSE

MAGAZINELORU

PROPRIETĂȚII
DE

ERBĂ

DIN PRE|

|

(Decreti din 15 Martie 1873)

Art. 1, In viitori nu se mai pâte instalaîn de câtă la uă depărtare de
100 metri de la zi-

prejurulii magazinelorii de 6rbă ale Ministeru-

lui de resbelă nici uni felă de construcțiune

durile de imprejmuire ale aceloră magazine.

Suntii prohibite până la întinderea de 100 me-

4
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tri: stabilirea conductelorii de pază, împrejmuirile de lemne, garduri uscate, înmarazinare sii deposite de lemne, furagiii şi ori-ce

materii combustibile, precumii şi plantațiunea

de arbori de specie înaltă.
Art. 2. Sunti asemenea prohibite până la
uă distanță de 150 metri de la aceleaşi ziduri
de împrejmuire usinele sâi stabilimentele a-

vândă focare s6ă căminuri cu coșuri sâi fără

coşuri de apelă.:
Art, 3. Construcţiunile, împrejmuirile de lemn,
plantaţiunile de arbori, depositele de materii

combustibile şi. altele, esistente actualmente în

întrulă limitelorii de mai susii, se
suprima, cu despăgubire, dâcă ele
tură a compromite siguranţa s6i
magazineloră de 6rbă;
In casuli cândă acestă suprimare
a

voră putea
ariifi de naconservarea
:
s'arii decide

DIVERSE

ca necesarie, se va procede pentru expropriere
în conformitate cu disposiţiuuile legii speciale,
Art. 4. Statulii, voindă a construi noui de- .:
posite de €rbă, va fi datorii a se conforma tu- îi
tuloră disposiţiuniloră prevădute în articolele -..
1, 2 şi 3, neapropiindu-se de sino de tâte'a-:.
cele construcțiuni, plantaţiuni, deposite, con-

ducte de gazii şi cele-alte pomenite în citatele

articole,
De asemenea, Statulă nu ra, putea, aşeda prăfării în apropiere cupământuli străinăa căroră
natură arii oferi fol6se esclusive la construirea
de mori, usine sei alte stabilimente productive
sei menite a rădica valorea pământuriloră.

Art. 5. Contravenţiunile la, legea de facă se

vor constata, urmări, reprima, conform legilorii,
Se va face ună regolaientă de: administrațiune publică pentru executarea legii de facă.
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A Legiuiri politice
|
PAGInA
Tractatulii de pace (conferințele din Paris) din 30 Martie 18561, . ..
.
3
Tractatele încheiata de România şi Moldavia cu [ualta Portă în anif 1393
şi 1460
(Cele duoă tractate ale României) *
Pee.
.
8
Peactatuli Moldovel cu 'Parcia, închetaţii între Domnul Bogdan şi saltanulă
Selim

în anulă 15190

owa

Tractati privitoră la crearea unsi Uniuni generale a posteloră (1874) .
. . .
Reguiamentii de detalii şi da ordin pentru executarea tratatului privitoră
la creațiunea, Uniunei generale a posteloră, încheiatii la Berna, la 9 Oct. 1874 (1874).

9
11
15

s Partea acestut tractată, privitâro la România, începe do la art.
15—07,„ Tractate vechi cară servi pentru istorie,
„ dem,

B. Leginiri emanate de Ia Ainisteriulii de externe

Lego pentru organisarea, Mivisteriului afacerilorii străine (1873).
.
Î.
|
Regulamentiă pentru sezriciuli interioră ală Ministeriulut afaceriloră străine
(1874) ,
Lege în privinţa tarelorii de ancoragiii şi cheiagiă (1871) . .
cc.
ecretii şi regulamentă pentru fixarea costumalui representanților Românioi în străinătate (871). ...,
Pe
eee
eee
a.

Convenţiuna de estradiţiunea reciprocă a criminaliloră şi desertoriloră întro Româ.via şi Serbia (1870),

Lego şi convenţiune pentru joncțianea, linielorii ferate rasa cu liniele ferate
române
între Jaşi şi Kişinev (1872).
. .,
Regulamenti de punere în aplicaţiune a legiloră de ln 20 Noembria 1871 şi 25 Mai.
1875 pentru stabilirea şi percepţiunea taxei de cheiagiă (1874), . .. ...
Lege şi Convenţiune pentru joncţiunile liniiloră ferato române cu cele Austro-Une
Sare (18740)
a
). Presenta convenţiuna a abrogatii pe aceca
durată a expiratii la 1970.
.

din

1863 trocntă

la pag. 2053

-

a colecţiunei,
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10
19
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15
16

parfoa I, a ciirei

C, Legiuiri comune

Decreti pentru modificarea art. 19 din regulamentul privitoră la actele stărel civiDB e
1. A e vedea în partea I a eolecţiuney : a, regulamentă

pantra serșiciulii acteloră stărei civile,

2, formularele actelor stărei civile, pagina 234; c, decretă din 1869
strecarate în regulamentulă acteloră stărek civile, pagina
241,
,

pentru

îndreptarea ma!

8
pag. 210;

mul torii

erort

?

2
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PaGixa
Lega pentru reformarea şi completarea anoră articolt din codicele penală (1874):. ,
3
Coâico penală cu mbdificațiauila introdusa prin Legea pentru reformarea şi completarea unoră articoli din acestă codice (1874).
. . . .
Î.
..
Tavla de materii a codicelul penală , , sc...
. . . [cc o. cf...
. .
. Acestă lego s'a trecatii precum s'a votati de Corpurile leginitâre şi promalgată prin Monitorati oficială.
saa “treceti însă în întregulă stă codicele penală cu modificaţianile introdusa ni vrecum urmeză a se servi cu
Gânsulă în întregulă stă. Vegi pupina Lă a acestui apendice scă partea IL a colecținneY unda esta trecutii.

3. VegI notiţa precudentă2. Vei asemenea şi codicele penalitrecut la partea 1 a colecţiunel, pagina, 5:04; și

legea precedentă modificitâre acestui
miră a se servi şi consulta astădi).

codice, trecută la partea il

pagina 3,

(ambele

încorporate

precum

ur-

D. Legiuiri vechi
Pravilnicâsca condică a Domnului Alexandru Ion Ipsilant VYV
Scara pentru cele ce se cuprindiă întx' acestă pracilnicâscă condică a lui Ipsilantă

..
94

1. Acosta este a 6-lea Jegiuire vecho dia cele mat importanta zi necesarii ce s'a nai trecută îu acestă cos
Jecţiune de legiairi. A se vedea la partea 1 : a, Legiuirea Caragea pag. 429 5, Culegarea de legiuiri alo Domnului B. D, Stirbeiă, paginu 515; c, codicelo (Calimah) civili ală Moldovei ca anexele lu, paginz
6:6;
a, ilanuală de pravilu bisericiscă, pagina 092; şi e, statutela coloniiloră bulgare din Basarabia, pagina 34

E. Legiuiri judiciare
Lepa complectândii art. 18 din legea orgavisaţiunei judecătoresci (1875) 2
.
Decsetii pentru adoptarea de insemne exteriori distinctive pentru procurorii de Carţi
și Tribunale. substituţi. jodecători de instrecţiune şi judecători da ace (1871).
Decisiunea Ministeriului justiţiei pentru naniforma portăreiloră (1872)...
. . ..

8
3
3

A se vedea la partea I a eolecțianeY : a, Legea pentru orpganisarea jndecătoriscă, pagina 766; V, Legea
peri modificarea alineatalui V de sub art, 15 din loges Organisaţiunel jadecătoresci priritoră la Tribuna»
lulă Galaţi, pagina 115,
,

F, Legiuiri administratire, judeţiauo ȘI comunale
Regulamentii pentra organisarea şi administraţiunea imprimerie Statului şi Monitorulaj oficiali (875)
. ..
.
.
..
Liege pentru rcorgunisarea servicialui statistică generală ală României (s7i)
„92
Re gulamentii ală serviciului generală de statistică din România (1873) ,
a
Lega usupra regimului închisoriloră (1874)!
. .
e
80
Pegulamentiă de administraţiunea penitenciară în jnăețală Argeşu (871).
î
. .
90
Concesiunea pentru construirea do tramvais în jadeţulă [lfovă (1873).
, . .
37
Convenţiunea adiţianală între Consilialii general ali jedeţulai Iifovii şi D. Enrie Slade, coacesiunarulă tramvayalui din “acel jedeţ şi Caetulă de însăreinări (1874)
58
Lege pentru Consiliils judeţiane promulgată la 3i Martie 186.1 cu modificaţinmle întroduse prin legea promulgată la 31 Martie 1872 (1879)2.
. ,
41

ne epulamentii de aplicarea lego! Consiliiloră judeţiane (1872):
irculara Ministeriului de interne asupra legei modificată
tru Consiliile jndeţiane (1872) î . .

,.,

.

.

.

şi a regulamentaloi penee

Ir-ge pentru maximum taxelură şi contribaţiuniloră comunale (1871) .

ae

PIE:

>

99

50

1. Acâstă lege împreură cu rema'ainentulii ef caro urmuză maY la vale ai abrogatii şi înlocuită următârcie
logiuiri trecute în partea 1 a colecțiunel, adecă : a, regnlamentulă pentra organisares serviciului penitenciaretorăi si de bine-faceri din lomânia, pagina 8235, instrucțiunile pentru închisori (anexă la regulamentală
precedentă), p agina 819; e, Daci circntare instractive alo SlinisteriuluY de intern asupra serviciului închisariloră şi arestațiloză, vugina 853; d, Circulara explicativă a Ministeriului de interne, pagina 857; e, Hegulamentală generală pentru arestelo' districtuale din tâtă era, pagina S60.
2. Tipărindu- s8 aci din nnoă legea tonsiliiloră judeţi ane la caro stă intercalatţăi modificațianile întroduse
devinii inutile legiuirile trecute Ia partea | a colecţiunei, alecă : a, Legea pentru înfiinţarea Consiliiloră judeţiane, pagina 865; d, Decretă modificătorii art. 3 din legea Consiliiloră jadeţiane, pagina 618; c, Apendica
IA art, 101-102 de 'snb titla VII din legea Cousiliuriloră do jud:ţ prirităre la sesrotarii consiliiloră (Comitoteloră permanente) pagina £16.
3. vedi nosiţa precvdentă.
4. ldem.

NR

N
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_

|

.

.

3

”

„
Pacasa,
Zege pentru toemelile da lucrări agricole şi
pentru executarea, loră cu modificaţiunile
„ introduse prin legea promulgată la 93
Martie (879)5,
Colecţie de tâte instrucţiile şi deslegările
co s'aă mai datii în aplicaţia nuoei legi „57
rurale, partea II (1364—1865) 8 ,
o...
Pee
e.
Regnlamenti asupra comenţiloră de pompi
60:
eri
î eee
Dectrotă pentru fixarea uniformei sergenţilori urbană (871).
.
T75
ă
do
oraşi
(1872). .
[ea
Regolamentă pentru vinQâvea lemneloră
18
în capitală (872)...
Regulamenti elaboratii de Consiliulă comuna
79
lii ali capitalei pentru apele feruginâse
de la Văcăresci (1872) . . „i
Pa
Lega pentru lichidarea, averilor administra
79
te de desfiinţata obştâscă epitropie (1873)
Regalamentă pentru administrarea avutul
.
80
ui bisericescă (1873) .
..
Lege pentru taxa judeţiană şi comunală
SI
caro să servo la despăgubire pentru vitele .
omorite (1814) . .
cc
Pee
ee
e.
Lege pentru modificări la legea comunală
82
(18747,
«83
Legea comuneloră (1864 - 184)
,
|
5. Ketipărindu-se aci acustă lege cu
modificaținuile co % sai întrodusă
“ceea de lu partea la colecţiunei, pagina
la 1672, rămâne neintrebuinţabilă, a912,
G. A se vedea partea la colecţiunei
partea ] a colecţiuner legiloră, pagina de asemenea instrucțiuni şi deslegări în aplicaţiunes IszeY rurale
la
£93,
,
7. Acustă lege s'a trecuti astil-feli prozum
Sta votată do Corpurile legiuit6re şi
rul oficială. Spre uă mat mare înlesni
promulgată prin Aonito=
re
însă
s'a trecută imediată dapă acdsta,
scă întruni corpi, partea legel comuneloră
întregulă el la ună lock
din 1864 care a rămasă nemodificată înprecum
"stat făcută în 1874,
şi modificațiuni!e ce
.
”
8. Ved! notiţa precedentă, — Acsstă
.
lege fiindă tipărită precum urmeză a
wmuneloră trecută la partea 1 a colecți
serși astădi, în 1 814; legoa counei, pagina 857, devius inutilă şi
nointrebuințubilă,

Ge Legiuiri telegrafo-postale
Legea telegrafo-postală (1870)1. . .
e
Regulamentiă pentru fixarea atribuţiuniloră
87
amploiaţilor telegrafo-postali (1871) . 10
şi 17
Lege pentru organisarea, Corpului telegrafo-po
Regulamentă pentrn darea în antreprisă a atală (870)...
13
transp
i voiagiorilorii, corespondinţelorii şi objectelorii de mesagerii (1871)* ortulu
,
em
a
158418
Decisiunea Ministerialui de interne în privir
ea responsabilităţei amploiațiloră telegrafo-postali la casii de abateri de la legi
şi
regul
ament
e
(18
71)...
Instracţiani speciale pentru Bervicială telegra
19
fică interioră (87)...
Decisiunea Ministeriuluide interne peatru
20
regularea serviciuluitelegrafo-postală (1871)
Regulamentă postală (OS79
37
Ce
Lege pentru reținerea mousuală de 5
198
0/0 din salariile impiegaţilorii telegrafo-po
stai (1874),
e
Regulamentă şi descrierea, uniformoy corpul
58
ui telegrafo-postalii (871)
..
“Regalamentă pentru uniforma personalului
53
telegr
afo-po
stali
inferio
ră
(187
2)..
.
Lege pentru fizarea taxeloră telegrafo-po
55
stale (Î871) +...
[e
Lege pentru cărţile de postă (1813)
56
ee
pene
Regalamentă la legea asapra cărţiloriă de
BT
postă (1873).
e.
..
„57
Iiege pentru introducerea depeşeloră urgent
e
în
servici
ulii
telegra
fică (1873). . , .
Lege pentru înființarea unui serviziii de boste
58:
rurale (1872)...
egalameniii şi instrucții do manipulare
59
pentru postele rurale (1872).
...
. ..
Lege pentru intio iucerea cărţiloră de postă
60
Lege asupra timbreloră telegratice (1874 ta serviciulii postal internaţional (1874),
67
).
.
[ee
Lege şi convenţiune între Ronânia şi Austro-Ungar
GȚ

lege şi convenţinne postală între Rusia şi Român ia pentru serviciul teleg. (1872).
ia (1879).

67
69

1. Acestă lego fiiniă 1naf întinsă şi
prin urmara muy complectă do câtă
mă, caro esto irecută la pagina 969
aceea din anulii 1564 acdsta din ura părţei 1 a colecţiunei, rămâne desâinţ
ată împreană cu instrucţiunile de
la pagina 952,
2. Din ordra sa trecută de duo orl ncestii
.
|
regulameniă,

3. Acestă regulament a

adică la paginile 10 şi 17.

4. Acdstă lege a abrogată regulamentală din 15870
pentru

fixarea

.

modificati şi abrogată pe acela din 1870
trecuti la pagina 975 s părţel 1 a colecţianei.
S'a trecuti din erdre în duo locuri,
adică la paginile 15 şi 16 a părțel
a il a colecţiuneY s6ă a acestul Apendice.
tea ] a colecţianei, pagina 975.

taxelorii telegrafo-postalo
-

Pi

s.

trocatii la pat-
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Lege şi convenţiune postală între Româuia, şi Serbia (1874) . .
oo.
.
Lege şi convențiune între Direcţiunea postelori şi telegrafelorii române cu compania,
căilorii ferato Lemberg-Cernoritz-Iaş! pentru priimirea şi expediarea, telegramelori de Statii şi private (1874).
. co
Î . . . . . . . . . ..

Pacrsa.
3
SI

Regulamenti de execuţie a, convenției postale încheiate între Rusia şi România la

17 Februarie (| Martie 1873)...
.
Regalamentiă do execuţiune a convenției încheiată, la 20 Ianuarie 1874 între Direcţiunea generală a postelorii şi telegrafelorii şi compania căiloră ferate LembergCornovitz-laşi (1874),
.
1
eee
a

84
88:

II, Legiuiri medicale
Regulamentulii facultăţei de medicină din Bucuresci (871)!

.

cc.

Și

Deeretii. pentru modificarea art. 70 din regulamentulă facultăţei de medicină (1872).

8

Regulamentă pentra organisarea sc6lei de farmacie din Capitală (1871).
. . . Regulamenti pentru scâla de veterinărie (1872) 3...
o...
co...
Regulamentii de poliţie veterinarie (1874).
.
cc.
. . .

8
12
12

Instrucţiuni pentru autorităţile administrative asupra măsureloră profilactice în contra cholerei asiatice (1871)... . . . . . . . |. . | . . . .
1.

20

Instrucţiuni pentru carantinele înfiinţate Ja frontierele ţărei (1871), . . . ... .
28
Instracţiuni-pentru publici asupra mesurilorii apărătâre în contra cholerei (1871). .
24.
Instrucţiuni asupra executărei măsuriloră profilactice în contra variolei maligne(1871) * 24
Regalamentă pentru serviciul sanitari ală judeţeloră (1873)2 . . ,.
. . . .
96

Regulamentii farmaceutică (1874) 6...
Taxa medicamenteloră (1874)0 .
Lege pentru organisarea serviciului
Regulamentulă Consiliului medicală
Regulamentulă pentru Consiliele de
Regulamentulii serviciului sanitari

cc.

Regulamentulă spitalelozii judeţiane şi comunale (1874), .
Regulamentulă serviciului sanitarăde urbe (1874)...
1. Acestii regnlamentă

Acestă

a abrogată

ce

pe

e...

98

ee
eee
eo.
1. . .
99
sanitară (1874) 7...
o.
1. . . . . . .
50
superioră (1874).
. . . ..
igienă publică şi salubritate (1874)...
, . . . : 66
de județe (1874).
. . . . . . . cc...
TI

pe acela din 1870 trecată 13 pagina

.

|

sc...
..
1...
. ..

85

1093 a părţel 1 a colecţiuney.

regulamentă urma a se treco ia leginirile emanate do la Ainisteriulă

culteloră şi instrucţiunei pa-

blice. Spre a nu se aduce dcrii vre-uă confusiune, s'a trecută titlul şi la acea rubrică,
A se ședea şi urmatorul decretă modificătoră art. 70 din acestă regulamentii.
|
.
2. A se vedea în partea | a colecţiunti : a, regulamente şi documente pentru scâla nățională de medicină,
farmacie și veterinărie, pagina 1068; 5, Decret pentru verilicarea titluriloră academice, pagina 1095; c, De-

erctă pentru concedarea dreptulci de a deschide farmacie în ţiră, pagina 1104,

:

a

3. A se vedea în partea 1 a colecţiunei: a, Megulamente și documente pentra sc6la naţională de medicină,
farmacie şi veterinărie, pag, 1068; d, legulamentulă pentra serviciulă veterinariloră de județe, pagina 1109;
e, Decretă şi instrucţiuni pentru reterinariă-șefi do raidne, pag. 1110; d, Regulamentă pentru poliţia veterinară atingătore do epizootii, pag. 1111,
Ă
.
4. Vedi notiţi precedentă,
:
.
,
5. A se vedea la partea 1 a colecţiunei : a, Instrucţiuni pentra medicii primari do jndeţe, pagina 1096;
3, Proiectii pentru consiliurile de igienă şi sulubritate publică, pag. 1103,
.
6, Acestă regnlamentă a abrogată po acela din partea L a colecţianei trecuti ln pag. 1117 precum şi tara
medicamenteloră trecută la pag. 1119.
.
.
,
a 1. Acdstă lega şi cele următore ai abrogatii şi înlocaitii po ccle maY multe din'cele trecuto pen aci (preceentele).
A

I, Legiuiri financiare
Lege pentru modificarea
bilităţei generale
Lego pentru modificarea
tie 1873 (18742,
Lege pentru modificarea

articoleloră 4, 16, 19, 98, şi 112 din legea asupra comptaa Statuivă (1873)1.
cc
[. . . . . ...
...
alineatului 7, art. 16 din legea (precedentă) de la 26 Mar,
[|
legel organice a înaltei Curți de Compturi (1874)% . . .

3
4
4

1. A se vedea legea comptabilităței la partea I a colecţiune! pag. 1159. A se vedea și legea modificătâro caro:
urmeză imediată,

2. VedI notiţa precedentă.

PI

3. A se vedea legea pentru înfiinţarea înaltei Curți do Compturi la partoa I a colzeționei
cumă și legea pentru înlocuirea consiliarului înaltei Curți de Compturi în administraţiunile
acestur Apendice),
i

|

-

pagina 1185, propublice (pag. 5 a
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-

,

.

