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DOMNULUI 

DIMITRIE A. STURDZA 

DIRECTORUL PRIMEI. SOCIETĂŢI DE CREDIT FUNCIAR ROMÂN. 

: DIN „BUCURESCI 

Venerate Domnule Director, .- 

“1 curând se vor împlini trei-deci şi doi de ani de 

la înfiinţarea Priinei socielăţi de credit funciar român 

din Bucureşti ; şi, tot atâţi ani vor fi, de când am 

avut onoarea să fiii numit întiiul avocat al acestei 

Societăţi. ii e 

Când mă gândesc, la începutul funcţionării acestei 

- anstătițiună. nu pociii de cât să fii coprins de o entu- 

siastă admirare pentru munca rodnică, şi. fără pregei, 

priceperea, şi devotamentul cu care aţi.organizat şi aţi 

pus în mişcare această măreaţă îinstituţiune, menită a 

salva proprietatea română. | 

Pentru mai toate marile noastre. înstituţiuni, la or- 

ganizarea lor, s'a recurs la înstruciori străini. Prin 

streină, în adever, sa. organizat poşta şi telegraful, 

drumurile de fer, finanţele şi arma ţărei. 

Numai înstituţiunea creditului nostru. funciar, cu 

tot complicatul săi mecanism, n'a: avut nevoie. de con- 

cursul înstructorilor streini, pentru a funcţiona. 

Insufleţiţi” de cel mai .viii patriotism,- nemuritorul - 

Ion Ghica ca director şi D:vostră ca sub. director al a- 

cestei Societăţi, aţi ţinut să dovediţi că suntem în 

 



| 
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1886 _XE56,), să organizăm şi să 'conducem ori ce inslituţiune 

„nostru împrumutat, că se “CU scrisurile funciare: 

înteresă binele ţării. .. o 
Cu mijloacele resirinse de la început aţi isbutit să 

faceţi faţă la toate nevoile şi să organizaţi serviciile 
necesarii funcţionării socielă[ei. 

Ve aduceţi aminte că societatea la „început avea 
nică localul săti propriii. Am lucrat, mai întiiă, în can- 

„celaria Senatului când acesta era în vacanţă; d'acolo, 
am lrecut în parterul caselor reposatului Mihail Xantho 
din strada Mihai Vădă, în nişte camere mici şi scurte 
în tavan, în care abea ne puteam mişca. . 

hReposatul Ion Ghica ca să desfăşure bandele de hâr- 
tie ale calculului pentru tabelele de amortisare era silit să întindă acele bande pe parchetele mai multor camere. Ca personal, Societatea avea în serviciul săi, de cât un comptabil, pe reposatul Costică Macovei, care a întocmit comptabilitatea acestei înstituţiuni, casier era reposatul Anastasie “Calenderu, singurul avocat eram cui, copişti vre-o câți-va. 

Cu acest personal vestrins s'au făcul tgte regula- 
necesarii funcţionării acestei în- 
şi formulare cari wat primit 

de la întocmirea lor. 

« > mai întâi, tocmai cu aceia de concursul cărora avea mai mare trebuinţă, societatea, cu capitaliştii, Aceştia, simțind că prin înființarea a- cestei enstituțiuni, ai să piardă un izvor nesecat de speculajiuni, „AU căutat să ne descurajeze, nevoind să Priimescă scrisurile societăţei, în plată Nu voii uita ni Ă 4 
nici odată, 

. 
cât am fost de turburat, 

.. Ion Văcărescu, primul 

atunci când am vădut pe d 
d ntârce la Creditul funciar ce imi - ; 

să spre achita e Primise, refuzate de creditorul



V. 

mat 
“ Trebue să fi făcut o curidsă figură în acel moments 

căci "mă aduc aminte că mult regretatul d. lon Ghica, 

a început să ridă şi bătându-mă pe umeri mi-a zis : 

— aNu te despera, Vulturescule, ai 'să se caule, în 

curând, ca pânea caldă». a n 

In adevăr, wa trecut mult şi capitaliştii” ai, alergat 

după scrisurile funciare, pe care' le mesocotise mai în- 

tâiă, urcându-le peste pari. e 

. Alte greutăţi aveam de întâmpinat în acordarea îm- 

prumuturilor din cauza, actelor neregulate ale proprie- 

tarilor. De multe ori, eram nevoiţi să facem mulţime 

de acle proprietarilor, pentru îndreptarea, vițiilor ce. 

conţineai, titlurile lor de proprietate. 

"Dar, pentru înscrierea actelor de împrumut la Tri- 

bunalele 'situaţiunei imobilului îpotecat cîte dificultăţi 

maveam de învins! . a 

Drum de fer mu era pretutindeni, trebuiaă săplă- 

mână întregi pentru efectuarea unei înscripțiuni îpo- 

tecare. . a 

_Imă voii aduce în veci aminte, cu recunoscință, de 

bine-voitârea grije ce-mi * purtaţi, venerate  Dom- 

mule Director, când porniam prin puncturile extreme 

ale țărei pentru îuscripțiuni, cum. era, de “exemplu, 

Cahulul din Basarabia şi alte localilăţi, tot atât de 

îndepărtate de centru. . | 

“La Tribunal câtă muncă trebuia pentru a constata 

situaţiunea ipotecară a imobilului | Registrele erai ţi- 

nule fără regulă şi unele avend. chiar foi. rupte; nici 

un repertoriă, şi siliţi, ast-fel, a căută pagină cu pagină 

tgte registrele pe trei-zeci de ani. | | 

Numai graţie măsurei luată de reposatul Al. Laho- 

vary, ca ministru al Justiţiei, prin 1875 s'au făcul 

repertorii alfabetice la registrele de în scripțiuni şi pe 

la câte-va Tribunale şi la registrele de transcripţiuni. 

Am învins cu toţii tote dificultățile şi am ajuns să 

facem ca proprietăţile ipotecate la Credit să fie consi-
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”  derate-ca cele mai ' sigure' pentru validitatea titluri- 
+ lor. 

w Se scie că, astă-zi, moşiile mai: că nu: găsesc cumpă= 
rători, dacă nu sunt angajate la societate. 

Sunt forte interesante diferitele fase: prin care: a tre- 
cut acestă; instituțiune. e 
Am credut: că-este bine: ca ele să: fie consemnate inbh'o 

publicaţie specială. 
In anul: 1897 printro: lucrare a mea: intitulată = 

«Despre socielăţile: de credit funciar, ele.» am căutat: 
se arăt cum s'a înființat acestă înstituțiune şi după: ce 
regule funrţioneză ea: 

Acea lucrare am: căutat: s'o complectez acuma îşi, 
am [ăcut' un: studii mai. amănunţit al legii: şi. statu- telor Creditului funciar, întemeindu-mă şi pe: jurispru-= dența instanţelor nâstre judecătoreşti. ă Sunt dator să constat; cu acestă ocasiune;, că atât majoritatea: Tribunalelon nostre, cât şi. tdte curțile de- Apel şi' Inalta nostră Curte de Casaţie, în aplicarea disposiţiunilor legii şi” statutelor Credilului. funciar, prin interpretarea, ce le-a dat: asi ocrotit drepturile şi privilegiile” acestei. Societăţi. Si Aş fi /Orle: fericit, venerate Domnule Director, daca aruncându-vă ochii pe''acestă lucrare ve[i'găsi, D:vostră C Pe cunosceţi mai bine de cât mine mersul aceslet Societăţi, că' n'am. omis: nici: unul din punctele: esen- 

du: şi: până acuma. 
(iale ale vieţii ei, de la începutul s rn . a a i . . - . . 

X 

Termin, rugându-ve; să bine-voiţi a primi, venerate Domnule Director, încredințarea: neclintitulur mei de- votament. E i | 

a a 

GR: VULTURESCU.
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| INTRODUCŢIUNE 

SOCIRTAŢILE DE CREDIT PUNCIAR 
INSTITUIREA LOR IN ROMANIA 

——— 

Ţ. 

Inainte d'a arăta cum instituţiunea de credit fun- 

__ciar s'a stabilit şi s'a constituit la noi, vom espune, 

pe scurt, cum ea a luat nascere în alte ţări. 

Cea d'ântâiii instituţiune de credit funciar a fost 

fundată în Silesia prusiană la 1769. Frederic cel mare 

eşise victorios din. resbelul de şepte ani; dar, un aşa 

de îndelungat 'resbel oprise în loc comerciul şi indu- 

- stria şi sleise puterile populaţiunilor agricole. Pro- 

prietatea funciară pentru a redeveni prosperă avea. 

trebuinţă de capitaluri cari se găsiau cu anevoinţă, 

căci productele se vindeau pe un preţ de nimic şi 

„ dohânda banilor era forte ridicată. Biring, un ne- 

guţător din Berlin, îngrijat de acestă stare nenoro- 

cită. se gândi a'i:găsi un remedii şi. după iniţiativa 

Jui, se creă prima societate de credit funciar. Fun-, 

- dată sub auspiciele lui Frederic cel mare, ea fu aju- 

tată de densul cu 300.000 scude de Prusia saii 

1.193.000 franci. . | î 

__ Sistemul pe care era întemeiată acestă instituţiune, - 

consista în asociaţiunea proprietarilor teritoriali cari,



4. 

în mod solidar, cu moşiile lor, garantai obligaţiu- 
nile numite «Pfandbriefe».ce-se emiteai pentru îm- 
prumuturile contractate de fie-care asociat. Aceste 
Pfandbriefe, de şi purtaii dobândă mică, erai căutate 

"însă de: capitalişti, căci le oferiaă o garanţie solidă; 
şi ast-fel proprietarii de moşii putură găsi bani în 
condițiuni avantagidse pentru nevoile lor. 

Succesul acestei prime întreprinderi provocă, în- 
cetul cu. încetul, crearea de instituţiuni analoge în: 
Prusia şi.în restul Germaniei. Acest sistem. fu apli- 
cat în Brandeburg la.1777, în Pomerania. la 1780 în 
Hamburg la 1782, in Prusia occidentală la 1787, în | 
Prusia orientală la 1788, in principatul de Luneburg 
la 1791, în Mecklemburg_ la 1818, in marele ducat 
de Posen la 11822, în regatul Poloniei la 1825, in Ba- 
varia la 1836, în Waurtemberg, la 1527, în Hanovra 
la 1842, în Saxonia la 184. | | 

Sistemul acesta german, în aplicarea lui, dede na- scere la asociaţiunea a două feluri de, proprietari. In unele state, cum de. esemplu în Pruşia, se asociază proprietarii datori pentru ca, in.mod solidar, să ga- vanteze noile imprumuturi .cu cari să-şi degreveze _grelele datorii ce le apasă proprietatea.; în alte state, cum este Wurtemburgul,se asociază proprietarii ne- datori, cu moșii libere de ori-ce sarcină, pentru ca prin intermediarul lor să găsescă . capitaluri cu cari sa se degreveze proprietățile ipotecate. ale proprie- tarilor datori. 
„Ac6stă instituţiune de credit fanciar din Germa- nia trecu, ŞI în alte state, unde de asemenea se. sim-. ja necesitatea de a veni în ajutorul proprietăţii obe-. tă ŞI de a-i ridica creditul. Aşa, vedem inființându-se Asemenea instituțiuni în Austin 3 ia, i 

! ŞI u 
nemares Stria, în Rusia, in Da-. 

Afară de asocialiunile Ă 
proprietarilor, mai ved in unele state asociațiuni ti far Lin 

de căpitaliștă fundând in-



stituţiuni de credit funciar. Asemeni instituţiuni în- 
telnim în regatul Bavariei (Banca hy potecară şi de 
scompt) in marele ducăt de Ilessa-Darmstadt (Ren- 

ten-Anstalt) în Belgia (Casa proprietarilor, Casa ipo- 
tecară). | 

Pe lângă aceste instituțiuni private. de credit fun- 
ciar, formate de societăţi împrumutaţi şi de împru- 

mutători, găsim şi “stabilimente publice de credit 
funciar sub direcţiunea Guvernului saii a 'provincie- 
lor. In Rusia, întâlnim vre-o patru categurii de ase- 

menea stabilimente, în Ilanovra se notâză stabilimen- 
tul de Credit teritorial ; în regatul Saxoniei: banca 
ipotecară a statelor provinciale din Lusaţa de sus ; 

„în [Hessa Electorală: Casa de credit teritorial ; în du- 
catul de Nassau: Casa de credit; în Brema: Stabi- 
limentul de credit pentru mobile şi imobile. . 

In Franţa prin decretul din 28 Februarie 1832, care 
este legea. organică a creditului funciar de acolo, sa 
adoptat atât sistemul german, adică asociaţiunea pro- 
prietarilor, în singurul scop de aşi procura bani că 

o dobândă mai ettină şi cu moduri de plată mai in- 
lesnici6se, cât şi cel-l-alt sistem 'al asociăţiunii ca- 
pitaliştilor, creat nu numai îri interesul: impramuta- 
ţilor dar şi al împrumutătorilor: 

Pe lângă aceste două forme de asociăţiune, decre- 

tul din 1852 mai autorisă şi ori-ce allă nouă combi: 

naţiune, numai să fie în armoniă cu basele -funda- 

mentale fixate printr'6nsul. 

Cu t6te -acestea, în Franţa nu se formă de cât so- 

cietăţi de împrumutători ; şi, cum prin decret se ad- 

misese pluralitatea societăţilor de credit teritorial, se 

fixas la fundarea lor şi circumscripţiunile teriterial6 

în cari.aveau să 'şi întinză operaţiunile lor. 

Prima societate de credit funciar se fundă la Paris 

cu un capital de 25 milione franci şi cu privilegii de. 

"25 de ani pentru resortul Curţii de Apel din Paris,
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luând mai în urmă numele de Banca funciară din Pa- 
ris: Mai fură apoi autorisate a funcţiona societăţile de 
credit funciar din Marsilia şi din Nevers; cea d'ân- 
tâiă cu privilegiul pentru resortul Curţii din Aix; 
cea da două cu privilegii pentru departamentele 
Niovre, Cher şi Allier. Alte societăţi importante, cum 
eraii acelea din Lyon şi 'Tulusa, işi aşteptati decre- 
tul de autorisare, când între Ministerul de Interne, 
şi Banca funciară din Paris, se încheiă convenţia 

din 18 Octombrie 1852. Acâstă convenţie aprobată 
prin decretul din 10 becembre: 1852 autorisă pe 
Banca Funciară din Paris, care îşi lua numele 
de Societatea Creditului Funciar, a'şi încorpora so- 
cietăţile din Marsilia şi Nevers şi îi întinse privi- , 
legiul său in tâte departamentele unde nu exista 
incă asociaţiuni de credit funciar. o 

Decretul din 10 Decembre, răsturnă cu totul re- 
gimul pluralităţii creditelor funciare inaugurat prin 
decretul din 28 Februcrie 1852. «Aceştă schimbare, 
insă, dice d. Rambaud de Larocque 1) de la care am îm= 
prumutat datele de mai sus, era necesară, indispensa- 
bilă. După teoria creditului funciar, basa. ori-cărui 
sistem este : a face ca capitaliştii să primâscă obligaţi- 
unile creditului funciar în schimbul numsrarului lor. 
Ast-fel fiind, să presupunem o societate de credit fun- Clar care să n'aibă privilegii de cât pentru un singur 
departament. Ea primesce cereri de imprumut şi emite obligaţiuni. Aceste obligaţiuni de cine vor pu- 

l ele primite ? Numai de capitaliştii din acel de- ine rula sulful PEsAane de canoe mai 
atât de restrinse ot' să A Mai i apti pi limite 
sista ei pot esita 2) nisa ȘI chiar dacă ar e- ua nisce obligaţiuni, cari afară din de 3 i 

partament, nu sunt cunoscute şi n'aii să fie 
Porta | 

. 
1) Itud | i ) Etude sur le crâdiţ foncier. Ei 

d.



negociate de cât cu perdere. Să presupunem, însă, 

.o societate. unică, întindendu-se prin numerose su- 

cursale în tote departamentele, purtătorul obligaţiu- 
nilor emise de: densa, nu va avea ostenela să se in- 

formeze în ce sucursală ele ati fost emise; căci, pen- 
tru tote 'garanţiele sunt aceleaşi ; va putea să nego- 

cieze obligaţiunile sale pretutindeni, aprâpe cu ace- 

laşi preţ, să'şi primescă dobânda şi capitalul 'la su- 

cursala. la care îi va veni mal bine. Numai o ast-fel 

de societate pâte face să se accepte obligaţiunile 

sale ; căci emiţendu le, ea bate, ca să dicem aşa, o 
monedă care are un .curs facil şi egal în totă Franţa. 
Prin urmare, acele societăți independente. cari se 

formau în Francia, trebuiaii înlocuite printr'un mare 

stabiliment central, unic şi cu MONopob. 

Aceste consideraţiuni au tăcut ca şi în Germania, 

încă de pe la 1872, societăţile de credit funciar să se 

centraliseze într'o Bancă centrală a proprietarilor din 

Berlin care emite obligaţiuni uniforme pentru îm- 

prumuturile contractate prin deferitele societăţi de 

“eredit funciar. In Rusia de asemenea s'a operat o 

asemenea centralisare. Ast-fel, diferitele societăţi nu 

se mai pun în concurenţă unele cu altele şi toți 

proprietarii unui şi aceluiaşi stat capătă același cre- 

dit şi aceiaşi incredere. 

II 

La noi, pentru prima 6ră vedem în Moldova fun- 

dindu-se de către o societate străină de capitalişti 

o -instituţiune de credit funciar sub denumirea de 

Banca Moldovei, care avea de scop şi alte operaţiuni 

- financiare şi ale cărei privilegii s'au întărit prin ac- 

tul domnesc din 7 Maiii 1856, 

In articolul (14 al acelui act se dispunea că Banca 

Moldovei va fi datâre a împrumuta pe ipotecă cu 

sau fără amortisare.



Anuilatea pentru o amorlisare de 17 ani fu fixată 

Ja 10%; din cari 7% ea dobândă şi 30/, ca amorti- 
saţie. In aceste condițiuni ea vărsă în mâinele pro- 

prietarilor din Moldova 850,000 galbeni (9,987,500 
lei). Dar nu trecu mult şi Banca Moldovei, cu lole 
privilegiile acordate ei, pentru urmărirea gagiului în 
cas de neplată, fu silită să liquideze. Causa neisbân- 
dei acestei instituţiuni, după unii, se atribue la re- 
lele speculaţiuni financiare extravagante ce acestă 
casă mai făcea, iar după alţii la evaluarea nesocotită 
a proprietăţilor unor din acei cu concursul cărora 
societatea străină obținuse concesiunea. | 

Adevărata causă, incă, a căderii acestei instituţiuni 
a fost hasa pe care s'a întemeiat. Cu capitalul de care 
dispunea nu se putea satisface nevoile proprietăţii. O- 
dată ce s'a dat cn împrumutare cei 850.000 galbeni 
societatea s'a închis de la sine; căci n'avea cu ce să se 
mai mişce. S'a recunoscut de către chiar unul din di- rectorii liquidatori ai Dăncei, că ea nu era institu- 
țiunea ce trebuia proprietăţii nâstre pentru uşurarea 
ei de sarcine și prosperarea ei în viitor. 

D. llutter, înur'o remarcabilă broşură a sa din 1860 consilia formarea de institute de credit, după sis- temul prusian. 

III 
La 3 Iulie 1859 în Adunarea Deputaţilor din Bucu- vești, sa făcut o propunere subscrisă de 37 deputati, in următârea coprindere : 

RE «Subsemnaţii, avina în vedere se allă căduţi proprietarii de m Bănci şi a evenimentelor ce se in ţară, şi a căr 

grelele datorii în cari 
oşii, din: lipsa unei 
petrecură până astădi 

ci şi chiar fondul goana absorb nu numai venitul, nişte măsuri mar apa NU Sar lua, cât mai în grabă pr asuri mai seri6se din partea guvernului». “ ropunem că guvernul să vie în ajutorul proprie-



tarilor şi la .viitorea sesiune, dacă nu se va putea chiar 

în acesta, să înfăţişeze Camerei un proiect întru acesta 
prin instituirea unei Bănci de credit fonciar 4). 

Acestă propunere s'a primit de Adunare în unani- 
mitate. 

Necesitatea şi urgenţa unei legi pentru. înființarea 
instituţiunei de credit erai atât de simţite în cât, la 
11 Iulie acelaş an, cinci din membrii Adunării făcură 
o propunere ast-fel formulată: 

«Spre a se putea realisa cât mai curând înființarea 

acelei bănci despre care s'a propus în Cameră, sub- 
semnaţii propunem ca ministerul" chiar de astă-di să 

ia angagiamentul a trata în străinătate o împrumutare 

de 80.000.000 lei cu mai multe case din Europa, spre 
a se putea prin acestă concurenţă dobindi avantagiele 
cele mai mari pentru Statul nostru; şi.la viitorea sesie, 
ministerul să dea Camerei tote detaliurile acelor ne- 

gociări, ca apoi, Camera de odată cu desbaterea pro- 
iectului de lege pentru înființarea Băncilor, să pâtă 

hotări şi de unde are a se efectua acea împrumutare. 
Şi, de va socoti guvernul de trebuință, pâte să con- 

vâce Camera şi extra-ordinar, numai pentru acestă 
chestie *). 

Acestă propunere s'a primit de Adunare. mai în 
unanimitate. 
Când vom examina operaţiunile făcute de prima 

societate de Credit fonciar român din Bucureşti, vom 
vedea cât de insuficientă era suma cu care se cerea 
a se împrumuta Statul român spre a veni în ajutorul 

proprietarilor. 

  

) Lucrări pregătitore la înfiinţarea Creditelor fouciare in Io- 
mânia, culese şi coordonate, după instrucţiunile direcțiunei, de 
harnicul şi inteligentul secretar general al Creditului fonciar d. 
Octavian Nacian, vol, |. pag. 1. 

2 Lucrările pregătitâre cu privire la înființarea ereditelor fon- 
ciare în România, vol. [, pag. 2. .
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“In programele partidului liberal din 1860 şi 1861, 
unul din punctele principale era şi crearea unei Bănci 

Naţionale. a : , 
De asemenea tot în programa partidului liberal din 

1867 se lua, între altele următorul angajament: 
«Vom îmbunătăţi finanţele n6stre, mat cu deose- 

bire, îndată vom organisa-creditul prin Bănci agricole 
şi comerciale, cari să ridice comerciul, industria, 

agricultura; să le dea viaţă prin stimularea şi înles- 
nirea transacţiunilor private precum şi a lucrărilor 

publice ale Statului şi ale județelor» 1).. 

IV: 

Indată după ce unirea fu-desăvărşită, în 1862, sub 
Ministerul lui Barbu Catargiu, cestiunea asociaţiunii 
proprietarilor fu din noii desbătută. 

D. Mihail Cogălniceanu, în discursul ținut în Ca- 
meră cu ocasiunea discuţiunei proiectului de lege 
pentru înfiinţarea creditului funciar la 1872, ne spune 
că sub Ministerul.de la 1861, cestiunea acâsta afost 
studiată de o comisiune compusă din d-nii 16n Bră- 
tanu, l6n Ghica, 1. Cantacuzin 10, C. Bosianu, şi G. 
Vernescu. 

Lucrările acestei comisiuni 
tonele Ministerului de finan 

La anul 1869, Ministrul de finance de atunci, d. Al. G. Golescu, presintă Camerii un proiect de lege pentru înfiinţarea: creditului funciar de către ov aso- Ciaţiune de capitalişti străini. Acest proiect era_pro- pus de d. de Ilertz, Directorele DBăncei României din Bucuresci. EL era făcut în asa condițiuni, în Cât departe de a aduce mântuirea “proprietarilor, îi 

» însă, ai r&mas în car- 
ce, fără nici un resultat. 

a 

a DE it aa | | 
Ş ) Lucrări pregiititore cu privire la înfiinţarea Creditelor fon- “are în România, vol. 1, pag. 4,
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espunea, din contră, la o grabnică. perdere a pro 

prietăţilor lor. 
Mai pe acelaş tip se presentară auvernultii mai 

multe propuneri din partea mai multor : capitalişti 
străini pentru a obline concesiunea privilegiată a 
intocmirii unui credit funciar în ţeră. : 

Cităm aci, spre memorie, pe cele mai principale 

din acele propunari. 
do Proiectul de lege şi de statute al ceeditulul 

funciar în România, presintat guvernului în August 

1869, de Eugene de Reims; deplinul împuternicit, 

al unui grup de capitalişti din Paris. : 

2 Proiectul pentru. fundarea: unei Bănci naţionale 

Române, presintat de Ferdinand F. Laitner. 

3 proiectele de lege şi de statute pentru creditul 

funciar in România presintat de d-nii D. S. Radoka- 

naky, Jacques Poumay şi Menelas Gherman, man- 

datari ai unui, grup de capitalişti din Londra, Paris, 

Berlin, Viena şi Bucureşti. 

- 4 Proiectul de. Bancă Naţională şi de credit fun- 

ciar a României, propus de E. Bousquet Deschamps. 

Acest din urmă proiect a dat loc în cameră la o 

„moţiune semnată de d-lor Gr. Cantacuzino, S. Manu, 

Ion Retoridi, N. Costandache, Petre Retoridi, Stefan 

Golescu, Rosnovanu, C. Văleanu, Tataranu şi Millo, 

carii au declarat că şi'l insuşesc sub reserva modi-: 

ficărilor ve se vor găsi de cuviinţă. 

Nici unul din proiectele. presentate nu era basat 

pe sistemul german, adică al asociaţiunei proprie- 

tarilor, ci toate aveau de scop înfiinţarea de credite 

fanciare de către capitalizti, cari voiait să obție 

monopolul acestei înstituţiuni, cu privilegiul de a 

emite acţiuni cu cari să 'şi procure fondurile necesare 

de inaintat proprietarilor pe termine lungi sai scurte. 

Domnii Bousquet şi Lachevalondrier cereau chiar 

privilegiul d'a „emite bilete de bancă cu curs îorțat.



In realitate tote aceste proecte nu aveau alt scop 

de cât câştigurile eventuale ale fundatorilor. | 

Din tote proiectele, acela al d-lui Eugene de Reims 
servi de tip unui proiect de lege pentru fundarea 
Creditului funciar în România, presintat de guvern 
Camerei în 1872. 

După acest proiect se constituia o societate ano- 
nimă de credit funciar cu dreptul de a emite obli- 
gaţiuni funciare sau bilete de amanet şi având de o- 
biect nu numai a procura împramuturi rambursabile 
prin anuităţi cu lungi sat scurte termene, proprieta- 
rilor, districtelor, comuneler şi tuturor stabilimen- 
telor religi6se şi de bine-facere, dar şi a face alte o- 
peraţiuni financiare. Aşa, această societate mai era 
autorisată : de a dobindi efecte publice d'ale statului 
român, da putea fi însărcinată - cu emisiunile şi 
negocierea titlurilor create de stat, de districte, de 
comune şi de stabilimente publice ; de a -face a- vansuri asupra biletelor sale de amunet ; de a pro- cura capitaluri sai credite „agriculturei şi industrie- 
lor relative la ea; de a dechide - credite sau a îm- prumula cu amanet sau cu alte garanţii ;de a opera incasări şi de a face tâte „cele-l-alte operaţiuni pen-! tru inlesnirea saă imbunătăţirea pămintului. spo- rirea ŞI Conservarea produetelor Şi: desvoltarea in- “dustriei agricole, şi a primi, cu sai fară dobândă, capitaluri în deposit. 

. La. începutul societăţii, capitalul social trebuia să fie de 40.000,000 lei nouj Tepresintat prin 80.000 „acţiuni de câte 500 lej fie-care. 
Durata societăţii era .fixată la: 35 ani. _„Impramuturile ipotecar 

să acorde se putea face, 
numerar, fie in obli 
manet, 

e ce acestă societate avea 
e, după chibzuirea ei, fiă în 

gațiuni funciare sau bilete de a- 
Maximum dobândei era fixat la 11/2%/9 pe lângă care
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mai venia amorlisarea; -o alocaţiune anuală.de 30 
centime la %/, pentru dreptul de comision şi 50 cen- 
time la facerea actului de împrumutare. 

La cas de neplată a anuităţilor la timp trebuia. să 

curgă de-drept o dobândă.de 10 la %. 
, Se. acordati societăţii privilegiuri în secuestrarea 

şi urmărirea imobilelor ipotecate cari puteaii fi ad- 

judecate asupra ei. Odată emisă ordonanța de ad- 
judecare ea era:neapelabilă şi nesupusă criticei ju- 

decătoreşti. 
In disposiţiunile transitorii ale acestui proiect de 

lege, se. cuprindea că, îndată după promulgarea legii, 

guvernul să facă, în timp de trei. luni, publicaţiunile 

necesarii prin foile principale ale ţărilor străine spre 
a chema la “concurență. companiile ce vor voi a 

primi. condiţiile prescrise în lege ; şi dacă după es- 
pirarea acelui termen nu se va presinta nici o com- 

panie care. să. ofere: condițiuni avantagiâse, acel 
proiect:să se dea de guvern companiei care'l va 
primi împreună cu statutele lui. 

. lată ce era, în substanţă, proiectul de lege pentru 

înfiinţarea. creditelor funciare in România, presintat 
“de guvern Camerei în 1872, şi al cărui raportor a 
tost d. Manolachi: Costachi. 
„In raportul săi, d-sa espunea neajunsurile de 

cari. suferiait proprietarii, causele depreciării pro- 

prietăţii la noi şi demonstra importânţa înfiinţării 

creditului funciar, singura instituţiune care putea 

salva proprietatea: de grelele sarcine ce o apasă. 

