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Domnule Președinte, 

Domnilor Consilieri, 

Domnul Guvernator Militar, prin Ordonanța 
sa dela 19 Ianuarie, dispunând completarea nu- 
mărului membrilor Consiliului superior al Agri- 
culturii și reluarea activității acestei înalte In- 
stituțiuni a Statului, a dat o nouă dovadă de 
bunavoinţa ce are, de a reconstitui instituțiu- 
nile noastre și de a readuce vieața. normală în 
teritoriul ocupat. 

Cu o deosebită bucurie deci, viu astăzi în 
mijlocul Domniilor-Voastre, spre a lua parte la, 
prima ședință şi a vă ura, succes în munca, pe 
care sunteţi chemați a o desvolta, în folosul atât 
de greu încercatei noastre patrii. 

In răstimpul de când activitatea Domniilor- 
Voastre a încetat, războiul mondial a făcut o 
schimbare radicală în vieața economică, politică 
și socială a lumii întregi, așa că problemele, 
ce vi se vor prezenta acum, diferă prin felul 
și natura lor de cele din trecut şi soluţiunile 
ce li se pot da în împrejurările actuale, de 
asemenea. 

Consiliul superior al Agriculturii a fost creat 
pentru a corespunde unei însemnate necesităţi so- 
ciale, încredințându-i-se delicaţa misiune de a 
regula raporturile dintre marea proprietate și 
muncitorii agricoli și de a menţine armonia 
între clasele sociale, cari conlucrează în această 
ramură principală de producţiune a ţării. El este 
organul Statului, căruia i-a fost încredinţată 
apărarea drepturilor muncitorilor agricoli, su- 
praveghind aplicarea legilor care-i ocrotește.



- Chestiunile sociale însă sunt prin firea lor 
strâns legate de starea economică și aceasta de 
situațiunea generală politică, așa că și soluţiu- 
nile ce li se dau, trebuiesc să ţină seamă de 
cerințele generale economice și politice ale tim- 
pului. 
„Dacă indatorirea Statului este de a crea și 
menține o situațiune socială; care! să permită 
fiecăriii cetățean, să-și poată pune în valoare mun- 
ca și priceperea sa, asigurându-i răsplata cuvenită 
proporțional cu rezultatele acestei munci, apoi 
tot astfel Statul mai are şi îndatorirea de a căuta, |. 
ca fiecare părticică din solul său să fie pusă în 
stare, de a da maximul și optimul de producţiune 
în limitele posibile ale rentabilităţii. 

Situaţiunea, politică, creaţă prin războiul mon- 
dial, a schimbat însă cu desăvârșire şi situafți- 
unea, economică generală. Lipsa mare de ali- 
mente pe piața mondială impune statelor agricole 
pe mulți ani îndatorirea, să caute a-și spori consi- 
derabil producţiunea lor, deschizându-li-se însem- 
nate debușeuri. De asemenea datoria publică a 
țării noastre la sfârșitul războiului va fi atât de 
mare, încât procentele și anuitățile ei vor ab- 
sorbi aproape în întregime veniturile totale ce 
le aveam până acum. Pentru plata lor și pentru 
cheltuelile necesare cu întreţinerea întregului a- 
parat al Statului, ne vor trebui dar venituri noui; 
acestea însă nu le vom putea avea, decât sporind 
la maximul posibil izvoarele noastre de produc: 
țiune, între cari agricultura este cel dintâiu. 
Astăzi, de exemplu, producțiunea medie a grâului 
ia hectar în România este numai de 12 chin- 
tale metrice, pe când în Germania este de 21 chin- 
tale metrice, în Olanda de 24.5 chintale metrice 
și în Danemarca de 32 chintale metrice. Va tre-



bui dar, ca în limitele pe cari -Ae- permit. con- 
dițiunile. noastre naturale și economice, precum 
și rentabilitatea, să căutăm și noi a ne spori 
această, cifră: cât. mai mult, spre a ne spori 
astfel valoarea totală a, producţiunii noastre. 

Tot astfel proporția suprafețelor necultivate 
este la noi cu mult mai mare ca în cele mai 
multe țări. Deci este de datoria noastră să luăm mă- 
surile cele mai urgente, pentru a le face și pe 
acestea productive. 