“Lege pontru înlocuirea consiliarulai înaltoi Curți do Comprari în administraţiunile

publice din care faca parte (1874),
.
“Lege pentru fixarea veniturilorii şi cheltuelilorii Statului pe anul
1875 (1874)
..
Lege pentru constatarea şi percepţiunea coatribuţiuniloră directe
(1871)?
“Lege pentru amânareă încasăriloră de către comane a-dăriloră (1870)6. . . . .
. .:..
hega'amență pentru constatarea şi perceperea venituriloră directe
(1871)? . . .
Circutările Ministeriului ficancalorii către prefecții și casieril de districte
pentru aplicărea legai percopţiunei de la 1971 (1370)0
Cireulara Ministeriului da finance către prefecţii d judeţe şi instrueţiile pentru
fa.
cerea recensiimontalui geueraliă pa periodulă 1872—18/6 (1871) 9. ,
...
Lega pentru fixarea, cătimoi contribaţiunol fonciaro la citea de 6 la sată (1871)1 .
,
“Loga pentru monopolul vindsrel tutanuriloră (872
).
“Lega pentra modificările introduse în legea pentru monopolulă vinderei
tutunuri-

lori (1879),

PAGIsA
8
8
10
12
12
24
29

42
49

45

Caetii de însărcinări pentra arendarea exploataţiunei monopolului

tntunurilo

ră înfiinţată prin legea din G Pobruariă 187215,
cca
Regulamenţii de aplicaţinao ală legei din 6 Febraariă 1872 pentru înfiinţarea mono-

- 46
-

polului vinderii tutunuriloră (1872):
|, ,
|
51
Regulamentă 'pentra modificările articoleloră 8, 9, 39, 74, 91, 111, 112, 118,
121,
122, 123, 124, 127, 128 şi 130 ală decretului ca No. 1098 din 13 Iunie 1972 a.
supra monopolului vindereă tutunoriloră ti,
e
1... . 66
Lege pentru administrarea domeniilorii Statului (1873)%5, cc
.
69
Lege pentru trecerea în sarcina, administraţiei domeniiloră licuidaroa averilor
de la .
desfiinţata Obştâscă epitropiă (1874).
o.
Lege pentru stingerea deficitului de 5 miliâne ală casei pensiunilor constatată 13
la fi„ nele annlui 1871, precumii şi a defivitelui de 2 milisne ală anului 1872 şi
ecili.
brarea budgeteloră siitâre (1872)16,
o
74
Regulamentulii casei pensiuniloră (OS
e
15
-Convenţiunea încheiată dv comitetulă casei pensiuniloră cu societatea financiară
a României pentru convertirea bonuriloră da pensiuni neachitate în obligaţiuni
.
amortisabile în cursă do 25 ani (0872),
a
79
“Lega pentru stingerea dâtoriei flotante (0870),
e.
.
80
„Lega pontru regularea şi mărginiroa împrumnaturilori provisorii ale tesaurului
în
cursulă anului (1871).
.
OI
Lege moditicătâre unorii articoli din legea asupra împramutariloră provisorit e.
ale tesaurului (1833).
a.
cc...
eee
Ol
Lege pentru moiificarea. legal vinderil bonuriloră rurala ca posedă tesaurală
publică,
,
din vinderea unei părţi din bunurile Statului 0870). ..,
92
Regulamentă ali comitetnlui. de licuidare ală obligaţiuniloriă rurale (1873).
RI
ga
Lege pentru amendarea alineatului III de snb arf. 22 din legea constitativă u
casei
.
de depuneri şi consemaaţiuni (1871) 18
Îo.
o aeeee
ae
98
4. Yegl notiţa precedentă.
.
.
5. A se vedea legea, 'regulamentulii și trel circulare instructive
co so succed imediată,
.
N
Ea
Acestă lege împreună cu regulamentul şi circularele instructive
carii
modifică
sistemul
de constatare şi
percepțiune a venituriloră directe, nă abrogată gi modificati legiairile
trecute la purtea l-a a colecţianei, pa„ginele : 1028, 1218, 1221, 1231, 1238, 1232, 1257, 12783, 1297, 1253,
128, 1921, 1325, 1926.
6. Vedi notiţa precedentă 5.
:
7, dem.
8. lbidem.
9. Jbidem.
:
- 10. A se vedea în partea 1 a colecţiunel cele 6 legiairt priritâre
13 contribațiunea fonciari, paginele : 1249,
1951, (bis), 1250, 1957, 1258.
iu
o
:
11. Acestă lvginire, împreană cu cele ca se succedi imediat, relativa
la monopolală vindereY tatunuriloră,'
ză abrogată cele 6 leginiri asupra tutunnlai şi tabacului tzecute
în parte, I-a a colecțiunei, paginelo : 1437,
.
"1441, 1445, 1446, 1449, 1452.

12. Vegi notiţa precedentă 11.
13. Jdem.
[

,

,

-

,

:
i
”
14. ]bidem, A se vedea şi statutele acţionariloră pentra monopolaliă
iutnnariloră în acostă vol, JI pag. 140,
“Le. Ag.
15. Prin acestă lege s'aii schimbati disposiţiiie legef şi regulamentu
lui consiliulay de adrocaţi, pe lingă Ministeriă, trecute în partea I-a a colacţiunei, pagina 1205.
10. A se vedea legidirile-ce urmâză privitâre ia pensiuni precumă
şi
acelea trecute în partea I-a a colecţiuimet, la paginele 2068, 2069, 207: şi 2072, —
11. 1dem.
.
.
18. A aa vedea legea acestei case în partea I-a a colecţiunei,
pag. 2059.

6
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Lege pentru înstrăinarea, bunuriloră Statului de prin oraşe,
târguri şi
isolate de moşiile ale, şi pentru continuarea rescumpărărei alte localităţi,
embaticuriloră
(1873) » ,
96
Regulament de licitaţiuni pentru arendarea bunurilo
r Statului po periodali 18;3—
1878, . ..
Regulamentulă consiliulut tcenicii de administrarea! pădurilo
ră Statului (1871) 20 :
Tegulamenti de icitaţiuni pentra vândârea, spre exploata
re a pădurilorii Statulul

(1872)2%

.

,

PAcrus

97
106

eee

107
Condiţiuni generale pentra exploatarea pădurilori Statului
.
e
108.
Caetii de însărcinări pentru exploatarea pădurilori Statului (1872),
(1872)2, -,
0,
119:
Lego pentru fondarea cnui oraşă pe proprietatea Statulul
numită Corabia din districtală Romanați (1871).
ese
a Il5
Lege pentru formarea unui oraşă pe proprietatea Statului
numită Bechetu din districtulă Doljiă (1873)...
e
116
Lege pentru constituirea oraşului Zsmailă în port-fra
nco (1872)
cc
. 116.
Lege pentru institairea taxei do timbru şi înregistrare
promulgată la 1 Martie 1872
cu modificările introduse prin legea promulgată la 1 Iunie
1874
(1874) . . „IT.
Lege pentra înființarea dreptului de licenţă asupra comerci
anţilori băuturilorii spirtuse (1873):

...,
.
Regulamentă pentru aşedarea și perceperea, taxei de licenţe
asupra comercianţiloză
de băuturi spirtuâse (1873) 2
|
Pama
ae
Trel decisii ministeriale esplicative anorii articoli aj legii asupra
licenţolorii comercianţiloră de băuturi spirtuose (1873) 3. . .

126

198

135
Regulament pentru aplicaţiunea, logei impositnlui asupra
biaturilor spirtud36 (1874)2*
138
Lege pentru instituirea, a ună-spre-dece inspectori financiar
y (1879),
144
Lege pentru creditulii fonciară românii (1879)
.
45
Societatea creditului fouciară românii (Statuie),
154
Lega pentru modificaţianea unoriă disposiţiuni alo
legci din 20 Aprilie 1807 pentra
impositulii asupra băaturiloră spirtuose (1874),
e.
. . 166

Lege generală a vămiloră O870)7
0
107 .
Regolamentă de esecuțiune a art. Gali legei generale a vămilor
. .
î: + 197
Lega pentru regularea proprictățiloră Statulni din Pasarabi ă (1274).
a, ocupate de locuitorii.
co:onişti şi domenieni (1874). . . ,.
ae
es 198
Lege pentru arendarea: moşiiloră Statului pe termeni de LO
ari (1874). 2200
19. A se vedea și legiuirilo privitâro la vând
area
- banuriloră StataluY şi rescumpiYrarea embaticarilorii
partea l-a a colecţianci, pag. 1318, 13830, 1383,
în
1339, 139, 1402, 1404, 1410.
20. A so vedea şi legiairilo privitre la pădurila Statalni
în
partea
I-a
a
colecţinne
i,
pig,
1413,
1416,
1490,
1421, cu desluşirea că aceste irct din urmă
română abrogate.
,
21. A se vedea legiuirile privitâre la batarile spirtuâse
trecute în partea I-a a colecțiuneY, pag. 1462, 14604,
(abrogată) și 1481, 1184, precumii şi legea din 1874 modificătâ
re legci impositalai asupra băatariloră spirtoase,
frocută mai la vale, pag, 166,
.
:
”
22, ldem.

23. lbidem.

:

-

24. Ibidem. — Acestă regulamontă a abrogată po acela din
1867 trecată în partea I-a a colecţianet, pag. î404..
25. A so vedea regalamentulăi
din 1862 pentru serriciulă inspecției dv financa trocată în
partea l-a u cesleco
țiunet, pag. 1203.
.
a

26. Vei notiţa 21.

N

27, Acestă lego a abrogată rezalamentulă

ramaliă din

1859 trecuti în partea I-a

a colecțiunel,

pag,

.
1527.

JI, Legiuiri militare
Codice de justiţiă militară (1873),

.

în.

.
9
" Zaula de materăa acesta codice
ci
Lege pentra modificarea inoră articole din legaa orpanisărei puterei armaţă dia 28
anulă 1868 (1872):
ec
Lega pentrn modificarea unor articole din legea de la 11 Iunio 1$68 gi din
legea de
la 27 Martie 1872 (1874)...
[eee
ee ae
ea.
| |. . |
45
1, Acesti codice a abrogată condica penală ostăşescă din
2. VedI acestă loge în rol. 1 pag. 1523,
„

3. YegI notiţa precendentă.

1852 trecată în. vol..], pag. 1551,.

A

T

MATZRIILCRU

Pacina
Decisinne mivisterială pentru scâla fiiloră de militari şi scolă militară de infanteriă
şi cavaleriă (1874) .
o...
Decretă pentru înfiinţarea unui comitetă consultativ ă permanentă pe lingă Ministe" riulă de resbelă (1871) .....
,
,
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
e.
lege asupra posiţiunel oticierilorii (1572) + PE
Ce
Regulamentii asupra posiţinue! oficieriloră (1879)...
cc...
Regulamentă pentru admisibilitatea şi examinarea sub-oficieriloriă cu drepti de înain"tare la fancţinnile de guargi de artileriă (1871),
cc...
Decretii pentru complectarea art. 48 alu regulamentului legei de înaintare în ogtire (1871)2.
. ...
:
Decret pentru mo'lificarea mai multoră articol din legea de înaintare din 22 Sep-

tembre 1862 (1871)6,. . ,..
.
1.
.
.
|.
.:.
.
e.
.
e.
Lega pentra înaintări în armată (1874)7,
a...
Decretii din 1871 pentru moâificarea, art. 14 din regulamentul milițianilorii (1872)?

Regalamentă asupra administraţiunei şi comitabilităței corpurilor de trupă (1871).
Suplemeută la regulamentulă supra aâministraţianel şi comptabilităței corpuriloră de trupă (1871).
n.
Ţe golamentă asupra administrațiunei şi comptabilităței depositeloră mititare ale
Statului, pentru imbrăcăminte, ccitara şi mare echipamenti, campamentă şi casarmamenti, harnagamenti şi atelagii şi asupra administrațiunei şi comptabilităţel ateliereloră de confecținne ale Statului jentiu efectele de asemenea ca- .
tegoriă (1891).
eee.
"bu gulamentă asupra admiuistrațiunei şi comptabilităţei regimenteloră de călăraşi
şi dorobanţi (1879). îi

45
48
49
5
58
61.
61
63 56
66.
102,

Decret pentru modificarea art. 12 și 3 din regnlamentulă pentru subdivisiunile teri-

toriate (1879).
a
Regulament asupra dorobanţiloră (1870)9.
.
a.
Suplementă.la regulamentuli asupra s: rviciului grăniceriloră OSTI,
o.
Decretii pentru unifo:mele călăraşiloră, dorobanţilorii, miliţianiloră şi gardeloră orăşenesci (1672).
e
e
e...
Decreti pentru anitormele eleviloră de administraţiune (1872) ,
Decisiuni ministeriale pentru admiterea în scâtela militare în anulă 1873
. . ..
Pegoiamentuli medaliei militare (1872).
ca...
Decreti pentru înfiinţarea semnelorii onorifice pentru serviciulă militară (1872) .

Proicctă.de regulament relativă la atribuţiunile și d6toriile veterinaruloi-şefă ală
armatei (decretii din 1879) ..
o
.
|.
|.
[|
.

Lege pentru fixarea
Regulamentii pentru
trare (1872)
Condiţiuni generala
de lucrări şi

tasei asupra tranaporturiloră militare (1871).
. ..... . .
cuartiruirea trupeloră armatei în marşiă şi în timpi de concen.
ee
e
.
de ordinii şi administraţiune aplicabili la tote întreprinderile
furniture privitâre serviciului de material ali geniului mili-

tară (1871).

a
. . 166
sesteloră regimentare, divisionare, scâla fiiloră de militari, sc6la miliinfanteriă şi caraleriă, scâla specială de artileriă şi geniă şi scla ofi- de ori-ce armă sâii academiă de resbelă (1872). . ,.,
. ... -:
175
administraţiunea ec6leloră fiiloră de militari (1874) . ..
184
scOlei speciale de cavaleriă (1872). , . .
o
. . .
186
armatei (1873) . . o
188
a...

Regulamentulă
tară de
ceriloră
Deeretă pentru
iegnlamentulii

Uniformele
Regulament asupra transportului materialului şi personalului militară pe drumulii

de feri (1873). . .
îi
e ace
i.
n.
Regulamentă provisoriă asupra pirotecniei şi scOlcă Ge artificieri (1873). .
Regrlamentulă serriciulai de garnisonă (1873).
. ,
|
Î...
Deeretii pentru recrutarea oficerilori din corpuli de stată-majoră (1873) Î.
..
4. Acâstă lege a abrogată și înlocaiti pe aceea din 1844, trecută în vol. I, pag. 1587.
5. Vedi legea din 1862 trecută în vol, 1, pag. 1585,

6. Vegi notița precedentă.

-

.

i

1. Acestă Jege a abrogată şi înlocuită pe aceea din 1862 trecută în vol, I, pag. 1585..
" Sa Ved acestă regalamentiă trecuti în vol. 1, pag 1729,
”
9. Vegi acesti regulamentă în vol. ], pag. 1558.

10. Vegl acestă regulamentă în vol. 1, pag. 1709.

2'0
„292
226
244

8
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i
Pacra
Regulament pentru examinarea, medicilorii de regimentii
clasa I la reintrarea loră
|
în servicii, în urma afiărei loră în posiţiune de neactivitate
Regulamentă asupra serviciului corpului sanitară ală miliţianiloră (1873)., . , . 947
(1873) . . . . 948
Decisiă ministerială relativă 12 numirea în fancţinnile do
grefieri şi ajutori de grefieri de pe lingă consiliulă de resbelă (1878) , cnc
e.
2 e. 950
Regulament asnpra modului de distribuţiune a epenglete
ă de tragereala țintă în regimentele de artileriă (1873)...
o
a a 95]
Lege relativă, la, construcții militare co suntii a so construi (187
4)...
952
Regulamentă relativă angagerei ermploiațiloră civili af flotilei
(1874), . . , . „ 959
Decreti pentra administraţia și comptabilitatea corpului
flotilei (1874) . . . . . 253

Regulament asupra îndâtoririloriă comandanţiloră de bastimenta
în întruniri şi în=
tâlniri (1874).
e
a
2057
Lege pentru înfiinţarea unci herghelil

Lege pentru

concedarea farniturei

militare (1874) î.
ce
. . .
postavului, cergeloră şi alto obiecte de lână, tre-

buitâre armatei pe termenă de 10 ani (874).

o...

Regalamentă: asupra instrucției militare în scâlă (1874)
...

1...

.

.

1

958

„959
959

L; Legiuiri emanate de la Ministeriulii cultelorii şi instrucţ
iancă publice
Lege pentru alegerea mitropolițiloră şi episcopiloră eparchio
ţi cum şi a constituirci
sântului Sinod ali sântei biserici antocefalo ortodoxă română
..
3
Lego pentru dinrnele şi cheltuciile de transportare ale membrilo (1872) +
ră sântului Sinodii
ală.sântei biserici autocetale ortodoxe română (878)
cc...
5
Regulamentă interiori ali St. Sinodă a) bizericei autocefal
e ortodoxă română (2873) 2,
2
Regulamentă pentru disciplina bisericâacă (1873)
o...
Regnlamentii pentru disciplina monahală (1879)5.
ec...
12
Regulamentă de procedură în materii de judecată bisericâ
scă
. , . . ...
Regnlamenti pentrn atribuţianila do precădere ale Metropo (1873)
litalui Primată ală României (1873),
oc...
.
2
Regalamentă pentru arangiarea archiereiloriăi locotenenţi pa
eparchii (1873).
. . .
92
Negulamentii pentra posiținnea seminariştilori (1873).
„92
" Regulamentă pentru îmormentări şi pomeniri (1875).
,
o...
23
Regulamentă pentru midl6cele de întreţinerea, cleralet pe
la bisericile întreţinute do
comunole urbane şi rurale (1874),
o...
o.
24
Regula unt ppntea sărbător

ile ce trebue a ţinea creştinii ortodoxă în curgerea anu-

(BTA)

a

Regulamentă pentra jurnalulă bisericescă (874),
te
e a
Regulamentă pentru organisarea serviciului archiveloră
Statului (1872) 4 . , . .
Regulamentă pentru examinele de licee (8740,
su
Statute de organisare pentu scâla, normală, din Bucuresci
întocmite de comisiunea
ad-hoe . . .,
!
.
:
Regulament de admitere statornicitiă pentru scâla normală
din Bucuresci po baza
statutelorii ci de organisare (1869). - .
[eee
Regulamentă de ordinainternă . .
eee...
. ..
Regulamentă de conduită sâă consilii disciplinare pentru elevii
scâlei normale . , .
Dacretă pentru modificarea art. 56 din regalamentuli
de ordine
scOlele primare urbane şi rurale de ambe sexa (8726... şi disciplină pentru
îm
Regulameutolă se6lei de meserii din Bucuresci (1872).
n...
.
- Regolamentă do disciplină interidră a acestei seâle .
. . [ee
ee...
>

97
28
29
3
82
3
3

SI
41
45

1. Acestă lege a abrogată pe aceea din 1865 pentru numire
de mitropoliți şi episcopi, şi regulamental pentru alegerea memiriloră Sinodaluy generală ală bisericei
române, trecute în partea 1 a colecţinnei, la pagi|
|
2. Acesti regulamentii a modificată şi înlocuită pe
celi-altă asemenea din 1865 trecută în partea I a colecţiunel la pagina 1792.
3. A so vedea legea călugăriei trecută în partea I
a colecțiunel la pagina 1795,
4. Acestă regalamentii a abrogată po acela din 1869
şi decretată modificătoră unor articoli dintr'ânsu
lă
trecate în partea 1 a colecţiunei la paginile 2014
și 2056.
.
5. Acestă regulamentă a ahrogatiă şi inlocuiti atât
.
pe acela din 1869 trecuti în partea I a colecțianay
1
pagina 1823, câtă și pe acela ce s'a promulgată în
1872 gi care, din asemenea causă, nu s'a mal trecută
acesti apendice scă partea a ]l a colecţiunel.
in
6. A ac vedea regulamentul a partea'l a colecţiuner 14 pâgina
.
1875,

mile 1589 și 1791.

A

,
Regulamentii
Regulamentă
Regulamentă
Regulamenti
scâlei

MATERIILORU
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|

|
PAGINA
asupra comisiunei monumentelorii publice (1874)..
.
46
asupra esplorărilorii da obiecte antice (1874). . eee
e
4
pentru comisiunile pentra examinarea cărţiloră de scâlă
(1874) , . . „49
pentrn perceperea şi întrebainţarea pensiunoi anuale plătită
do elevii
comerciale din BucurescY (0874)
e.
49

HM, Legiuiri emanate de la Ministerialii agricultarei,
comerciulni

şi lucrărilor publice

.

Lege pentra soluţiunca cestiunei drumului do feră Strusber
g (1871).
. |
"Regulamentii pentru instituirea unui Consilii de administ
raţiune pentra direcţiunea
exploatărei căiloră ferata concedate doctorelui Strusberg
şi consorţium (1971)
Lege pentru reglementarea legii căilor ferate conceodate Dr.
Strusberg de la 11 js u-

lie 1871 (1871):

3
3

ee

e.
încheiată de Ministeriulă lucrăriloră publice cu
icitulă societăței acţionarilor căiloră ferate române, în virtutea art: 19împutern
din legea de la 24 Decembrie 18712,
|
eee.
Cacti de însărcinări pentru terminarea Jiniiloră ferate Romanii
-Galaţi-BucuresctVerciorova, t ,

Conrenţiune

4
7

9
Regulamentă pentru aplicarea „convenţiunei încheiată între ministrul
Jucrăriloră publice cu societatea de acţionari conformă legel de la 24 Decembri
e 1871 (1872) . 19
Regulamenti pentru exploatarea căiloriă ferate concedate în
România (18710): . .
21.
Instracțiuni pentru aplicarea regalamentului generală de exploatar
e a căilor ferate ?
28
Tarife generale şi speciale pentru transportulii călătoriloră, bagagiala
i şi mărfuriloră
cu vitesa mare şi cu vitesa mică ?,
[eee
ee
BI
Regulamentă pentru controlulă csilorii ferata (1873) 2
E:
Lege pentra declararea de utilitate publică a construcţiunei
unei căi ferate de la Iaşi
la Peotă (1872)...
înece
16
Lege pentru înfiinţarea unoi ramura de cale ferată din oraşulă
Târgu-Vestei la linia
ferată Bocuresci-Ploesci (1873)2 .
i:
[eee
e.
16
Lege pentru prelungirea linici ferate do la gara Giurgiu până
la Dunăre şi pentru
construcținnea unui podă pesto Dunăre (0878) 2
cc...
17
Lege şi convențiune pentru concedarea unei linit da cale ferată
între Focşani şi Mă- .
răgeacă (1873)2
[nea
e...
|. ...
O77
Caetii de însârcinări şi concesiunea pentru constrairea unei linii
ferate de Ja Mărăşesci la Pocşani-(1873):, . .
80
Regulamentă pentru exploatarea, liniel ferate Taşi-Ungheni (1874)?
. . ...
.
84
Convenţiune pentru navigaţiunea Prutului (1869). . .,..
[oa
o...
85
Regalamentă da navigaţiane şi de poliţie aplicabila Pratalui, încheiată
comisiu|
nea mixtă permaninte, instituită conformii convenţinnsi semnatăînde Bacuresci
da Ss Decembrie 1866 (1871) .
În
ae
87
Tarifă, provisoriă pentru drepturila de navigaţiune co suntit
a se percepe la confluenLege

tulă Prutalui şi ali Dunărei

ee

eee

pentru priveghiarea întrebninţărei fondului dă 1[ la sută
pentru porturi şi
cheiuri (1874)*.
,.
.
Pegulamentii asupra aplicăreă legei din Marti 1874 pentru administr
aţiunea fondu-

luă de 1/2 la sută destinat îmbunătăţirei porturilor de-alungul Dunărei (1874)
Lege asupra plăţei valorel dilelorii pentru şosele comunale ssii vicinale
(1872)

Pegulamentă

pentru instituirea unei Comisiuni care să adune şi să espedieze

. .
ohiec-

96
99
.