Şi. în adevăr,: după sciințele adunate de către unul 

din membrii comisiunii rinduită de adunare, dato- 

ria. noastră .ipotecară se urca atunci, aproximativ, la | 

200,000,000 . lei noui 'la cari mai trebuiau adăogate 

datoriile flotante ale proprietăţii, capitalurile de cari 

ea avea.-nevoiă pentru. exploatare şi pentru imbună- 

tăţirea. culturei. .
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Raportorele - nu vedea mântuirea de cât în insti- 
tuirea unui credit funciar . de către o societate de 

capitalişti. | a 
- La finele raportului săii, el arată că comisiunea 
delegaților a fost unanimă. în admiterea proiectului 
de lege pe această. basă. Divergenţa a născut numai 
în privinţa punerii lui în lucrare. 

- Majoritatea comisiunii compusă :din d-nii G. Can- 
tacuzino, G. Vernescu, Blaremberg şi Zerienti a 
credut că era nai nemerit a presinta proiectul ca 
proiect tip, punând îndatorire guvernului deai“i 
da cea mai intinsă publicitate .şi de a provoca o 
concurenţă printre acei: cari ar oferi cele mai bune 
condiţii, între altele în privința maximului. pină la : 
care să se scompteze literile de amanet saii: obliga- 
țiunile: funciare şi a sporirei cifrei capitalului social. 
Numai. după ce guvernul..va. fi găsit. societatea, care 
să presinte condiţiunile cele mai 'avautagise, să su- 
pună Adunării, îi sesiunea să viitâre, proiectul -de 
lege complect. i 

- Minoritatea comisiunii- compusă de d-nii M. Cos- 
tache, Al. Plagino şi C. Grădişteanu a fost de pă- 
rere că proiectul de lege 'elaborat de comisiune ca proiect tip, trebuia să se traducă cu o oră mai nainte 
în fapt; ea a credut că, daca casele financiare cari figuraii ca fundatorii unui asemenea institut în pro- iectul guvernului vor admite modificările întocmite 
de Comisie, România nu putea găsi un intermediar . mai competinte şi insuflâna -maj, mare încredere de cât acele persâne cari ati fundat credite funciare la Paris, Berlin şi Viena. | 
Pia cum pedem: chiar în sinul comisiunii dele- 
= e > proiec ul de. lege era Privit ca neindestulător Ş putând fi pus în aplicare. 

si ca oc pia DeDutților șl ta put 6 pri WI > ȘI cu totă trebuinţa ce se simţia 

a
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de a se funda un institut de Credit funciar, trecu se- 

siunea Camerei fără ca proiectul de lege să fie luat 

în considerare. 

-De tâtă lumea, însă, începuse a se simţi nevoia de 

o instituţiune care să vie în ajutorul şi în uşurarea 

proprietăţii, care: era grevată peste puterile ei şi per- 

duse mai de tot creditul. Cu ipotecă în primul, rang 

abia puteaii proprietarii -găsi să se împrumute cu 15 

şi chiar cu 2% la 0%. Pe lângă acestă colosală do- 

bândă, mai venea să.se adauge şi faimâsa clausă pe- " 

nală care ajungea de multe ori să covergâscă chiar 

capitalul împrumutat. 

Cestiunea înfiinţării unui Credit tanciar, în Româ- 

nia pentru salvarea proprietăţii române ajunse se. 

preocupe pe toți.. Ea fu discutată cu multă vioiciune 

prin presă. Studii seriose şi bine documentate puseră 

în 6videnţă necesitatea absolută de crearea, unei ase- 

menea instituţiuni. - . 

Numeroşi proprietari şi din ce mal insemnați, în 

capul cărora între alţii eraă Ion Brătinu, Ion Ghica, 

Vasile Boerescu, G. Vernescu şi d. G. Gr. Gantacu- 

zino, ţinură mui multe intruniri publice, în sala ve-. 

chiului Atenei. de la Cişmegiii, pentru întocmirea 

unui Credit funciar de către Români. | 

In remarcabilul săi discurs rostit în. sala Ateneu- 

lui la 21 Ianuarie 1873, nemuritorul Ion C. Brătianu 

combătând cu. energia sincerului săit patriotism . con- 

cesiunea la capitalişti străini a unui institut de cre- - 

dit funciar, în neclintita lui convingere că tote le pu- 

teaii face prin noi înşine, demonstră. şi susţinu, cu 

"vigorea adâncei sale credinţe în forţele vii ale na- 

ţiunii, că proprietatea română nu putea fi salvată de 

cât numai de proprietarii români asociați şi termină 

cu aceste memorabile cuvinte: 

«Astăqi,. fiind-că străinilor li sa “închis, cel puțin” 

de la răsboiul Crimei, calea dea mai pune mâna pe
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ţara: acesta cu sabia în mână, intrun resbel euro- 
pean, în care ar trebui se cheltuiască . miliarde, ei 
ar voi să facă un sacrificiu de vre-o 20 sai 20 mi- 
lioane ca să se întindă în ţară, să ne ia proprietă- 
ţile, şi ast-fel să dobândescă |ara însăşi pe terâmul 
economic 1). 

Mai tote propunerile făcule de către străini pentru 
a obţine concesiunea instituţiunii de credit funciar 
erati întemeiate pe sistemul asociaţiunii capitaliştilor. 
"Proprietarii şi capitaliştii români, ca să înlăture pe 
străini, intruna din întrunirile lor subscriseră într”'o 
singură şedinţă 30.000.000 lei, pentru a dovedi că: 
şi in România se găsesc capitaluri suficiente pentru 
a fonda un credit funciar solid. 

I“nergică fu lupta pe care o duse marele Ion Dră- tianu pentru a: înlătura propunerile străinilor şi a face să triumfe idea de a se salva proprietatea ro- mână prin asociaţiunea proprietarilor români. 
In una din cele trei scrisori deschise ce adresă Ministrului de Finance P. Mavrogheni în Februarie 1873, şi în cari' combătea concesiunea de institute de credit la străini, dovedind consecințele funeste ce avea pentru esistenţa nâstră naţională, dicea ; «Cestiunea este mai seridsă de cât o puteţi vedea d-vostră din sfera: în care trăiţi. | Românii sunt deja pătranşi, câ: une; națiuni cuce- vile de tăişul săbiei, îi rămâne. dreptul de revendi- care şi mijlce de descotropire, pe când, din contră, O naţiune cucerită prin mijlOcele economice este ni- micită pentru tot-d'a-una în drept şi în fapt 2». In altă: scrisâre, spre a convinge pe Ministrul ——— 

„n Lucrări pregătitore 
ciare în România vol. II, pagina, 109, „*) Luerări Pregiititâre cu clare în România, vol; II, 

cu privire la înființarea Creditelor fun- 

1 Privire la înfiinţarea creditelor fun- pag. 119. -
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de Finance cât de puternic era curentul pentru în- 

tocmirea creditului funciar de către români, îi dicea : 
«Străinii, cari cu ori- -ce preţ voiesc să pună mâna 

pe creditul român, organisat ' prin institute, pentru 

ca apoi, prin propriele nosire resurse să ne exploa- 
teze şi să ne cucerescă, sai spăimântat de avântul 

ce a luat idea că acele institute trebuie să fie date 
Românilor th. . 

Guvernul impins de puternicul curent ce se for- 
mase pentru fondarea unui credit funciar de către 
Români, ceru consilielor judeţiane întrunite, în acel 
timp, în sesiune ordinară, să se ocupe de acâstă 

cestiune şi încuragiă iniţiativa luată de un număr în- 
„semnat de proprietari pentru formarea unui credit 
funciar prin garanţia mutuală a proprietarilor teri- 

toriall. 
Mai mulți proprietari întiuniți aleseră un comitet, 

compus de d-lor Ion C. Brătianu, lon Cantacuzino, La- 

zăr Calinderu, Dimitrie Ghica, Aristid Pascal, George 

Vernescu, lon Ghica, G. Gr. Cantacuzino şi B. Doe- 

rescu, ca să elaboreze un proiect şi să obţie de la 

guvern concesiunea unei inslituţiuni de credit fan-, 

ciar pe basele unei garanţii mutuale. 

Terminându-se lucrarea cu care fusese 1risărcinat, 

acel comitet, D-lor Ion Ghica, G. Gr. Cantacuzino şi 

DB. Boerescu ca delegaţi ai comitetului, la 19 Ianua- 

rie 1873, cerură guvernului concesiunea pe basele şi 

condiţiunile arătate în proiectul şi statutele ce alătu- 

1) rară'pe lângă cererea d-lor. - - . | 

= Proprietarii prevăduţi: în proiectul de lege luai 

“+ iniţiativa formării societăţii şi se constituiau în mem- 

“2 prii fundatori cu un capital, pentru primele . chel- 

Ș tueli de instalare, de lei 500.000 în obligaţiuni aco- 
— perite de ei şi asigurate cu dobândă de Sf şi cu 
PN 

Î 1) Lucrări pregătitâre citate mai sus, vol II, pag. 19%. 

"
4
9
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prioritate de 3%/, asupra beneficiului curat al socie-. 

“Lățiă, | 
“ imiterea scrisurilor funciare trebuia făcută pe basa 

moşiilor ipotecate şi în proporţiune cu împrumutu- 

rile efectuate de către societatea creditului funciar, . 
„imprumuturile se acordaii: numai pe ipoteci bine. 
determinate şi împrumutaţii primiai scrisuri funci- 

are purtă:6re de 5%, dobândă. Îimprumutaţii, pe lângă 
acestă dobândă, mai plătiau un amortisment anual 

calculat după numărul anilor de îimprumutare al că- 

ror minimum era fixat la 10 ani, iar maximuni la 30 

ani.. Creditul funciar putea împrumuta şi pe termene, 

scurte tot pe ipotecă, fără amortisment; putea ase- 
menea negocia şi scompta scrisurile funciare şi face 

avansuri de bani pe acele titluri. | 
„_Scomptul scrisurilor funciare primite'de iîmpru- 

“mutaţi era în sarcina lor. Osebit de.5%/ procente 
şi amortismentul după numărul anilor, îimprumu- 
taţii mai eraii obligaţi a plăti pe fie-care an 80 bani 
la suta de lei pentru cheltuelele de administraţie, 
OD bani la suta de lei asupra totalei-sumi ce luati 
cu împrumutare, drept comision şi 30% ca avans 
pentru formarea capitalului social ; acâstă depunere 
insă de 3%, era 'obligatorie numai cânâ cursul seri- 
surilor fanciare ar fi trecut peste 66.%/, şi se resti- 
tuia imprumutatialur fără dobândă la stingerea dato- 

_Tiei sale. a 
Da hnaă annctaa ao . . | Pe lingă acestea, societatea mai reclama o subven- . liuno de la Stat de 10.000.000 lei, fără procente, pe termen de 10.ani care, să se restituie, începând de la al 11 lea an, tot fără procente. că ilio 

y | DI ite un 
lie-care an. Ă ia i . milion pe 
j se deroga la legile, comune în privinţa ipotecelor 
aa urmăririi, aducându-se Gre-cari modificări cari gurauă creditului funciar'o mai repede esecutar a drepturilor sâle. . ! S
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Durata concesiunii se fixa la 60 ani, cu: privilegii 

exlusiv al creditului funciar în tâtă ţera în curs de 

35 ani. 

Acestea erau în resumat basele principale ale pro- 

ectului de lege cu statutele lui, presintat guvernu- 

lui d» către împuterniciţii proprietarilor fundatori 

cari cereaii concesiunea fundării creditului funciar în: 

România. - 

Este de observat că.în acest proiect nu se adop- 

tase din sistemul german de cât numai principiul: 

„ asociaţiunel: proprietarilor imprumutaţi şi solidarita-: 

tea lor pentru . împrumuturile acordate ; tote cele- 

l-alte disposiţiuni erai luate. din: dâeretul din Fran-. 

cia de la 98 Februarie 1852 pentru fundarea credi- 

tului. funciar. 

- Ministrul de finance, d. “Petru Mavrogheni inain- 

tând Camerei acest proiect de lege, combătu prin. 

espunerea de motive: privilegiul esclusiv al so- 

cietăţii :şi fu de părere a se lăsa. deplină libertate 

proprietarilor: de moşii, din localităţile mai depăr-: 

tate, de a se alipi de ' grupul ce se presinta în :Bu- 

curesci, sai de a'şi forma alte centruri mai apropiate” 

de ei. Combătu asemenea ajutorul de 110.000 000 lei, 

găsind acestă sumă esorbitantă pentru un institut 

basat .pe simpla asociaţiune mutuală a proprietarilor. 

De odată: cu proiectul de lege cu statutele lui, Mi- 

nistrul. de: finance, depuse în Cameră şi raportele ce 

primise.de la d. Teodor Rosetti, atunci Agent al 

României la Berlin, care fusese insărcinat de Guvern 

a .studia funcţionarea diferitelor instituţiuni de cre- 

„dite funciare din Germania. În primul su raport din 

18 Noembrie 1872, -d. Teodor Rosetti arăta, cum 

după studiul: ce făcuse, după informaţiunile ce luase 

de la diferitele case de bancă, după:esaminarea mo: - 

dului de: funcţionare a unora din asociaţiunile de 

proprietari din Germania, ajunsese la convingerea
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că singurul sistem de. adoptat,-pentru fundarea “unui 

institut de credit funciar, nu putea fi de căt acela. 

al asociatiunii proprietarilor imprumutaţi. j i 

«aOmenii cei mai competinți în această materiă. 

mi-ai espus, zicea d-sa în raportul s&i, cum un cre- 
dit funciar, mai ales român, organisat pe basa aso-: 

ciaţiuniii şi a garanţiei. mutuale a debitorilor ar.pre-. 
„sinta şanse mai mari de reuşilă pe. piețele. Germa-- 

niei, al cărui public este odată deprins a nu atribui 

titlurilor emise de alte soiuri de,institute aceaşi sigu- 
ranţă ubsolută, de care se bucură instituţiunile usi-. 
tate aicea. Aceste institute ui, în adevăr, folosul de: 
a esclude până şi posibilitatea a veri-ce soi de alte. 
operaţiuni tinanciare, de cât imprumutul ipotecar. . 
Neavând unici un capital al lor proprii, cel puţin nici. 
un .capital pe care să fie silite saă numai tentate de: 
a'l- specula :pe cât se pâte de bine, ele îndeplinesc, . 
iu adevăr, iu mod admirabil, funcțiunea de inter-. 
mediar între trebuinţele capitalului şi ale agricultu- . 
rei, care e funcțiunea „esenţială a ori-cărul institut. 
de credit funciar. Posiţiunea lor desinteresată le.per- 
mite a aduce proprietăţii rurale, servicii pe cari nici. odată nu le vom putea uştepta de lao asociaţiune de capitalişti». e 

D. T. Rosetti mai departe adăoga :. 
„câpoi consideraţiuni de ordine 

recoinanda şi mail mult Smenilor 
de credit tunciar. Obligaţiunile fi 
emanând în acâstă combivaţiun n e de lao asociaţiu= ne nuimerosă de proprietari fun ciari e 6reşi-cum. în- 

"intermediul . acestor titluri se. 
să-şi țara, care prin 
presintă şi se introa 
cest punct de vedere. acâst 
funciar, sar consider 
politică ale căror efecte Salutar Siră sițuaţiune nu pot fi. destul de apreciate. Acâstă 

- 

mai înaltă par a. 
de stat acestă formă.. 
anciare (Pfandbriete). - 

uce pe pieţele. Europei. Din a- : 
ă organizare a creditului . a Ca un adevărat act de înaltă. .: 

e pentru întrega n6-...
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organizare ar apare pe terămul economic ca un act 
de bărbăţie menit dea ne procura în străinetate mai 

multă stimă și consideraţiune». 

E 
* In Cameră, proiectul de lege pentru fundarea unui 
institut de credit funciar de către proprietari români, 
a fost primit 'de tote secţiunile cari aii ales ca dele- 
gați pe d-nii Dimitrie” Ghica, Menelas Ghermani, Al. 
Plagino, C: Grădişteanu, G. Filipescu, Achil Zerlendi 

şi Gr. Argetoianu. 
In comitetul delegaților proiectul a: fost de : ase- 

menea, în unanimitate luat in consideraţiune. şi s'a 

ales ca raportor d. Gr. Argetoianu. O singură. ces- 
tiune însă, şi din cele mai importante, a divisat pe" 

membrii comitetului,. acea relativă la unitatea sai 
pluralitatea institutelor de credit funciar; adică dacă 

trebuia să se. înfiinţeze un singur institut, o singură 

asociaţiune de proprietari pentru totă ţera, saii-mai 
“multe.institute, mai multe asociaţiuni de proprietari 
împărţite pe județe. - m 

Majoritatea delegaților s'a pronunţat pentru. uni- 

tatea institutului ; iar minoritatea, compusă din d-nii 
Al. Plagino şi C. Grădişteanu, peniru pluralitatea 

acestor institute. 

Motivele pe cari şi membrii “minorităţii şi ai ma- 

jorităţii *şi întemeiau susţinerea părerii. lor, le vom 

espune, când vom da 'sema 'de discuţiunile 'ce aă 

avut loc în Cameră cu ocasiunea luării în conside- 

rațiune a proiectului. n 

Pină -atunci vom arăta modilicările mai importante 

aduse proiectului de lege în sinul comitetului... - 

In prima. linie. sai suprimat disposiţiunile relative 

la persânele cari se numiaii fundatorii asociaţiunii.. | 

Calitatea de fondator resulta din participarea la un 

imprumut de 500,000 lei, făcut în comptul societăţii
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pentru primele cheltueli de instalare. insă fiind-că 

comisiunea admisese ca primele cheltueli de insta- 

lare să nu se mai acopere .prin 'acea sumă de 500,000 

lei, ci să se ia din capitalul de suvenţiune reclamat 

de la stat, ființa fundatorilor nu mai avea nici o ra- 

țiune d'a fi şi ast-fel a :r&mas ca societari să fiă toți 

membrii împrumutaţi. | 
Sa stabilit -apoi, ca primul consiliii de admini- 

straţie să fie numit de. guvern pe termen de trei 

ani, dintre cei d'ântâiii 60 de proprietari asociaţi, 
şi, după espirarea acestui termen, el să 'se:alcgă de 

adunarea generală a societarilor. 

Maximum dobândei sa fixat la 8%, cu facultatea 
“pentru comitetul de administraţiune da o cobori 

după împrejurări. . | 

Capitalul de subvenţiune ce trebuia acordat de stat 
acestei societăţi sa mărginit la 3 miliâne în credit 
deschis la Casa de :Depuneri şi Consemnaţiuni,-de 
care societatea să dispună în compt curent cu do- 
bânda de 50%, pentru a acoperi cheltuelele de in- 
stalare şi pentru a plăti deficiturile ce sar ivi în 
anuităţi. e 

Cu aceste 'modificări s'a 
în desbaterea Camerei. 

Discuţiunea generală pentru luarea lui în conside- 
rare s'a inceput în diua de 96 Februarie 1873. 

Asupra acestui proiect de lege Camera s'a împărţit 
in trei tabere: una care nu voia să-l ia în conside- 
rare, alta Care voia să-l primescă, şi a treia care nu-l 
voia de cât cu 6re-care modificaţiuni. , 
„Guvernul, de şi el adusese proiectul în Cameră, 

parea, însă, că făcuse 'acâsta qe nevoie, căci susţinea ŞI deasul nisce modificări la proiect cari, de sar fi sinis, ar fi paralisat de la început: mersul institu- ni 

supus proiectul de lege -
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In tabăra d'ântâiii, luptătorii cei mai aprigi aii fost 

domnii A. G. Golescu, Mihail Cornea şi N. C. Aslan. 

Domniele lor ataca proiectul la temelia lui, com- 

băteai principiul asociaţiunii proprietarilor, căci n'a- 

veai credinţă în forţele ţărei, în priceperea Gmenilor 

noştri, şi nu vedeai mântuirea proprietarilor români 

de cât in formarea creditului de către capitalişti 

străini. | 

După d-lor, numai capitaliştii străini puteai.să 

procure proprietarilor capitalul cu care să'şi degre- 

veze moşiile de relele sarcine ce le apăsail. 'Susţi- 

neaii că în ţară banii lipsesc şi asociaţiunea proprie- 

tarilor nu eră în stare să'aducă. capitalurile din stră- 

inătate. Ca probă invocai împrejuirărea că statul, cu 

t6tă garanţia colectivă. şi puternică a tutulor cetățe-. 

nilor şi a tutulor bunurilor lui, nu putea săși pro- 

cure pe efectele sâle sumele necesarii de cât cu o 

dobândă forte mare. | 

«Cum vreţi, diceau d-lor, ca electele emise de o 

asociaţiune de proprietari oberaţi de datorii se gă- 

sescă plasament ? Nimeni nu le va voi». - 

Singurul sistem care putea să fie mai conform cu 

interesele n6stre, după domniele lor, nu era de cât 

sistemul acela, unde capitaliştii, adică străinii, in- 

__tervin între. proprietari şi acei cari ai bani de pla- 

sat. eNumai acest sistem, dicea d. A. G. Golescu 

se pote aplica în-ţsră; pentru că numai acest si- 

Stem este, cum am dice, cosmopolit şi se pote aplica 

pretutindeni. Acesta este sistemul viitorului, acesta 

este care are să se întindă peste tâtă lumea civili- 

-sată, numal acesta pote să aducă o adevărată vin- 

decare a răului care ne bântuie». 

In tabăra acelora cari se arătau că n'ar fi contra 

proiectului presintat, dacă el sar amenda în ore-cari 

punte esenţiali, era şi d. Mihail Cogăluiceanu. D-sa, 

declarend că primesce sistemul german, adică aso-
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ciaţiunea proprietarilor îimprumutaţi care constituia 
basa proiectului, nu admitea, însă, nici unitatea, 

„nici privilegiul esclusiv pentru societate d'a emite 
scrisuri fonciare, nici solidaritatea membrilor aso- 
ciați. i aa 
Mai aceleaşi modificări le cerea şi Ministrul Jus-. 

tiţiei d. Manolachi Costachi: zpureanu, care fusese 
raportor în sesiunea trecută a Camerei la proiectul 
basat pe asociaţiunea capitaliştilor. Di 

Ministrul de Finance, de pe atunci, d. Mavrogheni, 
combătea: de asemenea privilegiul şi Preşedintele 
Consiliului de Miniştrii, d. Lascar Catargi, cerea 
scurtarea termenului privilegiului, pe care voia să'l 
reducă la doui ani. 
"Apărătorii proiectului aveau dar de susţinut o în- 
doită luptă ; trebuia să respundă la atacurile acelora cari voiau să dărâme instituțiunea de la temelia ei; Și în acelaşi timp să înlăture lovirile indirecte în- dreptate asupra puntelor de reazim, ca să dicem aşa, ale acestei instituțiuni. | a In fruntea apărătorilor proiectului de lege la dis- Cuţinnea generală erati domnii Vasile Boerescu, G. Vernescu, Anastase Stolojanu, Aristid Pascal, Ion Agarici, C. Blaăremberg, Al. Catargiu, şi Nicolae Io- nescu. 
| Lupta contra acelora cari cereaii respingerea pPro- lectului pentru 'că preferiaii un creâit fundat de ca- pitaliști, nu era grea. Contra acestora era deja i6tă - Opiniunea publică; şi nu era anevoie a se demonstra că un credit funciar fondat de capitalişti, şi mai ales străini, departe de a veni în ajutorul proprietarilor , crea un mijloc de exploatare pentru speculantii străini ȘI asigura ruina proprietarilor. ? Ia Și n adevăr, societat 
plăti şi interesele şi div 
garanţie erea nevoită s 

ea Capitaliştilor ca să poată, idendele capitalului social de e ceră sacrificii mai mari de
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“la proprietarii împrumautaţi şi, în acelaş timp, să facă 

multe .şi varie operaţiuni de speculă cari puteai pe- 

riclita chiar iastituţiunea. 

„ Apărătorii proiectului de lege, cu elocinţa ce.0 dă 

credința. intr”o mare idee, demonstrară pină la evi- 

dență! superioritatea sistemului de credit funciar, ba- 

sat pe asociaţiunea proprietarilor, In . acest sistem, 

intermediarul dintre capitalişti şi proprietari este ma- 

rea asociaţiune a proprietarilor, care garantând s0- 

lidar cu averile asociaţilor, creeză creditul pentru 

fie-care proprietar întrebuințat. Nici un comision de 

plătit, nici o sarcină superiluă; şi dacă sunt bene- 

ficii şi dividende ele revin iarăşi numai. asociaţilor. 

Ce trebuință este de un fond de garanţiă în nume- 

rar, când val6rea. proprietăţilor garantâză îndeştul 

scrisurile funciare emise ? 

In asociaţiunea de capitalişii,. cu tot fondul, lor. de 

garanţie în numerar, tot proprietăţile îimpramutaţilor 

pe ipolecă -garanteză sumele imprumutate; căci, pe 

valoarea acelor proprietăţi se emite. şi de asociaţiu- 

nea capitâliştilor obligaţiunile funciare pe cari le dă 

împrumutaţilor ca să le negocieze pe cursul ce 1 vor 

găsi maj avantagios. 

Pentru ce, dar, să se recurgă la un. intermediar 

nu numai nefolositor,; dar, chiar primejdios pentru 

proprietari :? - 
„Nu era. nici prudent, nici i conform cu. interesele 

noastre economice ca asemeni instituţiuni să fie pe 

mâinile străinilor. 

«Apoi bine este, dicea regretatul . Vasile Boere- 

_scu, ca noi cari ne credem majori,. cari ne credem 

capabili de a ne administra noi averile nostre, să aş- 

teptăm . ca, să vină străinii spre a se pune ca inter- 

mediari între noi şi între capitalişti? Va să dică, nu 

am putea găsi noi în ţara nostră 6meni demni şi ca- 

pabili cari să constituie o asemenea instituţiune,



26 

ci ar trebui să mergem în străinătate să căutăm şi 
să găsim un intermediar! Dar, nu vom da noi sorta 
proprietății pe mâna de intermediari străini, cari nu 

scim dacă se vor ocupa de interesele proprietăților 
noastre mai mult de cât de interesele speculaţiu- 
nilor lor !» A | 

Aplausele prelungite şi mai 'unanime cu cari Ca- 
mera acoperi aceste elocinte şi patriotice cuvinte do- 
vedeai că sistemul preconisat de d-nii A. "Golescu, 
N. C. Aslan şi M. Cornea era cu desăverşire con- 
damnat. 

, 
Mai r&mânea de combătut aceia cari cereau să dis- 

pară din proiect: unitatea, privilegiuil şi solidaritatea. 
Lupta contra acestora părea mai grea, căci ci ve- 

niaii să atace proiectul in “numele libertăţii şi înte- 
„meiându-se pe practica din acele țEri, în cari insti- 
tuţiuni de aceiaşi natură dedese râde atât de stră- 
lucite. 

Pentru ce să fie o singură instituţiune, diceau a- ceşti critici ai proiectului. Pentru ce monopolul ? Pentru ce să siliţi pe toţi proprietarii să se grupeze într'o singură asociaţiune ? Pentru ce să loviți în li- bertatea asociațiunilor, când nici un: interes nu re- clamă acest sacrificii ? Din contră, :pretindeau ei, cu cât asociaţiunile de proprietari vor fi formate întrun „Cerc mai restrins, cu atâţ controlul vafi mai eficace evaluările proprietăţilor se vor face în mod mai con- sciinţios şi ipotecele vor oferi mai multă garanție zi prin urmare creditul va fi mai asigurat. mut situat de cai pan 6 ande să imor nea Stai edit anciar basat pe asotiaţiu- ea proprietarilor impramutaţi, nu esistă numai o „Singură instituțiune de felul acesta ci mai multe și nu numai împărțit ap: ȘI provincii. si te po State, dar chiar pe cercuri și DCI, Ş pluralitate de insti £ i funciar -a asigurat prosperitatea lora ate de credit
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«Ce mai însemnează, apoi, diceai ei, privilegiul îu- 

to asociaţiune de 'proprietari ? Privilegiii se acordă 

la .bănci de scompt, la bănci ipotecare cari vin și 

aduc şi daii bani, dar nici: odată la o asociaţiune de 

proprietari formată nu de a da, ci de a găsi bani». 

Se .rădicai, în fine, contra solidarităţii membrilor, 

care, după d-lor, ţineau pe asociaţi legaţi de asocia- 

ţiune chiar când -eşiail dintr'ânsa, rămănând ast-fe!, 

_vecinic cu sabia lui Damocles d'asupra capetelor lor». 

Acelora cari ameninţaii cu pericolele .de cari ar 

„fi espuşi. proprietarii împrumutaţi . prin solidaritate, 

se răspundea de apăratorii proiectului de lege că, 

ori-care . instituțiune de asemenea natură trebue să 

fie basată pe solidaritate, care este un element esen- 

ţial al său. 
«Dar, să vedem, dicea d. Vasile Boerescu, solida- 

ritatea -acesta este ea, în adevăr, un pericol şi daca 

cu adevărat se impune proprietarilor ? Ce este soli- 

daritatea ? Este rsspunderea mutuală a proprietari- 

lor, în cas când anuităţile nu sar plăti de câtre de- 

pitorii cei răi şi când sar slei şi fondul social şi 

cel de reservă spre a plăti acel deficit. . 

«Ni sa:dis de un:orator, că, atunci când ar fi să 

se aplice .solidaritatea, adică să se facă contribuţia 

între societari,. acesta ar fi liquidare. Mare erore ! 