Această nevoie a sporirii producţiunii este 
deci, în situațiunea de astăzi, primul considerent, 
de care trebue să ţinem seama Şi căruia trebue să 
subordonăm pe toate celelalte. Orice soluție dar 
privitoare la îmbunătăţirea stării muncitorilor 
agricoli, prin care s'ar scădea producţiunea, trebue 
corectată în acest sens sau eliminată cu totul 
și căutată alță cale, care să ducă la acelaș re- 
zultat, fără un asemenea sacrificiu, care în îm- 
prejurările acestea ar fi o periclitare a intere- 
selor superioare ale Statului. 

Situaţiunea generală politică Şi econonică, cre- 
ată în urma războiului mondial, ne va impune 
dar ca şi la rezolvirea problemei agrare să gă- 
sim soluțiuni nouă, cari să realizeze idealurile ur- 
mărite de a mări buna stare a populaţiunii agri- 
cole și pe alte căi, decât pe acele de până acum. 

Găsirea acestor soluțiuni nouă pentru rezolvirea 
practică a chestiunii agrare, în limitele impuse de 
situațiunea politică și economică, este una din 
principalele chestiuni, a căror rezolvire se im- 
pune dezbaterilor acestui Consiliu. i 

Tot pentru aceleaşi motive, faţă de marile sar- 
cini, pe cari ţara va avea a le suporla în urma, 
războiului, Statul va trebui să aibă o suprave- 
ghere cu mult mai mare asupra modului, cum



se face agricultura, orcui vor aparţine ca pro- 

prietale terenurile ce se cultivă. Pământul nu 
este numai un obiect de câştig, pe care fiecare 
este liber a-l întrebuința cum îi place, ci el con- 
stitue totodată și teritoriul țării, din care area 
se hrăni întreaga populaţiune și Statul a-și aco- 
peri nevoile sale. De aci dar decurge dreptul și 
datoria Statului de a supraveghea, ca fiecare 
părticică să fie cultivată astfel, ca ea să dea maxi- 
mul și optimul de producțiune posibil. 

Organele, prin cari Consiliul superior al A- 
griculturii își pune în aplicare îndatoririle sale, 
erau inspectorii agricoli. Aceştia, însă aveau mai 
mult a îndeplini rolul unor controlori ai învoelilor 
agricole, decât a se ocupa de agricultura pro: 
priu zisă, ce se face în județele lor. Noua stare 
de lucruri însă cere ca atribuţiunile inspectorilor 
agricoli să fie lărgite. Pe lângă ocupaţiunile de 
până acum ei trebuiesc să urmărească de aproape 
mersul agriculturii în general din judeţele lor; 
să propună îmbunătățirile ce trebuiesc făcute 
și măsurile ce trebuiesc luate pentru progresul 
ei. Inspectorii agricoli trebuiesc deci să fie în- 
zestrați cu cunoștințele technice necesare, pen- 
tru a putea da povețele necesare și totodată a fi 
adevăraţi sprijinitori ai intereselor agricultorilor 
de toate categoriile, referind Consiliului și Mini- 
sterului de nevoile lor şi stăruind pentru satis- 
facerea acestora. 

O asemenea, lărgire a atribuțiunilor inspecto- 
rilor agricoli cere însă și o lărgire a atribuţi- 
unilor - Consiliului superior al “Agriculturii. Pe 
lângă partea socială, noua stare cere. dar ca 
Consiliul superior al Agriculturii să se ocupe şi 
el de agricultura propriu zisă în toată întregi- 
mea, ei,să fie — ca și în alte ţări din Apus —Con-
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siliul, în care se dezbat toate chestiunile pri- 
vitoare la toate nevoile agriculţurii și care in- 
dică guvernului măsurile ce trebuiesc luate pen- 
tru propășirea ei. 