99
103

tele necesarii pantru exposiţinnea de la Viena (870). o...
„104
Decretii şi Statutale Societăţei generale de asigurare din Bucuresci Dacia
Statutele Societăţei generale de asigurare, numită România (873)...(1871). . 105
.
110
Statatele bâncei Brăilei (1873) . .
ese
1116
Decretii şi statutele societiţei generale de ilaminare şi Sucăldiro prin gazi
în Româmia (1870
193
Statutele primei societăţi române pentru fabricarea de cărămidă şi teracotă (1873)
. 127.
1. Veţi legiuirile priritâre la căile ferate trecuta
în rol. ], pag.
2. Vegr notița precedentă,
3. A se vedea legiairile trecute în vol. J, la pag.
1921,

1989—2036,

|

10

|
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Decretă şi statutelo societăţei acţionariloră căiloră ferate româve (1872). . .
Modificaţiuni la statutele societăței acţionarilorii căiloră ferata române, coprindândă

disposiţiunile relative la emisiunea acţiunilor de prioritate (1873)+ . . . .
Decretii, jurnalulii consiliului ministriloră şi statutele societăţei monopolului tutunuriloră în România (1872)5
e
a a

Decretii şi statutelo societăţei financiare din România (1871).

.

.

.

.

2

Decret pentru continuarea operaţianilorii societăţei de asicurare din Brăila (1871).
Decretăi şi statutele societăţei ecuestră română (872.
....
Decretii şi statutele societiței generale do asicurare reciprocă Transilvania (Î871) .

Dacretii pentru autorisarea fancţionărei societățni de asicurare în contra, incendialat

Paaisa

130
139
140

147

152
"152
156

şi alte Versiherungs Geselschaft din Pesta (1872) .
104
Decretă pentru aprobarea statuteloră socictăţei do asieurare a transporturilorii pamită : Banca maritimă Archangelos din Atena (1872).
.
a...
Deereti pentru societatea de asicurare contra incendinlui, grindinei şi altele, Zle_
mentara Versiherungs din Viena (1871),
,
cc
e 106
Lega pentru încuragiarea introducerei industriei zacharului în țsză (1875)
. . . . 166
Regulamentii asupra aplicărei legel din Martie 1873, pentru încuragiarea introducerei
industriel zacharulai în ţră (1874) |.
Pee
ae
ame
eee
107

Decretii şi statatele societăţei Albina (a zacharula)).

.

Banca Austro-Română pentru clădiri — statute — (1872).
Regulamentă
& pentra exploatarea, liniei ferate Iaşi- Ungheni
4. Veţi notiţa 1.

o

.
(1874)

|
În

2

168

„il
116

.

5. Veţr notiţa 16 de la legiairile financime,
6. Acesti mică regulamentă

din erdro s'u mat trecuti şi la pag. Si,

N. Legiuiri diverse
x
Lege pentru modificarea armeloră ţărei (1872)! .
Pa
Lege în privinţa servituţiloră impuse proprietăței din prejurali magazincloră de
icrbă (1873). .
8
1. Acestă lege a abrogată si înlocuiţi

pe aceca trecută în vol. 1], pag. 2054.
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TABLA OONDRAA
A LEGIUIRILORU IN VIGORE
(cuprinse îîn volumele I——ID
„DUPA

ORDINEA
A:se vedea

ALFABETICA

vaținnnilo tre cute ae pasi
mserraţi
a legia
oră î

mătâro fârte
& tablă generală

1815,

săiberieăe

avea în vedere

ODSERVAŢIUNI
(A se acea în vedere la căutarea, legiuiriloră în Tabla zenerală alfabetică)
I.

In acestă tablă generală s'a trecuti numal legiuirile în vigore la 1 Ianuarie 1S75, şi cele
vechY: Jpsilantă, Caragea, Calimah, Slirbeiiă, Prarila bisericescă şi Statutele coloniiloră bulgare
din Vasarabia, —.

din ambele volume,
!
”
So dă explicaţiunea că atâtă legiuirilo din Partea I a colecţiunei, câtă şi cele din Partea I/ s6ă Apendice

IL

fiindi trecute separată pe specii, cum, do exemplu : politice, judiciare, administratie, financiare,
milita=
Te, etc. se potă incorpora ambele părţi scii volume po speciila legiuiriloră şi divide apoi
în 14 volume
mică portative, plusii ală 15-lea volumă cu tablele materiiloră (po speci şi alfabetică) şi a
se consulta la
trebuinţă şi în deoeebY cn cea mai mare facilitate posibilă, — Se afă depusă
ună exemplară-modelă îîn
15 volume legate) la librăria Socecă, în Bucuresci, spre uă may bună deslaşire a amatoriloriăi.

III. In acestă fată alfabetică s'a trecută cela mat multe legiuiră la câte dno5, trei şi până la şese
litere ca
să so pâtă găsi ca siguranţă oră cum arii voi cino-va să!le caute.
1Y. Legiuirile abrogate stă în dosnetudino nu figareză în acţstă tablă generală
alfabetică, ci numa! în tablele
generale pe speciile legiuirilorii, trecute la loculii loră, adică la finelo volamolori
şi IL unde sa daă er-

plicaţiunY şi trămiteri prin notiţii.
Sub legiairilo principate din fabla alfabetică s'nă trecută (ca nomtrii curenti) tâto cele
sceunăare, Tegu-

YV,

lamento, concesiuni, ete., co suntă

legate

de densele.

Prescurtări de cuvinte în tabla alfabetică
V.

1. — — Volumu 1 scă Partea la colecţiunei.

pn SR

V. 11. —
No.
—
L. Po.—
L. Ex. —
IL. Co, —

—
—
—
—
—

Volumu
Număru
Legiuiri
Legiuiti
Legiuiri

31 scă Partea alla colecţiunei.
,
,
curentă ală legiuiriloră secundarii trecute sub cele principale. |
politice,
,
:
emanate da la Ministerul de externe,
comune.
-

„ Ve. — — Legiuiri vechi.
- Ju.— — Legiuiri judiciare.
- Ad.— —

„ Te. —
L. Ne. —
L. Ef. —
Ii Fi, —
L, Mi, —
L. In, —
„ Ag.—

—
—
—
—
—
—
—

L. Di. —

—

.

Legiuiri administrative, judeţiane şi comunale.
Leginiri telegrafo-postule,
LegiuirY meicale,
Legiuiri emanate de 13 Eforia spitaleloră civila,
Legiuiri financiare.
Leginirt militare.
Logiuiri emanate do la Ministeriulă calteloră şi instrucţiune
Y publlce,
Leginiri emanate do la Ministeriată agricultarei, comercialui
şi lucrăriloră
Legiuiri diverse,

publice.

TABLA

GENERALA

A LEGIUIRILORU ROMANIE
DUPA ORDINA ALFABETICA
Ă.
,

Aenienin

n

Paaria.

Statutel» societăţei academice române din Bacaresel — 186107, L.—
.
1883 !

Actele stărei civile. — Pegulamentă pentru serviciulă acteloră stări civile—1866-

(V. 1. — L. Co.).

1. Decsetii pentru tudreptarea mai multori erori strecurato în acostăi rega-

lamentăi — 1569 — (V.1 — L. Co.).

„ 230
241

2, Decretii pentru modificarea art. 19 din regulamentulă” privitor "la actele
stărei civilo-—
1874 —
(V.11,—L.0o).
.
Î o.
. ct.
|
3
3, Formularele actelorii stărai civile (V. |. — 1 Co
„> 284
Acte şi corespondinţe oficiale pentru serriciulă cancelariiloriăi. (Vegi formulariă). *

Administrațiunea domenelori Statului (vedi domenele Statulni).
Administraliunea pădariloră Statului (vea! pădurile Statului).

Administrațiauuea în regie a sărăriilor de mare din Basarabia (vedi sărăriile de moare).
Administr ațiunea și comptabilitatea corpuriloră de trupă. (Vedi „corpurile de trupă).

Administraţiunea şi comptabilitatea regimentelorii de călăraşi şi dorobanţi. — (Vedi
dorobanţi si călăraşi).

Administraţiunea “avutalui bisericescii. — Regulamentă din 1873 — (V. II. — LL. Ad.).
Admisibilitate şi examinarea suboficerilori. — (Vei suboficeri).

Admisibilitate şi înaintare în funcțiunile jndecătoresci. — „Lego din 1864 — (Y. L.—
L, Ja.).

Admisiunea temporare şi transitulă cerealeloră străine. — Lege şi regulament din
1868.

-— (Vegi cerealele străine).

Admiterea în scâla, de telegrafie.— Program din 1870.—(Vedi telegrafo-postale No. 20).
Adunarea depuiaror „—Regulamentiă interior ală Adunărei dopataţiloră-—1810-—

(V.1.— IL. Po.).

.

1. Regulamentuli,

cancelariei Adunirei deputaților

— 1870. — 0.

L. Po.). .
9, Lego pentra diurna deputaţiloră —- 1865 — a. LL,

Po)

Agentii României. — Decretii şi regulamenti pentru fixarea costumului

..
!

1—

...

representar-

ţilorii României în străinătate — 1871 —VIL—L.Er)
Agricole. — Tocmeli de lucrări agricole, — Lege cu modificările "din 1872 — egi
Tocmai) . .
îs.
...
Albina, — Societate (Meg Zachitr .
î eee
eee
ee...
n...
Alergări de cai în Iaşi (Vedi Cai) . . .
.
Alinieră şi clădiri în capitală. Vegi colecțiune de regulamente municipale, No. 3).
Amploiaţii telegrafo-postală. — Decisiune Ministerială pentru responsabilitatea loră—
„Cei iclegrafo- postale No. 8) . . . . . . . . . ... . . . . . e

37
48

10

i
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A. B.

„Amploiaţă civili at fotilej. — (Vedi flotila).
|
„Acoragiii şi cheiagii. — Loge în privinţa taxelo
r de ancoragiă şi cheiagii—1871—
VL
DB
0
1. Regulamentii de punere în aplicaţ
a acestei legi (V.I]I — 1, Ex). .
Antice.—Regulamantii asupra explorăriloră de iune
obiezte ântice—1874—(V.IL.—I În).
—Intichităţi. — Regalamentă pentru muzăulă
„Apa. — Distribuţianea eX pa la particulari dinde antichități— 1864-— (V.1.—[. In.) .
fontânele publice ale capitalei — (vegi
- Colecţiunea de regulamente municipale, No.
7).
.
„Apele feruginâse de la Văcăreşti. — Regulamentă
elaborată de consiliulă comunală
ală capitalei — 1879. -— (V. IL 1. Ad),
cc.
ee
<Apuntamentele fancţionarilorii jndecătorescf,—
Lege
1870 pentra suprimarea fracțiuniloră resaltate din prefacarea leilorii sechi din
în noni — (V.1.— IL. In).
Archangelos (vegi Sosictate).
.
!
„Archierei. — Regolamentit pentr aranjarea
archier
1873 — (VI — Dan,eiloră locotenenţi pe eparchii —
o
Archicele Statului.— Regulament pentru organi
sarea lori— 1872— (VI-L. In)
lrendarea bunurilorii s&ă proprietăţiloră- Statulu
i (vedi Domenele Statulai No, 9—12).
„rendarea ex loatațiunei monopolului tutunurilorii
i
Arendarea moşiilorii Statului pe termenă de 10 anf.—(vedi Zutunuri).
Lege dia 1874— (V.I1.—I, Fi.)
„rendarea vouitului taxeloră asupra btuturilor
spirtuâse (segi Beuturi spirtuâse).
„endaşi — lege pentru penalitatea arendaş
ilori carii voră da bilete unoră indiridi
pentru a se considera ca clăcași — 1864 —
(V. 1. — LCo).
Irendărule ppobililoră Casci Eforiei spitale
loră — 1870 — (vedi Eforia spitalelori
o. 4
Ă
Argeşu — Regulamentiă de admini

VILLA)

straţiune penitenciară în acestă jodeţi — 1871
—

.
în ee
Armele comunei Bucarescy, — Lege din 1864
— (V.1.—1, Ad)
.
ea
„Aminele țărei. — Lego pentru moăificarea armelo
ra ţăreă — 1872 — VII. —I,, Di.)
drlificieri (vedi Scdla de artificieri).
.
„vtileria. — Bepulamentii pentru organisarea
stabilimentelori de artiloriă — 1867—

10

$7

1843

79

717
92
28
-

200

85
932

3

OLE
Arlişti în vicţă, — Regulamentă pentra exposiţianea
publică a operiloră artiştiloră în
viță — 1864 — (Van)
Pg
„şerlarea şi perceperea taxei de licenţă asupra
comercianților de băuturi spirtuose

(vedi Biuturi spirtâse),
:
„Aşedămintele publice. — Lege pentru taxa
de trausmitera asupra propristăţiloră —
(vegi Contribuţiunea fonciară No. 5 şi 6).
|
i
dAsilu Llena-Domnu. — Note şi documente
relative la acesti asilă de copile orfane —
(cdi Eforia spitalelori No. 14).
ăi
„Is:diti. — vedi (Starea de asedii).
„Itribuțiunile corpului telegrafo-postaliă (sedi
Zelegra
|
<tribndnile Metropolitalui-Primată ali Rom fo-postale No. 2).
âni
— Re grulame
a.
ntă din 1873—(V I1.—
bla)...
e
94
<tribuţiunile portărenloră (vedi Portărei).
„verile administrata de desființata ubştâca
opitropiă. — Lege din 1873 pentru licuidare
loră (V.
a 11. - 1 Ad).
.
ee
ED
„Averile monastiresci, — Lege pentru secular
isarea loră — 1863. — (V. 1. — L. In.). 1796
Averile obșteştei epitropii (edi Licuidarea
lori).
dvocati. — Iiego pentru constituirea corpului
de avocaţi — 1864 — (V.1. — L, In ). 32
“<Îcutulă bisericescii. — Repulamentă pentru
administrarea lui — 1873 — (Y. IL. —
D

T
B,

SI

i

„Banca austro-română pentru clădiri, —
Statutelo ei, — 1872 — (VI, —L, Ag.)
Banca Brăilei. — Statutele ct— 1873 — VILA)

.

171

Banca colonială din Bolgrad. —
Dacretă şi aşegămenti pentru formarea acestei 116
bănci = 1865 — (V.1. — 1, Ag) ae
ee 1928

:

A
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BD. C..

Banca maritimă <Archangelos> (vegi Societate)
Bancu României — Statutele ci — 1869 — (V.L. — LL Ag),
. 1...
21937
Basarabia (seqi Proprietăţile Statului).
Bastimente (vei Comandanții de bastimente).
Bărbieri. — Regulamentiă pentru bărbieri (veqi Dfedicale No. 19). .
:
Bechelii, — Liege pentru formarea unui oraşă pe proprietatea Stutului numită <Bo-

cheti» din districtul Dolju -— 1873 — (VI —L

Bele-arte —

Regulamentă

Fi)...

pentru scâlelo naţionale de bele-arte —

DR

116

1869 — (V. 1. —

Biuturi spirtuse— 1, Lego pentru impositulă asupra băntariloră spirtatso— 1867—

1882

VID

2. Lege pentru modificaţiunea unorii disposiţiani ale legei din 20 Aprilie
1867 pentra impositulii asupra btaturiloră spirtnâse— 1874— (V. IL.— IL, Fi.)
3. Pegulamentii pentru aplicaţiunea legei impositului asupra băatariloră
spirtațse— 1874 — (VL...
|

166

, Caetă de însăreinări pentru arendarea venitului taxelorii asupra băutu-

riloră spirtuâsa — 1867 — (VL —L Fi...
5. Conliţieni pentru arendarea acestor venitoripe 1871—1873—(V.I.—L.
Ti.) 1484
6. Lego pentru înfiinţarea dreptului da Licenţă asupra comercianţiloră băuturiloră spirtudse — 1873 — (VL — LPF)
a
e 196
1, Regulamentă pentru aşedarea, şi perceperea taxei do licență asupra comercianţiloră de băuturi spirtaose — 1873 —- (V.IL.—L.Fi.).
.
„1928
"S, Trei decisiuni ministeriale explicative unori articoli ai lege. asopra licenţelorii comercianţiloră de băuturi spirtoâse — 1873 — (V. 1. — L. Fi). . 155

Bibliotecele publice — Regulamentiă din 1864 — (V, IL. —L.]n.)-.
Biserica — Manuală do pravila bisericâscă (V, |. — [Ve
. .
Tabla de materii a acestei pravile ([dem). . . .

.

.

.

,

.

, 1855

„ 682
798

Biserica— Regulamenti pentru administrarea avatului bisericescă— 1873— (V.: I1.—
Biserica. — Pegalamentă pentru disciplina bisericâscă — 1873 — (V. Ii. —1.In.).

7

; Bombone (coteturi). — Caulorarea, lorii în capitală (Vedi colecțiune de regulamente municipalo No, 20. — Vedi asemenea medicale No. 22),
!
Bonurile de pensiuni (Veqi pensiuni No. 7).
Bonurile domeniale (Vedl Detoria flotantă).

Bonurile rurale (Vedi Proprietatea rurală No. 6, 7),
Brăila (Vegi Banca Brăilei).
Brăila (Vegi Socielatea de asicarare).

E

Brigadieră şi pădurar! ai Statului, — Regalamentă şi instrucţiuni din 1863 — (vedi
Pădurile Statului No. 4).
.
,
Dudgetulii Statului pa 1875. — Lege din 1874 — (VI, —L Fi).

Bunurile Statului (veQi Domenele Statului No. 1—13).

-

Și

.
s

C.
Caciii da însărcinări pentru Tramvais (Vedi Tramcais).
.
Caetii de însărcinări pentru expleatarea pădorilorii Statulai (Vedi Pădurile Statului
No. 3),
i

Cactii de însărcinări pentru arendarea venitului taxeloră asupra btuturilorii spirtuâso
(Vedi Ftuti spirtu6se),
Caetii de însăreinări pentru arendarea Esploataţiunci
Tutunuri),
:

Cai, — Te

:
monopolului tutunuriloră (Vedi

inta alergăriloră de cai în laşi — 1862 — (V.1.— 1. Di),

.

. 2105

Cai do postă, — Condiţinni pentru concedarea postelori: de cai în t6tă România —

18£8 — (Vagi Telegrafo-pestale No. 21).
o
i
NR
„Căile-ferate române. — Lege pentra concelarea, reţelei căiloră ferate din România —
1868 — (Vl. —D Ag)
eee
eee
1989
1. Concesiunila căilorii ferate alo României — 1868 — (V. 1. — L. Ag.)

. 199%

-
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2, Convenţiunea încheiată 6e comisianea, technică la Dresâa
la 11—16 Septembre 1865, care face parte integraotă din concesiunea căiei
ferate a Românie!

Pana

concedată doctorelui Strusberg — 1868 — (V. 1. —L, Ag). cc.
..
2001
3, Regulamentă pentru Exploatarea căiloră ferate concedato
în România—
1870 — (VI. — L. Ag.).
Pee

2016
4. Regulamentii pentru controluli venitarilorişi cheltuelilorii
de exploatarea linliloră ferate concedate în România — 1870
(V.L.—n. Ag)... 2024
5, Lego pontra soluțiunea, cestiunei drumnlu! de feră Strusber
g — 1871—
VID

A)

6, Regulamentii pentra inatitnirea unut Consilii de administ
raţiune pentru
direcţiunea exploatărei căiloră ferata concedate doctorelui
Strasberg şi consorțium —

1871 — (VI. —

Ag)

oc

3

a.

|
7. Lega pentru reglementarea legei căilorii forate concedat
d-r. Strusberg
de Ja 1*]25 Iulie 1871—1871 — (V. Ii, — 1, Ag) o.a..
S, Convenţiunea închoiată da Ainisterială lucrărilor publice
cu împnternieitulii societăţei acţionarilorii căiloră ferate româna în virtutea
art, 19 din ]egen de la 24 Dacembro 1871 —1371 — VL —DeAg)
.
9. Caetii do îusărciuări pontru terminarea iniiloră ferate cc...
Romană- GalaţiBucuresci- Vâreiorora (V IL. — L. Ap.) .
Pa
ee
10, Regulamentii pentru aplicarea convenţiunei încheiată e.
între Mioisteria!i
Îmerăriiorii publice cu socioctatea do aiţionară conformă legei
de ln 21 Decembre
1S71—1872— (VI. —L

Ag)...

ea.

.
11. Regulamentă ! peutra exploâtarea căilorii ferate concedat
e în Româmia — 1871 — (VL —L Ag).
e.
12. Instrucţiuni pentra aplicarea Regulamentului generalii
de exploatare
a căiloră ferate (VI. —L Ap),
eee.
.
„19, Tarifa generale şi speciale pentru transportul
călătorilorii, bagaginlui
şi mărfuriloră cu vitesa mare şi co vitesa mică (VI.
—T Ac).
14. Regulamentă pentru controlulă căiloră ferate— 1873.—
V. II.—L.Ag.)
15. Lega
pentra declararea de utilitate publică, a
ţinnei unei căi
forate de la Iași la Prată — 1872 — (VL DeAg construe
e...
16. Lege pentru înfiinţarea unei ramura de cale ferată
din oraşul TârguVestel la linia, ferată Bacuresci-Pitesci — 1873 — (VIL—LD
Ag)...
17, Lega pentru prelungirea liniei ferate de la gara
aăre : pentru construcţiunea unni podă pesto Danăro —Giargiu până la Da1813 — (V, 11. —
18.

Leg şi convențiune pentru concedarea linii de calo ferată
între Focşani
şi Mărăşesci — 1878 — (V. Il. — 1, Ag.) Pe
e
eta.
19, Cacti de

însăreinări şi concesiunea pentru construirea unei linii
ferato
de la Mărăşzesci la Focşani — 1873 — (V.Il.— L,
Ag
e
20, Regulamentă ? pentru Exploatarea liniei ferate
Iaşi-Uughent-— 1974—

IL
Ag
21. Decretii şi Statutele Societăţei acţionarilorii căilorii
ferate române —
1812 — (VL — Te Ag)
22, Modicaţiuni la Statutele Societăţei acţionarilorii căiloră
ferate române,
coprindeadă disposițiunile relativa la emisianea, acţianilor
ii de prioritate —
1873 — (VI. —L.Ag)
.
eee
eee.

O

|
=, J50 asupra poliţici şi exploatărel căiloră ferate
din România— 1870-—

2036
Calea-ferată Bucuresci- Giurgiu. — Docretă şi Convenţiune
pentru calea ferată Bucuresci-Gi
— 1865
argi
— u (V.].--L. Ap).
îi.
. | 2025
1. Regulamentii pentru Exploatar

ea, în regiă a
gin — 18609 — (V.1. — 1, Ag)
pene
2, Decretii modificătoră art, 73 din ordonanga
lamentulii precedenti) relativii la Exploatarea căiel

1869 — (VL —Ledg)

căică ferate Bucuresci-Giaree
eee...
Domnâscă No. 1565. (Reguferate Bucuresci-Giurgiu—

Ce

e...