Ce are a face licquidarea cu solidaritatea ? 

«lntrun cas dat, o conțribuţiune Sar face între 

toţi .asociaţii, pentru a plăti nişte deficituri cari s'ar 

ivi în casa socială. Apoi acest cas semă&nă el cu a- 

cela când se vinde t6tă starea societăţii, când ea se 

desfiinţeză, când adică se liquideză ? 

«Apoi, nu este biie ca asupra unor asemenea 

fapte să consultăm şi istoria? Ei bine, luând istoria 

societăţilor din Germania vom vedea, dacă proprie- 

tarii ati fost espuşi să- plătescă în asemenea casuri, 

vom vedea ce pericole ai eşit din solidaritate».
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«D. Josseau, o autoritate atât'de mare şi care s'a 
ocupat cu studiele făcute în Germania de către su- 
vernul frances în privința institutelor de credit fun- 
ciar, ne spune că: «responsabilitatea mutuală a îm- 
prumutaţilor: produce în Germania două escelente 
efecte : ântâiu, ea inspiră încrederea capitaliştilor şi 

_favoriseză, ast-fel, circulaţiunea scrisurilor funciare ; 
apoi, ea crează între asociaţi .o privighere reciprocă 
care devine o garanţie pentru sinceritatea estimaţiu- 
nilor. Se adaogă, însă, că acestă solidaritate a rămas 
literă: mârtă şi că nu este un singur 'exemplu cu să 
se fi esercitat de către o societate o urmărire -contra 
unui proprietar liberat de propria. sa' datorie prin 
plata tuturor anuităţilor» .: 

Nu erai dar de loc întemeiate temerile acelora cari 
se ingroziai' de solidaritatea stabilită prin proiectul 
de lege pentru proprietarii imprumutaţi... Ete erail cu 
atât mai puţin întemeiate,-cu cât se: prevedea 'crea- 
rea unui capital: de reservă. Tot atât de heintemeiate 
erau şi obiecţiunile ce se făceaii contra unităţii şi privilegiuluj societăţii. : . - : | Apărătorii proiectului de lege putură, cu înlesnire, să le combată. In adevăr, e: demonstrară că: nici nu putea fi vorba de privilegii, de monopol într'o aso- ciaţiune de proprietari care n'avea de făcut nici un act de speculaţiune. | ee Cea ce se numia: privifegii, era dreptul ce se da unei instituțiuni de a emite numai ea scrisuri fun- Ciare şi de a controla estimati 
tecat ; 'şi acest drept nu .si 
vid, unui speculant, ci constitui 
mutuală a tutulor proprietari 
robescă proprietăţile lor 
„Dacă în Germania esist 

Clare, acesta se dator 
ticulare. Acele instit 

şi să le ridice val6rea. 
a pluralitatea creditelor fun- a unor împrejurări cu totul par- uțiuni s'ai format în Germania
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gradat şi 'cu timpul, după trebuinţele fie-cărei loca- 

lităţi: Ele s'a constituit, -ăntăiii, în favorea marilor 

propristari, a seniorilor feudali şapol şi-aii schimbat 

caracterul, şi ati devenit instituţiuni populare. Era cu: 

atât mai natural, acolo, ca fie-care provincie să'şi. 

formeze creditul s6ii special, cu cât, mai aies în acea 

epocă, între provinciele germane exista diferinţe în-: 

semnate de legi, de trebuințe, de moravuri şi chiar 

de religiune. Acest sistem, apoi .s'a continuat prin: 

tradiţiuui căci el se practica de pe la 1770. 

Dar la noi nu exista aceleaşi molive pentru adop-. 

-tarea aceluiaşi sistem. Nu aveam nici aceeaşi diver- 

sitate' între -provincii, 'nici - aceleaşi “necesităţi locale 

şi economice, nici tradițiunea. | 

Pentru ce dar să se admită pluralitatea care n'ar 

avea. de resultat de cât a slăbi instituţiunea ? 

Scopul ulterior. al .unei instituţiuni de credit fun-:. 

"ciar este de a îulesni proprietarilor bani eftini şi cu 

termen lung. Pentru u atinge acest scop trebue a se 

pune. scrisurile fuxaciare emise de societate în aşa de 

bune condițiuni. în căt să se scompleze cu preţurile 

cele mai avantagi6se ; şi aceste preţuri nu se pot găsi 

de cât acolo unde sunt cei mai inulţi cump&rători, 

in punctul'central al ţerei pentru operaţiuni, în Ca- 

pitală. De - 

Pe lângă acestea, pentru ca scrisurile fonciare să 

fie căutate, mai era nevoe a li se da o nouă garan- 

"ţie prin sporirea numărului proprietarilor asociaţi.. 

Se scie,: dicea unul din apărătorii proiectului de 

lege, -că un zapis sau 0 poliţă -care are :garanţia a. 

dece persoane solvabile are mai mult credit de cât: 

când are garanţia numai a cinci persoane tot solva- 

„bile. i 
Aşa dar,: prin: înmulţirea institutelor,. prin admite - 

rea pluralităţii lor nu se făcea de cât a se micşora . 

,
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creditul scrisurilor. funciare şi a se împedica nego- 

ciarea lor cu inlesnire.! " 

«In adevăr, observa d. Vasile Boerescu, noi nu a-: 
vem o mare mişcare de schimburi în oraşele noastre; 
pentru ca .scrisurile funciare să se pstă scompta cu 
adevărata lor valoare. Nici Iaşii, nici Craiova, unde. 
se cere a se “mai face asemeni instituţiuni, nu.po-. 
sedă o aşa mişcare. Bucurescii singuri ar avea o Miş-- 
care mai mare; dar, şi aci slăbiți negociarea prin di-- 
visiunile ce aţi admite. Negociarea acestor titluri pe. 
pieţele n6stre interidre are să fie slabă şi scrisurile 
nu vor căpăta adevărata lor val6re. 
„«Dar să mergem mai departe; ţinta n6stră a tutu- 
lor este să întindem' cercul “negociărilor scrisurilor 
noastre, să facem. adică ca ele să. se scompteze şi 
afară din ţeră, să facem ca .aceste titluri să se potă 
negocia şi la Viena şi la Berlin. 

«Vă întreb, acum, “dacă aceste scrisuri funciare ar 
emana de la trei sorginţi diverse: :Bucuresci, Craiova 
Şi Iaşi, daca ele ar avea absolut acelaş credit şi ace- 
laşi scompt ? " 

«Acesta nu o cred. | | N 
- «Fie-care grup de scrisuri işi va avea creditul săi 
particular; scrisurile funciare ale asociaţiunii din Cra- 
iova, unde vor figura numai proprietari din cinci ju- 
deţe o să aibă mai puţin credit .şi mai mic. scompt 
de cât scrisurile din Bucuresci Şi laşi unde asocia- 
țiunea va fi mai pntinte prin numărul .asociaţilor. 

«Ce va resulta 'din -această. variâtate' de Credit ? Va 
resulta că fiă care cumpărător de serisuri, ori din 
intru) ţ&rii ori din:afară, când va voi să cumpere tit- luri funciare, va: trebui, mai. nainte de tote, să. se informeze de unde provin acele scrisuri ce i se pro- “pun; şi, dacă scrisurile funciare vor fi ale asociaţiunii 
din Craiova, va trebui să examineze care este cre- ditul acelei asociaţiuni, dacă ele: vor fi ale asocia-
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ţiunii de la Iaşi ori Bucuresci, asemenea. Cu un cu- 

vint, cumpărătorii de titluri vor trebui să se -infor-. 

meze de creditul particular. al fiă cărei asociaţiuni şi 

vor oferi pentru scrisuri un preţ potrivit cu credi- 

tul ce are asociaţiunea de unde ele emană. Apoi, 

sciți, ce va: să dică a pune pe fie-care cumpărător în 

necesitate d'a se informa, d'a esamina creditul fiă-. 

cărui institut ? 

„ «Aceasta. va să gică a a “i crea o imensă dificultate 

care va face pe malţă să renunţe la cumpărare şi care 

pria urmare va micşora valorea acestor titluri. 
«Şi dacă acâstă dificultate este incontestată şi po- 

sitivă pentru cumpărătorii din ţară, cari mai mult 

seii mai puţin cunosc localităţile, cât are să fie de 
reală pentru cumpărătorii din străinătate .cărora se 

presintă nu un litlu provenit de la un stat in ge- 

neralitatea sa, ci titluri particulare din localităţile. 

„acelui stat. 
«Străinul din Viena ori Berlin va trebui şi el să 

examineze creditul particular al fie-cărei asociaţiuni. 

Dar putea-va să o facă? M8 tem. că nu, şi 'mie 

tâmă că veţi depărta mai pe toţi străinii, şi în fapt 

mai aţi face imposibile negociarea acestor. titluri pe. 

piețele străine». 
Adversarii proiectului de lege simţiaii că lovitu-. 

rile îndreptate contra lui erai zadarnice : căci tote 

obiecţiunile lor eraii nimicite de cele mai temeinice. 

argumente. Ei incercară să-l scâţă cel puţin pentru. 

moment, din deshaterile. Camerei, cu speranța că, 

„cu timpul, se putea schimba curentul puternic ce. 

_se formase atât în eră cât şi în Cameră în fav6-, 

rea lui. 
In acest scop, domnii N. C. Aslan, M. Cornea,. 

N. Mavrocordat, Gr. Costache, Vasile Vlădoianu, A. 

Mavrocordat, D. Cornea şi C. Văleanu, depuseră pe. 

piuroul Camerei următârea propunere :
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“ sCamera : decide a se numi o comisiune de 13 
deputaţi din sinul s&ă pentru a face un'studiii com- 
paraliv asupra: diferitelor sisteme şi propuneri de 

credit funciar, presintate saă cari se vor presinta şi 

a'i propune în scurt timp un raport care să conţină 

soluţiunea cea mai bună .pentru interesele proprie-: 
tăţii funciare». - ” 

Acâstă propunere conţinea nu numai lepădarea' 
proiectului de lege, dar şi:un vot de blam pentru 
-membrii comisiunii cari esaminase  cestiunea şi 'şi! 

făcuse raportul: Ea era: de natură a indispune şi mai 
mult Camera contra celor ce o fâcuse. Pusă la vot. 
ea fu respinsă'cu o majoritate sdrobitâre. 

La 1 Martie 1873, pe la finele şedinlei, după o 
disculiune generală care a ţinut patru ile şi a ocu-: 
pat patru şedinţe întregi ale Camerei, se puse la 

voi. luarea: în considerare a proiectului de lege care 

se admise cu 83 voturi din 96 votanți. Cei ce com-.. 
bătuseră proiectul nu remaseră de cât în numărul 
fatal de 13. .. Să | o 

A doua qi, la 2 Martie se incepu discuţiunea pe 
articole. Articolul ântâii dede nascere la vii desba- 
teri şi se reincepu' o nouă discuţiune generală asu- 
pra cestiunii d'a se sci daca trebue meunţinulă uni-! 
tatea sau să'se' admită pluritatea creditelor tunciare. 

. Preşedintele consiliului de Miniştrii, de pe atunci, 
d. Lascar Catargiu, declară că face cestiune : mini-!. 
sterială dacă se va admite! unitatea. Se propuseră 
mai multe amendamente în sensul pluralităţii pe 
care fu silit să o primâscă şi d. Vasile Boerescu, : 
insă numai cu condiţiunea ca în timp de 10 ani să 
nu se potă forma cu aceleaşi drepturi şi privilegii 
credile funciare de către asociaţiuni de capitalişti. 
După cum observa d-sa, cu drept cuvint, capitaliştii 
fiind speculanți, n'aveau să se dea în lături de la 
NICI un sacriticii, pentru a rădicaă la început val6rea'



scrisurilor lor funciare, ca să deprecieze pe acelea 
ale asociaţiunilor proprietarilor. 

Odată discreditate scrisurile funciare ale asocia- 
țiunilor proprietarilor, aceştia n'aveau de cât să 
liquideze, şi, atunci capitaliştii, remaşi stăpâni pe si- 

tuaţiune, nu mai erau opriţi de nici o pedică în es- 
ploatarea proprietarilor după placul şi voinţa lor. 

Preşedintele Consiliului de Miniştrii, însă, nu ad- 
mitea un privilegii atât de îndelungat, după d-sa, 
numai în interesul. esclusiv al asociaţiunii proprieta- 

rilor şi cerea să fie mărginit la doui ani. | 
Fiind-că, diferitele amendamente propuse nu con- 

cordâii între ele şi nu se putea da o redacţiune 
lămurită articolului ântâii, domnii Vasile Poerescu, 

Mihail Cogălniceanu şi (&. Vernescu, formulară dis- 
posițiunile art. 1 în sensul pluralităţii care se ad- 
miseră de' Cameră. Dar, de şi prin acest art. 1 se 

autorisă formarea a ori câtor instituţiuni de credite 
funciare pe basa asociațiunii proprietarilor impru- 

mulaţi şi cu privilegiii exclusiv pe termen de 10ani, 
în articolul privitor la subvenţiunea ce se acorda de 
stat, nu se'primi participarea la acea subvenţiune 
de cât numai pentru institutele de credit formate în 

Bucuresci, Craiova şi Iaşi. 
La art. 2 din proiect, după un amendament pro- 

pus de d. Mihail' Cogălniceanu şi alţii s'a primit ca 
in asociaţiunea proprietarilor rurali să nu intre şi 

proprietarii urbani, ci aceşti din urmă să-şi tormeze 

o asociaţiune deosebită pentru creditele ce vor voi 

a înfiinţa. 
aNu pot, dicea d. Mihail Cogălniceanu, nu pot nici 

odată să primesc. ca eu cu moşia mea, care este un . 

vecinic şi neclintit gagiu, să fii solidar şi pentru 

împrumuturile acordate pe case mai mult sait mai 

puţin solide, espuse de a fi nimicite de foc, de cu- 

tremure şi de vechime.»



A. 

Pe lângă aceste modificări esenţiale se mai primiră 

“si altele de detaliu. | 

Aşa sa mai micşorat quantumul de reţinut pentru 

capitalul social, s'aii mai scădut cheltuelele de ad- 

mninistraţie; sa redus -dobânda de la 8%, la 7%, 

sau suprimat formalităţile pentru purga ipotecilor 

legali, sa mărginit dreptul societăţii .d'a concura la 

vindarea unei moşii ipotecate ei numai pină la suma 

creanței sâle în capete, dobindi şi: cheltueli; sa dat 

dreptul debitorului urmărit pentru întregul capital 

d'a obţine scoterea din vindare a moşiei sele, plă- 

tind uumai anuităţile cu dobindile şi cheltaelele da- 
torite pină la di. 

Alte multe amendamente sait propus şi sai dis- 
-cutat; dar ele nu aii fost primite de Cameră şi pai 

avut de resultat de câta prelungi discuţiunea pe 

articole care a ţinut aprâpe opt dile. 

In sfirşit, la 9 Martie 1$73, după un patriotic dis- 
curs rostit de d. Dimitrie Ghica, discuțiunea sa în- 
chis şi punendu-se la vot proiectul de lege în total, 
el sa admis cu 72 de voturi din 98 votanţi. 

Inaintat Senatului, abia la 25 Martie el fu pus în 
discuțiunea maturului corp. Aci păreaii îndreptate 
tâte puterile şi silinţele acelora cari voiaă să înlă- 
ture proiectul şi să favoriseze asociaţiunea capita- 
liştilor. La început se credea că isbânda le era a- 
sigurată. În adevăr, comisiunea alssă de Senat, în 
majoritatea ei era defavorabilă proiectului de lege. 
Compusă din domnii Theodor Veissa, Nicolae Biţ- 
coveanu, Nicolae Laliovary, general Solomon şi G. 
Stănulescu, ea alese de raportor pe d. Nicolae Bil- 

- Coveanu. Minoritatea comisiunii represintată de dom- 
nit general Solomon şi G. Stănulescu, 'şi făcu opiniune 
separată pentru susţinerea proiectului de lege, aşa 
cum îl votase Camera. 

Majoritatea prin raportorul s&ii presinta Senatului
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o iucrare prin care se modifica cu totul, în părţile 
cele mai esenţiale, proiectul de. lege. Aşa, pentru a 

da un.exemplu de tendinţele. majorităţii comisiunii, 
la art. 1 în care se prevedea că numai asociaţiunile 

de proprietari să se bucure de privilegiele acordate 
şi acâsta în -timp de 10 ani, se adăogase de majori-. 

tatea comisiuhnii Senatului următârele cuvinte : afără 

a se esclude prin acesta Indințarea de credit funciar 
de capitalişti.» 

Acest amendament schimba cu totul sistemul pro- 

iectului de lege şi tot în acest sens eraii mai tote 
amenaamentele. . | 

Majoritatea comisiunii Senatului. mai era sprijinită 

şi de d. Ministru. al Justiţiei, Manolachi Costachi, 
care lăsa să se vadă părerea sa de rău că în Ca- 

meră nu reuşise a impune părerea d sâle în acestă, 

privinţă. 

__ «Ne-am supus votului Camerei, gicea d-sa, dar nu 
ne trataţi de anti-naţionali când vă cerem în intere- 

sul proprietăţii libertatea .asociaţiunii şi concurenta. 
«Lăsaţi libertate pentru toţi şi. concurenţă. P 

Acei cari cu înverşunare combăteaii proiectul de 

lege şi susțineau cu stăruinţă amendamentele cari îi 

schimbaă cu totul natura lui, eraii d-nii Nicolae Biţ- 

coveanu şi Teodor Veissa, acest din urmă avocat al 

Băncei României. . 
__Ore întregi şi în diferite rinduri ținură lupta. cu o 

stăruinţă vrednică de o causă mai bună. . . 

Din fericire, apărătorii. nu lipsiaii - proiectului de 

lege. Cu aceiaşi energie, dar cu mai multă cunoscinţă 

de cestiune şi mai mult patriotism, domnii lon Ghica 

şi Alexandru Orăscu sprijiniți de a-nii G. Gherman, 

I. Manu, Petru Lungeanu şi lon Deştiă, nimiciră si- 

linţele acelora, cari voiau să dărime din temelia ei 

acestă instituțiune naţională, acelora „cari refusaii
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acesteia tot ce eraii gata a acorda instituțiunei străine; 

pe care o susţineail. | | 
Ţ6te amendamentele propuse cădură unul câte unul. 
Tot aceiaşi sortă avu şi propunerea fâcută de d. 

Nicolae Racoviţă. d'a se scurta termenul privilegiu- 

lui de la 110 ani la 2 ani, de şi acâstă propunereera 
susținută cu slăruință de d. Preşedinte al Consiliu- 
lui de Miniştri. 

D. Lascar Catargiu ca să asigure pe d-nii Senatori 
că prin acestă modificare nu'ise întârzia punerea în 
aplicare a legii, le dicea:. 

«Asupra fricei care ai unii din d-nil Senatori că 

nu se va mai putea complecta Camera, eii cred că 

nu pot îi aceste temeri,. căci din apelul nominal 
care sa făcut 'la Cameră s'a constatat că sunt destui 
„domni Deputaţi şi la cas când n'ar fi, noi ne anga- 
giăm prin telegrat să "i insciințăm şi daca s'ar face 
modificarea acesta, ei cred că Camera ar putea să 
delibereze: asupra acestei legi». 

Se demonstră însă de d. l6n Ghica că mărginirea 
privilegiului la doui ani era paralisarea operaţiunilor 
societăţii chiar de la inceput. 

«Daca priimiţi ca să:mărginiţi termenul la doui 
ani, dicea d. I6n Ghica, acesta nu se pote numi de 
cât o protecţiune ilusoriă ; şi atunci vă declar şi eu. 
ca şi d. Gherman, că naţi tăcut nimic şi că aţi o- 
morit acestă instituţiune chiar de la nascerea el. 
Daca voiţi însă să faceţi ceva, dacă voiţi să vedeţi 
tote resultatele cele bune precum şi cele rele ale 
acestei instituţiuni, atunci daţi-i protecţiunea. de 10 
ani şi numai atunci va avea tâte şansele să reuşâscă. 
Rog dar, pe onor. d. Ministru de: finanţe să ia în 
consideraţiune acestă cestiune şi să primâscă pro- 
tecțiunea de 10 ani; căci în doui ani: societatea nu 
va avea timpul necesar pentru a se face cunoscută. 
Ca să fie cunoscute în străinătate hârtiele: scle va fi
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nevoiă de ore-care timp. Sciţi că a trebuit să trecă 
câţi-va ani, pentru ca hârtiele nâstre de stat să fie 

primite şi să aibă un curs mai bun».. 
Tote amendamentele majorităţii comisiunii find 

respinse, proiectul de lege cu statutele lui, ast-fel 

cum se votase de Cameră, se puse la vot, în diua 

de 29 Martie şi se primi în aplausele majorităţii Se- 

natului cu 27 voturi din 43. votanţi. 

In urmă, legea şi statutele Creditului fonciar fură 

promulgate prin Decretul domnesc cu No. $27 din 

5] Aprilie 1873, publicat în Monitorul Oficial cu 
No. 78 din S/, Aprilie 1873. 

VI. 

Indată după promulgarea legii şi a statutelor, con- 

„form art. 3 din lege, se institui un comitet compus 

din Ministrul Finanţelor, preşedintele Adunării De- 

-putaţilor şi un vice-președinte al Senatului. 

Acest comitet care 'şi avea biuroul s&i lu Mini- 

sterul de Finance făcu apel prin Monitorul Oficial la 

toţi proprietarii teritoriali din România ca să se aso- 

cieze pentru constituirea Primei Societăți de Credit 

funciar român. 

După aliniatul 3 din acel articol, era destul pentru 

„constituirea Sdcietăţii ca să se inscrie 60 proprietari 

tunciari cu un capital de imprumutat de ce! puţin 

3.000.000 lei, în proprietăţi constate de către comi- - 

tet valabile pentru acest capital, prin rolurile impo- - 

sitului funciar al Statului. 

In mai puţin de două luni de dile se inscrisese 

la comitet 136 proprietari cu cereri de împrumutare 

pentru 5.913.372 lei şi cu proprietăţi a căror valdre, 

calculată cu 15 ori venitul, după rolurile de impo- 

site, se urca.-la 96.146.493 lei 30 bani. 

Era cu mult mai mult de cât cerea legea ; şi ast-
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fel la 1/, lunie 11873 se constitui «Prima societate 
de credit funciar român din. Bucuresci».. „: 

Conform art. 3% din stâtute, societarii constituiți 
procedând la compunerea primului consilii de ad- 
ministraţie,: aleseră pe următorele opt persâne: 

D-nii Brătianu lon C. 
» Cantacuzino George Gr. 

Calinderu Lazăr: 
Ghica -Dimitrie. Gr. 
Ghica Ion 

. Gherman George 

» Vernescu George 

»  Xantho Mihail | 
Membrii consiliului de administraţie întrunindu-se, 

trebuiră, conform art. 39 din statute, să numescă 
dintre dânşii un preşedinte şi un vice-preşedinte; şi 
preşedenţia fu încredinţată d-lui George Gherman ; 
jar ca vice-preşedinte se alese d:. G. Gr. Cantacu- 
zino. | 

După acâstă alegere a preşedintelui şi a vice-pre- 
şedintelui, d. G. Vernescu îşi dete demisiunea. D-sa 
fu înlocuit de consiliul de administraţie, cu domnul 
Dimitrie A. Sturdza, în virtutea aliniatului 9 al art. 3 
din statute, care dă drept administratorilor aleşi, în 

„_cas' de moarte sai demisiune a unuia dintr'enşii, să'l 
inlocuiască pentru timpul cât mai rămăsese să func- 
honeze. 

: 
D. Ion Ghica fu delegat ca Director al Societăţii de 

către consiliul de administraţie ; : iar q. Dimitrie A. 
Sturdza, care fusese în Germania ca să studieze de aprope şi în detalii modul de funcţionare al socie- aie de eră ei d atol arena i ) » Ocupă locul.de sub-direetor. 
a. Diac eL,Eavernului pe lângă societate fa numit 

» Care Inptase. în Cameră contra 

gg
 
g
s
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sistemului de credit basat pe -asociaţiunea proprie- 

tarilor. | 

Societatea abia începuse să funcţioneze, căci, în 

realitate, prin Decembrie 1873, a început, in Mod re- 

gulat operaţiunile sele şi, în Camera Deputaţilor se 

anunţă de d. Manolache Costache o interpelare d-lui 

ministru de finance, în privința modului de consti- 

tuire şi funcţionare al societății 

Această interpelare fu desvoltată in şedinţa Adu- 

nărei Deputaţilor de la 13 Fevruarie 1874. Interpela- 

“torul de şi declară că obiectul interpelării s6le era 

articolele 11, 3 din lege şi tote cele-l-alte articole cari 

se referea la acestea, în realitate însă prin ea se re- 

venea indirect, din noă, la discuţiunea atât de pre- 

“lungită în Cameră asupra sistemului de credit fun- 

'ciar admis prin 'lege şi se căuta a se discredita in- 

stituțiunea încă de la formarea ei. 

D. Manolachi Costachi se incercă să dovedescă că 

societatea nu fusese legalmente constituită şi că tote 

actele sâle şi prin urmare şi serisurile funciare emise 

de densa erai nule -şi fără valore. 

N'a fost legalmente constituită societatea, după d-sa, 

de dre-ce legea cere pentru constituirea. ei, ca GU 

proprietari să fie împrumutaţi cu ipotece înscrise în 

regulă ; şi acâstă . disposiţie a legei nu s'a observat, 

“căci a fost destul ca un număr de, proprietari să se 

inscrie la comitetul de la Ministerul de finance pen- 

tru ca să se declare societatea constituită. 

Apoi nici membrii consiliului de administraţie n'a- 

'veaii dreptul să funcţioneze, . fiind aleși de proprie- 

tari cari nu erai societari în înţelesul . legii şi nici 

nu depusese la societate lilluri de proprietate pen- 

tru o valoare de cel puţin 15,000 lei. - 

«Nici acuma, qicea d. Manolachi Costachi, după 

G luni de la pretinsa constituire, societatea nu are 

capitalul cerut de lege pentru constituirea ei, căci
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abia a emis scrisuri funciare de 374,000 franci, ceea 
ce o pune în imposibilitate de a convoca şi adunarea 
generală care trebue, negreşit, după lege, să se în- 
trunească în Martie. 

«Noi suntem chemaţi, dicea d. interpelator, a con- 
Stata acestă stare de lucruri cu atât mai mult că, în 
acea lege este angagiată şi responsabilitatea Statului, 
fiind că, cu ocasiunea discuţiunil legii, s'a presentat 
un amendament prin care se dicea că nici odată res- 
ponsabilitatea Statului nu va fi în joc şi acel' amen- 
dament a cădut cu un vot. Ei dar astădi sunt in drept să constat starea de lucruri actuală şi să iai 
act de densa, pentru ca in momentul oportun să mă 
pot apăra». 

In acest scop, a depus la biuroi următârea mo- 
țiune: cAdunarea luând act că, capitalul social pre- vedut la art. 3 nu este incă constituit, trece la or- dinea dilef» 

Atât interpelarea cât şi moţiunea dovedeaii că duş- manii societăţii nu esitai d'a întrebuința ori-ce mij- l6ce pentru a o compromite şi a'i împedica reuşita ei. D. Ministru de finance, insă, în r&spunsul sti re- duse Ja justa lor' valore acusaţiunile neintemeiate făcute constituirii societăţii. D. Mavrogheni arată că n'a fost nici o abatere de la lege ; căci art. 3 invocat de interpelator, nu cere de cât ca 60 de proprietari Să vie să se înscrie declarând că vor să facă parte din socielate cu un capital determinat de lege şi ga- raântat în moșii, al cărui venit să fie luat după rol; cea ce s'a şi făcut.: 
Observă că legea. are. doue Părți, are mai ântâiă partea provisoriă şi partea definitivă. Partea provi- soriă, după spiritul legii cuprinde ântâiă numirea comitetului, al doilea inscrierea şi constatarea bunu- rilor înscrise după rol şi al treilea numirea primului Consilii de administraţie.
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Prin urmare cestiunea trebuia judecată după aceste 

disposiţiuni provisorii, iar nu după cele definitive, 
căci acelea nu se puteau aplica în specie. 

Ministrul relevă erdrea făcută de interpelator când 
a susținut că trecuse şese luni dela constituirea so- 

cietăţii şi nu se emisese de cât 374,000 lei în scrisuri 
fonciare ; ii aduse aminte că, după lege, creditul fun- 
ciar trebuia să începă a funcţiona în termen de şese 

luni de dile de la prima lui constituire. Aceste şese 
luni espirând in Decembre, societatea nu a început 

a funcționa regulat de cât în lanuarie' şi ast-tel în- 
tr'o 'lună a emis scrisuri funciare: de 374,000 lei 

şi eraii cereri în studiu pentru 1,570,000 lei. D. Ma- 

vrogheni termină, apoi, cu aceste cuvinte: «Domnii 
proprietari cari sunt impacienţi că nu ai putut do- 
bândi un' mai mare resultat, pînă astădi, să renunţe 
la acusaţiunile pe cari le-aduc şi guvernului şi Cor- 
purilor legiuitâre, şi să nu dqică că dacă nu eraa- 
-cestă lege, astădi puteam să avem un credit fun- 
ciar format de capitalişti, care ar fi fost mai folosi- 

tor. Nu trebue să ne facem ilusiune, căci, dacă ne 
vom arunca ochii asupra crizei mari care de atâta 

timp bântue piețele Europei, ne vom convinge că 

dacă dedeam acâstă concesiune unei asociaţiuni de 

capitalişti, astăzi ar. fi fost căzută», 

Domnii Nicu Ceaur Aslan şi Vasile Pogor, asoci- 

indu-se la moţiunea propusă de d. Manoiachi Costa- 

chi, susţinură, mai cu aceleaşi argumente, că art. 3 

din lege n'a fost aplicat la constituirea societăţii, că 

creditul funciar opera pe nişte declaraţiuni nule, şi 

că el nu putea emite hârtiile sele de cât după ce se 

vor fi constituit în regulă ipoteci de 3 mili6ne. 