Una din chestiunile mari, căreia. de asemenea 
noua stare de lucruri creată prin războiul mon- 
dial îi impune o grabnică soluţiune, este ches- 
tiunea organizărei muncii naţionale. După cum 
Statului îi revine de acum înainte îndatorirea 
de a se îngriji mai de aproape, ca fiecare păr- 
ticică din solul țării să fie pusă tot mai mult 
în valoare, tot astfel el va trebui să se îngri- 
jească, ca şi fiecare energie cât de mică să fie utili- 
zată și, printr'o organizare sistematică, să fie pusă în 
stare a da maximul de producţie și a contribui 
la sporirea, avuţii noastre publice. Desigur că 
înainte de toate este nevoede a se creao orga- 
nizare, care să permită o utilizare mai perfectă, 
și mai eficace a puterii de muncă a populaţi- 
unii noastre rurale, care în starea, de până acum 
prezintă un aspect anormal şi nesănătos din punc: 
tul de vedere economic și social. Lipsa de braţe 
într'o parte și abundența în alta, lipsa de ocu- 
pațiune aproape generală a populaţiunii agricole 
în timpul iernii, care, pe lângă starea de imo- 
ralitate ce o produce prin sate, se sumează la 
pierderi anuale enorme pentru economia noastră 
națională, ș. a, m. d., toate aceste chestiuninu 
mai pot fi lăsate la voia întâmplării şi cero grab- 
nică rezolvire, căci dela seriozitatea cu care le 
vom trata depinde în mare parte viitorul nostru. 

Tocmai în rezolvirea practică a acestor pro- 
bleme, văd unul din rolurile principale ale ins- 
pectorilor agricoii. Fi sunt mai în măsură, ca 
orice alte organe ale Statului, să ţină o conta- 
bilitate regulată de braţele de muncă disponibile



sau de nevoile de muncitori ce se găsesc în ju- 
deţele “lor, spre a le dirija dintr'o parte în alta 
și a înlesni angajarea lor. i 

Ei pot semnala guvernului localitățile, unde 
populația rămâne neocupată un timp mai înde- 
lungat, spre a le crea anume ocaziuni de muncă 
—ca de exemplu prin punere în exploatare de 
păduri, mine, cariere, creare de anumite indus- 
trii, ete., — și a câștiga astlel pentru economia 
națională acest capital pierdut. 

Nu mai puţin va fi însă nevoe ca Consiliul 
superior al Agriculturii să centralizeze toate a- 
ceste date și — printr'un serviciu special al or- 
ganizărei muncei ce și-l va alipi — să dea di- 
rectivele și să organizeze munca naţională, astfel 
ca să corespundă câţ mai bine la nevoile cres- 
cânde ale producţiunii agricole. 

Ca un mic exemplu să ne gândim numai ce 
servicii mari Sar aduce agriculturii, dacă ar 
exista un birou special de plasare de personal 
agricol — administratori, agronomi, vieri, pomo- 
logi, prisăcari, mașiniști, rotari., ete.— și câtă pu- 
tere de muncă inteligentă, care astăzi se pierde 
așteptând adeseori cu lunile un anganjament, 
nu Sar câștiga. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Consilieri, 

Mi-am permis a vă expune vederile mele cu 
privire la unele din problemele, pe cari noua 
stare politică şi economică a ţării le va impune 
rezolvirei Consiliului superior al Agriculturii. 
Știu prea bine că prin legea de „Organizarea 
acestei instituțiuni, atribuţiunile ei sunt bine de- 
finite și limitate numai la anumite chestiuni. 
Cred însă că şi instituţiunile trebuiesc să evolueze,



după cum se schimbă și nevoile ţării; numai 
astiel îşi pot afirma dreptul lor de existență, a- 
daptându-se nouilor cerințe ale timpului. 

- V'am expus aceste păreri spre a le supune 
meditațiunilor Domniilor- Voastre și pentru ca — 
pe lângă lucrările Domniilor-Voastre. curente — 
să deliberaţi, cu experienţa ce aveţi, asupra 
modului cum această Instituţiune ar putea fi . 
pusă în stare de a contribui mai bine la rezol- 
virea marilor probleme, ce se impun prin noua 
stare de lucruri. 

„Vă urez încă odată bun succes în lucrările 
. Domniilor Voastre și vă mulțumesc pentru în- 
găduirea cu care aţi binevoit a mă asculla. 
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