1. Acestă regulament urmeză a fi abrogată
şi înlocnită po acela de la, No. 3 trecată may
susă,
2, Acesti mică Regulamentă, din erâro
s'a may imprimată și la pag, 176,
-

2025

2036.
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C,

Calendarulii gregorianii, — Decret
pentr
tale (Vedi elegrafo-postale Ko, 19).u adoptarea lui în serviciulă telegrafo-pos-

Căliraşă şi dorobanţi. — Beglemente
— (Vegi Dorobanţi şi călăraşt),
postală
u darea în antreprisă a transportu
„_ (Veg! Zelegrafo-nostale No. pentr
lui loră
16.) :_Calimach (Vedi Codicele Calimach).
-

„ Călători. — Regulamentă

Călugări. — Deeretiă organică pentr
|
u organ
găriei)— 1864 —(V 1. 1, In.) isarea schimej monachiceşti (Legea Călu.
e
e
Camera legiuitâra (Vegi Adunarea deputaţilo
i 1795
ri),
Camerile de comerciiă. -— Lege pentr
u înființarea loră — 1864 — (V.L
Casa centrălă şi casieriile de distri
.—r, Ag.)
. 1918
cte. — Regulament asupra servi
ciului loră—
1864 — (VL —L Fi),

,

î eee
c.
Casa de dotaţiune a 6atoi, — Lege din
oo e + 1903.
1862 —
1: y regalamentii pentru punerea în (V.1,—1, Mi,
lucrare a acestei legi— 1862 — (V,
Mi...
L.-—
i
» Casade depuneri şi consemnaţiani.
a59a
—Lege pentru insti
1.

tuirea ei—1864— (V.L.—I,,

Lege pentru amendarea alineatului
Di.)2
ILI de sub art. 22 din legea constitu- 059
tivă a Casei de depuneri şi consemnaţi
uni
—
1871
—
(VI
L—L
Fi).
Casa pensianilorii. — Diferite legiui
96
ri

,
Ciisătoriile militarilor, — Regalame —- (Vegi Pensiuni).
.
ntă din 1870 — VI LMI
Casermare. — Repulameaţă asupra
.
„1742
serviciului casermărei— 1870 -— (V.
1. —
Casieriile de districte şi Casa centrală.— Regulamentă asupra serviciului lori L. Mi.) 1609
i—1861—
VI-—Lri)
îm...
Caragea (YVegi Codicele Cara gea).
„ 1206
|
Cărămidă 3 fabricarea ei în capitală
— (VegI Colecţiune de regulamente
municipale
No. 5),
:
:
Cărămidă şi teracota (Vedi Societate)
.
,
.
Carantine. — Instrucţiuul pentra
carantinele înființate la frontiera
ţărei
— 187] —
(Vedi Jfedicale No, 26).
|
„
“Cărţile de postă. — Duoă legi şi ună
regulamentă din 1873—1874 relaţive
la dinsele
(Vedi Zelegrafo-postale No. 13, 14, ş'15).
Cărţile de scâlă. — li:galimsntiă pentr
u comisiunile pentra examinarea cărţilori
de
sc6lă — 1874 — (V.U. —L, In.)
ee
eee
e a e.
Cerealele străine. — Lege pentru almisiunea
.
49
timpu

rariă şi pentru transituliă cereale. . loră străine — 1868 — (V.1. —L,, Fi).
s,
+ 1487
1. Regulamentă de explicaţiune a aceste

i legi— 1868 — (V.1. — L. Fi.) 1488
Cergi (Vegi Furnituri ale armatel),
!
”
Cheiagiii şi ancoragii.— Lege în privin
ţa taxelori de ancoragii şi cheiagii —
1871 —
VI

LE)...
Cheiuri pe Dâmboviţă (Vedi Dâmboviţa),

Pa

10

IE
.
Cheltueli jodecătoresci în materii civile,
— Regulamentii de cheltueli pentru experţ
i, :
martori şi cercetări în faca locului pria
judecători misiunaţi de Tcibunale şi
Curți în materii civile — 1863 — (WI
LL),
i
e
Cheltueli judecătoresci în materi! crimio
947
ale.—
Cheltueli şi diurne ele membriloră Sinodulula Regalamentă din 1865—(V. 1.—L, 0o.). 408
y,
—
Lege
din
1873
—
(Vedi
Sinod
u
No.
2),
Cheltuelă şi.venituri ale Statului în 1875.
— Lege din 1874 — (VL — LE).
Chibrituri.— Deposite în Capitală—(Vegi Colecţ
8
iunea
de
regul
ament
e
munic
ipale No,17),
Chirurgi la spitalele Eforiei — (Vedi Efori
a spitaleloră).
Cholera asiatică.— Instrucţiuni pentru anturi
administratie asupra măsureloriă
profilactice în contra, cholerei asiatice —tăţile
187| — (VII —L.Me.) .:.. .
90
1. Instrucţiuni pentru publică asupra măsure
lorii apărătâre în contra cho=
lerei — 1871 — (V. II, — L.

Me.) P
Cimetirăi şi înmormâutări. — Lege din 1864 — —ee.
(V.1.—r, Ad)

94

i.
1
1, Regolamentă pentru înmormântări —
1864 — (V.1.—L. Ad).
. ,
Clădiri — (Vegi Banca austro-română).
Clădiri şi alineări în capitală— (Vegi Colec
E
țiunede regulamente municipale No.
3 şi 4),
Clerulii bisericeloră întreţinute de comun
ele urbane şi rurale, — Hegulamentii pentr
u
midiâcele de întreţinerea lui— 1874. IL

— Lens.

992
933

24
2

18
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PAGINA

0.
1723
Clerulă, din armata permanentă, — Regulamentă din 1879 — (V. î. — D. Ai.). ._.
Clubulii din Iaşi.— Regulamentii înteriorii ală acestui clubi — 1862— (V. 1.— L. Di) 2107
3:
.
,
Codicele româue, — Despre titlulă loră — 1866 —(V.1).

Codicele civilii, — 1864 — 1865 — (VL. L. Co.

65

.

.

.

.

cc...

e.

175

ee
ae
o.
Tabla de materii a acestui Codice ([4,). i.
1. Decretă pentru amânarea punere! în lucrare a Codicelui Civilii— 1865 —

eee

— Le Co,
(VL

.
.

Codicele de Procedură civilă, — 1865 — (V.1. —L.Co)
Tabla de materii a aceste Proceduri (V. |. — L. Co.)

181
227

.
e.

.
.

.
.

.
.

1...
.
cc.

e

. »
e.

251
295

Tabla de materii a Codicelul şi Procedurei comerciale (V. |. — L. Co.). . . .
1. Lege pentru punerea în lucrare în tâtă România a Condicei de comereiii

302

o.
e.

e
e

Codicele Comereialii ca anexzle lai — 1864 — (V,L. L. Co), . .
Codicele de Procedură comercială — 1864 — (V. 1. — 1. Co.) .

.
.

:

180

a ţăre! românesci, desfiinţarea Carţei apelative de comerciă din Bucuresci şi

trecerea eumpeiaţeă acelei Carţi lu curţile de apelă civile respective — 1863—

"249

ee

(VLC

Codicele Penalii complectatii cu modificaţiunile introduse prin legea pentra xefor-

marea şi complectarea unorii articole din acestă Codice (cum este astădi în ri- -

15
|
ate...
gâre) — 1874 — (V. 11.— D, Co.)
50
Tabla de inaterii a acestui Codice (V. Il. —I. Co.) . . . . o. . . . .
349
.
ic...
Co
Codicele de Procedura Criminală — 1864 — (V.1.—
. e. . . . . . e» 887
Tabla de materii a acestei Proceduri (V. Î. — LD. Co.)
1. Lege pentru modificarea art. 271, 272, şi 283 din Codicele do Procedură e 899
eee
e ae
(V.L.—L. Co) e e
—
ală
— 1867
crimin
9, Regulamentă pentru executarea de ciitre portărei a decisiuniloră Camerei de punere sub acusaţiune, a actelorii de acusaţiune ale Ministerialui publici
şi listele jaraţilorii, marturiloră, prevădute de art. 287, 284 şi 340 din Codicele

-

389

de Procedură criminală — 1870 — (V.Î. — Li. 0o.).

3. Formularii ale Codicelui de Procedură criminală — 1866 — Y. L-—
.
eee...
eee
1.
LT. 0o).o.

390

9

ce...

Codicele de justiţiă militară — 1873 — (V.IL—L Mi)

Codice vechi
Codicele Ipsilanti —

Pravilnicâsca Condicăya Domnului Alexandru Jon Îpsilaat V. V.

eo.

(UL Ve)

.

.
..
. 'Tabla (scara) de materii a acestei Pravile (V. 1]. — L. Ve).
co ai modificat'v şi
Codicele Caragea. — Legiuirea Caragea complectată cu legile
alte disposițiun! legislativa speciale, decrete Domnesti şi circulare ministe-

ee 429
eee
see
Ve),
— De
riali — 1817 — (Vi.
518
Tabla de materii a acestei leginiri (V. IL. — LD. Ve). .
Codicele Stirbei. — Calegere de legiuiri câte s'aă înfiiațati în dilele Domnitorului
B. D. Stirbei, împărţite după feluritele ramură de administraţiă şi aşedate duki
Pe:
pă data înființărei loră (V.1.— L. Ve) . . . ...
Tabla de materii a acestel calegeri

.

.

cc

.

(V.L.— IL. Ve.)

.

.

.

.

Codicele Qalimal, — Codicela civilă ali Moldaviei cu anexele lui— 1817 — (V. Il —
LiVe)i

a...

eee...

[e

Tabla de materii a acestui Codice (VL. — LL. Ve).

Codicele Bisericescii— (VI, —I. Ve). . . .
Tabla de materii a acestei Pravile (V. |. — L. Ve).

.

|.

.

.

.

1

1

a.
o. 1. . .

.

1.

1.

678

e

192

.
o

Cofeturi — Culorarea lori în Capitală — (Vedi Colecţinne de regulamente municipale No. 20). .

şi deslegări la legea
Colecţiune da instrucţiuni
No.

rurală (Vedi Proprietatea

rurală

1lşi2).

.de iegalamente municipale (în vigore) ale comunei Bucuresci — 1847 —
Colecţiuna

—
(VL LA).
1870

TA

:

eee

aaa

1. Articolii 7,8 şi alineatulă2 ali art.36 din regulamentulă organică (V.1.—

ema
eee

e n

940
940

A MATERIILORU
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Paarna

C.

2, Regnlamentă pentru împărţirea
Capitalei Bacuresci în trei oc6le
tra modulă permisiunei de const
şi ponruită VL
A)...
3. Regulament pentru aliniări
în
a
942
şi clădiri (V.1,— 1, Ad)...
4, Regule pentru construcţiunea
943
clădi
rilor
ă din coprinsuli ocâleleriă I, II,
şi II (VL —LAd) .

ec.
5. Regaule pentra fabricarea cărăm e
. o. .
(VL. —L, Ad)
i
6. Regulamentii pentru deschidereidei
a
din
noi
de
aliţe
din
Capit
ală
(V, L, —
4d.). ..
7. Regulamentă pentru taxa distr
i
ibuți
anei
apei
din
fontâ
nele publice ale
Capitalei pe Ja particulari (VL —L.
4d.
),
.
Ad.
,
îs
+ Regulame
e

nt pentru precupeţii ce speculă
obiectele de mâncare şi alte
articole de îndestulare publică în
Bucur
as
9. Regulamentii de poliţiă comu esci, (VL —L. Ad) .

947
949

950
950
”

VL,
nală (V. 1. — LL, Ad) n a
a. 2 2953
10, Regulamenti pentru mănţinerea
curăţ
eniei în stradele şi pieţele CapitaTA
aaa
ab
Pielele Capitan
11, Regulameutii pentru indus

trielo
12, Regalamentii pentru priveghiar insalubre (V. 1. — 7, Ad).
1...
ea prostituţiunei în' Bucuresci Y.
LA
1. —
n
ea
U
L
13. Regulamentii pentru trăsurile
de
piagă
din
Bucur
escă
(V. 1. — 1, Ad).
14. Regulamentă pentru servitori

LLA).
13. Regulamentii pentru fabricarea(VI
, şi vindarea luminăriloră deîocâră .
Capitală (V. 1. — IL. Ad) P
în
e
oa
ca.
16, Regulamentii pentra depozite
do iârbă da puşcă şi de spirtă (V,L.
AD eat
—
Li
1î. Regulamentă pentru depos

itare
destilată şi pentru chibrituri VIL a, şi transportarea
LA).

petroliului cradă şi
eee
e

8. Regulamentă pentru ţinerea prăvăliilo
ră închise în dile do
A
de
19. Ordonanșa Primarelui pentru curățe
irea pomiloră de cnYburila
A
e
ele
20. Ordonanga Primarelai

960

.

902

908
.
.
984.

sărbători
Slebito
omidiloră omigilori
e

Vo).
1...
Comanda de sergenţi (Vegi Sergenţi de oraşii loră VL
794
).
a
Comandamentele armatei, — Lega pentr
ţirea lori în patru divisiuni teritoriai — 1866 —(V.1L.—L.Mi) u împăr|
eee
ee e + 15179
Comandamnentele militare.
— Regulamentiă din 1863 — WILL
M)
1605
de bastimente, — Regulamentă asupra
în întraciri si întelniri — 1874 .— (V îndâtoririloră acestoră coman='
IM)...
îs. 957
pompieri (Vegi Pompieri).
i
de bănturi spirtnâae (Vedi Biuturi spirtuâse)
,

Comercianții ambulanți (Vedi Patcute No. 1),
:,
.
Comerciuli de obiecte medicamenten
şi otrăv
itâre
tâs
e în România (Vedi Medicale No. 18).
Comisiile de plăşi şi ad-hoc (Vedi Proprietat
„
Comisiunile pentra examinarea cărţilor de ea rurală No. 3).
(Vegi Cărţile do sc6lă).
Comisiunea epitropicâscă din Iaşi. — Lege scolă
pentru desființarea că — 1865 — (V, 1.— 2073
Comisiunea onuatelotă publice. — Rogulame
46 |
Comitetulii Casă pensiuuilorii, — Diferite legini ntă din 1874 — (VI. — LL. In).
ri (Vedi

Pensiuni).
”
Pi
.
Comitetulii consaltativă permanenti po lingă
Minis
1811 pentru înființarea sa (V. IL. — L, Mteriulă de: resbeli. — Dacretii din
i...
Î.. d . O 48.
Companii de asicurare (Vedi Societăţi).
,
Combtabilitatea generală câ Bacietă — Lege
din 1864 — (V.1. —L. Fi.) ese
1189:
1. Lege pentru modificarea articolelori 4,
16, 19, 98 şi 112 din legea asupra comptabilităţel generale a Statului — i 1873
—
(VU.
—L.
Fi.)
e
8
2. Lege pentru modificarea, alineatului2 ar.
16 din legea comptabilităţei—
184 — (V. UL. — 1, Fi.) a

me

e

ea

-

956

pentra culorarea cofeturilorii (VL.
— IL. Ad),
Colivi. — Jurnalul Consilinlui medic
965
ală şi Instrucţiuni relative la culorile
bombânaloră, colivi, rachiuri, ete, — 1862 -—
(Vedi
Jfedi
cale No. 22)...
Coloniile bulgare din Basarabia, — Statutele
„

Comandanții
danţi
Comendile de
Comercianţiă

.

.

4

|
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Comptabilitatea şi administraţiunea, corpurilor de trupă (V edi Corpurile de trupă).
Comytabilitatea şi administraţiunea regimenteloră de călăraşi şi dorobanţi (Vedi Do-

: vobanță şi Călăraşi).

Comptabilitatea generală a Ministeriului de resbeli. — Regulamentii pentra punerea
-:*: în lucrare a legei aeupra comptabilităţei generale a Statului în ceea ce priresce

Ministerialii de resbeliă şi nomenclatura pieseloră a se produce plătitoriloră pe
lingă ordonanţele şi mandatele de plată — 1870 — (V. 1. — LL. Mi). ., . . 1752

Comunele, — Legea comuneloră (complectă) cu modificaţinnile introduse prin legea
de la 1874 (cum este astăţi în vigâre) — 1864—1874 — (V. IL. —L. Ad.) .

95

Comunele. 'Tabloii de tâte comunele urbans şi rurale din ț6ră pe districte şi vlăși (da
pă lucrarea oficiului statisticii din 1872—1873 — (V, 1. -- L.Di.).
„ 2109
Contesiunea pentru Tramvais (Vedi Zramrais),
Concursulii doctoriloră în medicină pentru ocuparea, posturilor de medici primari de

judeţe (Vegi Jfedicale No. 3),

Concursuri pentru diferite postari do melict, chirurgi, tormaişti externatii şi inter.
“ mată la spitalelo Eforiei. (Vedi Eforia "spitalelor No. 5, 6, 9, 10, 11,12, 18).

Concursuri de plugari. (Vedi Pluguri). .

Concursuri de producte agricole şi de vite.—Rogulamenti din 1867—(V, 1.—L. Ag.).
Condiţiuni. ze
pentru exploatarea pădarilori statului. (Vedi Pădurile Statu-

1917

lui No
Condiţiună şi licitaţiuni pentra arendarea banuriloră s6ă proprietăţiloră Statului.
"(Vedi Domenele Statulai No, 9—12),.
Conferiele din Paris s6ă tractatulă de pace încheiată la '30 Martie 1856, (V.IL. —

Donseniaţiuă şi depuneri. [i

3

Casa do)

Cohservatorulii de musică şi declamaţiune din Bucuresci şi dinn Loji, —_ Regulamentă
din 1864 — (V.1.—L.1n.). e»
Îi.
„1845
Consiliulii medicală superiorii. (Vegi medicale No, 1 şi 29). ! Consiliul permanenti de instrucţiune publică, — Lege pentra înființarea lat—1865—
VI —L.1n.)..
„ 1818
Coiisiliuliy de Statii, — Lege pentra împărţirea diferiteloră atribaținnl ale Consiliului
da Stată desfiioţatii prin constituțiuna — 1866 — (V. 1. —L, Di.)

.

2098

Consiliulii de resbelă. — Decisiune ministerială relativă la numirea în funcţinnile de
. grefiori şi ajutor! de grefieri de pe lingă Consiliul de resbe!—1873— (V. 11.—

L. Mi)
.
250
Consiliul generalii de agricultură, forestiere, mineralogio şi ecologie. — “Teizulanieni
din 1867— (V.L.—L.Ag).
.
„ 1900
Cosisiliurile judeţiane. — Lege pentru consiliurilo judeţiane "promulgată la 31 Martie 1864 cu modificaţiunile introdase prin legea promulgată la 31 Martie 1872

— (V. IL. — LL. Ad)

.

41

1, Regulament de aplicarea "legat Consiliarilorii județiane—1872- OY. IL.—

Le ad. .
9, Circolara Ministeriulul de interae asupra legei "modificată şi: a regula.
mentaluY pentru Consiliile judeţiane— 1872 — (V. TI. —L. Ad.).
o.
Consiliurile comunale. (VedI coniurnele).
Consiliurile de igienă şi salubritate publică dia Bacurasci şi din Iaşi. — (Vegi medicale No. 16 şi 30).
Consiliurile de anchetă, — Regalamentă pentru organisarea lori — 1865 — (V. 1. —

Mi).

ase

Constatarea contribațianilori directe către Stati. "Neai Percepţiune).
Constituţinanea Principateloră-Unite-Române — 1866 — (V.1. —L.Po).

..

51
53

e 1126

Construcţiuni, — Permisiunea de construiti în capitală. (Vegi colecțiune de regal. mu- -

13

nicip. No. 2 şi 4).

Construcțiuni militare, — Lege relativă la construcţii militare ce sunti a se construi-—
1874
—
(VL Mi)
Cohtractii-modelă pentru arendarea proprietăţilor
Domenele Statulul No. 12).

Contribuabili către Statii.— (Vedi Percepţiune).

Statului din Basarabia. — (Vegi

252:
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C,

i

"Contribuţiunea foncieră. — Lege din 1860. — (PL —L.r).,
.
i
1949
1. Lege care unifică contribuţiunea foncieră în arabele Principate — 1862-—

VI-L)...

2. Lege pentru regularea

:

.

e

e

aşedărei baseloră după carii urmeză a se preleva,

impositulă foncieră — 1865 — (VI. —L

Fi).

o.

ae.

3, Lege pentru impunerea, șiiloră a darea; foncieră — 1870 —

e 1249

1951

VL

TF

1958
"4, Lege pentru fixarea cătiinei contribuţiunei fonciere la gifra de G la
sată
IS
— VIILR
5, Lege relativă la taxa de transmitere asupra proprietăţiloră aşedăminte- 1 48
loră publice — 1860 — (VI. —L.fi)
..:
1972
>
Ge Lege prin care se aplică taxa de transmitere și la proptietăţile aşedă-

minteloră publice de dincolo de Milcoră — 1362 — VL.
“Contribuţiunile directe cătra Stati. (Vedi Percepţiu ne).

—L.Fi)

.

.

1978

Contribuţiunile indirecte. — Lege pentru adunarea, da către guverni a venituriloră în- | . -

directe dia vămi, saline, exrportaţie și importaţie — 1860— (Y. 1. — L. Fi.) . 1338
Contribuţiunile şi taxa comunale. — Lege din 1871 pentra maximum lori — (V. ]1.—
5
:
5
Convenţiuuea încheiată la Paris în 7jis Augastii 1858 pentru organisarea definitivă a
Principateloră-Unite-Româno — (V.L—L.Po)
...., ae.
.
7?
Convenţiune de extradiţiune între România, şi Austria — 1865 — (V.I. — L. Ex).
. 57

Convenţiune de extradiţiune reciprocă a criminaliloră şi Gesertorilorii între România

şi Serbia — 1871 — (V. II. L. Ex.)
[eee
eee.
Conrenţiune şi lege pentru joncțiunea linielori ferate ruse cu linicle ferate române în-

tre aşi şi Kiziner — 1872— (V.IL—L Er)...

Convenţiune
Convenţiune
,
1872
Comenţiune
No.

le No.

12

pentru tramvais, (Vegi Zramrais).
"
”
şi lege între România şi Austro-Uogaria pentru serviciulă telegraficii —
— (Vegi Zelegrafo-postale No. 22).
,
>
i
şi a postală între Rusia şi România — 1873 — (Veql Telegrafo-pbstale
,
23 şi 94).

Convenţiune îs
25).

Îl
i

postală între România, şi Serbia — 1874 — (Vegi Telegrafo-posta.

-

:

!