Nică unul, insă, din argumentele invocate nu era 

'sprijinit pe litera sau spiritul legii. după cum le de- 

monstrară domnii miniştri de: externe şi de lucrări 

publice şi d. Dimitrie Gr. Ghica. D. ministru al lu-
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crărilor publice, ca să le dovedâscă că n'a intrat: în 

intențiunea legiuitorului ca să fie de la început ipo; 

teci constituite în regulă de trei milioane pentru for 

marea societăţii, între alte argumente, aduse unul 

peremptoriii tras din art. 44 din lege combinat cu 

art. 80 din statute. Art. 44 dice că una din atribu- 

țiunile consiliului de administraţie. este şi numirea 

directorului şi art. 80 din statute dispun .că ori-ce 

contract. de împrumut trebue să fie semnat de direc- 

tor împreună cu împrumutatul.. Unde era directorul 

şi consiliul. de administraţie la constituirea socie- 

tăţii? După art. 3+ din statute trebuia mai ântâiui să 

fie înscrişi. G0 de proprietari, şi aceştia aveau să nu- . 

mâscă consiliul de administraţie, care, la rindul săi, 

numia pe director. Cum să existe director înainte 
de a fi un consiliu de administraţie? 

«Vedeţi, dicea d. Ministru al lucrărilor publice, că 
argumentaţiunea d-lui Epureanu şi a acelor ce sus- 
ţin moţiunea sa, nu se rezemă pe nici o basă seriosă, 
şi că inscripțiunile ipotecare nu puteaiă' fi efectuate 
la constituirea chiar a societăţii. | | 

«In cât privesce tema de nereuşită a societăţii, d. 

interpelator trebue să cunoscă că pe fie-care di ce- 
rerile de împrumutări se înmulţesc. Dou6 case pu- 
'ternice şi avute, Eforia spitalelor şi societatea Dacia, 
s'au înscris ; deja pentru un milion de lei noi, pri- 
mind a scompta scrisurile fonciare cu 80 suta. 

«Sunt. particulari şi capitalişti cari deja cer titluri 

ca să le scompteze cu 820%/. Şi, când avintul este 
dat, când semne generale de incredere se manifestă 

pe fie-care qi din partea publicului român către o 
instituţiune jună şi. plină de viitor, tocmai atunci, 
Vine d.. M. Costachi, prin nişte argumente cari sunt 

„arguţii, să discrediteze acestă societate. Ei bine, cred 
că d-sa nu va reuşi». 

Şi, avea dreptate d. ministru al lucrărilor publice,



când credea ast-fel; căci Camera respinse moţiunea 
„d-lui Epureanu şi primi următârea moţiune presen- 
tată de d. Gr. Lahovary şi alţii: 

«Camera, în urma interpelării d-lui Manolachi Cos- 
tachi, ascultând explicaţiunile date de guvern şi pă- 
“trunsă că aplicaţiunea legii creditului funciar 's'a fă- 
cut în spiritul ei, trece la ordinea dilei.» 

Acest act patriotic al Adunării: deputaţilor întări 
şi mai -mult pe representanţii societăţii creditului fun- 

ciar,. în silințele neobosite ce'şi daii ca să'i asigure 
prosperitatea şi să dobândescă . increderea pabiioă 

pentru efectele s€le. 
Toţi membrii administraţiunii se întreceaii în mun- 

ca ce fie-care işi da pentru-a face ca societatea să 
mergă înainte cu paşi siguri. 

Cu mijloce modeste la început, ea nu putea avea 
de cât un personal restrâns. Pe lângă Direcţiune, nu 

era „de cât un comptabil, un registrator-archivar, 
câţi-va copişti, un casier şi funcțiunea de avocat am 

avut ondrea să'mi fie încredințată mie. 

Administraţiunea. nu *şi mări personalul şi nu "şi 

întinse cheltuelele de cât incetul cu încetul şi în m&- 

sură cu trebuinţele ce se simţiau. 
Cu tâtă via dorinţă ce avea de a înmulţi cât mai 

muit numărul. societarilor şi a realisa cât mai multe 

împrumuturi pentru consolidarea societăţii, adminis- 

traţiunea, însă, nu perdu un singur moment din ve- 

dere, că cea ce asigura mai mult esistenţa ei dura- 

bilă şi făcea să "i crâscă creditul, era soliditatea ipo- 

tecelor pe basa cărora ea emitea efectele ssle. De 

acea, ea a căutat, înainte de tâte, ca estimaţiile să fie 

seri6se şi să dea adevărata valdre a proprietăţii ofe- 

rită ca ipotecă, ca titlurile de proprietate să fie la 

adăpost de ori-ce critică şi sarcinele după moşii să 

fie stinse în: regulă, pentru.a nu i se discuta nici odată 

-primul rang al ipotecej sele.
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Rigorea şi scrupulositatea cu cari se esaminai do- 
cumentele şi se cercetai sarcinele păreau, la început, 

unora străgâniri r&ă-voitâre ; dar cu timpul se vădu 
că esigențele administraţiunei nu erai de cât nişte 
juste măsuri ce' lua în interesul societaţii şi chiar al 
proprietarilor. | | 

De câte ori, pentru a nu se respinge cererea de 
imprumutare a vre unui proprietar ale cărui acte e- 
rau neregulate, nu s'a dat din direcţiune formulare 
şi consilii pentru îndreptarea vicielor din acte şi pen- 
tru stabilirea dreptului de proprietate în mod necon- 
testabil. E | | i 

Pentru a obţine titluri de proprietate în regulă, ad- 
ministraţiunea tot-d'a-una s'a grăbit a oferi concursul 
său. 

Apoi pe la Tribunale pentru căutarea sarcinelor Şi 
desființarea lor, câte. dificultăți. n'au fost de învins. 
Pe la multe tribunale registrele erati r&ă ținute, fără 
„un repertoriu: alfabetic care să înlesnâscă cercetările 
şi trebuia, de multe ori, esaminate registrele de in- 
scripţiuni şi transcripţiuni, foie cu foie, şi acesta pe 
30 ani. 

Pentru inscripţiunea ipotecelor societăţii, în mod 
regulat, câte silințe n'a trebuit să se puie. rau u- 
nele tribunale cari, în contra legii, confundaii auten- 
tificarea cu inscripţiunea şi nu voiau să înțel6gă că 
legea, fiind aceiaşi pentru t6tă ţâra, trebuia aplicată 
pretutindenea în spiritul şi litera ei. 

In măsurile de constrângere pe cari administraţiu- 
nea era nevoită să le ia contra debitorilor în întâr- 
diere cu plata anuităţilor, cât de dificilă nu 1 era 
sarcina Şi de câtă cumpănire nu avea nevoiă! 

sul cocietaţie e tre a - ali Doe so a interne rizore Denru a să As aplicarea mâsurilor de 
a nu “și putea indeulii iă adusă in posiţiunea de 

3 plini angajamentele faţă cu deten-
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torii de scrisuri fonciare ; pe de alta, nu trebuia să 

uite că societatea fiind. făcută'în interesul proprie- 
“tarilor, scopul ei nu era d'a "i espropria de la cea 
d'ântâiu abatere de' la contract. Mai trebuia, în fine, 

să ție compt şi de obiceiul înrădăcinat în țară, dea 
nu .se îndeplini cu punctualitate şi la timpul hotărit 

obligațiunile contractate. | 
Condusă de aceste diverse consideraţiuni ea usă 

cu cumpătare de rigdrele legii, fu cât se putu de to- 
lerantă, dar, numai pină acolo, pină unde interesele 
societăţii nu eraii în pericol. e 

Cu o muncă neobosită, cu o persistenţă care în- 
covoia ori ce: resistenţă, cu 'tact şi cu prudenţă se 
putu obţine acele resultate fericite cari făcură tă- 

ria societăţii. | 
In opt ani de la înfiinţarea ei, după bilanţul din 

sera de 30 lunii stil noi anul 1881, ea emise scri- 
“suri fonciare 70%, pentru o val6re de 6%,210,200 lei ; 
şi aceste efecte, pentru cari, la început, se credea 

de adversarii societăţii că n'aii să găsâscă cumpe&ră- 

tori, ajunsese să se negocieze, în August 1881 pe 
cursul de 102 lei 9% în aur, şi cursul lora conti- 

nuat a cresce pină a atins şi cifra de 108 lei 9, în aur. 

Acestă urcare a cursului efectelor Societăţii era 

dovada cea mai 'necontestată de soliditatea institu- 

țiunei şi de buna administrare a intereselor ei. 

VIL 

Creditul societăţii fiind pe deplin stabilit şi asigu- 

rat, cursul scrisurilor 7%, ajungend peste pari, Con- 

siliul de administraţie crequ că venise timpul să 

scadă dobânda serisurilor funciare ; şi decise a nu 

se emite'de la 1 Iuliii 1881 de cât: scrisuri funciare 

3 la sută. Acestă nouă emisiune fu bine primită de 

public, căci nouile scrisuri funciare 5%, în Decem- 

bre 1831 se negociară pe 90 la sută în aur, adică pe.
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un curs mai urcat cu 10%/, de cât cursurile scrisu- 

rilor funciare 70/9 din Decembrie 1872. 

Consiliul de administraţie se gândi a face și pe 

vechii împrumutaţi să beneficieze de scăderea în 

dobândă a scrisurilor fonciare, prin convertirea ve- 

chilor împrumuturi 7/9 în 5%; şi în acest scop pro- 

puse votului adunării generale estraordinară a so- 

cietarilor din 11/29 Ianuarie 1882, următoarele reso- 

laţiuni : 

“Se autorisă consiliul de administraţie al Primei 

Societăţi de Credit fonciar român din Bucuresci : 
10 A declara trase-la sorţi şi plătibile scrisurile 

fonciare '7%/, in circulație. la epoca ce se va fixa de 

consiliu. 

„% A emite în locul scrisurilor fonciare 7 la sută 
nout scrisuri  fonciare 5 la: sută, în aceleaşi condi- 

ţiuni şi pentru-o0 val6re nominală egală cu cele 7 la 

sută în circulaţiune la epoca tragerii. acestora din! 
circulaţie. 
3-A negocia cu condiţiunile Ră în modul ce va 

găsi de cuviinţă nouile scrisuri funciare .5 la sută 
pentru a plăti capitalul nominal. al scrisurilor fun- 
ciare 7 la sută, deciarate eşite la sorţi şi plătibile. 

4 A stărui la guvern pentru a se contracta la Casa 
de Depuneri Consemnaţiuri şi Economii, un impru- 
mut cu procente 3 la sută pe an amortisabil în 40 
semestre pentru a acoperi cu el diferenţa dintre ca- 
pitalul nominal al scrisurilor funciare 7%/, şi capita- 

lul efectiv represintat : prin ..scrisurile funciare 5 la . 

sulă, precum şi cheltuelele necesitate de acâstă ope- 
rațiune. 

3 A contracta acest imprumut chiar şi la alte case 

de bancă şi. cu dobândă mai, mare de 3% destul 
numai ca acestă creştere să fie compensată prin 
cursul curent al scrisurilor funciare 5%. 

6” Procentele şi amortisarea (afară . de cheltuelile
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de administraţie) cuprinse în ratele datorite de pro- 
prietari pentru împrumuturile 7 la: sulă, realisate 

până în sera de 30 Iuniii 1883, vor servi: 
*a) la plata nouilor scrisuri. funciare trase la sorţi 

în fie-care trimestru. 
-b) la plata procentelor semestriale ale novilor scri- 

suri funciare 5 la sută. 
c) la plata anuităţilor semestriale (în . procente şi 

amortisare) ale împrumutului ce se va contracta la 
Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii. 

d) a face ca proprietarii să beneficieze, până la 15 
la sută, asupra ratelor lor, socotite acestea în: pro- 

cente şi amortisare (atară de cheltuelele de admini- 
straţiune), şi acesta cu incepere de la epoca ce se 

va fixa de Consiliul de administraţiune:» 
De o: dată cu aceste resoluţiuni se mai supuseră 

la aprobarea acelei adunări. generale extraordinară a 

societarilor şi mai multe modificaţiuni la legea şi 

statutele Creditului” funciar, credute necesarii pentru 

mersul mai sigur al Societăţii. -Ne vom: mărgini a 

enumera pe cele mai însemnate din acele modilicări. 

Aşa la art: 1 din lege s'a mărit termenul privile- - 

 giului societăţii de la: 10 ani la 30 ani. 
S'a: modificat art. 5 din lege şi 2 din statute care 

-mărginea durata societăţii la maximum de 60 ani şi 

s'a stabilit ca durata societăţii să fie ilimitată. 

Din art. 6 al legii şi 1 din statute s'a şters drep- 

tul pentru societate d'a negocia şi scompta. scrisuri 

funciare -şi a face avansuri de bani pe aceste titluri, 

şi, ca consecinţă, s'a modificat şi “ultimele rinduri 

din aliniatul 2-lea al art. 14 cari: coprindeaii că ca- 

'pitalul de revirement mai putea servi 'şi pentru acestă - 

““operalie. - 

Pentru întărirea capitalului de reservă, s'a propus 

ca el să fie format'prin plata, odată pentru tot-d'a-una, 
"de-un pătrar la “sută asupra împrumuturilor acor-
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date şi din beneficiul curat al fie-căruiii exerciţiu, 
fără ca aceste reţineri să se potă afecta la un alt 
scop şi trebuind să înceteze când capitalul de re- 
servă ar ajunge să fie 10 la sută a împrumuturilor 

contractate. “Tot de o dată, s'a stabilit că dobândile 
capitalului de reservă se capitaliseză în favorea acestui 
fond şi că societaiea nu pote întrebuința numera- 
riul său în alt plasament de cât înscrisuri funciare. 
In acest sens s'a modificat art. 13, 16, 17 şi. 18 din 
lege şi art. 9, 114, 15, 16, 25, 109 şi 132 din statute. 

La art. 19 din Lege şi 17 din statute sau supri- 

mat disposiţiunile relativă la casul când trebuia să 

înceteze capitalul de subvenţiune. 
La art. 21, 92 şi 93 din lege şi 921 şi 95 din sta- 

tute, privitâre la beneficiile societăţii, s'a scădut din 

veniturile societăţii şi cheltuelele de adininistraţie şi 

s'a decis că numai când capitalul de reservă va a- 
junge la proporţiunea de 5%/ a imprumuturilor, be- 
neficiul se va împărţi între proprietari în proporțiune 
cu ratele. ce ei plătesc; şi s'a recunoscut şi sub-di- 
rectorului drept la dividende. 

La art. 30 al Legii s'a adăogat o disposiţiune prin 

care s'a consacrat alegerea de domiciliă în Bucurescă 
declarată de societate prin actele de împrumutare în- 

_cheiate cu proprietarii, şi în acest sens sa modifi- 

cat. şi art. 70 din statute. 
La art. 33 din Lege se adăogară nisce disposiţiuni | 

cari să facilite imprumutarea proprietarilor căsăto- 
riţi sub regimul dotal şi să degreveze în acelaş timp 
imobilele de sarcinele învechite. Aşa se dispuse că 
femeia măritată sub regimul dotal să pâtă ceda so- 
cietăţii rangul ipotecei înscrisă pe imobilul bărbatu- 
lui pentru dota sa mobiliară şi femeile căsătorite sub 
legea vechiă.să piardă dreptul de preferinţă față cu 
societatea, dacă n'au luat inscripțiunea ipotecară în 
regulă pentru dota lor mobiliară; şi în fine că tâte



sarcinele constituite sub regimul legilor vechi să fie 

considerate ca nule faţă cu ipotecele societăţii. 
Art. 88 şi 40 din lege se modificară în sensul că 

unul la sută, ce se cerea prin vechia lege ca indem- 

nisaţie la plata prin anticipație, să nu se mai plătescă, 

de cât numai cu pedâpsă pentru proprietarul care ar 
fi ascuns sarcinele moşiei, sai care n'ar denunța a- 
lienările totale saii parţiale ce ar face imobilului ipo-. 
tecat. - 

Prin art. 48 se dede o nouă garauţie scrisurilor 

fonciare declarând că ele sunt garantate şi prin ca- 
pitalul de reservă şi prin ori-ce altă avere a Socie- 

tăţii. | 

La art. 59 se atribui judecării arbitrilor şi contes- 

tațiile ridicate de alţi interesaţi asupra socotelilor de 
gestiune şi se acordă dreptul societăţii de a arenda 
moşia .ipotecată pe d ani iar nu numai pe unan, 
cum era în lege. 

La art. G1 din lege se mai prescrise că nică o re- 

cusaţiune nu se putea ridica individual, nici colec- 

tiv contra judecătorilor cari compun tribunalul de 

urmărire. 
Prin art. 70 din lege se dispuse, pentru înlesnirea 

amatorilor de a cumpăra. un imobil urmărit de so- 

cietate, că ei aveau facultatea ori de a plăti capitalul 

integral cu ratele şi cheltuelele datorite, ori numai 

ratele datorite cu cele-l-alte cheltueli, luând ipoteca 

societăţii în sarcina lor. 

Afară de modificările ce am arătat mai sus că s'au 

adus statutelor, mai. erai şi altele, din cari cele mai 

insemnate sunt următorele : 

La art. 2 s'a adăogat că ori-ce acţiune personală 

contra societăţii, chiar când ea n'ar figura ca pirită 

principală, trebuia. intentată la Tribunalul de Iltov, 

unde este domiciliul societăţii. 

La. art. 45 din statute s'a scos disposiţiunea după 

4
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care consiliul de administraţie al creditului tunciar, 
în darea de semă către Adunarea generală, trebuia 
să însereze şi o listă nominativă şi separată de toți 
împrumutaţii câţi n'aă plătit la termen. | 
„Ca dizposiţiune generală se prescrise că i6te mo- 

dificările introduse în lege şi statute ai să se aplice 
Şi la toate împrumuturile deja realisate. 

Aceste modificări, dimpreună cu resoluţiunile pri- 
vitore la convertirea imprumuturilor de 10/ în 5%/0, 
sau votat de Adunarea generală extraordinară a s0o- 
cietarilor la 1î/. Ianuarie 1882 ; şapoi printr'an pro- 
iect de lege s'a supus de guvern la aprobarea Cor- 
purilor legiuitâre. | 

In Camera deputaţilor sa respins din modificările 
introduse următorele disposiţiuni : 

1% Acelea de la art. 33 după cari femeia măritată 
sub regimul dotal putea să cedeze rangul ipotecei 
sele societăţii, şi femeile măritate sub regimul legi- 
lor vechi perdeai, față cu acâstă societate, ori-ce 
drept asupra imobilului bărbatului, dacă nu luase: 
inscripţiune ipotecă' pentru dota lor nobiliară. 

2% Disposiţiunea finală de la art. 59 din lege după 
care, nici o plată de arendă făcută cu anticipație nu 
„se putea opune societăţii sau cumpărătorului unui 
imobil ipotecat creditului funciar. 

5 Aliniatul 2-lea de la art. G4 din lege care pre- Seria că nici o recusaţiune nu se pote ridica indi- vidual, nici colectiv contra judecătorilor cari com- pun tribunalul urmăritor. 
P Ultimul aliniat ul art. 9 din statute, după care: ori-ce acţiune personală contra societăţii, chiar când ea n'ar figura ca pirită principală, trebuia intentată la Tribunalul de Ilfov, unde este domiciliul societăţii. I6te cele-l-alte modificări aduse legei şi statutelor creditului funciar, sai admis de Adunârea deputa- ţilor în şedinţa de la G Maiii 1882 şi sat votat și
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de Senat in şedinţa de la 14 Mai acelaşi an ; iar 
legea prin care s'a adoptat resoluţiunile şi modifică- 

rile de mai sus s'a promulgat la 23 Maiă 1882 şi s'a 
publicat în cilonitorul Oficial» cu No. 53 din '/yg lu- 
nie 1882. 

De şi prin acea lege sa autorisat Casa de Depu- 
neri, Consemnaţiuni şi Economii să contracteze cu 
Prima. Societate de credit funciar român din Bucu- 

resci, un împrumut pină la concurența sumei de 5 
mili6ne lei efectivi cu 3%/, pe an, amortisabil în 40 
semestre, peniru a facilita conversiunea serisurilor 

funciare 7%, în scrisuri fanciare 5%/, totuşi acea con- 

versiune nu s'a putut etectua. Una din cause a fost 
neputinţa în care s'a aflat Casa de Depuneri şi Con- 
semnaţiuni d'a face societăţii acel avans de 5.000.000 
lei în urma însemnatelor imprumuturi ce acordase 
Statului şi mai multor comune şi judeţe. 

Dar, dacă conversiunea totală a împrumuturilor 
7 la sută nu sa putut realisa, sai făcut însă con: 

versiuni parţiale. Mulţi din proprietari aă stins ve- 
chile lor împrmuturi 7 la sută prin noui împrumu- 

“turi 5%, contractate cu societatea: şi diferenla în 

plus ce au trebuit să plătâscă pentru acâstă opera- 
ţiune a fost indestul de compensată prin scăderea 

anuităţilor ce aii câştigat cu nouile împrumuturi. 

Graţie bunei administraţiuni şi a' increderei ce 
inspira publicului operaţiunile Primei societăţi de 

credit fonciar român din Bucureşti, scrisurile sale 
fonciare 5%, ajunseră să se negocieze peste pari. 

Pentru a face pe proprietari se beneficieze de un 

scădămint de dobândă, administraţia credituiui fon- 
ciar modifică tipul serisurilor fonciare 5/o prin 1898; 
şi emise: scrisuri fonciare 4/;. 

Aceste noui 'scrisuri fonciare, însă, se negociaui 

cu mare scăzămin!, media generală la 1901 era de 

97,50, ast-fel că noii împrumutaţi suferiai o pagubă



52 

destul de simţitoare; d'acea, pe la 1891, se reveni la 
tipul 5%, al cărui curs, de mult, a trecut peste sulă. 

VIII 

La anul 1902 d. Dimitrie Protopopescu sub-direc- 
torul Primei societăţi de Credit fonciar român din 
Bucureşti supuse la aprobarea Consiliului de admi- 
nistraţie al acestei societăți, noui modificări la legea . 
şi statutele creditului fonciar. 
„Aceste modificări admise de consiliul de adminis- 

traţie fură presintate Adunării generale a proprieta- 

rilor: asociaţi în şedinţa sa din 2/,; Martie 1902, spre 
a le discuta şi vota. .. 

„__ heproducem aci în întregul săii raportul d-lui Eu- 
geniu Slătescu, preşedintele societăţei prin care se 
espune Adunării generale modificările propuse la le- 
gea şi statutele creditului fonciar. 

In acel raport se arată nu numai modificările pro- 
puse şi „motivele cari le ai provocat, dar se pune 
în evidenţă serviciile aduse proprietarilor de acestă 
instituţiune, activitatea şi situaţiunea societăţii în cer - 
trei-deci ani, aproape, de la înființarea ej. 

A. 

«Cu 1 Iunie viitor, dice d. Preşedinte al consiliu- 
lui de administraţie în acel raport, păşim în al trei- 
decilea an de la fundarea Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român, când se inchee şi. termenul dreptu- 
lui exclusiv acordat proprietarilor dea înființa insti- 
tute de credit, pe basa legei din i/,, lunii 1873. Acest 
termen, fixat d'intru început la dece ani, a fost pre- 
lungit la trei-deci ani, prin legea de la */g luni 1882. 
„«Una din problemele de căpetenie aleSocietăţei Cre- 

ditului Funciar era ajutorarea. proprietăţii funciare, 
care începuse a suferi mult incă inainte de 1870. :
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aNu este locul să arătăm aci împrejurările de tot 
felul, care aduseseră într'o situaţiune precară pro- 
prietatea funciară în România. Datorii ipotecare de 
peste două sute mili6ne apăsaă grei asupra acestei 
proprietăți. Dobengile ce plăleaii imprumutaţii, erati 
cu totul covârşitore. Cele mai sigure împrumuturi 
ipotecare, nu se încheeai cu procente mai mici de 
120%/; şi dobândi socotite astă-di usurare—de 18, 20 
şi 24 la sută — se inscriau dilnic în registrele de 

conservarea ipotecelor. 
«Spre a ne da seama în ce măsură Societatea Cre- 

ditului a putut contribui la îmbunătățirea acestei stări 
de lucruri, este suficient a arunca o privire asupra 
activităţei ei de până astă-qi. 

«Tabela următ6re presintă resumatul tutulor opera- 
ţiunilor efectuate în decursul celor două-deci şi nouă 
ani dia urmă. 
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«Numărul operaţiunilor şi cifra sumelor împrumu- 
tate învederează în mod palpabil activitatea desfăşu- 
rată de Societate. 
«Comparând totalul împrumuturilor — 3860.933.000 

lei — cu val6rea scrisurilor aflate aslădi în circulaţi- 
une — 9258.744.819 lei—vedem că prin plăţi şi amor- 
tisări sau redus, în curs de 99 ani, peste 100 mili-: 
one lei, saii aprâpe o treime din totalul creditelor 
acordate, cu tâte că împrumuturile n'âii disconti- 
nuat. Amortisarea a funcţionat, prin urmare, în mod 
constant alături cu mersul imprumuturilor, 
„«Mijlocia evaluațiunilnr pe hectar se constată a fi ajuns la 282 lei, ceea-ce represintă aproximativ lei
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"430 pentru o falce şi 150 lei de pogon. Minimum al 
acestor evaluatiuni a fost de 172 lei de hectar—260 
lei de falce, 90 lei de pogon—in anul 1873; iar ma- 
ximum a atins în anul 1900 cifra de 393 lei de hec- 
tar—590 lei de falce—9200 lei de pogon. 

«Sporirea in mod cumpănit a valoraţiunii terenuri- 
lor ipotecate dovedeşte partea mare ce a luat Socie- 
tatea nostră la întărirea şi desvoltarea normală a 

creditului proprietăţii rurale in România. 
«ste permis să ne îndoim, că o societate de capi- 

talişti, tot-d'a-una cârmuită de interesul de e realisa 
câştiguri mari, ar fi putut păstra o măsură atât de 
cumpânită în mersul afacerilor. 

aMai departe, constatăm că dobânda reală ce s'a 

plătit de imprumutaţi n'a fost, nici chiar la începu- 

tul instituţiunii, cu mult peste 8%; iar mai târdiu— 
exceptând timpul r&sboiului—cu toate că ţara a tre- 

cut prin crise mari de recolte rele şi de preţuri 
scădute ale cerealelor, totuşi dobândile plătite—cal- 
culate chiar după cursul bursei—au r&mas sub cifra 
de 5.50%, ! | 

«Este cert că nici o bancă n'ar fi putut acorda a- 
tari înlesniri proprietarilor rurali. 

«Sub rubrica «Cursul medii al scrisurilor emise» se 
constată urmările criselor financiare şi agricole, ce 
țara a traversat în cei din urmă dou-geci şi cinci 
de ani. Ast-fel în 1576 şi 1877—epoca r&sboiului— 

- scrisurile sai vindut cu scăderi de peste 10%, din 

cursurile de mai înainte. | 

«De asemenea, crisele agricole şi deprecierea 'ce- 

realelor din anii 1885, 1886, 1894 şi următorii, aduc 
pierderi de 5, 6 şi până la 10 procente din valdrea 
efectivă a scrisurilor. | 

«In fine, de la 1899 şi până astă-di am avut să lup- 

tăm cu greutăţi, resultând din crisa financiară ce a 

„bântuit aprâpe în totă Europa, şi care, pentru ţara
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nâstră, a coincidat cu ani de recolte atât de rele, 
cum de decimi de ani nu se văduseră! 

«Cursul scrisurilor 4%/, de la 93 a scădut până 
sub '700%/4. | 

«Prin tote aceste greutăţi Societatea a trecut neclin- 
tită, graţie fundamentului solid pe care este aşedată. 

«Concursul cel mai puternic "l-am găsit în proprie- 
tarii asociaţi, cari, în cea mai mare parte, nu ne-ai 

cruțat sprijinul lor. 

«Apoi capitalul de reservă şi cel social, constituind 

impreună 19.932.200 lei, în efecte publice şi lei 
8.208.061 bani 61, în creanţe asupra - ratelor întâr- 
diate, ai permis a se achita la timp toţi detentorii 
de serisuri, chiar şi pe vremea de crisă, când anui:- 
tăţile intraii cu cea mai mare auevoinţă. 

Ast-fel, Consiliul de Administraţiune a putut să 
nu păşescă la vendarea bunurilor cu rate întârziate, 
de cât cu multă circumspecţiune, avendu-se în ve- 
dere, pe de o parte, a ajuta pe proprietari ca să 
treacă crisa, pe de alta, a nu deprecia nici proprie- 
tatea rurală, nici scrisurile funciare.. 

«Numai aşa se explică de ce în curs de 29 ani cu 
tote crisele cele mari prin care am trecut, nu sait 
vindut, după cererea Creditului de cât93 bunuri din 
cele 1883 ipotecate. 
“Datoria ce greva aceste bunuri se ridica, în n0- 

mentul vindărei la 15.790.675 lei 29 bani, capital nea- 
mortisat şi rate intărdiate, ceea-ce în raport cu emi- 
siunea de 360.935.000 lei, nu represintă de cât 4.40%. 

Potrivit regulelor stabilite încă din primii ani al 
Instituţiunii, formalităţile Vindării încep după a pa- 
tra rată datorită. Din causa incidentelor însă, şi a 
împiedicărilor de procedură, nu se ajunge, de multe ori la vfndare de cât forte târdiă 

Din punctul de vedere al to , | talului -ratelor datorite, 
Situaţiunea proprietăţilor vind ute era următârea :
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Nuczora, Lălssca- 
Dobrotesa, Criveştii, 
Ghibărţenii, Dobăr- 
cenii, Crivina, Văzu- 
leşti-Verbia,tâlcoiu, 
Vrâneşti», Vâlcelele, 
tiupercianca, Slobo- 
ziu-Nica, Cremenea- 
de-jos, âdenii-Pie- 
trosa, Băseştii, Fă- 
getul lotul VII, Fă- 
setul de sus  iotul 
YI, Vităneştit 17, Băl- 
ţaţii, "Tâmpenii de 
sus,Meleşcanii, Fun- 
data, Albeștii şi Dul- 
cenca, Ioşia, Lunca- 
nii, Mirenii, Menţii 
din faţă, Crasanii de 
sus, Ghibenii, Balta 
AMbâ,Gulianca,Micu- 
leşti:32 proprietăţi). 
Calopărul, Darvarii 

de jos, Ștubeiu-Oră- 
Șt, Tihirişu, Meri- 
șanii-Păpuşari, Pe- 
retu, Baloteştit-Pâr- 
logele , Ştelânestii, 
Carniceni - Cornea, 
Ruciumenil!, Grecii 
de nijloc, Tureatea, 
Slobozia de jos aSlă- 
nişeştilor, Breşnita- 
Piutra-Albă, Broşte- 
nil,Ghisdaveşti, lira- 
tuleştii, Roşcani-Vlă- 
deştii, Corbu, IMâr- 
seştii, Dârmoneştii, 
Câcligil , Grăjdana, 
Stârcii de sus, Clo- 
ciţii, Mosna (25 pro- 
prietăţi) ....... 

Delenii, Peria, Po- 
enile-Darza,loncştii, 
Târzii, Mlenâuţil «din 
Vale. Teiosa,poiana- 
Puciumenii, Via-Să- 
sunil, Costeştii, Ghe- 
bia-Dobra.Tomesca 
Budeștii,_Feleleiul, 
Loziile, Poiana, Vi- 
toranil, Filipenil lo- 
tul 1, Filipenii lotul 
J11, Filipenii lotul 17, 
Cuca Scheea, Zorle- 
știi, Mileștii, Odaia- 
Manciului. Jugure- 
nii, Măzănăeştii, Că- 
tunul-Ozhiu- Boului, 
Zăiceştii, Teiul şi Va- 
lea-Teiului, Popești- 
Manuce,Coţofenii din 
dos, Finta de sus, 
Filipeni! lotul V, De- 
cea , Baluseştii (35 
proprietăţi) -. se. ... 
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1-—8 rate 
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11.83319151 

4.fiă 348149 
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83.232:9916     

990.560!"9 

1.49%.009|92 

1.431,719[18 

220/0 

33%] 

159, o         11.873.128 NU   3.17.346149 3 % "o  



58 

«Din acestă tabelă se constată că Societatea n'a a- 
juns la vindări, de cât în casurile extreme, în con- 
tra proprietarilor cari datorau prea multe rate. sai 

a căror atitudine lăsa de dorit în faţa bunei-voințe 
constante a Instituţiunii. | 

«Până la atâta îngăduință, faţă de debitorii săi, nu 
pote merge de cât un institut de proprietari asociaţi, 

care în vremurile de grele crise, pe lângă capitalul: 

social şi cel de reservă, are şi sprijinul puternic al 
garanţiei mutuale a imprumutaţilor. 

«O ultimă consideraţiune, care militeză pentru men” 
ținerea privilegiului proprietarilor : 

«Capitaliştii sunt călăuziţi tot-d'a-una de râvna be- 
neficiilor însemnate, care ar reveni loru-şi, şi de 
care numai ei ar profita. 

«Din contră, beneficiul institutului proprietarilor 
este pentru asociaţiune un ce cu totul secundar şi 
revine în urmă tot proprietarilor împrumutaţi. 

«Până în anul 1897 tot prisosul veniturilor a fost 
afectat la constituirea capitalului de reservă. Pentru 
prima Oră în acel an s'a atribuit o parte din bene- 
ficii drept dividende împrumutaţilor potrivit art. 96 
Şi 130 din statute. Acâstă atribuţiune a continuat şi 
în anii următori, după cum se stabileşte aci : 
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"1599 | 2355.052.899] 14.000.578 36| 235.396] 1 50 » 0.0014, »] 0.15» —0.5'/, » 
1900 | 239.178.080| 15.392.596 51] 467.105] 3 > 0.18 o] 0.23» |—01. » 
1901 [| 259.4144.249]15.572.918194 411.037] 3 Li 0.18 o» 0.250 [01 » 

Aşa dar, prin dividendele ce s'au distribuit, anui-
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tăţile imprumuturilor, adică cele dou& rate seme- 

striale, aii fost scădute cu 2 până-la 3 procente.. 
«Din comparaţiunea între dividende şi taxele plă- 

tite de către debitori, pentru cheltuelile de admini- 

straţiune, se vede că în anii 1897 şi 1898, sumele 

bonificate societarilor ai. covârşit cheltuelile de ad- 

ministraţiune. | | 

«Crisa din 1899 a adus, de o.parte, scăderea divi- 

dendelor, iar de alta sporirea taxelor :impuse pro- 

prietarilor. Cu tote acestea, în anii următori, 1900 
şi 11901, dividendele au ajuns a acoperi aprâpe trei 

pătrimi din acele taxe. 

«De asemenea avantagii nu se pot bucura împru- 

mutații în ipotesa unei asociaţiuni de capitalişti, de 

6re-ce l6te beneficiile unei atari întreprinderi se atri- 

buesc capitalului social, iar nu debitorilor. 

«Acestea sunt, pe scurt, motivele pentru care se 

propune a se menţine şi pe viitor dreptul exclusiv 

al proprietarilor de a constitui societăţi de credit 

funciar, bazate pe principiul garanţiei mutuale. 

B. 

«In aplicarea legei şi statutelor Creditului Funciar 

s'a constatat că nnele din disposiţiunile lor nu erau: - 

în destul de lămurite, iar altele erau necomplecte. 

«Din aceste cause s'aii ivit controverse, cari, au 

adus nesiguranta în hotăririle judecătoreşti, şi sau 

produs surprinderi v&tămătore atât Societăţei, cât şi 

societarilor şi terţiilor pers6ne. 

aS'a credut că este bine a se înlătura asemenea pe- 

ricole, în interesul tutulor; şi în acest scop se pro- 

pun 6re-care. modificări la căte-va articole din legea 

şi statutele Creditului Funciar. 

«ln modificările propuse s'a căutat a se fixa adevă- 

ratul înţeles al unora din disposiţiunile întunecâse,
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aşa cum ela fost consacrat de jurisprudenţa mai 
constantă a instanţelor nostre judecătoreşti. 

«Sa ţinut a se umplea lacunele din lege, pe cari 
„le-a semnalat 'o practică de atâţia ani şi cari ai a- 
dus păgubitore strigăniri atât societăţei, cât şi socie- 
tarilor şi celor d'al treilea. 

«Examinând fie-care din modificările aduse, se va 
dovedi că de aceste idei a fost dictată formularea Jor. 

V
A
 

=
 

«Incepem cu modificarea adusă art. 55 din legea 
Creditului Funciar. 

«Prin acest articol se dispune, în mod formal, că 
pentru exercitarea drepturilor şi privilegiilor sale 
Societatea pâte recurge atât la mijlâcele prescrise de 
legea de procedură civilă ordinară, cât şi la mijlo- 
cele de executare ce sunt regulate de procedura le- 
gei sale speciale. 
«Sa ridicat chestiunea dea se şti dacă Societatea, 
luând altă cale de cât aceea a procedurei sale spe- 
ciale, putea să se prevaleze de drepturile şi privile- 

„giile acordate ei, prin legea şi statutele Creditului 
Funciar. 
__“«Inalta Curte de Casaţie şi Curțile de Apel, d'ina- 
intea cărora a fost adusă acestă chestiune, au arătat 
care este adevăratul înțeles al art. 56 şi au statuat 
că: «ori-care ar fi calea ce s'ar lua de Societate, [ie aceea a procedurei legei sule speciale, fie aceea a drep- tului comun, ea 'şi păstreză tgte drepturile şi privile- 
giile acordate ei, prin leye şi statute.» 

căcest dispositiv constant al decisiunilor inaltelor 
nostre instanţe judecătoreşti, s'a transformat în text de lege şi s'a făcut dintr'ensul al douilea aliniat al art, 50.
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ş 9. 

«La art. Gl din lege sai introdus 6re-cari disposi- 

țiuni acrotitore, atât pentru interesele societarilor, 

cât şi pentru acelea ale terţiilor. 
«Imprumutând disposiţiuni din codul de procedură 

civilă, am stabilit că indisponibilitatea imobilului ur- 
mărit nu începe, de cât din momentul transcrierei 
primei somaţiuni de urmărire. 

aâm precisat cum şi unde trebuesc comunicate so- 
maţiunile de urmărire, atât debitorului în viaţă cât 

şi după decesul sei. | 

«Pentru acest din urmă cas există o > lacună i în lege, 

care a trebuit să se complecteze cu prevederile din 
legea de procedură civilă, care dispune a se face co- 

municările pe numele moştenirei. 
«S'a introdus, de asemenea, o formulă mai clară î în 

privinţa efectelor somaţiunilor de vindare. 
«In colo, afară deo redacțiune mai metodică şi mai 

complectă, numărul somaţiunilor de urmărire şi ter- 

menul în care ele trebuese făcute, aii rămas aceleaşi. 

«Parte cin disposiţiunile finale ale art. 01. s'au in- 

tercalat în art. 62. 

3. Y
A
 

«Pe lângă disposiţiunile finale ale art. 61 s'a înse- 

rat în art. 62 actele ce trebue să presinte Societatea, 

Tribunalului, pentru a dobândi scâterea în vindare 

“a imobilului ipotecat. 

«In conformitate cu jurisprudența stabilită de Inalta 

nâstră Curte de Casaţie s'a dispus depunerea. la Tri- 

bunal a originalelor somaţiuni de urmărire făcute 

debitorului şi a actelor de predarea lor, în schimbul 

unor copii după densele,. legalisate de -Tribunal, şi.
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care să valoreze ca originale, în cas de perdere a 

originalelor depuse. o 

«Unele 'Tribunale, în cas de amânare a vindărei, 
cer pentru noua vindare aceleaşi termene ca pentru 

cea d'intâiă, şi tot trei publicaţiuni în Monitor. 
aln interesul debitorului urmărit, spre a nu 71 în- 

cărca cu prea mari cheltueli de urmărire şi a! în- 
greuia cu dobânzile de întârziere, s'a .prevedut că, 
în cas de amânare a vinqărei, să nu se mai facă de 
cât o singură publicaţiune în Monito» şi termenul să 
fie mai scurt de cât cel stabilit pentru prima vin- 
dare. | a 

«Ca termen al vindărei, in cas de amânare, s'a luat 
cel fixat de legiuitorul Creditului Funciar, pentru 
vindarea în comptul adjudecatarului. 

«Apoi, fiind-că legea actuală nu preciseză numărul 
publicaţiunilor în cas de vinqare în comptul adjude- 
catarului, s'a declarat că şi în acest cas nu se cere 
de cât o singură publicaţiune in: Monitor. 
--aLa finele art..69,. care, afară de modificările de 
mal sus, a r&mas cu aceiaşi redacţiune, s'a adăogat 
un aliniat prin care nu s'a făcut de câta se repro- 
duce principiul stabilit prin desbaterile. urmate în 
Corpurile Legiuit6re cu ocasiunea revisuirei codului 
de procedură civilă şi consacrat de jurisprudența 
instanțelor n6stre judecătoresci, că : aconexarea u- 
nei urmăriri particulare cu acea făcută dnpă cererea 
Creditului Funciar, nu pâte împiedeca vindarea imo- 
bilului, urmărit de Societate». 

$ 4. 

«Art. 63 s'a complectat, arătându-se de cine trebue să fie semnate afiptele,. cum Şi de cine trebue să fie constatată comunicarea şi lipirea lor. 
«Pentru a fi consecinţi, cu sistema adoptate la art,
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GL pentru comunicarea somaţianilor după incetarea 

din viţă a debitorului, sa admis aceiaşi sistemă şi 

pentru comunicarea afiptelor, în cas de deces al de- 
bitorului. 

«Complectându-se procedura specială de vindare a 
Creditului Funciar cu disposiliuni garantatsre, atât 
pentru debitori, cât şi pentru terţii, nu se putea să 
nu se decreteze prin lego că Societatea Creditului 
Funciar nu este ţinută a îndeplini alte formalităţi de 
vindare, de cât cele stabilite de procedura specială 

a Legei Creditului Funciar. 
«Fără o asemenea disposiţiune categorică Creditul 

Funciar, creditor privilegiat prin excelenţă, ar fi ex- 
pus să ajungă, in materie de urmărire de imobile, 

într”o situaţiune cu mult mai inferidră şi mai com- 
plicată, de cât aceea a creditorului ordinar. 

«Deja, după legea sa specială, Creditul Funciar a- 

bia pâte ajunge după doui ani.la vindarea imobilu- 
lui urmărit, pe când creditorului ordinar nu "i tre- 

bue de cât câte-va luni spre a dobândi vindarea imo- 
bilului urmărit. 

«A mai expune pe Creditul Funciar la perspectiva 

de a i se aplica, în materie de urmărire imobiliară, 
şi disposiţiunile din procedura specială a legei sale 

şi acelea din procedura civilă, ar fi nu numala "i 

" desfiinţa drepturile şi: privilegiile sale, dar a'l pune 

mai pre jos de cât ori-ce creditor ordinar.. Aceasta 
n'a fost spiritul legiuitorului Creditului Funciar. 

«De aceea, s'a adăogat la finele art. 63 disposiţiu- 

nea formală că : cafară de formalităţile de vindare, 

prevădute prin legea Creditului Funciar, nu se pot a- 

plica Societăţei şi alte disposiţiuni din pr ocedura ci- 

vilă.» 
«De altmintrelea, acest principiu sa recunoscut, 

chiar în starea legislațiunei de astă-di,. prin ultima 

jurisprudenţă a Curţilor noastre.



«La statute puţin a fost de -adăogat. 
«Mai întâi nu se putea lăsa fără o sancţiune, dis- 

posiţiunile categorice ale art. 90. | 
«Ultimul aliniat al acestui articol prescrie formal 

că, în casul când un imobil ipotecat Societăţei se ur- 
măreşte de vre-un. particular sau de Stat, Tribunalul 

nu pole face vindarea, de cât în condiţiunile arătate 

de Societate, fie printr'un delegat al săi, fie printr'o 
simplă adresă, după încunoştiinţarea ce Tribunalul 
trebue să "i facă de diua vindărei. 

«Cu t6tă acestă lămurită disposiţiune a art. 96 din 
Statute sau găsit tribunale, care aii vindut imobilul 
ipotecat Societăţei pe o sumă mai mică de cât aceea 
pentru care el îi era afectat. | 

«Printr'o asemenea măsură, nu numai că s'a ne- 
socotit cerinţ le art. 9% din Statute, cari fac parte 
integrantă din lege, potrivit art 133, dar s'a nesoco- 
tit şi art. 24 şi 25 din legea Creditului Funciar. In 
adevăr, art. 94 decide că, imobilele ipolecate Socie- 
tățe. remân angajate pe tot timpul cât ţine amorti- 
sarea, în proporţiune cu sumele ce mai rămân da- 
torite. Art. 95 declară că transmisiunea imobilului ipo- 
tecat Societăței, fie prin vinqare, zestre, donațiune, 
expropriaţiune sai 'ori-ce altfel de alienaţiune sau 
transacţiune, nu descarcă acel imobil de la obliga- 
țiunile luate către Creditul Funciar. . 

«Pentru a înlătura,. dar, însemnatele prejudiții ce 
pot aduce, atât Societăţei Creditului Funciar, cât şi 
debitorului urmărit, asemenea abateri de la lege, u 
trebuit să se dea o sancţiune disposiţiunilor art. 96 
din Statute. 

«De aceea, s'a stabilit că: «va fi nulă de drept şi: 
ncoposabilă Societăţei. ori-ce vindare făcută pe un
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preț mai mic de căt suma ce va arăta Socielatea Cre- 
ditului Funciar că ave să primâscă de la urmăril». 

«La art. 42 din Statute nu s'a făcut de cât să se 
formuleze în' mod: mai categoric principiul stabilit 
deja, că delegaţiunile date în conformitate cu dispo- 
sițiunile sale fac credinţă în justiţie şi prin urmare 
ele continuă a fi considerate ca mandate autentice, 
aşa cum au fost primite, în mod constant, de tâte 
instanţele nostre judecătoresci 1).» 

IN 

Proiectul de moaificare a citatelor articole din legea 
şi statutele Creditului Funciar a fost încuviințat de 
Adunarea generală, mai fără nici o schimbare. 

S'a votat în unanimitate, fără discuţie, art. 1 în 
coprinderea următore: 

Art. 1. — «Se autorisă instituirea de Societăţi de 
Credit Funciar pe basa principiului -asociaţiunii di- 

recte şi a garantiei mutuale a proprietarilor terito- 

riali, fără alte privilegii, de cât cele conţinute în le- 

gea de față şi cu scop de a procura proprietarilor, 

cari vor:'voi să se împrumute cu ipolecă, : putinţa 

de a se libera de datorii prin anuităţi cu. lungi şi 
scurte termene. 

«Aceste societăţi se vor bucura de drepturile ș şi vor 

fi supuse regulelor determinate ' prin legea de faţă. 

Ele vor putea să aibă sucursale. 

«Până la 1/4 lunie 11933 numai proprietarii au drop- 

tul de a forma asemenea Societăţi de Credit. Funciar 

şi nu se va putea autorisa, nici într'un mod, forma- 

rea vre-unui institut de Credit Funciar prin asocia- 

țiuni de copitalişti. 

  

i) Lucrări pregătitore cu privire la înfiinţarea creditelor fun- 

ciare în România. Vol, 1V, pag, 3—15.
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«Societăţile de proprietari ce vor voi a se cousti- 

tui, vor .cere autorisaţiunea Ministerului -de Finance, 

pe basa acestei legi şi a statutelor. | 
«Sa ridicat o mică. discuţiune asupra art. 56 din 

lege modificat ast-fel : 
„Art. 50. — «ln cas de neplată a anoităţilor la ter- 

men, . Societatea, afară de drepturile, cari aparţin ori- 
cărui creditor, pâte să procedă la .secuestrarea și 
vindarea imobilelor ipotecate, contormindu-se regu- 

lelor ce urmeză. 
“ «Ori-care ar fi calea luată de Societate, fie aceea a 

procedurei sale speciale [ie aceea a dreptului comun, 
ea 'şi păstrează tote drepturile. şi privilegiile acor- 
date. ei prin presenta lege şi prin statute» 

Domnul Emil A. Lăzărescu a . propus modificarea, 
disposiţiunei din alin. Lin. modul acesta; «In cas de - 

neplată a anuităţilor datorite la termen, a cheltueliior 

de urmărire, etc., Societatea va putea după a sa ale- 
gere sau să sequestreze, veniturile şi fructele imobi- 

lului ori-cari ar fi ele, prinse de rădăcini saii culese, 

să ia în posesiune imobilul cu:tot ce s'ar afla pe 
densul, sau Să procedă la vindarea lui.»—şi adăogi- 
rea unui ultim aliniat în coprinderea ce urmează | 
«Când va, interveni un concurs de urmăriri, drim- 
preună cu aceea a Societăţei asupra fructelor în ge- 
nere și averei mişcătore a imobilului, Societatea va 
avea privilegiu înaintea. ori-cărui creditor, în afară. 
de Stat, judaţ sau comună, pentru imposite». |, 

Ei am combătut modificarea . -propusă de. domnul 
Emil A. Lăzărescu şi am cerut a se vota art. 56. aşa 
an sa „presentat de-onor, Consiliii, cu adăogirea 
de concurs de arinăriu pa rorea coprindere : aln cas, 

intre Societate şi alţi credi- 
tori de ori-ce categorie asupra, fructelor în genere şi 

a averei mobiliare de ori-ce natură, Societatea va
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avea prilegiu şi preferinţă înaintea ori-cărui alt cre- , 
ditor, afară de Stat pentru impositele datorite». 

Propunerea mea fiind primită şi de onor. Con- 
“siliu s'a pus la vot: şi s'a aprobat de Adunare. 

S'a votat apoi în unanimitate art. 56, în „următorea 
coprindere : 

„i Art.-50.. — In cas de neplată a anuităţilor la“ ter- 
-men, Societatea, afară de drepturile, cari aparţin ori- 
cărui creditor,-poate să proceadă lă sequestrarea şi 
vindarea: imobilelor ipotecate, conformindu- -se regu- 
lelor ce urmeză. 

Ori-care ar fi calea luată de Societate, fie aceea a 
procedurei sale speciale, fie aceea a dreptului co- 
mun ea 'şi păstreză tâte drepturile şi privilegiile a- 
cordate ei prin presenta. lege Şi prin statute. 

In cas de concurs 'de urmăriri între Societate şi 
alţi creditori, de ori-ce categorii, asupra fructelor în 
"genere şi a averei mobiliare de ori-ce natură, Socie- 
„tatea va avea privilegiu şi preferință inaintea ori-că- 
rui alt creditor, afară. de Stat pentru imposite da- 

- torite. 

Sa primii în anaăimitate art. Gl şi 02 formulate 
ast-fel : 

Art. 061:.—e<Pentru a . ajunge la vindarea' imobilului 
ipotecat, Societatea trebue; si indeplinăscă nrmătoa- 
rele formalităţi : 

a] «Va face debitorului o primă somaţiune de ur- 
mărire -prin care va cere a plăti capitalul integral şi 

t6le anuităţile întârziate cu procente şi cheltueli. 
«Indată după notificarea acestei” prime somaţiuni, 

"Societatea va putea cere Tribunalului situaţiunei imo- 
bilului, transcrierea el in registrul pentru trecerea 
comandamentelor. 

” «Din momentul transcrierei primei somaţiuni, imo- 

bilul este isbit de indisponibilitate, şi ori-care ar fi 
transacțiunile ce ar urma transcrierei, ele nu vor fi
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oposabile Societăţei şi urmărirea se va continua tot. 

" în persona debitorului anterior transcrierei. | 
] «Dacă debitorul în termen de şease luni, de la 

primirea primei somaţiuni de urmărire, nu s'a con- 
formal ei, "i se va face o a doua somaţiune de ur- 
mărire, prin care "i se va cere întreg capitaiul dato- 
rit, cum şi toate anuităţile întârziate cu procente şi 
cheltueli, în suma la care ioate acestea se vor ridica, 

în momentul facerei acestei a doua.somaţiuni. 
«Cele două somaliuni de urmărire se vor nolifica. 

“debitorului la domiciliul ales prin actul de împru- 
mutare. a . 

«Notificările se vor face conform art. 74+ din proce- 
dura civilă. _ 

«După încelarea din viață a debitorului, somaţiu- 
nile se vor începe, saii se vor continua pe numele 
moştenirei, la domiciliul ales prin actul de împru- 

„mutare, cu lormaiităţile cerute de art. 74 din pro- 
cedura civilă. - 

«Somaţiunile "şi păstrează efectul lor până în 'mo- 
mentul când debitorul achită integral Societăţei tâle: 
sumele exigibile în momentul plăţei. 

Art, 02. —— «Dacă debitorul după şese luni: de la. 
„ notificarea celei d'a doua somaţiuni de urmărire, nu 
plăteşte la Societate . tte sumele datorite ei, Socie-- 
tatea este în drept a cere la Tribunalul situatiunei 
imobilului ipolecat, vândarea lui. | ! 

«În acest.scop pe lângă cerere, Societatea va ală- 
tara in original, cele. două somatiuni de urmărire: prevegute la art. GI precum şi dovezile sai proce- 
Seerverba Ca Ie oarea lor ; iar Tribunalul vă da. 

cas de “ dispariţiune a originzie cae aceste e i 
ține loc de originale. nalelor,. acele copii vor, 

hi . «iribunalul va trebui ca în trei. dile cel mult dela.



. primirea cererei Societăţei, să ordone punerea in 
vendare a imobilului. - 

«Vendarea se va face în trei luni de la ziua publi- 
caţiunei în Jonito», publicaţiune ce se va repeta de 
două ori înaintea acestui termen. 

«Dacă diua hotărâtă pentru vândare, cade într'o 
Diuminecă saii într'o qi de vacanţă, vendarea se va 
face fără altă publicaţiune, în cea d'intâii gi lucră- 
târe ce va urma. 

«In cas de amânare, vândarea se va putea face şi 
în două-deci de dile din qiua publicărei în Monitor. 
Pentru această vândare, ca şi pentru aceea in comp- 
tul. adjudecatarului, nu se cere de cât o singură pu- 
blicaţiune în Jlonilor. 

“«Diua fixată pentru vendare într'o urmărire cerută 
de Societate nu va putea fi amânată prin nici o co- 
nexare cu altă urmărire. 

Se aduce o mică modificare art. 63 .ast-fel con- 
cepul : 

«Art. 63. — Publicaţiunile vângărei în Monitor vor 
coprinde numele imobilului, districtul şi plasa unde 
se găseşte şi menţiunea că vendarea se va face după 
cererea Societăţei Creditului Funciar. 

«Se vor face trei afipte, conţinând aceleaşi indica- 

țiuni, din care, una se va pune prin” portărel cu 

constatare de proces-verbal la ușa Primăriei comu- 
nei unde se află situat imobilul, cea d'a doua pusă 

la uşa Tribunalului la care are să se efectueze vân- 

darea. şi cea d'a treia se va da debitorului la domi- 
ciliul ales prin contractul de împrumutare. Lipirea 
afiptelor la uşa Primăriei şi la Tribunal se va con- 
stata printr'un proces-verbal încheiat şi semnat nu- 
mai de agentul judecătoresc. Notificareă către debi- 
tor se va face, conform. art. 74 din procedura civilă. 

In cas când debitorul va fi incetat din viaţă, afip- 
tul se va face pe numele moscenirei la domiciliul
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ales prin actul. de împrumutare, conform art. 74 din. 

procedura civilă. 

In afiptele destinate a fi puse la Primărie şi date. 
debitorului se va face menţiune că diua hotărâtă 
pentru vendare este însemnată în. Monitor. | 

Afiptele vor îi semnate de Preşedinte şi Portărel. 
Afară de formalităţile de vendare prevădute prin 

presenta lege, nu se pot aplica Societăţei alte dis- 

posiţiuni din procedura civilă. , 

La acest articol Domnul Emil A. Lăzărescu pro- 

pune suprimarea alin. 4 în care se prescria că: «In 

afiptele destinate a fi puse la Primărie şi date debi- 
torului se va face menţiune că, ziua hotărită pentru 
vendare este însemnată in Monitor. 

Domnul Lăzărescu: arată că, cere suprimarea aces- 
toi aliniat în interesul chiar. al Societăţei, de oare-ce 
in practică portăreii omit de a. pune în afiptele ce 
se fac la uşa Tribunalului şi la Primărie, numerul 
şi data Monitorului în care a apărut publicaţiunea. 
de vendare, şi. aceste omisiuni dai adesea motive 
la amânarea vendărei. 

Consiliul de Administraţiune, neopunându-se la 
propunerea domnului Emil. A. Lăzărescu, art. 63 din. 
Lege s'a votat redactat după cum urmează : 

cArl. 03. — Publicaţiunile vendărei în Jonitor vor 
coprinde numele imobilului, districtul şi plasa unde 
se găseşte şi menţiunea că vendarea se face după. 
cererea Societăţei Creditului Funciar. 

«Se vor face trei afipte;, conţinând aceleaşi indica- 
țiuni, din care una se va pune prin portărel cu con- 
Statare de proces-verbal la uşa Primăriei comunei 
unde se află situat imobilul, cea d'a doua pusă la 
ușa Tribunalului care are să efectueze vândarea şi 
cea d'a treia se .va da debitorului la domiciliul ales 
prin contractul de împrumutare: Lipirea afiptelor.la 
ușa Primăriei şi la Tribunal se va constata printr'un
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proces-verbal încheiat şi semnat numai de agentul 

judecătoresc. Notificarea către debitor se va face 
conform art. 74 din procedura civilă. 
«În cas când, debiiorul va fi încetat din viaţă, afip- 

tul se va face pe numele -moştenirei la domiciliul a: 
les prin actul de impruimutare, conform art. 14 din 
procedura civilă. 

.«Afiptele vor [i semnate de Preşedinte şi Portărel. 
aâtară de formalităţile de vendare prevădute prin 

presenta lege nu se pot aplica Societățeiy alte dis- 
posiţiuni din procedura civilă. 