Convenţiune de postă şi regalamentă desvoltătorii între România şi Austria — 1869—

a
(Vegi Zelegrafo-postale No. 26 şi 27)..
“Contenţiune postală, regulamenti şi instrucţiune între România; şi confederaţiunea
Germaniei de Nord (Vedi Telegrafo-postale No. 30, 31 şi 82).

Convenţiune încheiată de Comitetuli casei pensiunilori cu societatea financiară a României pentru convertirea bonuriloră de pensiuni neachitate în obligaţiuni amortisabile în cursă de 25 ant — 1872 — (Veqi Pensiuni No, 7).
Conenţiune şi lege între Direcţiunea postelorii şi telegrafeloră române cu compania
căiloră ferato Lembarg-Cernovitz- Iaşi pentru priimirea şi expediarea tele grame-

loră de Stati şi private. — Regalamentulă idem — (Vedi Zelegrafo-postale

No. 28 şi 29).

Convenţiune şi decretii pentra podurile de feri — 1864 — (V.1, — IL. Ag).
Contenţiune pentru navigaţiunea, Prutului. (Vedi Prutu)

.

.

. 1954

Conrenţiuni s6ă aşedăminte, statute, legi, decrete, etc., a diferitelor societăţi s6ă

companii da asigurare, do industril, ete, — (Vedi societăți),
“Corabia. — Lega pentru fondarea unui oraşă pe proprietatea Statului numită

bia din districtul Romanați — 1871 — (VU.

—

Fi)...

Corespundinţe —Regulamentii postalii pentru darea lor în antreprisă. (Vegdi Zelegrafopostale No. 16).
.
„
a
-Corespundinţe oficiale. — Regalamenti pentru transmiterea loră prin telegrafă si po:
:
stă. (Veg! Telegrafo-postale No. 34).
,
Corespundințe şi acte oficiale pentra serviciulă cancelariilorii. (Vegi Formularii).
Corpul telegrato-postală, — Lege pentsu organisarea lui. — (Vedi Telegrafo-postale

„No. 1 şi 2).

Si

a

Corpulii de stată- majorii. (Vedi Recrutarea, ofigerilorii),

-

Cora-

„15
-:
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C.D.

Corpulii de stată-majorii, — Decret şi programă ală examenului
de admisiune în acestii corpi — 1870 — (V.1.—1L Mi)...
Î ea
eee
ee
e e 1597
Corpuli

de stati -majori, — Regulamentii pentru serviciulă ofigerilorii în corpulă de
.
. . e e 1599
Corpulii sanitari ală miliţianiloră. (Vegi Ailiţii No. 2). "
statii-majoră — 1870 —(V.1.—I, Mi...

Corpulii de ingineri civilă, (Vegdi Ingineri civili),

,

Corpurile de trupă. — Regulamentiă asupra, administrațiunei şi comptabilităței corpariloră de trupă — 1871 — (VU. — DM
„1. Suplementii la regulamentulă asuora administraţiunel și comptabilită-„

66

bei corpuriloră de trupă — 1871 — (V, 11 —L, Mi)...

Costunmii,, — Decretii şi regulament pentru fixarea costumului representanţiloriăi102
Românici

în străinătate — 1871 — (V. 11. —L. Ex...
Creditulii foncieră români. — Lege din 1878 — WILL Pi.
.
1. Statutele societăţel creditului foncieră românii — (VIL—L Fi).
.
Cuartiruirea trupeloră armatei, — Regulamentă pentru cuartiruirea trapeloră
armatei în marşiă şi în timpii do concentrare — 1872 — (VL —L. Mi)...
.
Culegere de legiuiri ale Pr. Stirbef. (Vedi Codicile Stirbei).
!
Culorarea cotetarilorii în capitală, — (Vegi colecțiune de regul. municip.
No 20).
Culorile bombânelori, colivi, rachiuri, ete.—Jarnalulă Consiliulai medicală
din 1862—
(Vegi Aledicale No. 22),
:
|
Cumpărare de imobile de străinii domiciliaţi în ţâră. — Lege din 1884
— (VL. —

104

No. 10). :
i
.
Curtea de apeli din Focşani. — Lega din 1864 pentru înființarea ei — (V,
|. — LJu.)
Curtea de casaţiune — Lege pentru înfiinţarea Curţer de casațiune şi de
justiţie —

778

10
145.
154

DD
0
Curăţenia. — Manţinerea ef în stradele şi pieţele Capitalei. — (Vedi Colecţiune de1 re-1 2059
gul. municip,

1864 —(V.1.—L.Co).
...
pa
e
ea
eee
1e Decretă pentru eliberarea, acteloră de vindări silnice, Pegalamentarea
art. 16 lit. a) din legea Curţei de casațiune. (V.L. — IL. Co.).

2, Lege pentru suprimarea secţianei I a reslamaţiunilor do la Curtea de ca-

saţiune — 1864 — V. 1. —I Co)
a
3. Lege pentru împărţirea Curţei de casațiune — 1864 — (V. 1. — L. Co.). e
4. Lege asupra, competinţei secţiunilorii Carţei de casaţiuna — 1870 -—

414
424
|

404
425

WILD Co
Curtea de compturi. — Lege pentru înființarea ei — 1864 — (V, 1. — 1. Fi)
,..
. 1185.
1. Lege pentru modificarea legei organica a înaltei Curți de compturi
—
1874 — (VAL
TFi..
o
.
|
4
2, Lege pentru înlocuirea consiliaralui înaltei Curți de compturi în administraţiunile publice din care face parte — 1874 — (V. II — IL, Fi).
8
Curţiie

cu juraţi. — Lege asupra formărei curţiloră cu juraţi-—1868 — (V. 1.—L.Co)
1. Regulamentă pentea aplicaţiunea, curţiloră cu juraţi prin districte
—
1868 — (VI —LCo),
|
eee

404

406

e
D,

Dacia. (Vegi Societatde
e asigurare).
,
Dare la sea. — pe geamentă pentru instituirea dărel Ja semniă în România—
1865
Dările comunale. — Lege pentru împlinirea loră — 1863 — (V.1.—L,

Ad),
Dările directe către Statii. (Vedi Percepiune).
Ditoria flotantă. — Lege pentru stingerea ci — 1871 — (VI. —T.Fi),
. .
1. Lege

912

.

pentru regularea şi mărginirea împromuturilorii provisoril ale te-:
saurului în cursulă anului — 1871 — (V.I.—I, Pi...
2, Lege modificătâre uvoriă articole din legea, asupra împrumaturiloră
pro-

visorii ale tesaurului — 1878 — (V. IL. —L

Fi).

80
9L

.
Declamaţiune şi musică.— Regulamentă pentru conservâtoruli de musică
şi declamaţiune din Bacuresci şi din Iaşi — 1864 — (V.L—I, In.
1845.
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D.
Deficitul Casei pensiunilor de 5 şi 2 miliâne. — Lege pentru stingerea Jai. —_ Vega
Pensiuni No. 5 şi 7),
Depeji argente. —— Lege pentru introducerea lori — 1873 — (Vei Zelegrafo- postae No. 10)
Depositile militare. — Regulamentă asapra. administraţiunei şi comptabilităţei depositelorii militare ale Statului, pentru îmbrăcăminte, coifura şi mare echipamentă,

campamentă

şşi casarmamentii,

harnagamentă

şi atelagiă şi asupra ad-

ministraţiunei şi “comptabilităţel ateliereloră de confecţiune ale Statului pen
iru efectele de asemenea categorie — 1871 —(V. 1]. —L.Mi).
.
„103:
Depuneri şşi consemnaţiuni. (VeqI Casa de).
Deputaţi, (Vegi Adunarea deputaţilor). Diaruli bisericesc, — Regulamentă pentru jurnalul pisericoscăi — 1874 — (VIL—
L. ]n.).
„27
Diplome de intalitațieri — Lego pentru taxa loră —1868 — OY, II Po.). „49

„Directorii de prefecturi. — Deguiamenti relativii la atribaţiurile lori — 1861 —

IL

A)...

a

803

Disciplina Disericâscă, — Regelamenti din 1873 — A IT, In.)
e
Ti
Disciplina monachală, - Regulamentă din 1873 — (VU. —L.ln).
.
„12
Disciplină şi ordine pentru licee şi gimnesii.—Regulamentii din 1866—(YV, LL în.) 1858
Disciplină şi ordine pentru semenarii, — Pe gulamentă din 1867-—(V. 1. — LL, In). .1864 :
Disciplină şi ordine pentra scolele primare. de ambe sexe. (Vedi scolele primare).
Diurna deputaţilorii. -— Lege din 1865 — (Vegi Adunarea deputaţiloră).
Diurne şi cheltacii de transportare ale membrilori Sinodului. (Vei Sinodii No. 2,
Dâmboviţa. — Lege pentru desfiinţarea moriloră de pe acestă riă — 1865 — (V.1. —

Ag).

+

1955

Dâmboviţa. — Lege pentru "înfiivțaro de cheiuri pe ambele Dărţă ale rialui Dâmboviţa

pe tâtă partea din întruli Capitalsi — 1865 — (VL. —L

Ag).

..

„ 1950

Doctori în medicină.—Concursulii lori pentru ocuparea postarilorii de 1nedici primari
de judeţe. — (Vedi Bledicale No. 3).
»
Domenele comunei Petra, — Lega pentru înstrăinarea, unoră părți din aceste domene—

1870
— (V.I.

—L. Ad.)..

Domenele Statalui. — Lege peatru

(V. UL. —L.Fi.).

.

.

administrarea

940

domeneloră “Statului — 1872 —

69

:

1, Lege pentru trecerea în sarcină, aăministrațiunei domeneloră Statulay di,
cuidarea averilor de la desfiinţata obatâscă epitropie— 1874 — (V. IL—L.Fi.),
78
|
2, Lege asupra, viudărei unoră bunuri ale Statului şi rescumpărarea embaticuriloră —*1864 — (V.1.—IL.Fi)
.
„ 1378
"8. Regulamentă pentru aplicarea acestei. legă — 1865. — x IL —L pi)! 1378
4 Lego pentru înstrăinarea unei părţi din domenele Statulai — 1866 —

(VI.—L.Fi).
6

..

„ 1380

5, Regulamentii pentru aplicarea” acestei legi — 1867 — O. LL

Fi. ).

1383

Lege modificătâre la, legea din 1866 Iulie 15, pentru vinderea unei părți

din domenele Statului — 1868 — (V.1.—rL.ri).
.
1389
7, Regulament pentru aplicarea, şi executarea legcl de înstrăinare' a vă pârto din bunurile Statului — 1868 — (VI. —L, Fi.),. ..
1392
8. Lege pentru înstrăinarea bunuilori Statului de prin oraşe, târguri şi al„ta localităţi, isolate de moşiile s€le, şi pentru continuarea răscumpărărei emba-

ticuriloră — 1878 (V.IL —LFi)
. ...
96
-9. Regulamentiă de licitaţiuni şi condițiuni pentra arendarea bunurilor Sta-talui — 1870 — (V.1.—L.Fi.).
.
„ 1402

"4:10. Regulamentă de licitaţiani pentru atendarea punarilorii Statului” pe periodulă 1873—1878 — VIL—L. Ti).
„11. Condiţiuni pentru arendarea moşiilorăi “Statului pe periodulă 1871—.

1810 — (VILLE)...

97

„1404

12, Contractă-modelă pentru arendarea proprietăţiloră "Statului situate în
domenele și coloniile din Basarabia pe periodal anilorii 1870—_1815-—1810—

VL.

Fi),

.

13, Taloi de proprietăţile Sntulut -— O. LL

Fi),
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D.E,

a

. Ji Lege pentra arendarea moşiiloră Statului pe termeni
de 10 ani (V.I1.—
i
200
- Dorobanți şi călăraşt, — Regulament asupra administraţiun '
şi comptabilităţei reBimenteloră lori — 1873 — (V. II. — 1, Miel
.
122
1. Regulament asupra, serviciului şi instrucţiunei ..
dorobanţiloră în serviciulii activă ală Statalai— 1865 LL
Mi)...
1706
2, Regulament pentru chiămarea în serviciă a doroban
ţilor pedestri şi căIeri — 1865 — (VI —L
Mi)...
[ee
e
aaa
e 1NOT
3. Regulamentă pentru inspect
orulă de dorobanţi — 1869 — (V. 1.—L.Mi,) 1708
4, Regulamentă asupra administraţiunet şi comptab
ilităţei regimenteloră
de călăraşi şi dorobanţi — 1873 — (V.N.LMi).
o
ae
e 192
5, Regulamentă asupra dorobanţiloră — 1870 —
(V, 11, — IL Mi)...
133
„6. Diurnalulă Consiliului de ministri dia 1869 pentru
scutirea familiiloră
grănicerilorii şi dorobanțilară nevirstniciâe contrib
uţiunea personală şi de taxa
de poduri şi sosele, şi

alte disposiţiuni privitore la, dânşii — 1869 — (PL.
—
DM

001020
Dotaţiunea 6stei. (Vedt Casa de dotațiune).
i
Dreptul de licenţă asupra comercianților de btaturi
spirtâse. (Vedi Beuturi spirtâse),
Dreptuliă de intrare de Ia vitele păstoriloră străiai.—
Lege şi regulamenti din 1865—
(Vegi Păstoriă străini).
i
.
:
Dreplulă străinilor

domieiliaţi în ţâră de a cumpăra imobile, — Lega din 1864-—
i)...
a
2 21-9059
Dreptul. — Rewulementulă facultăţei de dreptii din Bucures
ci — 1866 — (V, 1. —
DI
071895
Drumuri. Lege pentru drumuri — 1868 — (V.1.—L. Ag)
.:
„ 2039
« Regnlamentii pentru aplicar

LL.

ea acestei legi — 1870 —
Dunărea. — Construire de podii, (Vedi Căile ferate
No. 17).

LL

Ag.)

. 2042

Zarbă de puşcă — deposite în capitală.— (Vegi Colecţiune de regul. muvicip.
No. 16).
Zarbă de puşcă. — Diarnaluli

Consilinlui de ministri pentru percepere
prafalii de puşcă ce se va importa în țEră de neguțători—1870— a taxei de la
(Y,
Eforia spitaleloră civile din Bucaresci, — Regulament pentru administr1.—I, Di.) 2973
area aşedămintelozi Eforiei spitalelorii civile din Bacureaci şi
epitropiel sf, Spiridonă
„din Iaşi

— 1865 — (VI

—LED
e
e + 1159
1+ Lege pentra răscumpărarea locariloră şi viilorii Casei Eforiei
spitaleloră
supuse la plată doembatică, chirii, otaşniţă scă ori-ce alte
îndâtdrirt—1870—
LE
2,
"8,
4,
5.
6.

E

2

21100
Regulamentă pentru aplicarea, acestei legi — 1870 (V.1.—L
.E£) . . 1161
Exploatarea pădurilori Etoriei spitalelorii — 1869 — (V,
1. — 1. ED
. 1163
Arendările imobileloră Casei Ftoriei spitalelorii—1870
— (V. [.—L. Et.) 1166
Regulamentă pentru concarsalii de externat — 1864 —
(V.1—L.
Regulamentii pentru concursală de internată — 1864 — (V.1.—L. Ef). 1171
Ef). 1172

7. Instrucţiuni pentru medicii secundari ai spitaleloră Eforiei —
1864 —
VILLE),
Pee
1176
S. Regulamentă pentru ş:fulă lucrăriloră anatomo-patologice
alo spitalelor
Eforiei — 1864 — (V. 1. — L. Bf) oa
ee e
eee
ee e 1177
9. Programa pentru concarsulă medicilor secundari ai spitalelor
ă Eforiei—
1854 — (VILLE
îi
1177
10. Programa pentru concursulii da farmacişti la spitalele
Eforiei—1864—

LB
11» Programa pentru

consarsuli de chirurgi primari la spitalele Eforie! şi

la consaltaţinnile grataite — 1864 — (V.1.— L. Et).

1178

Î eee.
1179
-12, Programa pantra concursul de medică consaultantă
alii
loră pentra patologia internă — 1864 — VILLE).. Eforiei spitale.
e
+ 1179
15. Pcograma pentra concursulă postulul de şefă ali lucrărilor
pathologice din serviciulă spitalelor Eforiei — 1864 — (V,1.—L ă anatomo, Ef.). . . 1180
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E. FE.

14, Note şi Documente relative la asiloli < Elena
Domna> de copile orfane
(YV.1.— IL. Ni.)
o
eee
ee
e 2077
Elcotoralii. — Legea electorală — 1866 (V.1. — 1. Po.)
Î.
. . |
e.
2
1. Cireulara (reglementarea) Ministerinlui de interne
pentru aplicaţiunea
acestei legi— 1866 — (V.1.—1, Po..
.
„26
Flenentara Versiherunga (Vedi Societate).
-*
”

Lmbaticurile Statului — (Vedi Domenele Statului No. 2—8),
A
Zpengleta de tragere la ţintă. — Regulamenti asapra modului de distribuţ
iunea ei în
: regimentele da artileriă —

1873 — VILLE...
9
- Episcopi şi Matropoliţi, — Lega pentru alegerea lori — 1872
Epitropia obatâscă — (Vedi Licuidarea averiloră administrate —do (Yedi Sinodu No. 1).
dânsa).
Epitropia St. Spiridonii din laşi. — Regolamentă pentru
administrarea aşedăminteloră loră şi ale Eforiei spitaleloră din Bucuresci — 1868 —
VL — 1. E£) . 1159
Equestră (Vedi Societatea).
,
Estradiţiune. — Convenţiuna do estradiţiune între România şi Austria —
1865 —
(V.1.— L. Er.)

Pee

eee

FEstradiţiune. — Convenţiune de estradiţiune reciprocă a, oriminaliloră
şi desertoriloră
între România şi Serbia — 1871 — (V. IL — I.E).
... .
FExvamenele generale de lycee. — Regalamentă din 1874 — (VIL.—L.In).
. . 0.
Fzaminar

ea capacităţei medicilorii, farmaciatiloră, veterinariloriă şi mâzelori (Vedi
.
Examinarea cărţiloră de scâlă (Vegi Cărţile de sc6lă).
Examinarea mediciloră de regiment clasa 1 (Vedi Jledici).
Examinarea şi admisibilitatea, subofigerilorii (Vedi subofiperi).
-

5

—LI
99

Dledicale No. 2).

Frploatarea pădurilor Statului (Vegi Pădurile Stataluj).
Zaploataţiunea monopolului tutunuriloră (Vedi Zutunuri).

|

Zirplorări de obiecte antice. — Regulamentă din 1874 — (V. 11. — 1, In)...

FExportaţia sărei.— Regulamentu din 1865 — (V.1.—L,, Fi
e
Faportaţiune. — Lege pentru reînfiinţarea provisoriă a dreptului de exportaţiune —

SG

47
1355

— (VID

1. Tarifat pentru perceperea dreptului de exportațiune şi lista articolilor 1339
ă
apărați de acestă drepti, Incrătorii de la 1 Octombre 1870 — YI. —
L. Fi.) 1340
ZEposiliune, — Regulamenti pentru instituirea unei comisiuni care să adune şi să .
expedieza obiectale necesarii pentru exposiţiunea, de la Viona— 1871— (VI.
LA
104
FEzposiţiunea publică a opsrilorii artistiloră în viâţă. — Regulamentă din 1864
—
V.I—L.In).
..
1840
Exzpropriaţiune — Lega de expropriaţiunie pentru causă de utilitate publică — 1864—
|
(VL — De Ag)
n eee
a
1957
Zzterminarea locasteloră (Vedi Locuste).
i
Evrei — (VedI Israeliţi).
|
1. Uă asemenea

tarifă s'a may publicată în anulă

1872 în Jlonitorulă oficiali,

F.
,

Fabricarea cărămidei în Capitală — (Vegi Colecţiune de regulamente

No. 5).
:
Facultatea de Dreptă din Bacnresci. — Regalamsntuli

municipale

:
acestei Facaltăţi — 1866 —

WUL—L.la.).
eee
e ete ae aa ea a e e 1835
Facultatea de litere din Bucuresci. — Regolamentulă acestei Pacultăţi — 1866 —.
IL. — IL. In).
„ 1837

Facultatea de medicină dia Bacuresci. — Regulament din 1871 —(V. IL, Me.)
1,
Decretii pentra modificarea art, 70 din acestă regulamentii— 1872 —

(VIL—L.Ma)

3

i
Facultatea de aciinţe din Bacuresci. — Regulamentă din 1966 — (V.L.—L.In).
, 1839,
Parmaciă. -— Scola naţională de medicină farmaciă şi veterinăriă, — Regulamentă
şi docomnte — (Vegi Medicale No. 5).
Me
.
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Yarmacii. — Regulamentă

pentru organizarea scâlei de farmaciă din Capitală —

„1871— (Vedi Medicale No. 7).

Parmacă., —

Decretii

peutra

concedarea

dreptulul de-a deschide farmacii în țsră

„prin concursă — 1869 — (Vedi Medicale No. 6).
Yarmacisti. — Verificarea titluriloră academice şi examinarea capacităţei loră (Vedi

Medicale No. 2).
.
.
.
Farmacisti la spitalele Eforiei — (Veqi Eforia spitalelorii No, 10).

,

Farmaceutici, — Regalamentă din 1874— (Vegi Jledicale, No. 21).. .

Flotila. — Regulamenti relativă angagerel amploiaţiloră civili ai Flotilei— 1974 —

(IL

DM

cce.

î.

Flotila, — Decretii pentru administraţia şi comptabilitatea corpului Flotilei—1874—

(VIL—LM)

..

ee
ae e
eee e 968

Funcţionarii pensionari (Vedi Peusiun?),
,
_
Fontăne publice. — Distribaţiunea apei în Capitală pe la particalari — (Vedi Colecţiune de regul. muwicip. No. 7).
|
|

„ Vormularele acteloră stărel civile —- (Vegi Actele stărei civile No, 3).
ormulărele Oodicelai do Procedură criminală (Vedi Codicele de Procedura criminală
No. 3).
”
e

Formularele coprindândă modele de acto şi corespondinţe oficiale cele mai de obşte
trebuinci6sa pentru serviciul cancelariilorii — 1860 — (V.1.—L. Di.). . . 2100
Purnitură ale armatei. — Lega pentru concedarea furnitarei postarului, cargelori
și alto obiecte de lână trebuitâre armatei pe termenii de 10 ani — 1874 —

(VI

DM

eee

ee

e

259

„G,
Garda orăşenscă. — Lege pentrn înfiinţarea cl — 1866 — (V. 7, — L. Ad.) . „ .
-Garnisonă. — Rapgulamentulă serviciului de garnisonă — 1873 — (VII —L, Mi.) .
Gazeta bisericâscă —- (Vedi Jurnalulă bisericescă),
a
|

997
226

Gazeta oficială — (Vedi Donitoruliă oficială).

Gazii. — Deposite în Capitală — (Vedi Colecţiune do regul. municip. No. 17).

Gazii — (Vedi Societatea de).
Geniulă nilitarii.— Condiţiuni generale do ordinii şi alministraținne aplicabilela tota
întreprinderile de lucrări şi farniture privitâre serviciului de materială ală geniu-

lui nilitară — 1871 — (VILLA...

îm

106

Gimnasii şi licee. — Rogulumenti da ordiae şi disciplină pentru licee şi gimnasii —

1860

— (VL

De)

1858

"Glâte— Regulament pentra chiămarea şi instrucţiunea gidteler—1866—(V. 1.—I. Mi.)
Grăniceri.— Regulamentii asupra serviciului grănicerilori— 1869-— (V. 1. — i. Mi.)
,
1. Suplementii la regalamentulă asupra serviciului grănicerilorii— 1871 —

1701
1709

(PL DM
2, Regulamentă pentru Inspectorulii de grăniceri—
3. Jurnalnlii Consiliului de ministri din 1869 pentru
niceriloră nevîrstoici de contribuţinnea personală şi de
şi alte disposiţiuni privitâre la dânşil — 1869 — (V.1.

- Greutăţi şi măsuri (Vedi Jfesuri).

157

1869— (V. L.— L. Mi.) 1719
scutirea familiiloă grătaxa de poduri şi şoselo
—L. Mi).
. . 1720

“

,

HE,

Heraheliă militară. -— Lege pentru înființarea ei — 1874 — (V. 1]. — Le, Mi.)

.

„

958

Hotărnicii, — Regulamentă de administraţiuno publică pentru facerea şi executarea
hotărniciiloră — 1868 — (VI. — L.Co.
cc
949

igienă

şi salabritate publică.
(Vegi Afedicale No. 16).

—

Consiliurile

Huminare cu gaz. — (Vedi Societatea),

.

I.

din

Bucuresci
-

şi Iaşi —

1862 —

A MATERULORU

-

27
PAGINA

IL. Î.
Imobile. — Lege

pentru dreptulă străiniloră domiciliaţi în țâră
do a cumpăra imobile — 1864 — (V,1.—L.Di)Ma h . e
.

1
Imobilele Casei Eforiei Spitalelorii. — Arendările lori
—- 1870
leloră No. 4),

Ce.
2059
(Vegi Eforia spita-

„mpositulii asupra, băaturiloră spirtuâso (Vedi Dăutur
ile spirtedse).
Imiposituli foncierii (Vedi Contribuţiunea foncieră).
o
Imprimeria

,

Statula! şi Monitorulă oficiali.— Regulamentă pentru organi
sarea şi administrațiunea loră — 1873 — (V. 16. —
A.
Industriile însalabre în Capitală — (Vedi Colecţiune
de regul,

" Ingineri civili. —

Regalamentii.

1862—(V.1.—L.âg).

pentru

..,

organisarea

municip. No, 11). .
Corpului de ingineri cisili —

Insemne distinctive judecătoresci. — Decretă pentru
adoptarea
distinctive

pentru

procurorii

de Curți

de insemne exteriori

3

„-1896 .

şi Tribunale, substituţi, judecători de

instrucţiune și jodecători de pace — 1871 — (V. 1,

—L Du...
- Inspectori financiari. — Lego pentru Institairea a 11
Inspectori financiari — 1873 —
(V. IL. — LL Fi.) .
.
ICSI

8

144
Inspectorulii armelorii speciale,— Regalamentă asupra atribuţi
uniloră sâle — 1869 —
LMI
e e a 1721
Iuspectorulii de dorobanţi. — Rogalamentii din 1869 — (Vedi aie
Dorobanţi şi călăraşi
No. 3).

.
Inspecţiune scolară, — Regalamentii din 1862 — (V.1.
—Lila).,
.
Institutulă naţională de agricultură da la Panteleimonă
— (Vegi Panteleimonii),

Instrucţiunea publică. — Lege asupra, instracțiunei — 1864 — (V.1.
—1, In.)
A
„1, Deeretă din

+ 1818

. -. 1797

Iulie 1865 moificătoră acestei legi — (V. 1.1. In.) .
.
1817
Regolamentă asupra instrucţiunei militare în scâlă —
:1874 — (VI DM)
ee
e e 259
Intendența militară, — Regulamentă asupra organisăroi
atribuțiuniloră şi a serviciu=
Jai corpului intendenţei militare — 1870 — WALL
Mi)
21745
" Intendenti militari. — Circalara Ministeziului de resbelă
asnpra autorităţei prefec- . .
țiloră ca intendenţă ai distriotelorii — 1869 — (VL —
Mi)...
1744
Internatele do fete. — Regalamentiă pentru personaluiă acestoră
internate — 1864 —
.
Instrucţiunea militară. —

LD

o

Invalidi militari, — Regulamentul

stabilimentelorii

LMI...

a

2

2221879

de invalidi — 1862— (V. 1. —

î eee
e ee
1630
Ipsilant (Vedi Codicele Ipsilant).
" Ismailii.— Lega pentru constituirea oraşului Ismailă în port-fra
nco— 1872— (V, 11.—
e
c
6
Isracliţi. — Disposiţiuni şi circulare ale Ministeriului de interne către Prefectur
ele de:
districte în privinţa Israeliţilori — 1869 CWL—LAd)
. ...
, . 810
a

Il.
Tnaintare şi gimisibilitate în funcțiunile judecătoresci. — Lege din 1864
— V. 1. —

Înqimtără în armată, — Lege din 1874 — (VI

L

:
Impărțirea Capitalei pa ocâle (Vegi Colecţiune de regal. manicip. iii
No. 2).
Imprumuturile provisorii ale tesauralui (Vedt Ditoria flotantă
1 şi 2).
Incasările venituriloră s6ă-contribaţiuniloră directe cătra Stată No.(Vedi
Percepţiune),
Incăldire şi iluminarea cu gazi (Vedi Societate).

Inchisori (Vedi Peniteneiare).

Di

„63

E

Inmormântări şi Cimetirii. — Lege şi regulamentă din 1364 — (Vedi Cimetirii)
.

Îmmnormântări şi pomeniri. — Regulamentă in 1873 — VIL—L
.In)
Inregistrare şi timbra (Vedi Zimbru).
-

..,

„23

“Inscrierea de bună-roiă în serviciul armatei — (VedI Recrutarea armatei
No, 9),
ÎInstrăinareca bunurilori

i Statului — (Vei Domenele Statului No. 2—8). .
Instrăinarea domeneloră comunei Pâtra (Vegdi Domene).:
Intreţinerea clerului pe Ja bisericele întreținute de comunele urbane
şi rurale, — Regolamenti

ă din 1874 — (VI. — Lene.

-

.
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„ Invăţătura poporului română. -- Statutele societăţei pentru învăţătura poporului română — (VL — Den
e
eee
eo.
cc... 1885

AR
Jokei- Club din laşi — (Vedi Cai).
Joncțiuni de linii ferate. — Lega şi convenţiuna pentru joncţiunea, liniolorii ferate ruse cu liniele ferate române între Iaşi şi Kişnev — 1872 — (V. Il. — JI. Ex).
,
Joncţiuni de linii ferate, — Lege şi Convenţiune pentru joncţiunea linielorii române cu
cele austro-ungare — (V.]l. — LE)...
cc.
. .
Judecată bisericescă. — Regulament de procedură în asemenea materii — 1873 —

WILL

eee

ee

Judecătoriile de pace. — Logo pentru a se da provisoriii subprefecţilori şi poliţailoră

atribuţiunile judecătoriilori de plăşi — 1867 — (V.1.—L.Ju)

Jurnaluli bisericescii. — Regulamentă din 1874 — (ViL. —

.

.

.

In)...
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L,

Legalisaţiună şi Vidimări, — Lega penteu luare de taxe asupra legalisaţiuniloră şi vidimărilori — 1866 — (V.1.—
Er).
cc
[58
Lemne, — Reeulamentă pentru vîndarea lemuelori în Capitală — 1872 — (V. II. —
Licee, —— Regulamentii pentru examenela genoralo de licee— 1874 — (V. Îl. — L. In.)
Licee şi gimnasii.— Regalamentă da ordina şi disciplină pentru licee şi gimnasii —

29

1866 —(V.I1
—LD In). cc
[eee
ee
e e e 1858
Licenţă.— Lege pentru înfiinţarea dreptului de licenţă asupra comercianţiloră băuturiloră svirtuose (Vedi Beuturi spirtuâse),
Licitaţiună pentru exploatarea păduriloră Statului — (Vedi Pădurile Statului).

”

Licitațiună şi condițiuni pentru arendarea banuriloră s6ă proprietăţiloră Statului (Vegi

Doimenele Statului No. 9—12).
Zacuidarea averilorăi administrate de desfiinţata obatescă epitropiă.— Lege din 1873—

WILL — DA).

cc...

.

..

eee.

.

1, Lege pentru trecerea în sarcina administraţiunei Domenelorii Statului
jeuidarea averiloră do la, d:sfiinţata obştescă epitropiă — 1874 — (V. 11. —

DP.

80
73

Dista Civilă a Domnitorului Carol I. —. Lege din 1866 — (V.I. — LI. Di).
.'. . 2068
Liicre.— Regulamenti pentru scâla superioră de litere din Bucuresci— 1863 — (V. 1 —

Dn

eee

ae

ee

ee

eee

eee

ae

3 e 1992

Litere. — Regulamentulă Facultăţei de litere din Bucuresci — 1866—V. 1.— 1. In.) 1837
Locurile şi viilo casei Eforiei spitalelorii supusa IA plata de embatică, chirii, otaşniţă
s6ă ori-ce alte îndâtoriri (Rescumpărarea loră). — Lega din 1870 — (V, L. —

LEE.
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e

[cn

cc...

= 1103

ee

e

.

cc...
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„. 28. Lego pentru organisarca serviciului sanitar
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29, Regulanientulă Consiliului medicală
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Regalamentulă serviciului sanitari de judeţe — P
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35. R:palumentulă serviciului sanitară do
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Medicamente — Taxa lori — 1874 — (V. 11. — L, M
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Iledici. — Verificarea titluriloră academica şi examinarea
capacităţei lori. (Vedi Medicale No. 2),
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Medicii spitaleloră Eforiei — (Vedi Eforia spitaleloră),
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DIescrii — (Vegi Scola de meserii),
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Dlăsuri şi greutăţi, — Lege pentru adoptarea sistemului motric
ă de măsuri şi greatăţă în România — 1864 (V.L — Ag)
. 1904
1. Regulamentii relativiă la măsuri şi groutăţi şi verific
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rea logei preced
— ent
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Metropoliţi.
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— pentru alegerea loră şi a episcopilori—18
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Metropolilii-primată ală României. — Repulamentă pentru
atribuţ
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Miliţii, — Regulamentul
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Ministeriulă agricultarei, comereiului şi

lacrăriloră publice. — Regnlamentii pentru
organisațiunea administraţiuaei acestai Minist
eriă — 1868 — (V, 1.—L. Ag). 1891
DMinisteriuliă culteloră şi instracţiunei publice.
— Regulamentii interioră ali acestui

Ministeriă— 1866— (VL. —L.ln)
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Alinisteriulii de externa; — Deeretă relativii la atribuţiunile
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LD
Pe...
8
2. Regulamentii pentru servicială interio
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IMinisteriulii de resbelii. — Regulamenti asupra serviciului interioră ali Ministerialui de resbeli — 1810 —(V.L—1L.Mi).
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Joşe. — Verificarea titlurilor academice şi examinarea capacităţii lori spre a "gi putea, exercita profesiunea — (Vedi B/edicale No. 2).
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Donachi. — Legea călugăriei —— 1864 — (VI. — Dn)
31795
Monachi. — Regalamentii pentru disciplina monachală — 1873 (V.1L. —L.1n.).
.
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Jonastiri.
— Lega pentru secularisatea averilorii monastiresci—1863—(V. L.—I,. 1.) 1796
Monela.. — Lega pentru înfiinţararea, unui nuci sistemii monetară şi pentra fabricarea
monetelori naţionale, cu tablouri, pablicaţiuni ale Ministeriului financeloriă
pentru aplicarea acestei legi — 1867 — (V, IL. —D. Ag). .
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Monitorul oficială şi imprimeria Statului, — Regulamentă pentru organisarea şi ad-

ministraţiunea lori — 1873 — (V.I1.—L. Ad)...
Alonopolulii tutanuriloră. (Veqi Tutunuri).
Monumentele publice. — Regulamentă

asupra comisiunei monumentelorii
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1874 — (VI
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publice —
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Alorile de pe riulă Dâmboviţa. — Lege pentru desfiinţarea lori—1865—(V.I—I. Ag.)
Morți. — Regulament pentru verificarea lorii — 1866 — (Vegi DZedicale No, 20),
Mopite Stpiulat—Lege din 1874 pentru arendarea loră pe timpi do 10 ani—(V.]L.—
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Dloşiile Statuiui — (Vedi Domenele Statului).
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Aloşiile Statului din Basarabia — (Vedi Proprietăţile Statului din Basarabia).
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usică. — Regulamentiă pentru scâla de musică din Bucuresci şi laşi — 1870 —
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Jlusică şi declamaţiune.—Regulamcntiă pentru conservatorul de musică şi declama:
ţiune din Bucuresci și din Iaşi — 1864 — (V.I.— I.I),
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Ilusicele militare. — Regulamentă

din 1870 —

(V.1.—

LL. Mi).
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Pluztulă de antichităţi, — Regulament din 1864 — (V.1.—I.]n.).
. . .
Muzăulii de sciinţe naturale din Bucuresci.— Regulumenti din 1864— (V. 1—L.

. . 1843
In.) 1842
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Vazigațiune. — Regalamenti de navigaţiune pentru marina comercială a Principate-

teloră-Unite — 18660 — (VL. — LE...
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Nacigaţiunea Prutului (Vedi Prutu).
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Nebuni.— Regulamentu pentru priimirea, şi eşirea smintiţilorii din spitalele de smin-
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Obiecte de mesagerii.— Regulamenti postali pentru darea loră şi altele în antreprisă. — 1871 — (Vedt Telegrafo-postale No. 16).
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Obligaţiuni domeniali — (Vedi Ditoria flotantă).
Obligaţiuni de pensiuni. (Vedi Pensiuni No..5, 7)...
Obligaţiună rurale (Vegi Proprietatea rurală No. 5, 7).
Obştesca Epitropiă (Vedi Licuidarea averiloriă ei).
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Ocâle. — Împărţirea Capitalei în ocâle— (Vedi Colecţiune de regul, manicip. No, 2).
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Omidi. — Carăţirea pomilori de cuibarile lori în capitală— (Vedi Colecţie da regulamentiă municipală No, 19),
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Regnlamentă

pentra exposiţiunea loră — 1864 —
011040

Ordine şi disciplină pentra licee şi gimnasil.
—

Begalamenti din 1866 — (V.L.—
L. 1n.).
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„ 1858
Ordine şi disciplină pentru seminarii, — Regulament
din 1867 — (V.L—L, In.) . 1864
Ordine şi disciplină pentru scâlele primare de
ambe
Organisarea administraţiei centrale a Ministerinluy sexe — (Vedi Scâlele primare). financelori—1867—(V. 1.—L, Fi). 1198
Organisarea archiveloră Statulut. — Regulamentă
din 1872 — (V.1L.—L.ln) , .
28
Organisarea consiliului medicală superiori
(Vegi Medicale No, 1).
Organisarea corpului telegrato-poatalii —
(Vedi Telegrafo-postale No, 1).
Organisarea Direcţiunei generale a serviciului
sanitară— (Vedi Medicale No. 28 şi altele),
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Organisarea Imprimeriet Statului şi Monitorului oficial
i. — Regulamentă din 1873—
VILLA)
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. . 175
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Le)
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3. Lege complectândă art. 18 din
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1873 — (VI.
—L. Ju). ,
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Organisarea puterei armate (Vegi Puterea
armată).
.
Organisarea Ministeriului afaceriloră străin
e
(Vegi
Jlinis
teriul
ii
da
externe No. 1).
rganisarea sergeuțilori (Vedi Sergenţă de
oraşi).
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Organisârea serviciului sanitari, — Lege
1874 — (Vedi Aedicale No. 29).
Organisarea scâlei de farmaciă din Capitadin
lă. — Regulamentă din 1871 — Vedi Ifedicale No. 1.)
* Organisarea scâlei normale din Bucuresci — (Vegi
Scola normală),
P,

Păcură — (Vegi Societate).

Pădurară şi Vrigadieri at Statului. — Regulame
nti şi instrucţiuni din 1863 — (Vegi
Pădurile Statului No. 4),
Pădurile Etorioi spitaleloră.— Exploatarea lori—1
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Eforia spitaleloră No.3).
Pădurile Statului, — Regulamentuli Consiliului tecnic
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107
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e e 108
3, Caetă de însărcinări pentru exploatarea pădur
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VALLE
T
T
ua
4. Regulamentii şi instrucțiuni pentru serviciulii O
pădurariloră şi ală brigadieriloră — 1863 — (V.1. — 1. Fi).
[ee
eee
ee
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Panteleimonii. — Regulamentuli institatulai paţionalii
de agricultură de la Panteleimonii — 1867 — (V. 1. — M
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Regulamentă de disciplină, interiâră a acestu
l institutii— 1867-— (Y.1.—
1903
ZPăstorii străini, — Lege pentru regularea dreptul
ui do intrare de la vitele păstoriloră
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— (VL

1. Regulamentă pentru aplicar acestei legi — 1865 —(V.L
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Penitenciare. — Lege asupra regimului închicoriloră — 1874-—
(VI. — Te Ad).
:
„ Regulamentă generală pentra.
L. Ad.)

a

—

30.

penitenciarele. centralo— 18724— (V.IL—

10
Regulamentă generală pentru areatelă preventive — 1874
— (V IL. =":
ea
o.
3, Regulamenti generală ali casei centrale de corecți e
ane pentru minori-— *.- :
IL
LA
a
4, Circularele Ministeriulni de interne asupra regimul 193.
ui închisoriloră —:
_
1874 — (VIDA
iu aa a
a 19T
5.
Regola
mentă de administraţiune penitenciară în județnlă
.
Argeşi —
i...
871 — (VL
Le
Ad
35-.
a
95
Pensionate de fete — (Vegi Internate).
.:.
ae
i
o
Pensiuni. — Lega pentru taxa de .10.la sută din Iefle
funcţionariloră şi din pensiunile:
ce vorii
„2.

DA

troce preste 500 let (vechi) pe lauă — 1863. — (V, 1. — L. Di.)

+... 2068
„d, Lege pentra funcţionarii p-nsionari. — 1864 — (VI: —
L. Di)2 ..:2068
„e Lego pentra pensiani — 1868 —(YV.L—I, Die
a
29009
3» Legs saplsmentară la art. 34 din legea pensiuniloră —
1870.—- (V. I.—

Da Die
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aaa

ata 0
Cireulara Mioisteriutui financeloră pentru aplicarea legei
pensiunilori:—

2071

1868 —(V.1—L

Di):
În
e ne e 2072
5. Lege pentru stingerea deficitului. de- 5 miliâne alt
casei pensiuniloră:
constatatii ]a, finele anului 1871, precumă şi a deficitul
oi ce 2 milione ală anu=
„lui

1872 şi echilibrarea badgetelorii viitâre— 1872 — WILL —L.Fi)
.
174
Fi), ci, i
75
7. Convenţiunea încheiată de Comitetulă Cassi penisiuni—L
loră cu Societatea :, - financiară a României pentru convertirea bonuriloră de
pensiuni neachitate în.
obligaţiani amortisabile în cursă de 25 ani — 1870 — WI
—
Pi)...
09...
Pensionari (Vegi Pensiuni),
a
„6. Regulamentulă casei pânsiuniloră — 1872 —— (VL

Pensiunea anuală plătită de e'evii scâlel comerciale
(Vedi
Peusiunile şi ejntorele sab-ofigerilorii şi soldaţilorii în:zeţragScdla comercială).
ere. — Lege din 1865 — --...
VL
LA
e
sat e iata e 1589
Perceperea şi aşedarea taxzi de licenţă asupra com:reia
nţiloză de bănturi spirtuâso
_: : . (Vedi Bâuturi spirtudsa),
e
Perceperea taxei de la prafală de puşcă (Vegi Prafuli'
de puzeă),
mt
Percepțiunea contribuţianiloră direste către Stati. — Lege
pentru constatarea şi per- 10
cepţianea contribuţiuniloră directe — 1871 — (Y.N.—L. FR.)
:
e

„le Logo pentru amânarea încasărilorii do cătra comune a dăriloră— 1871—
VI
LFi
LA
Pa
2, Repalamentă

peatra constatares, şi perceperea veniturilor direcţe — :
1871
— (V.M. Fi),
ii
î
Be Cureulărilo Ministerinlui finauceloră către .prefecţii. şi casierii de districte
.
-. pentru aplicarea legei percepţianei de în 1871 — VALLE).
ae
4. Circulaca. Mimisteriului de finance către prefecţii de judeţe şi instrueţi
ile
pentra facaroa recensemântulni generalii pe periodulă 1872—1876
— (1871) —
V

-.

12

:.

12
N

*

24

ILLE
29
5, Lega pentru Unificarea coatribuţianzi personale şi a scutiriloră de IDE
carii!» urmeză unii din contribuabili— 1863 — (V.L.—IL Fiji
„ 1241
- Ge Regulamaatii pentra constatarea şi profacerea ce se urmâză între contri.
:
buabili— 1867 — (VL LR
„+ 1242. 7. Lege pentra contribuţiunea de poduri şi şosele—"1860— (V. [. — L. Fi.) 1248
8. Lega pentra Unificarea contribațiunei do poduri şi şosele în ambele părţi
ale Principatelocă-Unite — 1862 — (V. [. — LPF ec
ie...

Personalul internataloră de fete — (Vedi Internate). |
Petroliii — depozitarea şi transportarea lui crudă şi destilată în capitală— (Vedi pa
Co:
lecţiune de regul. municip No. 17).
a
Ș
i
Piețe

şi stradele Capitalei.— Mănţinerea curăţenică loră -- (Vegi Colecţiune de re-

gul. municip. No. 10).
,
Piroteenia. (Vegi Scdla de artificieri).

!

|

|

3
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Pluguri. — Regalamentiă pentru instituirea concursuriloră de pluguri în ţâră—
1867 — (V.L—l.Ag). : .. . . c.t.te
i
î eee
e e 1916
„Podă

preste Dunăre (Vedi Căile ferate No. 17). .. .
Bi
„. Podurile cu taxă. — Lege din 1868 — (V.1.— 1, Ag
e.
. . 1.
Podurile de ferii. — Decret şi. Convenţiune — 1864 — (VI. —L. Ag),

.