Sa votat apoi în unanimitate art. 93 din Lege. 
următorul Cuprins + 

Art. 95.—«Tote modificările introduse prin legea 
de faţă la legea Creditului Funciar, promulgată prin 

Decretul Domnesc No. 827 din 3/,, Aprilie 1873 pu- 
blicată în Monitorul Oficial No. 73 din %/ Aprilie 
1673 şi modificată prin legea. promulgată prin De- 

cretul legal No.'1565 din 928 Maiii 1882, publicată 
în. Monitorul Oficial cu No. '53 din %/,, lunie.1882 se 
vor aplica şi la tâte împrumuturile: realisate până la 
data promulgărei legei de faţă. 

aln ce priveşte însă formalitățile de urmărire şi 

vendare indeplinite până la data promulgărei- pre- 
sentei legi, ele'zi vor păstra validitatea şi efectele lor». 

S'a -votat in fine fâră nici o discuţiune art. 42, 90 

şi -139 din Statute în -următârea cuprindere : 
Art, 42. — «Numele membrilor 'presenţi se con- 

Stată în capul procesului-verbal al fie-cărei şedinţe. 

«Copiile şi extractele de pe aceste deliberaţiuni, ce 
s'ar produce înaintea justiţiei sau în altă parte, se 

atesteză de preşedintele Consiliului sau de membrul 

„care -i ţine locul. 
«Delegaţiunile date prin asemenea deliberări, con- 

stituasc mandate autentice, ca şi până acum». 

Art. 96. —— aDacă un bun angajat la Societate se
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pune în vindare, în urmă de cereri făcute de câtre 
Societate, de Guvern saii de simplii particulari, im- 
pramutul făcut la Societate nu intră la masă, ci el 

se transferă cumpărătorului proprietăţei, împreună 
cu partea ce-i, se cuvine în capitalul social ; aceasta 
face pe noul proprietar membru al Societăţei. Cât 
pentru cele-l'alte sume, ce ar avea să ia Societatea, 

ea are dreptul de precădere înaintea ori-cărei alte 

reclamaţiuni, fie ea de la Guvern, saii de la simplii 

particulari, afară numai de plata de imposite întâr- 

diate şi de sarcinele comunale şi acoperirea cheltue- 
lilor aduse prin vindarea bunurilor... 

„_ «Preşedintele Tribunalului va comunica Societăţei 
diua vindărei, şi. aceasta sai va trimete un delegat al - 

său, sail va face cunoscut Tribunalului printr'o 'adresă 

situaţiunea în care se găseşte Creditul Funciar în 
raport. cu debitorele şi cu imobilul ce se expro- 
priază. a | | 

„«Va fi nulă de drept şi neoposabilă Societăţei ori- 
ce vindare, făcută pe un preţ mai mic de cît suma 
ce “va arăta Societatea Creditului Funciar că are să 

primescă de la urmărit. | 
art. 139.— «Tâte modificările introduse prin legea 

de faţă la Siatutele Creditului Funciar, promulgate 
prin decretul domnesc No. 827 din 5/ Aprilie 1873, 
publicată in Monitorul Oficial No. 78 din S, Aprilie 
1873 şi modificate prin legea promulgată prin Decre- 

n piegal No. 1568 din 25 Mait 1882, publicată în 
„lonilorul Oficial No. 53 din */,, Iunie 1882, se vor 
aplica şi la tote imprumuturile realisate până la pro- 
mulgarea legei de faţă.» 1). | 

  

1) Lucrări preg ătitore cu privire la înfii i , . „E a înfiintarea Creditelor fun- 
ciare în Români a vol. IV, pagina 23—09, 

.
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__ Propunerile de modificarea articolelor din Legea 
şi statutele Creditului funciar, adoptate de Adunarea 
generală a proprietarilor asociaţi în şedinţa din */,4 

Martie 1902, fură inaintate Ministrului de Finance 
d-lui i. Costinescu care le transformă in proect 
de lege; și, după aprobarea Consiliului de Miniştrii, 
acel proiect de lege fu înaintat în desbaterea Adu- 
nării deputaţilor prin mesagiul regal cu No. 931 din 
91 Ianuarie 1903. | 

Dăm aci proiectul de lege aza cum s'a presintat 

de guvern Adunărei deputaţilor şi cum s'a modificat 
de comitetul delegaților, care a ales ca raportor pe 
d. 1. G. Poenaru Bordea. 

PROIECT DE LEGE 

Cum s'a presentat de guvern Cum sa modificat de comit. delegaților 

Art. 1.—Se autorisă in- 

stituirea de societăţi de |. : 

„credit funciar pe basaprin- 
cipiului. asociaţiunei di- 

recte: şi a garanţiei mu- 

tuale a proprietarilor te- 

ritoriali, fără alte privilegii a 

de cât cele conţinute în | Admis. 

legea de faţă şi cu scop 

de a procura proprietari- 

lor, cari vor voi să se 

impramute cu ipotecă, pu- 

tinţa de a se libera de 

datorii prin anuităţi cu 

lungi şi scurte termene.  



Cum su presentat de guvern 

Aceste societăți se vor 
bucura de drepturile şi 
vor fi supuse regulelor . 
determinate prin legea de 
faţă. Ele vor putea să aibă 
sucursale. 

Până la 1/, Iunie 1933 
numai proprietariiaudrep- 

tul de a forma aseme-. 

nea societăţi de credit 
funciar şi nu se va putea 
autorisa, nici într'un mod, 
formarea vre-unui institut 
de credit funciar prin a- 
sociaţiuni de: capitalişti. 

Societăţile de proprie- 
tari, ce vor voi ase con- 
stitui, vor cere . autorisa- 
țiunea ministerului de fi- 
nance pe basa acestei legi 
şi a statutelor. 

Art. 56.—In cas de ne- 
plată a anuităţilor la ter- 
men, societatea, afară de 
drepturile cari aparţin ori- 
cărui creditor, poate să 
proceadă la sechestrarea . 
Şi vinzarea imobilelor .i- 
potecate, conformându-se 
regulelor ce urmează. 

- Ori-eare ar fi calea luată 
de societate, fie acea a 
procedurei sale speciale, 
fie acea a dreptului co- 
mun, eă îşi păstrează toate. 

14 

  

Cum sa mudificat de comit, delegaților 

„Admis. 

“Art. 50.—lIn -cas de ne- 

plată a anuităţilor la ter-. 
men, Societatea, afară de 

drepturile cari aparțin ori- 
cărui creditor, pote să 

procâdă la sechestrarea 
Şi vindarea imobilelor ipo- 
tecate, conformându-se 

regulelor din: articolele de . 
mai jos 

„ Ori-care ar fi calea lată 
de Societate, fie aceea a 
procedurei sale speciale; 
fie aceea a dreptului co-



Cum s'a presentat de guvern. i 

“drepturile şi privilegiile 
acordate ei prin presenta 
lege şi prin statute. 

In cas de concurs de 

urmăriri între societate şi 

alţi creditori de ori-ce ca- 

tegorie asupra fructelor 

în genere şi a averii mo- 

biliară de ori-ce natură 

societatea va avea privi- 

legiu şi preferinţă înain- 

tea orik-cărui alt creditor, 

afară de stat pentru im- 

posite datorite. 

„Art. 61.—Pentru a a- 

juage la vindarea imobi- 

lului ipotecat, Societatea 

“1
 

[si
i 

trebue să îndeplinească. 

următorele formalităţi : 

a) Va face debitorului 

o primă somaţiune de ur- 

mărire, prin care va cere 

a plăti capitalul integral şi 

toate anuităţile întirziate 

cu procente şi cheltueli. 

Indată după notificarea   

Cum sa moulificat de comit. delegaților 

mun, ea 'şi păstreză tote 
drepturile. şi privilegiile | 
acordate ei prin legea şi 
statutele Creditului fan- 

ciar. 
Vinzavea imobilelor însă 

se va face numai confor 

disposiţiunilor. legei sale 

speciale: | 
In cas de :concurs de 

urmăriri între - Societate 
şi alţi creditori, asupra | 
fcuctelor 'în genere şia 
averei mobiliare de ori-ce 
natură, Societatea'va avea 
privilegii înaintea ori-că-. 
ruj alt creditor, afară de 
"Stat pentru impositele da- 
torite şi de creditorii 'pri- 
vilegiaţi. prevăzuţi de art. 

1.729 şi de alineatele 2, 4 

şi 5 de sub art 1.730 din 
codul civil. ... 

Admis.



Cum s'a presentat de guvern 

acestei prime somaţiuni, 

Societatea va putea cere 
tribunalului situaţiunei i- 
mobilului transcierea ei 

în registrul pentru trece- 

rea comandamentelor. 

Din momentul trans- 
crierei primei somaţiuni, 
imobilul este isbit de in- 

dispoasibilitate şi, ori care 
ar îi transacțiunile ce ar 

urma transcrierei, ele nu 

"vor fi oposabile Societă- 
ţei şi urmărirea se va con- 
tinua tot în persoana de- 

„bitorului anterior trans- 
crierei ; 

b] Dacă debitorul în ter- 
men de sşese luni de la 
primirea primei somaţiuni 
de urmărire nu sa con- 

format ei, i se va face o 
a doua somaţiune de ur- 
mărire, prin care i seva 
cere intreg capitalul da- 
torit, cum şi tâte anui- 
tăţile întârziate cu pro- 
cente şi cheltueli, în su- 
ma la care tâte acestea 
se -vor ridica în momen- 
tul facerei acestei a doua 
somaţiuni. 

Cele două somaţiuni 
de urmărire se vor noti- 
fica debitorului la domici- 

16 

  

Cum sa modificat de comit. delegaților 

Admis.



Cum s'a presentat de guvern 

liul ales prin actul de 
împrumutare. 

-
 

Notificările se vor face . 

conform art. 74 din pro-. 

cedura civilă. 

Dupe încetarea di viaţă . 
a debitorului, somaţiunile 
se vor continua pe nu- 
mele moştenirei, la domi- 

ciliul ales prin actul de 
“ împrumutare, cu formali- 
tăţile cerute de art. 74 din 

procedura civilă. 
Somaţiunile îşi păstreză 

efectul pină in momentul 
când debitorul achită in- 
tegral societăței toate su- 

mele * esigibile în  mo- 

mentul plăţii. 
„Art. 02. Dacă debito- 

rul, dupe şse luni de la 

notificarea celei de a doua 

somaţiuni de 

nu plătesce' la Societate 

tete sumele datorite ei, 

Societatea este în drept a 

cere la tribunalul situa- 

țiunei imobilului ipotecat 

vindarea lui. 

In acest scop, pe lângă 

cerere, Societatea va aiă- 

tura în original cele două 

somaţiuni de urmărire 
prevădute la art. GI, pre- 

cum şi dovedile de pre- 

urmărire, . 

-i
 

  

Cum sa modificat decomit. delegaților 

Admis. 

Somaţiunile îşi produc 
efectul lor până în momen- 

tul când debitorul achită 
integral Societăei tote su- 
mele exigibile în momen- 

tul plăţii. 

Admis.



Cum s'a presentat «le guvern 

-
)
 .
 

fa
 

darea lor ; iar tribunalul 
va da Socielăţii copii le- 

galisate de pe t6te aceste 
acte, şi, în cas de dispa-: 

_Tiţiune a originalelor, a- 
cele copii vor ţine loc de 

originale. 

“Tribunalul va trebui ca, 
în trei zile cel mult de la 
primirea  cererei 'Socie- 
tăței, să ordone punerea 
în vindare a imobilului. 

Vindarea se va face în 
trei luni dela diua publi- 
caţiunei în Monitor, pu- 
blicațiune ce. se ya re- 
peta. de dou ori inaintea 
acestui termen. | 

Dacă diua hotărită pen- 
tru vindare cade într'o 
Duminică sau într'o di de 
s&rbătâre legală, sai în- 
to di de vacanţă, vin- 
darea se va face fără altă 
publicaţiune în cea d'ân- 
tiu di lucrătoare ce 'va: 
urma. 

In cas de amânare, vin- 
darea se va putea face şi 
în dous&-deci de dile din 
diua publicărei în Jloni- 
tor. Pentru acestă vin- 
zare ca şi pentru aceea 
in comptul adjudecataru-. 
lui, nu se cere de cât o   

Cum s'a modificat de comit. delegaților 

. Admis.



Cum sa presentat de guvern 

a 
singură publicaţiune în 
Monitor. 

liua fixată pentru vin- 

dare într'o. urmărire ce- 
rută de Societate, nu va 
putea. fi amânată prin nici 
o conexare cu altă ur- 
mărire. _ 

Art. 63. Publicaţiunile! 

vindărei în AMonilor vor 
coprinde numele imobi- 
lului, districtul şi plasa 
unde se găsesce şi men- 
țiunea că vindarea se face 
după cererea Societăţei 
'Creditului funciar. 

Se vor face trei afipte, 
conţinenă aceleaşi indica- 
ţiuni, din cari una se va 

-pune prin portărei, cu 

constatare de proces-ver- 
bal, la uşa Primăriei co- 

unei unde se află si- 

tuat imobilul, cea de a 

doua pusă la uşa Tribu- 
nalului la care are să se 
efectueze vindarea și cea 

de a treia se va da de- 

bitorului la domiciliul a- . 

les prin contractul de 

împrumutare. Lipirea a- 

fiptelor la uşa Primăriei 

şi la 'Tribunal se va con- 

stata printr'un proces-ver-   bal, încheiat şi semnat 

Cum sa modificat de comit. delegaților 

Admis..
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„cum s'a presentat de guvern 

numai de agentul judecă- 
„torese. Notificarea către 
debitor se va face con- 
torm art. 74 din proce- 

"dura civilă. 
In cas când debitorul 

va fi încetat din viaţă, a- 
fiptul se va. face pe nu- 
mele moştenirei la domici- 
liul ales prin actul de iîm- 
prumutare, conform art. 
74 din procedura civilă. 

Afiptele vor fi semnate 
de preşedinte şi portărel. . 

art. 93.—Tote modifi- 
cările introduse prin le- 
gea de faţă la legea Cre- 
ditului fanciar, promul- 
gală prin “decretul dom- 
nesc No. 827 din 5/7 A- 
prilie 1873 şi publicată-în 
Monitorul Oficial No. 78 
din 6/4; Aprilie 1873 şi 
modificată prin legea pro- 
mulgată în Monitorul U- 
jicial No. 53 din 410 lu- 
nie 1882, se vor aplica şi 
la tote imprumuturile rea- 

        

Cum sa modificat de comit. delegaților 

Admis. 

Afară din formalităţile 
de vindare prevădute prin 
presenta lege, nu se pot 
aplica Societăţei alte dis- 
posiţiuni din "procedura 
Civilă privitoare la vin- 
dare. 

Admis.
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Cum s'a presentat de Guvern 

lisate până la data pro- 
mulgărei legei de faţă. 

, In ce privesce insă for- 
malitaţile de urmărire şi 
vindare indeplinite până 
la data promulgărei pre-: 
sentei legi, ele işi vor păs- 
tra validitatea şi efectele 
lor. 

  
Ministrul Financelor (5) E. 

Raportor (5) I. 

Cum sa modificat de comit. delegaților 

Admis. 

Art. 94. — Modificarea 
de la art. 1 al acestei legi 
este, aplicabilă tuturor in- 

stitutelor de credit fun- 

Ciar. 
Tote cele-l'alte modifi- 

cări.din presenta lege pri- 
vesc numai pe Prima So- 
cietate de Credit funciar 
român din Bucuresci. 

COSTINESCU. 

G. Poiănaru-Bordea.



STATUTE 

Cum s'a presentat de guvern 

At. 96.—Dacă un bun 

angagiat la Societate se 
“ pune în vindare, în urmă 

de cereri făcute de către 
Societate, de guvern, sai 
de simplii particulari, îm- 

prumutul făcut! la Socie- 
- tate. nu intră la masă, ci 

el se transferă cumpă&ră- 
torului proprietăţei, îm- 

- _preună cu partea ce i se 
cuvine în capitalul social; 
acesta face pe noul pro- 
prietar membru al Socie- 
tăţei. Cât pentru cele-alte 
sume ce ar avea să ia So- 
cietatea, ea are dreptul de 
precădere înaintea ori-că- 
rel alte reclamaţiuni, fie 
ea de la guvern, saii de la 
simplii particulari, afară 
numai de plata de impo- 
site întârdiate şi de sarei- 
nile comunale şi acoperi- 
rea cheltuelilor aduse prin 
vindarea bunurilor. 

Preşedintele tribunalu- 
lui va comunica Societăţei 
diua vîndărei, şi acesta   

Cum a fost mouif. de comit. delegaților 

Admis.
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Cum s'a presentat de guvern - 

„ sai va trămite un delegat, 
sau va face cunoscut Tri- 

bunalului, printr'o adresă, 

situaţiunea în care se gă- 

sesce Creditul funciar în' 

raport cu debitorul şi cu 
imobilul ce se expro- 
priază. 

Va fi nulă de .drept şi | 
neoposabilă Societăţei ori- 

ce vindare făcută pe un 
preţ mai mic de cât suma 
ce va arăta Societatea Cre- 
ditului funciar că are să 
primescă de la urmărit. 

Art.42. —Numele mem- 
brilor presenţi se constată 
în capul proceșului-verbal 

al fie-cărei şedinţe. 
_Copiile şi extractele după |. 

„aceste.  deliberaţiuni, ce, |: 
s'ar produce: înaintea ju- 

„stiţiei sau în aită parte, .se 

atesteză de preşedintele 

„consiliului sai; de mem- 

„.brul care “i ţine Jocul. 

Delegăţiunile- date prin 
„asemenea deliberări con-: 

„stituesc mandate: auten- 

„tice ca şi, până acum; 

Art. 139.—Tete modifi-: 

_ările introduse prin legea 

de faţă la statutele Credi- . 

tului funciar, promulga- 

te prin decretul domnesc   

Cum a fost modif. de comit. delegaților 

'Suprimat. . 

- Admis.



  

Cum s'a presentat de guvern Cum a fost modif. da cornit. delegaților 

No. 827 din 5/„„ Aprilie | | 

1873, publicat îu Monilo- | . 

rul Oficial No. 18 din */ss 
Aprilie 1873 şi modificate 
prin legea promulgată prin 
decretul regal No. 1.508 
din 23 Maiu 1882, publi. 
cat în Monitorul Oficial. 

No. 53 din */,g lunie 1882, 
se vor aplica şi la tote îm- 
prumuturile realisate pă- 
nă la promulgarea legei 
de faţă 1). 

A dmis. 

  
Ministrul financelor (5) B. COSTINESCU. 

Raportor, I. G. Poiănaru-Bordea. 

Discuţiunea generală asupra acestui proiect de lege 
a început în şedinţa Adunării deputaţilor din 10 Fe- 
bruarie 1903. 

Cel d'intâiii care a luat cuvintul pentru a combate 
proiectul de lege a fost'd. Tache Ionescu. 

* Loviturile d-sale nu s'au îndreptat atita contra mo- 
dificărilor de detalii şi de procedură aduse legii şi 
statutelor creditului funciar, lupta 'd-sale cea mai e- 
nergică a fost contra prelungirei privilegiului Socie- 
tăţii, prelungire care se acorda în detrimentul capi- 

talurilor străine şi fără a se lua 'nimic în schimb. de . 
Ja acei —a căror —a se acorda, acest privilegii. 

«NoY, a dis d-sa, între altele, am prelungit privi- 
legiul Băncei Naţionale, când am luat ceva în schimb, . 

! ă tra - ._. Ă ” . ?) Lucrări pregătitore cu privire la înfiinţarea creditelor fun- 
ciare in România, vol. IV, pag. 38—16
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căci Banca nea cumpărat acţiunile statului» şi mai 

departe întreba : 
«Care este echivalentul pentru prelungirea privile- 

giului Creditelor ? 
«Nu văd nimic. Ved că se cere, din potrivă, 6re-cari 

agravări cari, după . discuţiunea şi.modificările cari 
se vor face, se vor reduce la foarte puţin lucru; dar 

care totuşi sunt agravări. Cari sunt însă modificările 
de interes general pe cari le propune Societatea in 

schimbul prelungirei pe care o daţi ? 

Ceea ce-l revolta, mal cu osebire, era idea da se 

împedică 30 de ani de dile formarea de societăi de 

alte modele de cât cele actuale. 

D. G. Panu dede pe fală simţimintele de cari era 

inspirat d. Take Ionescu în combaterea modificări- 

lor aduse legii şi statutelor Creditului Funciar. ' 

“«Domnul Tache Ionescu, a dis D. Panu, înţelege per- 

fect că proiectul de faţă. privitor la instituţia Credi- 

tului Funciar Rural nu se pote combate. Cu tâte a- 

cestea îl combate. Şi atunci mă intreb: de ce dis- 

cursul acesta care putea să nu fie? 

«Ei, d lor, era ceva. Nu era critica mică şi amă- 

nunţită a unor articole din procedura civilă sai din | 

procedura Creditului, articole cari nu aă nici o în- 

semnătate,—şi d-sa e prea bun jurist şi advocat, ca 

să nu ştie lucrul acesta; căci să critici că un aliniat 

era inutil, că altul se pâte iațelege în alt-fel, şi că 

e bine să. faci o redacţie nouă, acestea nu eraii de 

demnitatea unei disculiuni. generale şi putea forte 

bina cine-va la discuţia pe articole să vie cu amen- 

damente, iar d-nu deputat Vlădescu, colegul d-lui 

deputat de Romanați, putea să-i redigieze amenda- 

mentele. (ilaritate). 
«Ei, dar nu era aci cestiunea. Ea era în! “partea 

din urmă a discursului. Era 'cestiunea privilegiului ; 

şi, dre cum numai prin o abilitate, d- nu deputat de
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Tomanaţi ne-a vorbit atât de mult, a dat o întin= 

dere fârte . mare lucrului de nimic, care n'are în- 

semnătate şi numai â atins uşor, a'lăsat mai “mult 

să se înțelâgă asupra părței care ne „preocupă Şi care 

este cea mai importantă. 

«In adevăr, să „vorbeşti o jumătate de oră pentru 

lucruri. neînsemnate şi să vorbeşti numai 5 minute 

pentru cestiunea. privilegiului, acesta este o abi- 

litate». Ă 

Şi mai departe adăoţa : : 

«Ministrul de finance vine şi cere prelungirea pri- 

vilegiului de urmărire al Creditului Funciar Român, . 

«Când cine-va este contra unui lucru, trebue să. 

aducă şi argumentul de ce este: contra acestei pre- 

nOirl, căci alt-fel, după cum! spunea adineaori d-nu 

Cernescu, a fi contra unui principii nu are nici: un 

înțeles dacă ' nu spui de ce esci contra. Dar d- nu. 
deputat de Romanați a adăogat un mic argument. 

—Bine, a qis d-sa, îi dai Creditului acestă măsură 
însemnată, acest privilegii, dar. în schimb ce dă 
Creditul? 

«Să mă ertaţi. | 
«Observaţiunea tăcută este absolut lipsită de ori-ce 

fond, de ori-ce sentiment economic. Cum ? Creditul 
este ore o iustituţiune câre se pote pune în aceiaşi 

categorie en o bancă, şi trebue să-i ceri să dea ceva 

„în: schimbul privilegiului ? Când o bancă cere reinoi- 
rea privilegiului, prin acâstă acordare îi dai un drept. 
de a emite hârtii, de a avea un folos măterial, căci 
banca este o societate care face operaţiuni bănesci, : 
de la cari societarii trag un beneficii ; dar 'creditul 
este o societate mutuală, o societate care nu este 
de cât un intermediar între : proprietari, procurând 
bani pentru nevoile lor, 
„<Şi dacă Creditul formeză un „capital da: reservă, | 

a
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acesta nu este în interesul sei, ci în interesul tot 
al proprietarilor. 

«Atunci, ce poţi să îi ceri în schimb 9». 

«Votând modificările cerute de credit şi acordân- 
du-i privilegiul cerut, nu o facem acesta numai pentru 
proprietari, o facem pentru conservarea. solului,. o 
facem pentru interesul cel mare al acestei ţări, ca 
singura parte care este adevărat românescă să re- 

presinte, fie sub forma de hârtii mobiliare, tâte ele- 
mentele românesci şi nu alt-ceva. Dar la urmă, ce-mi 
pasă mie de proprietari, nu voii! participa la apăra- 
rea cutărui sai cutărui proprietar, dar voiu parti- 
cipa la durerea generală, când voii vedea că Singur 
rul lucru solid este contaminat şi el. 
_aCăci, ia să vedem ; am avea aerul că nu. suni 

capitaluri străine în țară şi că le căutăm..- Las renta; 
dar cea mai mare parte din credite în mâna cui 
sunt ? Dar, cum dicea d-nu Vlădescu, exploatările de 

păduri, de petrol, în mâna cui sunt? Dar societă- 

țile de asigurare nu ai început a acapara moşii şi 

a crea un fel de credite ? Dar industria cea mare nu 

este în mare parte străină? Dar, comerciul nu este 

pe jumătate străin ? Dar agenţii cari cumpără şi vind 

produclte nu sunt străini ? Dar cu ce pavilion se ex- 

porteză grânele ? Pavilion străin. Dar preţul grânelor 

cine îl fixează ? Noi, ori tot străinătatea? Ce mai 

vroiţi ? Slavă Domnului, pretutindeni străini! . 

«Suntem o ţară prea mică, nu. putem, nu avem 

- destulă. coesiune ca să nu fim pătrunşi economi- 

cesce. Exemplu: Moldova e aşa de îngustă că ar 

putea fi trecută cu un cal voinic în 7 ceasuri de la 

- Prut. la munţi. 

«Acelaşi lucru şi economicesce. Aşa fiind, care este 

datoria noastră 9 

«Este ca să luptăm în contra unei innuenți care
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ne pătrunde, iar nu să strigăm : veniţi, veniţi ! Sub 
acâstă formă trebue să se manifesteze datoria n6s- 

tră. Și noi, domnilor, când puterea este irezistibilă 
o suportăm, dar -nu noi să dăm . îndemn străinilor 
cari sunt destul de îndrăsneţi». 
„D. Dimitrie Sturdza preşedintele consiliului de Mi- 

niştrii p'atunci, zicea: | 

«Sa criticat: prelungirea privilegiului pe '30 de ani. 
Ei aşi pune prelungirea pe o sulă de ani (aplause); 
căci este o instituţiune pe care se rezămă întrega 
proprietate mare a -ţărei. In mâna cui e dat acest 
privilegii ? In mâna: proprietarilor acestora, carl for- 

mează o parte a naţiunei însăşi. - 
«Ast-fel institutele de credite funciare sunt insti- 

tuţiuni naţionale. 

aNu este o adevărată aberaţiune să le preschimbi 
în bănci internaţionale, abandonând teritoriul ţării 
internaţionalismului ? 

aS'aii fondat şi la noi bănci ipotecare, sunt acum 
50 de ani. Sai ruinat şi proprietarii imprumutaţi, 
s'au ruinat şi băncile ipotecare. N'aii profitat nimeni; 
proprietarii mai puţin de cât bancherii, şi cu tote a- 
cestea, se cere ca să repetăm astă-di erorile trecutu- 
lui, avend în faţa n6stră institute naţionale puternice 
şi pline.de viitor. Acesta -se numesce a persecuia 
spiritele şi tendinţele naţionale». 

- După închiderea discuţiunei generale, proectul de 
lege s'a luat în considerăţie de Adunarea Deputaţi- 
lor cu 69 voturi contra 6, în ziua de 11 Februa- 
rie 1903. Apoi s'a procedat la discuţia pe articole. 

La art. 1 d. Take Ionescu a reveriit la discuţiunea 
generală asupra celor doă feluri de credit funciar : 
credite funciare basate pe principiul mutualităţii şi 
credite funciare. de capitalişti, căutind să facă loc a- 
cestor din urmă, într'un termen mai puţin depărtat,
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prin propunerea unor amendamente admise într'o 

întrunire a societăței agrare din București. 

D-sa a cerut ca, conform dorinței agrarienilor, ali- 
niatul 3 al art. 1 să se modifice «în sensul de a nu 
se prelungi privilegiul creditului pe mai mult. de 10 
ani ; iar ultimul aliniat al acestui.articol să se mo- 
difice în sensul ca ministerul de [inance să fie obli- 
gat de a da autorisaţie ori-cărei societăţi. de proprie- 

tari, cari ar vrea să fundeze un credit funciar, 

conformându-se acestei legi». 
Pe lângă acestea, a mai cerut să se adopte din 

moţiunea agrarienilor 'şi următârele : 
«Ca să nu se acorde Creditului acâstă prelungire, 

de cât după ce se va obliga mai. întâiu ca să-şi mo-. 
- difice statutele pentru -a asigura independenţa şi 
secretul votului, prin interdicerea votului prin:pro- 

- cură societarilor, cari n'aă ratele plătite până la qi 
şi prin aplicarea, la votul în adunările generale ale 

creditelor, a regulelor -prescrise pentru secretul vo- 

tului la Cameră şi Senate. 

Aceste propuneri ai ridicat energice protestări din 

partea Adunării Deputaţilor şi au fost combătate, în 

modul cel mai documentat de d-lor Ath. Ath. Geor- 

'giu, Dimitrie Protopopescu. şi E. Costinescu ministru 

de Finanţe, cari aă spulberat acusaţiunile aduse 

creditului că, în această instituţiune, s'ar. face poli- 

tică şi ar fi condusă cu spirit de partid. 

Art. 1 s'a adoptat ast- fel cum a fost presintat de 

guvern. 
Art. 56 s'a primit aşa cum a fost propus de co- 

mitetul delegaților şi cu adaosul de la aliniatul final 

în următoarea coprindere : 

«In cas de concurs de urmăriri între Societate şi 

alţi creditori asupra fructelor şi veniturilor în genere 

şi a mobilelor corporale de ori-ce natură, aflate pe 

moşie. Societatea va avea privilegii înaintea ori- -cărui
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alt creditor, afară de Stat, pentru impositele datorite . 

şi de creditorii privilegiați, prevăduți de art. 1.729 

şi de aliniatele 2 „4 şi 5 de sub art. 1.730. din co- 

dul civil. 

«Prin acestă disposiţiune nu se derogă întru ni- 

mic la art. 15, alin. ultim, din.legile promulgate la, 
28 Martie 1894 şi 31 Martie 1895 pentru înființarea 
unei Bănci: agricole». 

„Articolului . 61 .s'a dat de. comitetul delegaților o 

nouă redacţiune, modificându-se ultimul său aliniat 

ast-fel : 
- «Somaţiunile îşi produc” etettul lor până în mo- 

mentul când debitorul a achitat integral societăţii 

t6te ratele cu dobinzile şi cheltuelile de ori-ce na- 

tură, datorite până în momentul plăţii». 
- Admiţându-se această modificare, art. Gi.sa votat 

aşa cum a fost presintat de guvern, impreună cu a- 
liniatul admis. 

- Lă art. 62 comitetul. delegaților, în urma amenda- 

mentelor propuse, a dat o.nouă redacţiune aliniate- 

lor. 4 şi 7, în următârea coprindere : 
«in cas de amânare, vindarea se va putea face. şi 

în 20 de dile, din diua publicărei în Monitor. Pen- 

tru acâstă vindare, ca şi pentru acele prevăqute de" 
art. 70, alin. 5.din legea Creditului, nu se cere de 

cât o singură publicaţiune: . 
+ «Diua fixată pentru vindare, în o urmărire cerută 
de Societate, nu va putea fi amânată prin conexările 
ce sar face cu alte urmăriri». 

Şi, la finele articolului, s'a adăugat următorul a- 
liniat : - 

aDacă din causa unei alte urmăriri de cât' a. Cre- 
ditului Funciar, chiar. după Conexare, sar provoca 
o amânare, vinqarea.cerută de Credit se va continua». 

Articolul 62 a fost, dar, ast-tel adoptat de Aduna- 
„Tea Deputaţilor,
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"Art. 63 s'a adoptat ast-fel cnm a fost modilicat de 
comitetul: delegaţilor.. 
“Art. 93 sa votat cum a fost presintat de guvern. 
Art. 94 sa adoptat aşa cum a îost propus” de co- 

mitetul delegaților. 
Art: 42 şi'139 din statute s'a'adoptat ast-iel cum 

au fost presentate de guvern. 
Proiectul de lege in total pus la vot sa admis de 

Adunarea Deputaţilor cu 6l -voturi contra unul. 
“La' Senat proiectul de lege sa pus în discuţiune 

în diua 'de' 9% Februarie 1903, fiind raportor” d. Al. 

Vericeanu. 

D.G. Gr Cantacuzino, care a luat cel dintiia CU= . 

vintul la discuţiunea generală, de şi a recunoscut că, 

în urma modificărilor aduse de Camera Deputaţilor 

proiectului de lege, măsurile cerute de creditul fon- 

ciar nu mai erau apăsătoare, totuşi d-sea găseşte că 

rămâne dovedit tendinţa acestei instituţiuni de a se 

înarma cu drepturi exorbitante şi cu -puteri draco- 

„nice, faţă de proprietarii: împrumutaţi. 

«Daca la această tendință, a dis d-sea, adăogăm 

acea, nu mai puţin pericol6să, de a transforma insti- 

tuținnea” Creditului Funciar” într'o armă politică de 

partid, suntem în drept a' ne întreba, 'dacă nu se 

cuvine a îngrădi prin măsuri legale putinţa din par- 

tea Creditului de a denatura menirea sa». 

Pentru a pune capăt acestei stări de lucruri anor- 

male, după d-sea, a propus următorele mâsuri: 

«ântâiă, suprimarea -procurilor în alb şi cu nume 

interpus şi acordarea dreptului de vot numai pers6- 

nei proprietarilor imprumutaţi saii representanţilor 

săi legali, precum soţul, tutorul sau, curatorul ; 

«Al duoilea, îngrădirea secretului votului, alcătuită 

în condițiuni identice cu cele stabilite; pentru alege- 

rile legislătive şi cu biuroul prevăgut "de legea elec- 

torală».
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Acestă atitudine a d-lui G. Gr. Cantacuzino, fusese 

deja anunţată de d. Take Ionescu în camera depu- 

taţilor, cu. ocasiunea discuţiunii acolo a proiectului 

de lege. 

Obiecţiunile şi propunerile d-lui G. Gr. Cantacu- 

cuzino ai fost combătute cu mult.succes de d. D.YV. 

Polizu Micşuneşti. 
.D. general G. Manu, care a declarat că a luat cu- 

vintul numai pentru a releva o pretinsă contradicţie 
dintre ideile emise de raportor în privinţa prelun- 
girei privilegiului şi disposiţiunile legii în acestă pri- 

vință, după cei sa arătat că o asemenea contra- 

dicţie nu esistă, a vorbit în sensul.d lui G. tir. Can- 

tacuzino. | | | 
. Regrelatul Nicolae Crătunescu a susţinut cu vigore 
legea şi a demonstrat cât de netemeinice erai criti-. 

cele ce i se făcea şi cât de pătimaşe erai învinui- 
rile nedrepte ce se aduceau administraţiei creditului 
funciar. 

D. Petre Grădişteanu sa ridicat cu putere în con- 
tra disposiiunii articolului final prin care se pre- 

scrie că: 
«Modificarea de la art. 1 din acâstă lege este apli- 

cabilă tutulor institutelor de credit iunciar, 
„aT6te cele-lalte modificări din presenta lege, pri- 

vesc numai pe Prima Societate de Credit funciar ro- 

mân din Bucureşti». 

— «De ce, a. dis d-sa, aţi limitat cele- alte modi- 
ficațiuni numai la Prima Societate de Credit funciar? 
Ac6sta este întrebarea. Pentru' că n'au cerut? Ei, 
acesta nu e un cuvent, căci legea se face.de Corpu- 

rile legiuitore ca lege de Stat, şi în legea de Stat, 
puteţi să puncţi ceea-ce credeţi că este bine. Dacă 
aţi credut că aşa este bine, ca să prevedeţi numai: 
pentru Prima Societate de Creait Funciar, Rural, aşi 
vrea să văd rațiunea care va impins să faceţi acâsta,
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şi să nu daţi aceleaşi avantagii şi Creditului Urban 

„spre pildă». 
aD. E. Costinescu, ministru de finance, arătă d-lui 

P. Grădişteanu că acea deosebire a făcut'o pentru 
două raţiuni: una de principiii care este următorea 
şi care sa susţinut tot d'a-una de Creditul Funciar 
Rural, anume că iniţiativa unei modificări a legei şi: 
a statutelor Creditului, trebue să plece de la Credit, 

iar nu de la Stat, de şi mai înainte de statute este 
o lege de Stat, cum dice domnul Grădişteanu, totuşi 

acea lege, dice precis, că ea nu pâte să fie modifi- 

cală decât cu consimţimântul Creditului. 
«Deci, pentru aceste - cuvinte, Creditul Funciar a 

susținut tot-d'a-una că nu trebue modificată legea, 

dacă Creditul el insuşi nu cere modificarea. Iniţia- 
tiva trebue» să piece de acolo. 

«Acesta este rațiunea de principiă. | 
«Dar nu stai de loc la indouială, să vă arăt şi ra- 

țiunea practică. Ea este următoarea: proprietatea 

urbană, şi în special proprietatea urbană din Bucu- 

resci, trece prin o crisă: dureroasă ; sunt 2000 de 

proprietari deposedaţi de Credit, avem aface cu o 

stare de suterinţă reală ; şi de ore-ce acestă lege 

pare—ce e drept mai mult pare, de cât e în reali- 

tate—pare a da mai mare înlesnire de "execujiune 

“administraţiunei Creditului, nu am voit, pe lângă su- 

 ferinţele cari le îndură deja proprietatea urbană, să - 

se adauge şi acest noi motiv de nemulţumire. 

«Iată curat şi lămurit, motivul pentru care nu în- 

tindem legea de față şi la Creditul Urban ; când ve- 

dem 0 suferinţă reală de ce să o intărităm şi să o 

exasperăm, cu mâsuri pe cari proprietarii le-ar con- 

sidera contrarii interesului lor ? 

“ «Dar 6re, chiar dacă nu coprindem în lege dispo- 

siţiunea că e aplicabilă numai Creditului Rural, ar 

fi fost ea 6re aplicabilă tale-guale şi Creditului Ur-



ban? Nici de cum. Pentru acesta, trebuia să se con- 

vâce mai întâiu societarii, şi societarii s o admită la 

rendul lor.» 

Mai departe a adăogat : | 

«Domnul Grădişteanu e preocupat şi de alt-ceva: 

„domnia-sa se într&bă, când se vor fonda. alte socie- 

tăţi fanciare—căci, in adevăr, se pot fonda ori câte— 

atunci ele nu vor putea beneficia de facilităţile legei 

de faţă. Dar, ce facilităţi aşa de mari s'au creiat prin 

acestă lege ? Vi le-a spus domnul Crătunescu ; prin 

acestă lege, nu sa făcut de cât să se lămurescă 

controversele existente asupra legei anteridre, şi să 

se consacre jurisprudenţa stabilită asupra lor. 

«Şi pentru ce:6re, societăţile cari se vor fonda în 

viitor, nu vor putea beneficia de legea de faţă? 

aCei 20—30 de proprietari, cari vor voi să fon- 

deze o nouă societate de credit, la prima adunare 
„generală şi dupe ce vor vota. constituirea societăței, 

„nu vor avea.de cât să ceră să beneficieze şi ei de 
disposiţiunile legei în desbatere, şi ministrul de fi- 

nance va veni,.cum am dis, cu un proiect de lege, 
„unde printun singur. articol, seva dispune ca casă 

„fie aplicabilă şi nouei societăţi.» | 
"Cu această ocasiune d. E: Costinescu, ministrul 

de finance, a respuns ş şi atacurilor îndreptate cu atita 

| înverşunare de. d. G. Gr.: Cantacuzino contra proiec- 
„tului de lege, şi. administraţiunei Creditului fonciar. 

Reproducem aci, în întregul lor elocuentele cuvinte 

ale d-lui Ministru de finance prin care a nimicit a. 
cele acusări neintemeiate : 

«Foarte puţine voiu avea de dis despre cele « ce a 
„spus onor. d. Cantacuzino ; căci dsa na discutat 
proiectul la ordinea dilei ci ne-a făcut un proces de 

| intenţiuni, în cea-ce privesce proiectul, şi nu a pro- 

iectului în desbatere, ci a celui. primitiv, aşa cum 
1 am. presintat Camerei. Nu scii, dacă 'mi-am do-
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bendit reputaţiunea printre d-vâstre, că -iscălesc fără 
să sciii ce, pentru ca proiectul primitiv, semnat 'de 
mine, să nu fie şi al mei, ci exclusiv al adminis- 

trațiunei Creditului: Funciar. 
«Primul proiect ce am presintat, era, afără de « 6re- 

cari clarificări, identic cu proiectul. astă-di în des- 
batere; ceea-ce a făcut Camera, nu e o răsturnare a 
“primului proiect. Camera a lucrat împreună cu mine 
şi cu guvernul întreg, la clarificarea cestiunilor tra- 
tate în proiect; unde s'a simţit necesitatea, să se 
preciseze mai bine scopul ce urmăreau, s'au făcut, 
împreună şi cu consirhțimentul: guvernului, tâte mo-: 
dificările trebuinci6se.. 

«In afară de -acest proces de. intenţiune, onor. 
- domnul Cantacuzino, a arătat şi o dorinţă, care m'a 

pus pe mine în mare.mirare. La ori-ce. maşi fi aş- 
„teptat, din partea domnului . Cantacuzino, relativ la 
cele anunţate din vreme de domnul Take Ionescu, 

dar ca domnia-sa să: propună aici în Senat, ceea ce 
s'a propus în Cameră de domnul 'Take'-lonescu, să 
se .institue la Creditul Funciar :Rural, biurouri elec- .. 

torale, identice cu cele de la alegerile politice,. acesta 

„nu'"mi-a trecut prin minte. Când domnul Take lo- 

nescu ne-a prevenit despre acesta, 'mi-am dis că de 

sigur domnia sa se inşelă. 

«EI bine, nu s'a înşelat, din nenorocire;; ipnoltis- 

mul şi sugestiunea erau complecte.. . 

“ <Inchipuiţi- -vă tabloul: în locul. biurourilor „liniş- 

tite, presidate de preşedintele societăţei, aşa cum se 

urmâză în tâte societăţile de ordin economic, să ve- 

„dem la uşa Creditului, grămădite cele două tabere, 

liberalii. de o parte, conservatorii de alta, şi cu aju- 

„t6re, sciți d-vostre' ce tacâm de ajutâre. se. aduc la 

- alegeri, şi ast-fel, alegători şi nealegători, așteptând 

să vină magistratul ; vine. magistratul, atunci fie-care 

_se repede, care mai de care să pună mâna pe biu-
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roi, la nevoie ciomegele lucrâză etc... Ar mai fi a- 

cesta o instituţiune: finandiară şi economică? Am 

transporta acolo tâte ruşinile; cari s'au întins . asu- 

pra moravurilor n6stre politice ! (Aplause). 

«Dar, să nu vorbim ca 6meni de partid, să ne pu- 

nem nn moment mai presus de patimi,. şi să jude- 

căm, dupe fapte. E vina.ori meritul nostru, :că Cre- 

ditele Funciare Urban şi Rural, sunt bine adminis- 

„trate şi dai resultatele cele mai bune; că Banca 
Naţională, este asemenea aşa de bine administrată, 

şi că, pe de altă parte, instituţiunile ce nu sunt ad- 
ministrate de liberali, 'bună-6ră Banca Agricolă, sunt 

administrate precum se scie? 

«Nu vă place cum administrăm noi, şi voiţi ca la 
adunările generale de la. asemenea instituţiuni, să se 
vadă debordarea de pasiuni: rele, ce s'a vădut la ul- 
tima adunare generală a Băncei Agricole ? (Aplause), 

aAcâsta ar fi o decădere, care ne-ar face cel mai 
mare r&ă şi inăuntru şi în afară. 

«Acum, iată o instițuţiune care e recunoscută € ca 
bine administrală, Creditul Funciar Rural; în capul 
săi, se află un consilii de administraţiune şi un ad- 
ministrator, pâte fără pereche în ţara. românâscă, 

domnul “Tache Protopopescu ; .instituţiunea merge 
perfect de bine şi, fiind-că merge bine, să strigăm 

acestor 6meni: poftiţi afară de acolo, să venim noi . 
cei de la Banca Agricolă !... (Ilaritate, aplause). 

«Faptă bună ar fi acesta? Fiind-că administreză 

bine, fiind-că titlurile lor sunt al pari, mai sus 
chiar.de cât renta Statului, fiind-că societarii nu 
plătesc nimic pentru administraţiunea Societăţi... 

Ei se iasă afară !... Dreptate. este acesta ? 

«Nu, d-vâstre ci noi avem dreptul să dicem că cei 
ce vor să strice un lucru pe care îl recunosc de 
bun, vor să introducă politica de moravuri deplo- 
rabile politice, în acea Instituţiune ! (Aplause).
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«Onor. domnul Cantacuzino a fost preşedintele a- 
celui consilii, a avut acolo tâtă importanţa avere 
domniei-sale funciare celei. mari, şi într'o asemenea 
Instituţiune, averea are mare greutate ; de ce nu 
ne-a citat. care dintre 6menii ce ai avut trebuință 
de Creditul Funciar, a fost favorizat fiind liberal, ori 

“a fost năpăstuit fiind că era conservator ? 
«In ceea-ce mă privesce, regret că nu sunt în a- 

cel consilii de administraţiune mai mulţi conserva- 
tori,.nu ca să meargă lucrurile mai bine, dar ca să 

nu mai aibă cuvânt să vorbâscă, cum vorbesc a- 
cum. 
«Acestă societate este o moutualitate. înşi-şi im-; 
prumutaţii sunt societari ;. tot ei sunt. şi debitori şi ' 
beneficiari. Când e un folos,. eiil împart proporţional 
cu împrumutul fie-căruia. Dacă ar- putea să fie per- 
secuţiune politică din partea administraţiunei, com- 
pusă în majoritate de liberali, proprietarii conser- 
vatori ar [i .persecutați, urmăriţi, iar cei liberali fa- 

vorisaţi 

- «Lucrul ar trebui să se scie de toți ; ; de.ce atunci 

nu: se citează casuri, ca să le stigmatisăm cu toţii? 

Nu se citează fiind-că nu sunt, şi eit cunosc mai 
mulţi societari. conservatori,. cari ai fost mai favo- 
risaţi,, mai : păsuiţi de cât; cei-alţi, tocmai pentru 
ca să nu se strige la persecuţiune. Tache Protopo- 
pescu, în special, nici nu vrea să scie cine -este ]i- 

beral şi cine conservator,. execută pe toţi pentru ca 

toţi să [ie în regulă, şi prin acesta. dovedesce că nu 

ține să aibă societari, cari nu 'și-aă achitat ratele şi 

pe cari să "i ţină sub dependința d- sale 'şi să'şi dea 

voturi cu procurile d-lor. 

«Tâte aceste acusaţiuni .nu stai în picidre ; nu ad- 

ministraţiunea actuală face politică, ci acei cari vor 

să râstârne buna administraţiune prin politică
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«Cred, că veţi fi toţi de părere că.nu trebue să lă- 

săm să se întâmple o faptă atât de rea» (Aplause)!) 

După ce proiectul de lege s'a luat în consideraţie 

sa primit fără discuţiune. art. 1, 56 şi 61.. | 

La art. 62 d. P. Macri-a'cerut ca în loc să se dică 

avindarea se va face in trei luni-de la' ziua publi- 

cării în Jlonitor».-să se zică: «giua vindării se va fixa 

de Tribunal, fără însă să pată fi: mai înainte detrei 
luni. de la apariţia publicaţiilor prin Monitor şi să se 
suprime, ca fiind de prisos în urma acestei redacţii, 

cuvintele : 
«Dacă diua hotărită pentra vindare cade intro 

Duminică sai într'o di de sărbătoare legală, sai: în- 
tr'o di de'vacanţă, vinderea se: va face, fără altă 
publicaţiune, în cea d'intăiu di lucrătâre ceva urma». 
„Accestă. propunere, fiind combătută de d. 'minis- 

tru de finance, nu sa admis.; şi art. 62 sa votat 
aşa cum a: venit de la Adunarea Deputaţilor. 

Art. 63 până la 93 sau votat fără discuţiune. 
--La art. 94, d. GC. Nacu a arătat temerea ce are ca 
disposiţiunile lui să nu agraveze, schimbind'o, situa- 
ţiunea creată creditului fonciar urban printr'o juris - 
prudenţă constantă. 

«Dacă prin acest proiect de lege, a dis d-sea, se 

confirmă ceea-ce în decursul a mai multor ani sa 
ajuns la Curtea de. Casaţiune, ca să se stabilească 
jurisprudenţa, şi dacă puneţi un articol eă acestă 
interpretare nu se aplică Creditului Urban, daţi loc 

“la o însemnată dificultate 'că se pricepe, că tocmai 

interpretarea contrarie are: să se aplice Creditului 
Urban, şi atunci înţelegeţi în ce dificultate Sar găsi 
administraţiunea Creditului Urban». 

D. E. Costinescu, ministrul de finance, a înlătu- 

  

i ) Lucrările pregătitore cu privire la înfiinţarea creditelor fon- 
ciare în România, vol. IV.
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rat acestă temere a d-lui C. Nacu dându'i următoa- 

rele .explicaţiuni : 
- «Daca disposițiunea din. legea: actuală ar Îl con- 
trarie jurisprudenţei de .astă-di, atunci d nu Nacu, ar 
putea să aibă dreptate, căci nu ar fi consecinte un 
asemenea text.de lege. Dar, când puterea legiuitore 
păsesce.că- bine a interpretat puterea judecătărescă 
legea şi stabilesce ea intr'un mod definitiv acestă in- 

terpretare care este cea adevărată, nu v&d de ce se 

teme domnul Nacu. Dar, prin disposiţiunile conţinute 
în acâstă lege, confirmându-se jurisprudenţa con- 
stantă a justiţiei, în asemenea materie, şi opiniu- 

nile d-vâstre a tuturor, cari ati vorbit din tâte păr- 
ţile, nefăcând alt fel, de cât a dice: bine a inter- 

pretat justiţia şi. să. nu fie. alt-fel -de acum încolo, 

punând adi în lege, aşa cum a interpretat justiţia, a: 

cestă jurisprudenţă asigurând'o în mod definitiv. aşa de 

definitiv, în cât, fie Creditul Urban, fie. cel. Rural, fie 

un credit care s'ar.ralia la disposiţiunile acestei legi, 

vor. găsi in acestă lege o definitivă confirmare a jn- 

risprudenţei, este o consolidare, ca să die aşa, u 

jurisprudenţei, care nu pote să fie pusă. la îndoială, 

căci nu este 0 interpretare, este chiar o lege careo 

consacră». 

„D..ALl. Vericeanu raportorul a. vorbit în acelaşi 

sens şi art. 94 s'a votat fără nici o modificare. 

„Art. 96, 42 şi 139 din, statnte: s'au, primit fără. nici 

o discuţiune.. 

„ Panindu- se apoi la vot legea în total ea a fost pri- 

mită cu unanimitatea celor. 66 senatori presenţi. 

Această lege s'a promulgat în urmă prin. decretul 

regal cu No. 836.din %/,g; Martie 1903 publicată în 

«Monitorul oficial» No. 268 din 5/, Martie 1903 1), 

  

  

1 

-4) A se vedea acâstă lege în Partea' a doa a acestei lucrări.
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Modificaţiunile cele noui aduse legii şi.statutelor 
Creditului Funciar ai întărit şi mai mult creditul 
bine tăcătârei asociaţiuni a . proprietarilor teritoriali. 
români. | 

- Cu cât se dau acestei instituţiuni garanţii. mai si- 

gure de incasarea anuităţilor, din cari se plătesc cu- 
pânele şi scrisurile funciare emise de densa, cu atât 
se. atrag mai mult, şi mai cu folos, capitalurile tre- 
buinci6se proprietăţei şi cari au fost .atât de sfidse 
la începutul. fundării societăţei. - . . 

"-aÎntiiul imprumut făcut la Creditul Funciar rural, 
a spus d. Dimitrie Sturdza cu ocasia: desbaterilor în : 
Adunarea deputaţilor a nuoilor modificări aduse le- 
gii şi statutelor (reditului Funciar, a fost al d-lui. 
Enăchiţă Văcărescu pe moşia: Văcăresci din Dâmbo- 
vița Imprumutul era de '75. 000. lei. Era ântâiul impru- 
mut,. pentru. care sa emis scrisuri. Şi. dupe ce sa 
realisat împrumutul, dându-se domnilui Văcărescu 
scrisurile, s'a adresat d-sa la: noi spuindu-ne :—Ce 
să fac:et cu -scrisurile ? Atunci lon Ghica "i-a spus: 
— Dute pe piaţă şi: caută să vindi scrisurile. Sa dus 
Văcărescu la un bancher, la duoi, trei. Bancherii aă 
incepui a ride, şi” diceată :—Sunt frumâse .hârtiile 
d-tale, sunt: bine tipărite, dar: noi .nu dăm .bani pe 
hârtiile acestea. S'a intors. Văcărescu la Credit şi a 
rugat ajutor, căci omul se încurcase ; -ipotecase 'mo:: 
şia la Credit ca să scape de ipoteci la bancheri. In 
consiliul -de . administraţie al Creditului. s'ati găsit. 
duoci—trei membri, cari au propus. domnului: Văcă- 
rescu săi dea suma necesară, să plătâscă ipotecele da- 
torite, şi "i-ai propus:să le 'vindă lor scrisurile pe 
curs de 80. Ac6sta a fost primul curs al scrisurilor. 
Văcrescu primi, plăti datoriele la bancheri, fără ale 
dice cui a vindut scrisurile;
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«Dupe nn an aceiaşi bancheri, cari nu dai un ban 
pe scrisurile lui Văcărescu, 'se înscriau la rând: cu 
administraţia Creditului, ca cumpărători de scrisuri 
şi contribuiau la urcarea lor. Şi astădi scrisurile fun- 
ciare se numsră intre efectele: cele mai sigure To- 
mâne». 
“Ele Sau 'impus “Gapitaliştilor cari au fost: siligi se 

le “cumpere..cu ori-ce preţ şi ori-cât. „de mare a fost 
“cifra emisiunilor lor. 

Din bilanţul Primei Societăţi de Credit Funciar Ro- 
mâna din  Bucuresci „pe semestrul 1 1905 la 30 lunie ' 
1905 se vede.că: - 

Imprumuturile realisate de la înfiinţarea Societăţei, 
1 Iulie 1873 până la 30 lunie 1905, ai fost: 

Ț0/gpeoeocemeneee ooee nana eeaeeneaeaa aa lei 64+.92:10.200 
D0/oeeae eee eeee eee ne eee nea ine nneaae « 8353.936.000 
MOoc aceea nene nenea nene nauneesea - 84.005.500 

Total...... “lei 4383.451.700 

După. tragerea la” sorţi erau în' circulaţie. la 30 Iu- 
nie 1905 : 

Serisuri furciare Bop... lei 938 213.349 50. E 
„4 ONE 1.) ARII « 98.435.910. — 

Total...... lei 986 649.992 50 

Un asemenea strălucit resultat nu putea de cât. să 
facă să prospere proprietatea teritorială. - 

„ Proprietarii, găsind bani eftini şi cu înlesniri: 45 

plată, au putut să'şi reguleze averea şi să'şi 'amelio- 

reze moşiile, printr o „cultură mai intinsă ŞI £ mai siste- 
matică. Ru 

- Inainte-:de fandarea Creditului Funciar erai. “bro: 
prietari cari, din venitul moşiei, nu puteai plăti nici 
colosalele dobângi datorite la “capitalul imprumutat 

cu .ipotecă. ” 
Chiar pe aceşti . proprietari Creditul” Faniciai + i-a 

scăpat, dacă: ei. S'aii pus pe 'economii și l-au € „Căutat 

moşiile cu'stăruinţă, pricepere şi. prevedere. . :
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Cei ce n'a putut scăpa ai fost numai acsia cari 

'si-aii ingreuiat cu imprumuturi “proprietăţile peste 

puterile lor, spre a iace cheltueli neproductive şi ne- 

socotite. 
Dar şi pentru aceştia creditul le a fost de un mare 

ajutor; căci, regulându le proprietăţile şi purgindu-le 

de sarcini prin. ipoteca sa, le-aii făcut să trecă mai 

cu înlesnire şi mai cu preţ în mâni mai „harnice Şi 

mai producătore. 

Este necontestabil, aștâdi, “că amatorii de a cum- 

“ păra moşii se adreseză cu preferinţă la proprietari 

ale căror proprietăţi aii trecut şi în privinţa juridică 
şi în privinţa evaluărei prin: esamenul Şi studiul ad- 

ministraţiunei; societăţei. 

e Ta | 
„ Solicitudinea administratiei Primei Societăţi de Cre- 
dit Funciar român din Bucureşti pentru proprietarii 

| oberaţi, a mers şi mal departe.. Ea a căutat să le pro- 
„cure nu numai arendaşi siguri pentru moşiele lor 
dar şi concurenţi. in cas de vingars a moşielor, spre 
a le ridica val6rea ca să le rămâie şi lor ceva după 

„plata datoriilor. Se ştie, in âdevăr, că din Creditul 
Funciar a eşit proiectul de lege pentru modificarea 
unor articole din procedura civilă şi din legea acte- 

_lor autentice spre a înlesni cetelor de “săteni aren- 

darea: şi cumpărarea de moşii. 
D. Dimitrie Sturdza, preşedinte al consiliului de 

miniştrii, atunci când s'a discutat acel proiect de lege 
în Senat, a spus curat că obârşia. lui o are Creditul 

Fonciar Rural, acolo'a tost el alcătuit» 
Toţi sciii: că autorul acestui - proiect de lege a fost 

d. Dimitrie Protopopescu sub-directorul Primei So- 
cietăţi de Credit Fonciar român din Bucureşti. 

Daca acest proiect pare a fi tăcut mai mult în in- 
teresul sătenilor d'a cumpăra şi: arenda - moşii, i
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-realitate, însă, el are menirea da veni şi în ajutorul 

marilor proprietari teritoriali incărcaţi de datorii. 
Insuşi d. Dimitrie Protopopescu, în remarcabila 

expunere ge motive cu care a insoţit proiectul său 

de lege supus desbaterilor Adunării deputaţilor, recu- 

nsce acest îndoit scop al proiectului de lege. 
„ «Proiectul de față,. dice d. Dimitrie Protopopescu, 

are. menirea de a aduce un îndoit serviciu. 
«In prima linie, clasei ţărăneşti îi.va înlesni do- 

bindirea creditului necesar şi, prin urmare, putinţa 

da a. cumpăra sai lua în arendă moşii, cu care chip 

_se resolvă, în parte cel puţin, una din cestiunile s0- 

'ciale cele mai arzătoare... 