.
.

.

e 2048

. .
1954
Poduri și şosele, — Contribuţiuni — (Vedi Percepţiune No. 7 şi 8).
"Poliţia opel în Bucuresci.— Regulamentă— (Vegt Colecţiune de regul. municip.
0. 9),
Poliţia orală, — Lege din 1868 — (VI, —L. Ad)...
.. ee
ae ee 9I4
Poliţia
veterinară. — Regulamentă din 1874 — (Vegi Jledicale No. 9).
Pomeniră şi înmormântări — Regulamenti din 1873 — (VI. —L. In),
... . .
“Pompieri— Regulamentii asupra comengiloră de pompieri nrbani— 1871— (Y. I1.—

93

A

15
din ţâră — 1870 — (V.1. — LL. Mi),
,
1144
Portărei.— Regulamentiă despro atribuţiunile portăreilori— 1865 — (V. 1.— Li. Ju). 784
!
|
1, Regulamenti pentru . tarifele actelor de procedură şi de esecntare ale
portăreilorit — 1866 — (Vegi şi legea Timbrului) — (V. 1. — [, Ja.) . . . 785
2, Regulamenti modificătoră acestuia — 1867 — (V. L. —L, Ju.) . . . 791
8, Regulamentă pentru executarea de către portărel a decisiuniloră Camezei d punere sub acusaţiune, etc, — (Vedi Codicele de Procedură criminală
0.2)
y 4, Decisiunea Ministeriului justiţiei pentru uniforma portăreilorii— 1872—
Pompieri. — Decretii asupra ofişerilorii comandanţi ai pompierilori diferiteloriă oraşe

“ Port-franco — ((Yedi Ismailă)),

Di

Portă — (Vegi Marea-Aegră).

,

“Posiţiunea ofierilori, — Lege şi Regulament — (Vedi Ofigeri).
Posta internaţională, — Instrucţiuni (5) pentru acestă servicii— 1870 — (Veqi Telegrafo-postale No. 33), :
E
|
|

” Posta rurală. — Lege, Regulamenti şi Instracţiuni pentru înfiinţarea ei şi pentru
ma__nipulare — (Vedi. Zelegrafo-poatale No. 17 şi 18). .
:
E

|

Postă și telegrati (Vedi la Zelegrafo-postale tâte legiuirile emanate de la acelă servi„_ciă şi trecute acolo succesivamente și în regulă).
.
Postavuri (Vedi Furnituri ale armatei).
.
Postele de cai. — Condiţiuni pentru concedarea lori în tâtă România— 1868— (Vegi
|
Telegrafo-postale No. 21).
|
De
Prafă de prşeă — deposite în Capitală —
Prafă

Yo.

16).

de puşcă, —

(Vegi Colecţiune de regulamente municip.

Jurnalală consiliului de ministrii pentra perceperea taxei de la

prafală de puşcă ce se “va importa în ţâră de, negațători — 1870 — (V. IL. —
DD
1 1.2073
Pravila
|

bisericâscă. — Manuali de— (V. |. — 1; Ve)...
Tabla de materii a acestei Pravile — (V. L— L, Ve).

Prăvălit în Capitală.

.

.

.

.

1
. .

Ţinerea loră închise în dile de sărbători (Vegi Colecţiune de reg.

municipale No. 15).

e
„

682
792

.

Precupeţi din Capitală ce speculă obiecte de mâncare şi alte articole de îndestulare

*
publică — (Vegi Colecţiune de regal. municip. No. 8).
„Preoţă. — Regulamentă pentru mijlâcele de întreţinerea clerului pe la bisericele între-

: „94
2062

1. Regalamentă pentru aplicarea lege! de pressă— 1862 — (V. I.— L, Di.). 2066

Codicelui civili — (Vedi Codicele de procedară civilă).
Codicelui penale —! (Vegi Codicele d: procedacă criminală şi alta legiuiri
urmezi şi carii suntă în legătură cu dânsuli).
Condicei comerciale — (Vedi Codicele de procedura comercială).

1. Dezfiinţată în unele părţi da Constitnţiuno și da Codală pneală modificati.

|

a

Procedura
„Procedura
ce'i
Procedura

.

A RR

,

ținnta de comunele urbane şi rurale —1874— (V.IL.—L.In).
Pressa. — Lege asupra pressei! — 1862 — (VL. —L, Di.) .

A

35
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!

Procedură îiîn materii de jodecată bisericâscă. — Regulamentă din 1873
— OY. IL. —19

Producte agricole” şi vite — (Veşt Gonicursuliă ete.). .
E
Progresulii. — Companiă de asigurare — (Vedi Societate de)
Promulgare. — Dacrati asupra sancţionărei şi promulgărei legilori— 1866 —
a. I).

3

Proprietatea parală, — Lage pentru regalarea propriotăţer rarale — 1864 — (YV. 1—
:

ca

1. Coiecţiane de instrucţiuni

AA

(e iii

şi desle ări în a plicarea le at rurale

E

P

8

(a:

887

-

893

» Colecţiune de tâte instrucțiunile şi deslegările co si ai mat dată în
soli
caţia” nuoei legi rarale (Partea II) — 1864—1865 — (V. ]1.— L. Aa.
3. Instrucţiuni pentru comisiile de plăşi şi ad-hoc — 1864 — . L--

60

ECU

L. Ad.),

4, „eee getea” aplicaţiunea. art. 42 din jegea tarală” — 1867 — A

L —

L. ad

5 Regulament pentra tragerea 1a sorţi a ana numără de seril de obliga:
ţiuui rurale ce urmâză a so face în fiă-care anii, conformi art. 42 din legea ru-.
rală şi art. 1 şi 2 din legea de la Martie 1867-1867 — WI —L.Aa).
.
6. Lsga pentru modificarea legei vinderei bonurilorii rarale ca posedă tei

saruti publică din vengerea une! părţi din bunurile Statului—1810——(V. I—
Q edi şi Domenele. Statului).
7, Regulamantă

”

910
910

92.

!

ală Comitetului de licuidare ali obligaţianiloră rurale —

92

1873
— (V. 11, —L. Fi)...
Proprietăţile aşedimiateloră publica, — : Taxa de transmitere-— (Vegi Contribuţiunea
foncieră No. 5 şi 6).

Proprietăţile Casei Eforiei spitalelor. — Arendările acestori imobile — 1870 —

(Vedi Eforia spitaleloră No. 4).
Proprietăţile Statalui. — (Vedi Domenele Statului).
Proprietăţile Statului, — Lega pentru arendarea: moșiilor Statalut pe termenă de
10 ani— 1874 —(V.I.—LFi).
Proprietățile Statului din Basarabia. — Lege pentra regularea loră— 1874_— o. IL — -

L, Ti),
Prostitujiienza — priveghiarca că în capitală —- -(Vegr “Colecţiune de egal. municip.
No. 12).
Prutu. — Convenţiaue pentru navigaţiunea Prutului — 1869 — (V.I1. —L. Ag.) .
1, Rsgulamentă de navigaţiune şi de poliţiă aplicabile Prutului, încheiată
de comisiunea mixtă permaninte, instituită-conformă convenţiunei seranată în
Bacuresci la 55 Dacembre 1866—1871 — (VI. —I.Ag.).
. .
Ri
+ Tarifă provisoriă pentru drepturile deo navigaţiune ce suntă a se percepe
la, ceia şi ală Danărei — (V, II — L. Ag.
Puterea armaţă, — L=g3 pentra organisarea putere armate în România — : 1868. —.

(V.L-—L. Mi).

.

200
198

85,
87 :

9%.

1528 =

1. Dacretă prin care s0 vegtemontăză art, 7 dia acestă iogo-— 1869— Cr. 1
L. Mi.) .
.
„1529
2, Lege pentra "modificatea, unor articol in legea organisărei putorel ara
mata din anul '1868—1872 — (Vl. —L. Mi)...
.
3. Lege pentru modificarea unoră articoli din legea dela 11 Ianie 1868 —

2

şi din legea de la 27 Martie 1812—1874 WILL

Mi)

a...

45

R.
Rachiuri. -— 7 vrnaluli Consiliului modieală şi iastrucţiant relative la calorile porabâ

neloră, colivi, rachiuri ete.— 1862 — (Vei Afedicale No. 22).
_ Recensemântulii generală pe pariodulă 1872—1876 pentru constatarea veniturilor

din contribaţiunile către Stati (Vegi Percepţiune No. 4
Recrutarea armate, —— Lega din 1864— (V.1. — |, Mi):

|

1631

|

.

3

6

,

TABLA ALFABETICA
|
R,

-_

PAGisA

S.

1. „ustrucţiuni pentru aplicarea leget recrutărei— 1870— (V, 1.— L. Mi.). 1637
9,.Regulamentă privitoră la înscrierea de bună-voiă în serviciulii armatei

1865 — (VL — DM
1700
Recrutarea ofigeriloră din corpulăde statii-majori. — Decret din 1873 — WILL —

!
Mi).
Dee te
ae
Tae
deea
tate at
944
Regimulă închisorilorii— diferite legiuiri— (Vegi Penitenciare),
.-.
II
Reguli poliţienesci —.(Vedi. Stabilimentele publice).
i
Representanţii României. — Deeretă şi regulament pentru fixarea costumului representanţiloră. României în străinătate — 1871 — (VU. — LB)...
1.
2
10
Rescumpărarea locuriloră şi viilorii Casei Eforiei spitaleloră, supuse la plată de embai chirii, otaşniţe şi ork-ce alto îndâtoriri — (Vegi Eforia spitalelorii No, |

şi 2).

DEP

Reserva armatei. —- Regalamentă

.

asupra. organisărei reservet —

Ma
„1.

i

pi

1869 — YL—

-Regolamentii pentru chiămările periodice ale reservei armatei— 1865—

(VL—L:Mi).

a VTO8

a:

1705

" Responsabilitatea amploiaţiloră telegrafo-postali. — Decisiune ministerială, — (Vegi
!
Telegrafo-postate No::3). .:
.
.
pa
a
!
Reţinerea mensuală de.5 la sută din salariile impiegaţilorii telegrato-postali — lege
din 1874 — (Vegi Zelegrafo-poatale. No. 6).
a
-

Romania (Vegi Societate.de. asicurare). .
România (Vei Societate). .

ARI

ct

8.
Salariile funcţionariloră telegrafo-postalf. — Lego pentra reținerea menstuală de 5 la .
"sută — (Vei Telegrafo-postale No. 6).

Salubritatea (curăţenia). — Mănţinerea ei în stradele şi pioţele capitalei — (Vedi Co-

lecţiune de regutam. municip. No. 10).
"
|
.
Salubritate publică ai igienă. — Consiliurile din Bucuresci şi Iaşi — (Vei Afedicale

No. 16).

:

a

RR

Sancţionare. — Deeretii asupra sancționărel şi promulgărei legiloră — 1866— (V.1]).

Sanitare. — Diferite legiuiri — (Vegi J/edicale).
Sărăriile de mare din Basarabia. —

-

e

Repgulamentă pentru administrarea în regiă aa-

3

|

cestor sărării
— 1864 (VL — Le Fi
ea
e
1956)
"1 Instrucţiile admnistraţiei sărăriilorii de mare din Basarabia — 1866 —
(LL
eee
e e. 1338

Sare. — Regulameutiă pentru exportaţia sărei — 1865 — (V.L—L. Fi).
. . . 1955
Schima monarchală.— Decreti organici pentru organisarea schimei monachicesci. —
Legea Călugăriei — 1864 — (VL. —L. In)...
1795

Seiinţe. — Regulamentul

favultăţei de sciinţe din Bucnresci — 1866 — (V.1. —

L.
In
.
Sciinţe naturale. — Regulamentulă

Mazăului
: de sciinţe naturale din Bucuresci —

S29

"a 183

1864 — OVI Den
eee
ar
ea
o
e a 1842
Scâla comercială
din Bucuresci. — Regulamenti pentru perceperea și întrebuinţarea

.
Scâla

pensiuneY anuale plătită de elevii acestei scâle — 1874 — (V. IL. —L. In.). .
de telogrată. — Programi de admitere— 1570 — (Veâi Telegrafo-postale

No 20

ri

49
-

Sc6la de farmaciă din capitală. — Regulamentii pentru orgarisarea ci — 1871 —
" (Vegi Medicale No. 7).
”

Scola de veterinăriă. — Regalamontii din 1872 — (Vegi Jedicale No. 8).
,
Scdlă de musică din Bucuresc! şi Iaşi. — Regolamentă din 1870 — (V. IL. — L. In.). 1850
Scdla normală.— Statute do:organisaro pentru scâla normală din Bacuresci întocmite de comisiunea ad-hoc
—
(VI.
—
II)
cc...
31
„1. Regulamentă -de admitere statornicită pentru scâla normală div Bacu
. resci pa basa statutelorii că da organisare.— (VI. — IL. In)...
.. 82

"=

+ De Regulamentă de ordina internă — (V. IL. — L, ln.).

ceea

ea
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57
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Ș.
3, Regulament

de conduits6ă
ă consilii disciplinarii pentru elevii scâlei .. . -

normale (VII.

—
Lena).
o. 88
" Scola de meserii din Bucuresci. — Regulamentii din 1872 — WI.
—L. In)...
41
1. Regulamentă de disciplină interiră a scâlei do meserii din Bucaresci
—- |
VL
LB
45
Scola de artificieri. — Regulament provisorii asupra pirotecniei şi
scâlei de artificieri
— 1873 — (VI

Le Mi

oma

ee

a 992
Scola de meserii a comunei Iaşi — 1869 — (V, 1. — L.Ag) .
„1922
Sedla naţională de medicină, farmacii, şi veterinăriă.— Regulamentii şi documente
—
(Vedi JledicalNo.
e 5).

|

e

-

Scola superidră de litere din Bucuresci, — Regula mentii din 1863 — (V. 1.
— L. In). 1825
Scdla fiiloră de militară şi scâla militară de infanteriă, şi cavaleriă. — Decisiune mini-

sterială din 1874 — (V.IL.—L.Mi)

ee

eee

46

Sedla militară. — Regulamenti din 1860 — (V.1,—L, ME
e e 1563
1, Decretii din 1870 pentru Gre-carit medificări în programa de studiul re-

lativă la coeficientală notei de clasificaţiune la diferite cursuri, ete., în scâla
.
militară— 1810
2.

Deeisiuni

1873 — (VL

— (VL
—

ministeriale

LMI

DM

pentru admiterea în seâlele militare în anulă

e

ee

e

eee

1 1578

Scola specială de cavalerii. — Regulamentă din 1872 — (VI —
Mi)...
Scola teenică de machine şi instrumente agricole din oraşulă Iaşi. — Regulamenti da

administraţiunea eă — 1867 — (V.L. —L.Az),
Secolele naţionalede beie-arte, — Regulamentii din 1869 — (VI. —
Secolele

primare

de amba

sezs din. ţsră. —

1870 —(V.1.—L.I)..

n)

ae

Regalamentă de ordina şi disciplină —

eee

eee

"le Decretă pentra molificarea art, 56 din regulamentuli de ordine şi disciplină pentru scâ:ele primare urbane şi ruralede ambe sexe—1872-—-(V,I1.—[.Iu.)

1ă9
186
-

1918
1882
1875

.
41

Secolele fiiloră de militari.— Decretă pentru administraţiunea, lorii— 1874— (V. I[.—

Scolele regimentare, divisionare, scâla, fiiloră ds militari, scâla militară da infantoriă,
şi cavaleriă, scola specială de artileriă şi genii şi scola ofieierilorii de ori-ce
armă sâii academiă do resbeli. — Regnlamentă din 1872 — (VI. — L. Mi).

Sodlele

şi moşiile de agricultură de Ja Iaşi şi Craiova. — Organisaţinnea, lori —

1867 -- (V.L.—L Ag).

Scutirile de contribuţianile către Statii —- (Veşi Percepţiune No. 5).

Secţiunea ML-a a Tribunalului civili de Ilfovi,

„ţină

— 1863 (V.1.—L.Ju)

”

a

— Lago constituțivăa, acestei see-

eee

eee

e

175

1901
OT

Secţiunea Il-a a Tribunalulni corecționalii de Iifovă. — Lege pontru înfiinţarea aceatei secţiuni— 1868 — (V. 1. —L du)
78
Secularisarea averiloră monastiresci, — Lege din 1863 — VL — Lin),
e + 1796
Seminarii, — Regalamentă de ordine şi disciplină pentru seminarii — 1867 (V.I—
Dee
1864
Seminaristi. — Regalamenti pentru posiţiunea lori 1873 — (V. 1. —L.In).
. .
22
Seminaru. catolică. — Regulamentii peatra înfiinţarea unul seminariă catolică în Ro„ mânia de preste Milcovă — 1864 — (V.I, —
LI n.) ae
..
:
a
1881

|

Semnele onorifice. — Decretă pentru înfiinţarea semneloră onorifice pentru serviciulă

mili
— 1872
tară
— (VI

LN

Senatu. — Regulamentul Senatului României — 1867 — V.L.—L,Po.).

e

.

.

163

i.

d
Strbători. — Regulamenţă. pentru sărbătorile ce trebue a ţinea creştinii ortodox! în
curgerea anului — :874 — (VI. — Leno.
Sergenţide oraşii.— Regulamenti pentru organisarea sergenţilorii de oraşii al Poliţiei„90
>
capital
— ei
1870 —(VL—L. Ad),
eee
ae 818
„le Regulamenţii pentru organisarea comendei de sergenţi de oraşii din Bucoresci— 1866—(V.1.—L. Ad)...
:
819

Sergenţă de oraşii, — Dacretii pentru fizarea uniformai 10ră-— 1872-. Y. IL. L.
d)
Serviciului de garnisonă (Vedi Garnisonă.) .
....:.
,
E

Serviciul speră ală judeţeloră, — Regulamente din 1873 şi 1874—. (Vegi Jfedicale.

DS.

„53
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Serviciuli sanitară de urbe. — Regalamentă din 1874 — (edi Jedicale No. 33).
- Servitori în capitală. — Regulamenti — (Vegi Colecţiune de regulamente municipale
No. 14).
.
.
|
Servituţi. — Lege în privinţa servitaţilori impuse proprietăţei din prejurulă magasi-

neloră de 6rbă — 1873 — (V. |]. — De

Sinodu. —

Ag)

3

Decretiă organică pentru înființarea unei autorităţi sinodale centrale pen-

tra afacerile religieY române — 1864 — (V.L.— LL. In.)

..

1789

1. Lege pentra alegerea Metropoliţiloră şi Episcopiloră eparchioţi, cum şi
a constitairei sântului sinodă ală sântei biserici antocefale ortodoxe româna —

1872 — (VI

en

cec.

3

9, Lege pentra diurnele şi cheltuelile de transportare ale membriloră sântului sinodii ali sântel biserici autocefale ortodoxă română— 1873 — (V. IL.—
DIN
ce
ee
ee
ee
ee
ee
:
d..
"8, Regalamontă interioră ali St. sinodă ală bisericel autocefale ortodoză
română —187
(VI 3—
—L.ln).
cc.
cc.
cc...
.
...
!
.
Sistemul metrică (Vedi Măsuri şi greutăţi).

Sistemul monetară (VedI Jloneta).

5

"

o.

.

5

Smintiţi.—Regalamentă peutra priimirea şi eşirea smintiţiloră din spitalele de smia-

tiţi — 1867 — (Vedi Medicale No. 17), . . . - Societatea academică română din-Bucuresci. — Statutele ei— 1867— (V. |. — L. In.) 1883
Societatea creditului fonciară românii. —Statutele el—(Vegi Credituli fonciară No, 1).
Societatea medico-chirurgicală din Bucuresci — (Vedi J/edicale No. 14 şi 15).

. 1885

Societatea pentra învăţătura poporului românii. — Statutele ei — (V, L.— L.In.).

Societatea (compania) de asicurare anonimă <Progresală.>— Dacretuliă şi statatele acestei companii.— 1868 -- (VI. —D.Ag).
cc
cc.
cc...
1930
Societatea (compania) anonimă română pentra comerciulă da păcură.— Statutele ei—
|.

1867 — (V.L— Leg).

Societatea de -asicurare cRomania.» —

cc.

cc...

Actii da întocmire

|

e

+ 1959

şi statutele ei — 1870 —

(VL
DA
eee
eee ce av 1943
Societatea generală de asicurare din Bncaresci <Datia.» — Decrotă şi statutele ei —
|
1871 — (VI. — Le Ag)
eee
aa e 105
„Societatea generală de :asicurare «România.» — Statutele ei — 1873 — (V. 11. —
Societatea generală de iluminare şi încălgire prin gază în România.— Decretă şi sta- tatele ei — 1871 —(V.1l.—D.Ag.)
o
cc...
Societatea română pentru fabricarea de cărămidă şi teracota.— Statutele si— 1873—

(VI
DeAg)
cc
eee
eee
Societatea monopolului tatuneriloră — (Vegi Tutunuri No. 5).

e

eee

ee
e

122
127

Societatea financiară din România. — Davretă şi statutele ei — 1871 — (VI. —
AB
e aero.
[1 . [. [tc ... .
" Societatea de asicurare din Brăila, —- Decretă pentru continuarea operaţiuniloră sâle—

1871 — (VILA...
cc...
.
...
Societatea Ecuestră română, — Daeretiă şi statutele ei — 1872— (V, II. — L. Ag.) .

152

Societatea generală da asicurara reciprocă «Transilvania.» Decretă şi Statutele ei —

ȘI
I871 — VI — be Ag) n
e...
..
“Societatea de asicurare în contra incenâiului şi altele < Versiherungs Geselschaft> din
Pesta. — Decretă din 1873 — (VI. —D. Ag).
cc...
Societatea de asicurare a transportariloră numită «Banca maritimă Archangelos> din
Atena, — Decreti pentru aprobarea statuteloră — 1872 — (V. II. — L. Ag).

Societatea de asicurare: contra incendiului, grindineişi altele <Elementara Versiherangs> din Viena, — Decretă din 1871 — (V.]L.—L. Ag). . .. . . .
Societatea de asicurare < Albina» (Vedi Zacharu).
Societăţile anonime. — Regolamentă din 1868 — (V.L. —L.Ag.).
Soldaţi în retragere şi sub-ofişeri — (Vedi Pensiunile lori).
-

.

, 3

,

.

Sosele şi poduri. — Contribuţiune către Statii — Vedi Percepțiune No. 7 şi 8).
Sosele. — Lege asupra plăţei valorei gileloră pentru şosele comunale sâă vicinale —
1872 — (VILLA
eee...

Spirtii — deposite în capitală. — Vegi Colecţiune de regal. municip. No. 16). .

165
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Spitalele civile, — Diferite legiuiri — (Vedi Eforia spitalelo
ră).
a
Spitalele judeţiane şi comunale. — Regulamentă din 1874
— (VedY Bedieale No, 32).
Spitalele de smintiţi. — Regalamenti din 1867 — (Vedi
Medicale No. 17).
Stabilimentele publice, — Heguli poliţienescă privitâre la stabilim
entele publice până
ce,printr'uă legiuire, se vor lua alte disposițiun! — 1867
— (V.1..— L. Ad.)
Stabilimentuliă de invalidi militari — (Vedi Invalidi)
.
.
,
Stabilimentuli de artilerie — (Vegi Artilerie).

816

|

Starea civilă — (Vegi Actele stărei civile).

Starea de aseâiii. — Lege din 1864 — VL LMI.
..
2
Statistică.—Lege pentra reorganisarea serviciului statisţică
generală alii României-—

ISI — (VL

A

a
1, Regulamenţiă ală serviciului general de statistică din Români
a—18713—

IL

Statu-majoră —
Statu-majoră —
Statu-majoră —
Statutele Bancei

DA

(Vedi. Recrutarea ofişeriloră),
(Vedi Corpul de statii-majori),
serriciulă ofigeriloră — (Vegdi Corpuli de stată-majoră).
României — 1869 — (PL—DAg).
e

4

1590

92
24

.

1 1987
Statute, convenţiuni si aşedăminte, acte de întocmiri, legi, decrete, ete.,
a diferiteloră societăţi

sâă companil de asigurare. industrii, ete. (Vei societăţi).
NE
Statutele coloniiloră bulgare din Basarabia (VL Le Ve)
,
194 .
Statutele sosietăţel medico-chirurgicale din Bucurescl— 1867—(Ve
gdi Medicale No. 14
Statutăe societăţei academice-române din Bucuresci — 1867 — (V.L
—L.1n.)
. . 1883
Statutele societăţel pentru învățătura poporului română— (V.1.—L.1n.).
.
, 1885
Statute de organisare pentru sc6la normală din Bucuresci — (Vegi
scdla normală).
Siatutele

societăţei creditului fonciară română (Vedi Creditulii fonciară

No. 1),
Stingerea dâtoriei Aotante. — Lege din 1871 — (Vedi Detoria
flotantă),
!
Stingerea deficitului de 5 şi 2 miline ali Casei pensiunilor (Vei Pensiuni
No. 5 şi 7).
Stirbei. — Culegere de leginiri, (Veqi Codicele Stirbei).
E
Strade. — Deschidere de aliţi în Capitală—(V edi Colecţiune de regal, manicip.

No. 6),
Strade şi pieţele Capitalei. — Manţinerra curăţeniei lori — (Vedi
Colecţiune de regul. municip. No. 10).
ie
Străini.—luege pentru dreptul atrăiniloră domiciliaţă în ţâră do a cumpăra
imobile—-

I864—(V.1L—L.Di)

Subdiviziile teritoriale,

,..

„2059

— Regulamentiă

pentru snbdiviziunile teritoriale. (brigade de

miliț
— ii)
1869 — (VL DM

.
1, Decret pentru modificarea art, 12 şi 3 din regvlamentulă pentra
subdiviziunile teritoriale — 1872 — VL —LM
i.
Subofigeri..— Regulamentă pentru admisibilitatea, şi examinare
a suboficerilori cu
__

arept de înaintare la funcțiunile de guarqi de artilerie—1871—(V,
11.—I,. Mi.)
Subofigeri şi soldaţi în

retragere, (Vedi Pensiunile loră).
Suprimarea fracţiuniloră resultata din prefacerea leilorii vechi
în nuoi a
tele funcţionariloră judecătoresci, — Lege din 1870 — (V.L.—L apuntamen-"
.Ju.).
..
E

MA

.

”
de tâte comunele urbane şi rurale din țâră pe districte şi plăşi—(
după lucrae
rea serviciului statistică din 1872—:873 — (VI —L.Di)
.
.
Tarifa pentru perceperăa dreptului de ex portaţiune şi listă
articolilorii apărate de acestii drepti — (Vedi Eportaţiune No. 1).
,

Tarifele portăreiloră — (Vegi Portărei No. 1 şi 2).
Zaza juileţiană şi comunală“ pentru vitele omorite — (Vegi Vitele
omorite).
Taxa medicamenteloră — 1874 — (V. 1]. —LeMe)
Taza de trânsinitere asupra proprietățilorii aşedămintelorăe...
publice. (Vei Contribare
.

—,
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Tabacuri şi tutanuri, (Vedi Tutinuri).
Me
Tabloii de proprietăţile Statului. (VegI Domenele Statului No.
13).
Tabloii

ținea foncieră).
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Taza de intrare do la vitele păstoriloră străini, — -.Lege şi regulamentii din 1865 —=
Taxa
Taza
Taxa
Tasa

(Vedi Păstorii străină).
:
!
de 10 la sută asupra lefuriloră fancţionarilorit şi pensionariloră, (regi Pensiuni).
de la praful de puşcă. (Vedi Praful de puşcă). .
pentr transporterile militare. (Ved! Transporiurile militare).
n
de !|n la sută. — Lege pentru perceperea unei taxe de 1]3 la sută fin. valârea.
mărfarilorii şi prodacteloră exportate şi importate pentra imbunătăţirea porta„riloră şi cheiurilorii — 1863 —(V.1.—L.4Ag).
..
ae
a 1921
1, Decretii din Martie 1868 pentru instituirea, în oraşele de pe marginea Da-

nărei, de comitete carii să privegheze încasarea şi întrebuinţarea sumeloră din

senitulii de îj2 la sută

din val6rea mărfurilorii exportate şi importate pentra

îmbunătăţirea porturiloră şi cheiuriloră — 1868 — (VL —Liâg).

„1921

9, Docisinnea Ministeriulat do-agricultură, comarciăă şi lucrări pabice în acâstă privinţă — 1868 — (V. 1.— LL. Ag).
„ 1921
3. Lege pentru privegh' area, întrebuinţărei fondului de în 14 sută pentea

„porturi şi cheiari — 1874 — (V.I1.—L.Ag.).

„99

4, Regalamentii asupra aplicărei legei 25 Martie 1874 pentru: administra. :
ţiunea fondului de 1/2 la sută destinată îmbunătăţirel porturilorii de-a- -lungalii E
Dunărei — 1874 — (V.I1. — LL. Ag.
.-,
„99
Taxele diplomeloră. — Lege pentru” taxa, asapra diplomeloră “de nataralisaţiane —.

1868 —(V.L—L. Po.

aa

sro

.49

Tazele legalisaţianilori. —, Lege pentru luare de taxe asapra legalisaţizoiloră şi pi,
dimăriloră — 1866 — (V.1.—L. Ex.) .
"58...
Taxele de ancoragiă şi cheiagiă. — Lago în prisiaţa taxelor de ancoragiă «i Cheia E

git — 1871 — (V. II. —

Li Ex.)

10

1, Regulament de punere în așlicaţiane a acestei leg — VW. IL 21

Ex.)

15

:

Taxele portăreilori. (Vegi Portărcă). +
55
comunale. — Loga pontra maximura loră — 1871— Q. II.—
Taxele şi contribaţinile co
L Ad.)
.
.
Taxele telegrato-postale. — Lage pontra “fixarea torii -— “1521 — "Wregi zegrefo po- stale No. 9).

Tazele asupra băuturelorii spirtugee. (Vedi Băuturi spirtaâse),
Taxele de timbru şi înregistrare. (Vedi Zimbru şi înregistrare).
Teatrele din Bucuresct.. — Regulamentă, pentru organisarea şi adminitraţiviea lor— 18
1853
e:
ae
1870 — (V.1.—L.In.)...
8
'Te.) |
Telegrafo-postale. — Legea telegrafo-postalăi -— 1871 — Y. II i
|
TE
pentru organisarea corpului telegrafo- postală — 1871 — Y. i. —
19
2
.
IL. !
2. Regulameatii pentru sarea atribaţiuniloră corpului telegiafo- postal ”
1871 — (%. IN. —L.Te)
. ..
17

3, Decisiunea Ministerului de interne în privirea responsabilităţei amploia- .

ţiloră felegrato:postali la casii da abateri do la legi şi reglementa -— 1871 —

MULT) i.

19

4. Instrucţiuni speciale pentru "serviciul tolografică înterioră — 1871 —
VI. —L.Te) ..

20

5, Datisionea Ministerialut de interne pentra “rogalarea serviciului telegra-

fo-postală — 1871 —(V.I1.—L.Te).

.

37

6. Lego pentrn reținerea mensuală de 5 la sută din salariile impiegaţiloră
telegrafo-postali — 1874 — (V.I1.—L. Te). .

"59

7e Regalamentiă şi descrierea uniformei corpului telegrato- „postati —Î871-—

(V. 11. — 1. Te.).
.
„53 $, Rogulamentă pentru uniforma personalatui telegrato- -postală interioră—
1872
— (VU. —L.Te.) . .
55
9, Lege pentru fixarea taxeloră telegrato-postale — 1871 —V. III, 'Te.).

56

10. Lege pentru introducerea depeşilorii urgente în servieiulă telegrabci—
1873 — (V.11..—L.Te). : .
„58
11, Lege asupra timbrelori telegrafice — 1814 — a. IL. —LL Te).
„12, Regulamentă postată —- - 1872 — N. UI. —1L. Te)...
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18, Lege pentra cărțile de poată — 1873 — (VI. —L. Te).
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57

14. Regulamentă la legea asupra cărţiloră de postă—1873—(Y, IL.—L.Te,)
57
15. Lega pentru introducerea cărţiloră de postă în serviciulă postală in- .
ternaţională
— 1874 —
(V.I1 —L. Te).
îi
67
16. Regnlamenţii pentra darea în antreprisă a transportului voiagioriloră,
corespundinţilorii şi obiecteloră de masagerii — 1871 — (V. IL — 1. Te).
.
176:
14, Lege pentra înfiinţarea unui sorviciă de poste rurale—1872 — (V. L.—
L. Te).
,
îs
ee
ee
ee
ae
eee
ea... 59
18. Regulamentă
și instrucţiuni de manipulare pentra postele rurale —

1872 — (VDT)

60

19. Decretă pentru adoptarea calendarului Gregoriană în serviciulă tele-:
grafo-postali— 1864 — (V.L—L. Te),
ec...
20. Programi pentru admiterea în scâla de telegrafie—1872—(YV, L—I, Te.)
21. Condiţiuni pentru concedarea postelor de cai în tâtă România—1863—

VL

Te),

ce

ee

a

a

a

22. Lege şi convențiune între România şi Austro-Ungaria pentra serviciul
telegrafică— 1872 — (VI,
—
Te ec...
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979
972
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23. Lege şi convenţiuna postală între Rusia şi Bomânia — 1879—(V. IL.— .
Te.
ee
ce
ee
1.
69

24. Regulamenti de execuţiune a aceste! convenţiuni — (V. 11.—I.. Te.)
L 75 Lege şi convenţiune postală între România şi Serbia -— 1874—(V.II.—

84

Lee
eee
ae
eee
13
26. Convenţiune şi regulamontulă eY de postă între România şi Austria —
.
1869 — (VL.
Te).
ca
e e a
1024
27, Regalamentă desroltătoră aceste! conveaţiuni — 1870—(Y.1.—L. 'Te.). 1030

28, Legeşi convenţiune
între Direcţiunea postelorii şi telegrafeloră române
cu compania căiloră ferate Lemberg-Cernoritz-laşi pentru priimirea şi expediarea telegrameloră de Stată şi private (VII. —IL. Te), . . . .....
81
29. Regulamentii de execuţie a acestei convenţiuni — 1870—(V. 1.—L.Te.).: 1030
30. Convrenţiune latre administraţiunea posteloră României şi aceea a con-:

-

federaţiunei Germanie! de Nordă pentru introducerea unul schimbă postală di-

rectă între ambele teritorii — 1868 — (V.I. — 1, Te.),.

.

.

.

.

.

.

. 1038

31. Regulamentă pentrn executarea acestei conrenţiani — 1868 — (V. L.—
DT).
eee
eee
a e e 1041

52, Instrucţiunea specială pentru oficiurile Bacurescl, aş! şi Ploosciă pentru
schimbauli corespandinţeloră tutre România şi Germania de Nordă — 1869 —
VI
— Lee ec...
. cc. |. . [ . n e e 1047

993. Instracţiuni (5) pentru servicială' postalii internaţională —
VI—L. Te)...
cc. .
îs e eo e o
34. Regulamenti pentra transmiterea corespundinţeloră oficiale
grafă şi postă — 1870 —(V.1.—L. Te), cc.
1. .

1870 —
o e e e 1049
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85. Tractată şi regatamentă Ja crearea unei Uniuni generale a posteloră.
(Vegi Zractatii).
)
-

Teracota şi cărămidă — (Vegi Societate).
.
Timbrele telegrafice. — Lege din 1874 — (Vedi Telegrafo-postale No. 11).

Timbru şi înregistrare, — Lege pentru instituirea taxe! de.timbrau şi înregistrare pro-

Zn

.

mulgată la 1 Martie 1872 cu modificările introduse prin legea promulgată la ..
1 Janie 1874 — (VI. —L.
Fi)...
.
aaa
a 117
Tipografia Statulni şi Monitorulă oficială, — Regulamentă pentru organisarea gi ad- -

. ministraţiunea loră — 1873
—
(VII,
— DL. Ad),
Titlu codiceloră române— 1866 — (V.1) . . . . .

,
..

cc...
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Titlurile academice. — Verificarea lorii şi a capacităţei mediciloră, farmaciştiloră, veterinatiloră şi mozelorii. (Vedi Medicale No. 2),
,
Tocmeli de lucrări agricole. — Lege pentru tocmelile de lucrări agricole şi pentru executarea loră cu modificaţianile introduse prin legea promulgată Ia 28 Martia
1872 — (VW. IL—D
Ad)
o
. . . |. . . d ce e...
.. d
Tractatiă de pace (Conterinţele din Paris) din 30 Marţie 1856 — (V. IL. —1.Po0). .

57
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1. Regalamentă de detalii şi de ordine pentru executarea tractatului privitorăi la creaţianea Uniunei generale a posteloră încheiată la Berna la 9 Qc-

„tombrie 1874 —(V. 11. —L. Po).
rc.
Tramvais: — Concesiune pontru construirea do tramrais în judeţulă Ilforă — 1873—
IL
DA)
e,

1. Covvehţiunea adiţiunală între Consilială generali de Ilfovă şi D. En-

- „zică Slad=, concesinnarulă tramvaiului din acelă județiă, și Cactulii de însăreimări
— 1674

(VI

— TA

e

Transilvania, (Vegi Societatea de asigurare).

e

!

ee.
--

din 1868 -— (Vedi Cerealele străine)
a
Transportulii voiagtorilorii, corespundinţeioră şi obiecteloră da mesagerii, — Regula„mentă

pentru

No.16)..

darea

loră în

n

antreprisă —

i

1871 —

i

(Vedi
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Transitulă cercaleioră'atrăine şi admisiunea loră timpurariă. — Lege şi regulamentă

Telegrafo-postale

Transporturi militare.— Lege pentru fixarea taxei asupra transporturilorii militare—

81 (VILLE
MI
Transporturi militare. — Regulament asupra transportului materialului şi persona_-

luloă militară pe drumuliă de feri — 1873 — (VI

—L.Mi),'.

.,

-

.

Trăsurile da piaţă, din Bucuresci — (Vedi Colecţiune de regul. manitip. No. 13).
o

.

210

a

178

Tribunalu civilii de Ilfoviă secţiunea III. — Lege constitutivă dia 1863 a acestei sec-

țină — (0 D271
Tribunalu corecţiuinali de Ilfovii secţiunea 1]. — Lege din 1868 pentru înființarea a-

cestei secţiuni — (V.I.—D.Ju.).
.
ema
ea
Iutunură. — Lege pentru monopolulă vindărei tatunuriloră — 1872 — (V. IE. —

.

L,

1. Lego pentru modificările introduse în legea pentru monopolul vinderei
tutunurilortă — 1873 — (VU. —LFi).
!
2. Caetii de însărcinări pentru arendacea exptoataţinnol monopolului tatunuriloră înfiinţată prin legea din 6 Pobruarie 1872 — (V. IL. —L.Fi.).
. .
„+ Ba Regalamentă do aplicaţiune ală lego! din 6 Februariă 1872 pentra. înfiinţarea monopolului vindorei tutanariloră — 1872 — (V, 11. —L.Fi)
. .
„4 Rogulamentii pentru modificările articolilorii ; 8, 9, 383,14, 91, 111, 112,
113, 121, 122, 123, 124, 127, 128 şi 130 ali acestui regulamenti — 1872 —

45
46
51

VILLFi.
. Se Decretă, jarnalalii Consiliului

ministriloră şi statutele

potului tutunuriloră în România — 1872 — (V, Il. — Li Ag)

66

societăţei mono-=

,

2.

2.

140

UT,

Uliţe
— deschiderea de aliţe în Capitală—(Vegi Colecțiune da regul. municip. No.6).
Unificarea contribuţiunei personale — 1863 — (Vedi Percepțiune No. 5)...

Unificarea foncierei. (Vedi Contribuţiunea fontieră).

:

Sa

Uniforma corpalui telegraficii- postală şi a personalului stă inferiori. (Vedi Telegrafo-postale No. 7 şi 8).
a

|

Uniforma fancţionarilori poliţienesci şi subprefecţi. — Decretă din 1869 — (V.L.—
L. Ad.). :
:

Uniforma
Uniforma
Uniforma
Uniformele
Uniformele

magistraţiloră şi advocaţilori, — Daeretii din 1864 — (V. L. — L. Ja). .
portăreiloră.: (Vegi Portăreă No. 4).
a
sergenţilorii da oraşă.—Decretă pentru fixarea ei—1872—(V. II.—L. Ad.).
armate! — 1873 — (V. II. —.L. Mi.).
Pee
ee
ae
eee
e
căltraşilorii, dorobanţilorii, miliţianilorii, şi gardelori orăşenesci. — De-

cretă din 1872 — (VI, — LD.

Mi)

eee

ee

Uniformele elaviloză de administraţiuue. — Dacretă din 1872 — (V, IL — L. Mi.) .
Uniunea generală a postelori. — Tractată şi regnlamenti. (Vedi. Zractatii). .

e

804
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717
78
188

158
159

Urmăriri în materii de contribuţiuni directe și alte venituri ale Statului. — Lege
din 1862 —(V.L—L
Fi...
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], Regulamentă pentru aplicarea legef do urmărit în materil de
contribuţiun! directe şi alte venitari ale Statului — 1862 — VIL—LF).
137i

V.
Văcăresci. — Regalamentă pentru apele feroginâse. (Vedi Apele ferugin6se).
Vămi. — Lege generală a vămiloră — 1874 — (V.Il.—L. Fi)
. a
.
|
1. Regulamentă de execuţinuea art. 6 ală logoi generale a vămilori
—

1874 — (VILE,

pc...

197

Variola malignă — Instrucţiuni asupra executărei măsurelorii profilactice în contra
variolei maligne — 1871 — (Vegi Medicale No. 27).
Vătăşel, — egalamentă pentru serviciulă vătăşeilorii sătesci — 1863
— 1. —

925

Vindtrea bunuriloră scă proprietăţiloră Statulni (Ved! Domenele Statului No. 2—8),
Vinderea spre exploatare a pădariloră Statului. (Vedi Pădurile Statului).

Venituri directe ale Statului. (Vegdi Percepţiune).
Venituri indirecte ale Statului. (Vedi Contribuţiuni indirecte).

Venituri şi cheitucii ale Statului în 1875. — Lege din 187% — (V,NL. —L

Fi).

Verificarea titlarilori academice a, medicilorii, farmaziştiloră, veterinariloră şi mâgepi
Joră. (Vedi Medicale No. 2).

167

.
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Verificarea morțţiloră. — Regulament din 1866 — (Vedi Medicale No. 20).
Versiherungs geselschaft din Pesta. (Vedi Societate).

Veterinari. — Verificarea titlurilor academice şi examinarea capacităței lorii—(Vedi
.
.
Dedicale No. 2).
Veterinari. — Regulamenţii pentru sarviciulă veterinarilori de judeţe. — Decreti şi

iai ooțiuni pentru veterinarii-şefi de raine — 1869 — (Vedi Medicale No. 10
i 11).
Velerinăriă. — SeGla națională de medicină, farmaciă şi veterinăriă, — (Regalament
şi Documente) — Sc6la da vaterinăriă (Regulamentii diu 1872) — şi Regula
mentii de poliţia veterinară — 1874 -— (Vegi Medicale No. 5, 8 şi 9).

Veterinaruli-getă ală armatei. — Proiectă de regulamentă relativă la atribuţiunile
!

şi Sepi

veterinarului-şefă ali armatei, — Decretii din 1872 — (V. 11. —

Vidimără şi legalisaţiuni. — Lega pentru luare de taxe asupra legalisaţiuniloră şi vi-

dimăril—oră
1866 (V.L.—D Er)...
.
Viile impuse la daro către Stati — (Vedi Contribuţiunea foncieră No. 3).
Viile şi locurile Casei Eforiei spitalelorii supusela plată de embaticii, chiris, otaşniță, scii orl-ce alte îndâtoriri. (lăscumpărarea lori) — (Vedi Eforia spitale-

lorii No. 1 şi 2).

Vite şi producto agricole. (Vedi Concursuli de).

E

Vitele cornute. — Iastrucţiune pentru tămăduirea, dureriloră de gură şi de picidre la

vitele cornute — 1864 — (Vegi Bedicăle No. 23).
Vitele omorite, — Lege pentru taxa judeţiană şi comunală care să serve la despăgubire pentru vitele omorite — 1874 — (V.]1.—L. Ad).
.
Vitele păstorilor străini, — Lege şi regulamentă din 1865 — (Vedi Păstoriă străină).
Voiagiori.—Regulamentă postală pentru darea în antreprisă a transportului lor, ate,
,
(Vegi Zelegrafo-postala No. 16).
a

z

Zacharu. — Lega pentru încuragiarea introducerei industrie! zacharului în țără —

18733—(V.IL.—L.
Ag).

cc...
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1. Regulamenţă asupra aplicărei lezei din Martio 1878, pentru încuraglarea introducerei industriei zacharului în ţâră — 1874 — (V. IL. — LL. Ap).
167
2, Dacretă şi statutele societăţei „Albina“ a zacharului — (V. II.—L.Ag.)
168
...
Zalhanale. — Regulamentă pentru zalhanale — 1868 — (VL. —L.Âd),
„ 807
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