«Proprietarii vor găsi un noii debuşeiă ca cumpă- 

rători saă arendaşi, şi nu vor mai fi nevoiţi de aşi 

arenda moşiile lor lu arendaşi, în cea mai mare 

parte străini, cari, conduşi numai de spiritul de a se 

_imbog-ţi, le istovesc moşiile, nici a le vinde pepre- 

țuri prea joase, din causa lipsei de. concurenţă. | 

«Cu chipul acesta, imensele domenii, cari până 

astădi, prin forţa lucrurilor, se cumpăraii rareori de 

de câte un particular şi adeseaori de. societăţi car 

aă cu totul alt scop decât de a practica agricultura, 

vor putea fi mai lesne de dobindit de către clasa 

țărănească, realisând ast-tel legitimile ei dorințe, 

cari sunt şi ale ţărei întregi». 

In adunarea deputaţilor, la discuţiunea geiherală a 

proiectului de lege, dl 'Toma Stelian, în ce privea 

partea. lui atingătoare de îmbunătăţirea soartei ma- 

teriale a locuitorilor săteni, iată cum il caracteriza: 

«Proiectul de lege supus desbaterilor noastre a fost 

precedat. şi înconjurat de imprejurări particulare cari 

dovedesc că, de şi relativ numai la adăugirca a două 

aliniate la două texte de procedură civilă, are în rea- 

litate o importanţă mult mai mare. | 

«A fost elaborat, după cum ştiţi, de un economist d is
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tins, a cărui cunoscinţă şi experienţă în materie, con- 
stituesc de sigur, o garanţie pentru necesitatea proiec- 
tului. Este în legătură cu preocuparea de a îmbunătăţi 
sorta materială a locuitorilor săteni, preocupare care 
trebue să ne fie scumpă tutulor de o potrivă, abstrac- 
țiane de partidul potitic, căruia putem : apartine. 

, 
... 1... n... s... ... se . ... . . 

«lată atâtea împrejurări cari dovedesc că, “fără in- 
doială, e vorba de un proiect mult mai important de 
cât aparenţa lui». 

in ce priveşte folâsele, ce acest proiect de lege 
: aducea proprietarilor mari şi economiei nostre na- 

ționale, ele .au fost puse în evidenţă: de d-l Dimitrie 
Sturdza, pe atunci preşedinte.al Consiliului de Mi- 
niştrii, prin discursul d-sale rostit la Senat cu ocazia 
discuţiunii generale a proiectului de lege în maturul 
Corp. 
“lată cum d-l Dimitrie Sturaza a lămurit acâstă ces- 

tiune : 

«LExistă proprietari cari doresc să-şi vândă moşiile 
lor? Cert că da. In faţa proprietarilor cu moşii mari 
există destui cumpărățori cari vor să le cumpere ? 
Nu. Și mai mult încă. Toţi cumpărătorii aleargă spre 
moşii cari sunt cu pământuri . bune, bine situate 
lângă calea ferată. Moşiile depărtate de calea ferată, 
cu greii găsesc cumpărători, ori-cât de bune ar fi 
pământurile lor. Atunci ce trebue noi să facem ? 

«Să lăsăm ca proprietarii aceia să- şi piardă averea 
şi să-i mai asvârlim cu de- asila în mâna societăţilor 
de asigurare, după cum sa Intâmplat şi după cum 
se mai întâmplă. 

«âpoi societăţile de asigurare au o altă grea ces- 
tiune din dosul lor. ile sunt societăţi de acţionari. : 
Şi aşa fiind, se naşte intrebarea ; ; este bine, este în 

" interesul tărei, din punctul de vedere naţional, ca so-
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cietatea de asigurare internaţională să cumpere mo- 
şii, ocolind ast-fel art. 7 din constituțiune ?! (Aplause). 

«Ei cred că nu este bine acest lucru. 
«Mai sunt şi alte. multe neajunsuri, nedeslegate 

încă de noi, fiind că nu neam ocupat incă de aceste 
cestiuni sociale şi economice,. preocupaţi pănă acum 

de alte cestiuni mai urgente la ordinea zilei. Acele ces- 

tiuni urgente rezolvite, astă-zi intră la ordinea zilei, 
de urgenţă, acele. sociale şi economice, cu sau. fără 
voia noastră. Bine este să ne astupăm vederile şi” 

auzul ?: Nu: cred. Bine este să închidem uşa ţărani- 
lor noştri de a cumpra moşii.şi să lăsăm acest drept 

societăţilor de asigurare în contra Constituţiunei, şi, 
prin urmare, în.mod ilegal?! De sigur că nu, şi 
cert este că ar fi mai bine să ridicăm stavilele ma- 

teriale,. ce se opun ca creditul funciar rural să ajute 
pe proprietari în mod mai eficace şi să dea ajutor şi ță- 

ranilor, atunci când este posibilitate de a-i ajuta. Pro- 

prietarii ar putea scăpa o bucată din întregul moşiei 
ce ei. nu mai pot deţine, şi ţăranii neproprietari încă 

ar avea putinţă de a cumpăra proprietăţi, cu uşurinţi 

de plată şi dobânzi, precum o fac proprietarii mari. 

_ «Societăţile de. asigurare ai căror : acţionari . sunt 

în cea. mai mare parte străini, posedă astă- di pro- 

prietăţi ale căror valdre trece 30 milioane lei. “Aceste 

societăţi posedă adevărate latifundii !... Şi acesta este 

un lucru răi şi periculos pentru starea nâstră eco-. 

nomică. Aa 
«De ce, dar, creditul funciar. să. se sfiască de A 

veni în ajutorul ţăranilor precum vine în ajutorul 

proprietarilor mari:?. : 
« Proprietarul unei moşii valorând 200, 000 lei,.o 

are ipotecată la Credit 'pentru 100 000 lei. Capitaluri 

nefiind astă-di.cu indestulare disponibile şi aplecate . 

a fi asigurate în moșii, proprietarul mai uşor ar afla 

ţărani să "i cumpere moşia, remânându-i pentru alte
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nevoi o sumă certă şi disponibilă, şi ne mai avend 
ingrijirile unei datorii,: de 'cari-cu greutate numai se 

pote libera..Iar ţăranii găsesc şi ei o uşurare la Cre- 
dit prin dobândi, anuităţi cu lung: termen şi Jipsă de 
intermediari: 

«lată, d-lor, din ce .nevoi a eşit proiectul de lege 

care se află în discuţiune. 
«Un imprumut făcut la Creditul funciar de o sumă 

de ţărani, e forte grei de condus în starea de lu- 

cruri de astă-di, mai ales la casurile de neplată a 
anuităţilor. Pentru a uşura situaţiunea, proiectul de 
lege prevede că ţăranii se vor strânge în obşte pen- 

tru a nu da loc la neînțelegeri seri6se şi la nesigu-! 
ranța proprietăţilor. dăunătâre creditului particular 

şi creditului ţărei. Fie-care înţelege cum că şi pro- 
cedura se pote îndeplini cu mult mai mare uşurinţă 
cu obştea sătescă de cât cu o sută de săteni. 

«Nevoia acestei legi s'a simţit de mult, chiar din 
primii ani al funcţionării Creditului şi, cu tâte aces- 

tea, de abia astă-di a venit dinaintea Parlamentului. 
Ea are de scop uşurarea situaţiunei şi a proprietă- 
ței celei mari şi. acelei mici, precum şi asigurarea 
Creditului funciar cu garanţii suficiente, cari să nu'l 
Infunde. în procese nesfârşite şi să slăbească acâstă 
instituţiune atât de folositâre» 1). 
„Prin acest proiect de lege eşit din Creditul fun- 
ciar rural, se aducea, incontestabil, proprietarilor 
teritoriali un real serviciu, procurându-le concu- 
renţi atât pentru arendarea „moşiilor, cât şi pentru 
vânzarea lor,.la caz de nevoie. 

Faţă cu strălucitele resultate ce a dat înființarea 
creditului: funciar român, țara: nu poate fi de cât e- 
tern recunoscătâre acelora cari, având  patriolti- 

') A se vedea în Partoa a doa a acestei lucrări proiectul de lege 
votat de corpurile legiuitore şi promulgat prin decret regal.
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smul d'a crede în forțele proprii: ale naţiunii, aă 
luptat cu o energie bărbătească. ca să înlăture con- 
curenţa streină şi ati fundat prin “naţiune însă-şi 

această instituţiune atât de bine-făcătoare. 
Aceiaşi recunoştinţă se datoreşte şi acelora cari 

urmând tradiţiunea, ai luptat şi luptă, cu inimă ro- 
mânească şi din toate puterile lor pentru întărirea 

Şi prosperitatea ei.



CREDITUL FUNCIAR 
EXPLICAŢIUNEA TEORETICĂ ȘI | 

PRACTICĂ A LEGEI ŞI STATUTELOR CREDITULUI 
FUNCIAR 

| Planul şi divisiunea lucrărei | 

După cum am arătat în Introducţiune, instituirea 

societăţilor de credit funciar a fost autorisată în Ro- * 
mânia prin legea şi statutele Creditului funciar ro- 
mân, -promulgate prin decretul domnesc cu No. 827 

-din 5/17 Aprilie 1873, publicat în J/onitorul Oficial 

No. 78 din 6/18 Aprilie 1873; modificate in unele 

părţi prin legea promulgată prin decretul „Regal î No. 
1.569 din 28 Maiă st. v. 1882, publicat în Monitorul 
Oficial No. 53 din 4/16 tuniu 1882; şi în alte părţi 
prin legea promulgată prin decretul Regal No. 836 
din 3/16 Martie 1903, publicat în Jonitorul Oficial 

No. 208 din 5/18 1 Martie 1903. 

A. 

Legea creditului. funciar conţine nouă titluri : 

[.. Titlul înteiii tratează despre societatea de credit | 

funciar, reşedinţa, durata şi obiectul.
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UI. Titlul al doilea împărţit în patru secţiuni arată: 
în secţiunea I din ce se compune capitalul social, 
în secţiunea II din ce se formeză capitalul de revi- 
riment (capitalul de mişcare) ; în secţiunea Il din 
ce se formeză capitalul de reservă: şi în secţiunea 
IV se prevede capitalul de subvenţiune (impramu- 

tare). 
III. Titlul - al treilea stabileşte beneficiile socie- 

tăţii. 

„IV. Titlul al patrulea împărţit in doă secţiuni. « CO- 
prinde: în secţiunea 1 condiţiile împrumuturilor, iar 

“ în secţiunea II plata împrumuturilor. 
"V. Titlul al cincelea întitulat despre scrisurile fon- 

ciare (Lettres de gage' sau Pfandbriefe) are o sin- 
gură secţiune consacrată obligaţiunilor emise de so- 

cietate. 
“VI. Titul al geasilea, privitor la privilegiile. acor 

date societăţii creditului -fonciar pentru siguranţa şi 
împlinirea împrumuturilor, în capitolul său 1 enu- 
meră în trăsuri generale drepturile şi' mijlâcele de 
esecuţiune ce' are societatea contra impramutaţilor 
şi privilegiele sele faţă de terţii. 
"Apoi tratează în' special în'$ 1 despre secuiestrare; 

și în $9 despre espropriațiune şi vîndare. 
“VII. Titlul al ş&ptelea arată cine : judecă contesta- 

ţiile ce s'ar putea ridica fie între imprumutaţi Şi S0- 
cietate fie între: guvern':şi societate. 

VII. Titlul al optulea tratează despre supraveghe- 
rea guvernului. 
“IX. Titlul 'al nouălea conţine disposiţiuni generale: 

. | + | . B ” Ă Ia 

Statutele coprind dece titluri : 
|. Titlul întâi tratează despre ! numirea: societăţii 

obiectul, durata şi scaunul ei.
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Il. Titlul al doilea sub denumirea de fondul social 
este împărţit. în -patru secţiuni 

Secţiunea 1 arată din ce se compune capitalul so: 
cial; Secţiunea Ila cum se formâză capitalul de revi- 

remeni,; Secţia Illi se ocupă de capitalul de reservă ; 
iar secțiunea IVa de capitalul de subvenţiane (im. 
prumutare). 

“LI. Titlul al treilea, :sub denumirea de Societaril, 
are „două secţiuni. In secţiunea 1 se vorbeşte de : 
drepturile şi obligaţiunile membrilor societăţei.; iar 
in secţiunea. a doa de beneficiile societăţii. 

IV. Titlul al patrulea tratează despre direcţia şi: ad- 
- ministraţia societăţii. El este impărţit in patru secţi- 

uni. Secţiunea 1 este. privitâre la directorul şi sub- 
directorii societăţii ; secţiunea 2: arată puterile con- 
siliului de administraţie ; secţiunea 3: pe. acelea ale 

Adunării generale, iar. secţiunea 4-a este privitore la 
“adunarea şi comitetul detentorilor scrisurilor funciare. 

V. Titlul al cincilea are de obiect imprumuturile. 
şi - plăţile împrumuturilor. 

VI. Titlul al şaselea tratează despre serisurile fon- 
_ciare (Lettres de gage). 

VII.. Titlul al şaptelea expune: vegulele: relative la 

inventarii şi socoteli anuale.: 
VIII. Titlul al optulea arată. cum: se pot modifica 

statutele. - . 
„UX. Titlul al noulea prevede liquidarea ş şi disolvarea 

societăţii. | 
X. 'Titlal al.zecelea. coprinde disposiţianr. privităre 

unele la .detentorii de scrisuri funciare şi la consti- - 

tuirea comitetului lor, altele la modul de complectare 

_a lacunelor din statute, declarând că statutele sunt 

“ considerate ca fâcând parte: din lege. 

Fără. a: adopta, întocmai, ordinea şi divisiunea ma- 

teriilor, aşa cum sunt stabilite in legea şi statutele 

Creditului Funciar, am căutat să impărţim şi noi di-
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feritele 'dispozițiuni ale legii şi - statutelor Creditului 
Funciar, după deosebitele obiecte la cari ele se re- 
feră, “pentru a face să se înţeleagă mai bine regulele 
cari guvernează instituțiunea Creditului Funciar. 

"In interpretarea ce am dat articolelor din legea Cre- 
ditului Funciar, combinate cu articolele corespundă- 

tore din statute, ne am întemeiat atât pe doctrină, cât 

şi pe jurisprudenţa instanțelor noastre judecătoreşti. 
Studiul nostru are de obiect, mai ales, instituţiu- 

nea Primei Societăţi de Credit Funciar din Bucureşti; 
căci, numai. ei îi: sunt aplicabile. toate dispoziţiunile 
din legeu şi statutele Creditului Funciar, în urma 

ultimelor modificări aduse lor, în anul 1903. Art. 9% 
din lege, în adevăr, prescrie în mod formal că: 

- «Modificarea .de la art. 1al legii'este aplicabilă u- 
tulor institutelor de Credit Funciar. 
«Tote cele-l'alte modificări din presenta lege pri- 

vesc numai pe Prima Societate.de Credit Funciar: 
Român din Bucureşti.» 

Lucrarea n6stră este împărţită in patru părți. 
Partea întâia conţine explicaţia teoretică şi prac- 

tică a legii şi statutelor Creditului Funciar. 
„_- lu această-parte,- pentru mai multe cestiuni, am 
reprodus şi studiile deja făcute de noi, în. privința” 

„lor, prin diferite organe de publicitate. 
“Partea a doua coprinde : Legea şi statutele Greci 

tului Funciar,- legea pentru modificarea art. 74 şi 5 
din procedura civilă şi a art. 19 din legea: Et 
autentificarea actelor şi legea pentru titlurile la pur- 
tător perdute, distruse furate etc, 
Partea: a treia este consacrată la reproducerea tutu- 

lor formularelor şi actelor adoptate de Prima Socie- 
tate de Credit Funciar Român din Bucureşti. 

Partea-a patra conţine diferite studii şi critică asu- 
pra unor cestiuni cari interesează pe Creditul Fun- 
ciar Rural. A 

 



PARTEA INTĂIA 

„EXPLICAȚIA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ "A LEGII ȘI STATUTELOR | 
CREDITULUI FUNCIAR 

TITLUL 1 

Societăţile de Credit funciar. Obiectul, durata, 
reședința. și operaţiunile lor. 

Il . 

* Prin articolul 1 din -legea .creditului funciar, se 
autorisă instituirea de societăţi de credit funciar, pe 
basa principiului asociaţiunei directe şi a : garanţiei 
mutuale a. proprietarilor teritorial, cu scop dea 

procură proprietarilor, care vor să:se imprumute 
cu ipotecă, putinţa de a se libera de datorii prin 
anuităţi cu. lungi şi scurte termene. : 

 Adoptând acest principiu, legiuitorul a: fost condus 
de următârele două idei : 
"4. A înlesni liberarea imprumutatului proprietar 
de imobile, permițându-i să achite, prin mici frac- 
ţiuni şi într'un timp îndelungat, capitalul împrumutat. 

„9. A aduce. proprietăţii funciare “increderea capi- 
talului, substituind creditului individual creditul co- 

lectiv şi dând creditului ipotecar avantagele credi- 
tului mobiliar.
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«Prima idee, dice Louis Donaud 1) corespunde unei 
necesităţi tot aşa de veche ca şi proprietatea indi- 

viduală însăşi, şi care pâte să nu fie de cât conse- 
cinţa desvoltării sale exagerată. Când unui proprietar 

îi lipsesc mijlocele necesare d'a face faţă la cheltue- 
lile de îmbunătăţirea proprietăţii şi cu atât mai mult 
la acelea de cultură, el nu poate compta, dacă vrea 
să şi le procure printrun împrumut, că pământul 

o să'i dea capitalul împrumutat în termenul, de or- 
dinar, fixat de către împrumutător: pe de o parte, 

capitalistul nu consimte a'şi angagia banul să .de 
cât pentru un scurt timp ; de altă parte, pămentul 

nu reconstitue de cât cu încetul 'şi nu pâte reda de 
cât într'un lung termen capitalul ce a absorbit». 

Trebuia găsit un mijloc care să. dea putinţa pro- 

prietarului imprumutat ca, din venitul imobilului săi 
să plătâscă atât dobânda cât şi' o mică parte din ca- 

„pital, şi ast-fel sa dat nascere imprumutului cu 

amortisment. 

Numai creditul individual, însă, nu era suficient 
pentru “a face pe capitalist.. să admită acest mod de 
plată, care oferea pentru dânsul raari dificultăţi .a- 
tât pentru a reintra în capitalul împrumutat cât şi 
pentru.a urmări, achitarea lui. 
„aSe substitui, dar, dice Donaud, creditului individual 

creditul colectiv; şi, printr'o ingenioasă combinaţie, se 
ajunse a segaranta capitalistului, spre a-şi da banul-cu 
împrumut pe ipotecă, avantagiile, cari se păreau.că 
nu i le puteau oferi de cât comerciul şi industria :.plata 
esactă a dobândilor, înlesnirea .de. transfert, şanse 
de ridicarea capitalului. Tâte acestea se dobândiră 
prin crearea scrisurilor funciare „(lettres .de gage):. 

Un. număr Gre-care. de proprietari. se întrunesc şi 

  

1) Les privilâges du Credit mag. foncicr, et les droits des tiers, 
pag. 5. :
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formză o societate, fiinţă morâlă. Acela dintre ei 
care voeşte să se împrumute subscrie către asocia- | 
țiune un -angajament ipotecar şi priimeşte, în schimb; 
obligaţiuni sau scrisuri fanciare (lettres: de gage) 
până la concurenţa unei părţi numai din val6rea 
imobilelor sale. Deteritorilor acestor scrisuri funciare 
(lettres de gage) asociaţiunea le garanteză o dobândă 
moderată şi plata capitalului în 6re-cari condițiuni. 
Plata atât a dobândil cât şi-a capitalului este. asigu- 
rată prin . solvabilitatea asociaţiunei, resultând din 
responsabilitatea solidară a tutulor membrilor ei.şi 
din. angagiamentele ipotecare ce ea priimeşte. 

«Chiar de n'ar plăti imprumutatul la::scadenţă,. îm- 
prumutătorul.tot .îşi priimeşte exact dobânda, din 
mâinile -așociaţiunei ; şi. el n'are să se tâmă că ac6- 
sta n'o. să fie în stare să-şi ţie promisiunea; căci; ea 
şi-a impus regule. severe pentru acordarea impru- 
muturilor şi legiuitorul i-a dat mijlce energice pen- 
tru. a asigura esecutarea angajamentelor împrumu- 
taţilor. Există, dar, plată esactă a dobândii şi o in- 
trebuinţare- solidă a banilor. 

«Cu aceste garanţii scrisurile. fonciare: găsesc cu 
înlesnire cumpărători. Cum ele ai o valâre uni- 
formă şi. .notoriă, un târg se deschide pentru ele şi 

detentorul lor pâte, după voia: lui, să le trans- 

forme . în bani ;. prin urmare, este -şi -facilitate de 

transfert. Ele sunt d'altmintrelea, prin micele: lor 
împărțiri, accessibile micilor. capitalişti;.ceea ce face, 

pe lângă avantagiele.unei solide întrebuinţări a bâ- 
nilor,..ca. ele. să fie .căutate .şi ast-fel să presinte. şi 
şanse de urcare capitalului. 

«lată cum, dice bonaud, sai născut cele două 
idei fundamentale ale, asociaţiunilor de Credit fon- 

ciar» 1). 

  

1) Les privileges du Credit foncicr et les Droits des tiers, pag. 9.
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- Condus de aceste idei legiuitorul nostru, prin art. 4 

„al legii Creditului Funciar, a autorisat înființarea de 

societăţi de Credit Funciar în România, cu dreptu- 

rile şi după regulele determinate prin acea lege şi 

putând să aibă şi sucursale. : 

II 

-Notăm aci, în trăsuri generale, principalele privile- 
gii acordate societăţilor de Credit Funciar : 

40 Dreptul de .a :emite scrisuri funciare (Lettres de 
gage sai Pfandbriefe (art. 2 lege). “ 

20 Scrisurile tunciare sunt primite la tote casele 
Statului ca garanţie, cu aceleaşi condițiuni cu cari 
sunt primite efectele Statului. Fondurile incapabili- 

lor, ale comunelor şi stabilimentelor publice sai de 
utilitate publică pot fi întrebuințate în cumpărări de 
scrisuri funciare, (art. 53 din lege). 
- 80 Falsificarea serisurilor funciare este supusă la 

aceaşi penalitate ca şi. pentru acea a: efectelor - Sta- 
tului, (art. 92 din lege). 

4» Este suprimat termenul de graţie pentru debi- 
torii societăţei, (art. 54+:din lege). . 
- 59 Plata anuităţilor: datorite societăţii nu pâte fi 

oprită prin nici o oposiţiune, (art. 55 din lege), 
- 60 Societatea are dreptul de secuestrare a imobi- 
lulur, cu privilegiii: asupra venitului. (art. 57 până la la 
59 inclusiv din lege). 

70 Are dreptul de expropriere cu 0 procedură spe- 

cială. (art. 60 şi următârele din lege). 
8 Ipotecele constituite în protitul societăţii n'a 

trebuinţă a fi reinouite ; .prescripţiune nu curge con- 
tra lor, (art. 87 din lege). 
- 9 Nu se p6âte pune secuestru pe averea mobilă 

sau imobilă a Societăţii Creditului. (art. 88 din lege). 
10% Creanţele ipotecare. ale Societăţii nu sunt su- 

puse legilor falimentelor, (art..89 din lege).
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110 Dobândile la anuităţile. neplătite Societăţii, la 

scadenţă, curg de drept în profitul ei, fără nici o pu- 
nere în întârdiere (art. 36 1, &6 st.). 

120 Societatea pentru plata creanței sale nu este 
supusă la termenele şi formalităţile tabloului de or- 
dine (art. 70 din lege). Me | 

13% Creanţele, documentele, scrisurile funciare, 

certificatele şi actele Societăţii Creditului Funciar 
sunt scutite de ori-ce drept de timbru, înregistrare 
şi alte imposite, (art. 90 din lege).. | 

De aceste drepturi şi de tâte disposiţiunile legii şi 
statutelor Creditului Funciar nu se pot bucura până 
la 1/,, lunie 1933 de cât numai asociaţiunile de pro- 
prietari teritoriali şi asociaţiunile formate între pro- 
prietarii de imobile urbane. _ | 

Legiuitorul în aliniatul al treilea al art. 1 din le- 
gea Creditului Funciar opreşte, în mod categoric, 

până la :/, lunie-11933 formarea vre unui institut de 

credit funciar prin asociaţiuni de capitalişti. - 

Ultimul aliniat,. însă, al art. 2 din lege permite în- 

ființarea uneia sau mai multor bănci ipotecare, . su- 

puse regimului dreptului comun. 

-“ In ce priveşte institutele: de Credit Funciar, for- 

mate prin asociaţiunea proprietarilor de imobile, le- 

gea nu limiteză numărul. lor. Legiuitorul a admis 

sistemul pluralităţii pentru: aceste instituţiuni. 

[n ultimul.aliniat al art. 1 din legea Creditului 

Funciar se dispune numai că societăţile de proprie- 

tari, ce vor voia se constitui, vor. cere autorizarea 

-ministerului de finance, pe baza acestei legi şi a sta- 

tutelor. - :- a , ' 

Pentru înfiinţarea Primei Societăţi de Credit -fun- 

iciar român din -Bucuresci, a trebuit să -se îndepli-
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nescă cerințele. articolului 3 din lege în urrmătârea 

coprindere: . . E 
aIlndată după. promulgerea: Legei şi statutelor 

Creditului Funciar Român se institue „un comitet 
compus de Ministrul Financelor, de . Preşedintele 
Adunărei Deputaţilor şi de cel mai. în: vârstă din 
Vice-preşedinţii. Senatului. -- , L 

«Acest comitet face apel, prin o 'publicaţiune în Mo- 
nitorul Oficial, tuturor. proprietarilor teritoriali din 

România, cari vor voi a face parte din Prima So- 
cietate. . 

«inscriindu-se 60 proprietari funciari cu un capital 
de cel puţin de 3.000.000 lei în proprietăţi, constatate 
de către comitet valabile. pentru acest capital prin 
rolurile impositului funciar'al Statului, o societate 
va fi constituită». . - E 

La formarea unei noui societăţi de proprietari 
pentru formarea unui a!t institut de credit funciar, 
faţă cu ultimul aliniat al art. L.din lege, nu mai este 
nevoie de intocmirea comitetului prevădut de art. 3, 
nici de 'publicaţiunea prin Monilor, despre care: se 
vorbesce acolo. Pentru ca societatea să potă îi con- 
stituită, credem că este destul să fie 60 -proprietari 
fonciari cu un capital de 3.000.000 lei în proprietăți, 
„constatate de către Ministerul de finance valabile 
Pentru acest capital prin rolurile impositului fun- 
ciar ale statului. i 

Societatea, ast-fel constituită, va: cere autorisarea 
„Ministerului de finance pe basa legii şi a. s'atutelor 
Creditului funciar. să | 

Este de observat că, deşi legiuitorul a admis, sis- 
temul pluralităţii pentru creditele funciare. formate 

n ajuta printr “alniarorba» Ins, de ale veni 
ajutor n'a voit să'l acorile. e subvenţiune, ace, e decât numai celor dintâi
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societăţi ce se vor constitui în Bucuresci, laşi şi 

Craiova. - 
Art. 19 din lege prevede în adevăr că: 
«Până la formarea fondului de reservă prescris la 

art. 18, guvernul, pe a sa răspundere, va deschide 
fie-căreia din cele d'intâiu societăţi, ce se vor con- 
stitui în Bucuresci, Iaşi şi Craiova, un credit la Casa 
de Depuneri şi Consemnaţiuni până la 1.500.000 lei 
cu un procent maximum de 3 la sută pe an». 

Creditele fonciare, dar, înfiinţate de asociaţiuni 

de proprietari în alte localităţi de cât cele desem- 
“nate în art. 19, n'au drept la nici un capital de 

subvenţiune. 

IV 

Societăţile de Credit funciar, instituite prin legea 
Creditului funciar, au o durată ilimitată şi operaţiu- 
nile lor se îintinq în t6tă România (Art. 5 |. 2 St.). 

Art. 4 din lege impune societăţei obligaţiunea de 

a'şi alege reşedinţa sa. | 

Atât prin art. 30 din lege cât şi prin'art. 2 din 

statute, se fixeză domiciliul şi. scaunul Primei So: 

cietăţi de Credit tunciar în Bucuresci. 

Acolo societatea îşi alege domiciliul în contractul 

de împrumutare. 

La Tribunalul acelui domiciliu al s&ă trebuesc 

îndreptate ori-ce acţiuni contra ei, cum dispune ali- 

niatul 3 al art. 70 din legea Creditului funciar: 

Operațiunile ce societatea este autorizată să facă 

sunt cele prevădute în articolele 6 din lege şi 1 din 

statute şi cari 'sunt următoarele: | 

«4. A face proprietarilor de. nemişcătore” impru- 

muturi pe ipotecă cu lungi termine, a cărora plată 

'ce va opera prin anuități, şi împrumuturi cu scurte 

termine tot pe ipotecă. E 

«2. A înfiinţa, pe baza acestor împrumuturi, scri-
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suri funciare (Lettres de gage, Plandbriefe),: pentru 
o val6re care nu va putea să întrecă sumele dato- 
rite de imprumutaţi.» | Să e 

Art. 86 din lege opreşte formal pe Societatea Cre- 
ditului Funciar d'a face alte operațiuni de cât cele 
prevăzute mai sus. 

Din disposiţiunile - articolelor: 6 din lege şi 1 din 
statute. ar rezulta că Societatea nu: poate face pro- 
prietarilor de cât două feluri de imprumuturi pe 
ipotecă : unul cu lungi termene plătibil prin anuităţi 
şi altul cu scurte termene. a 

* Tot aceasta reese şi din-cele prescrise la art..97 
din lege în care se spune lămurit că: «conform art. 
6 din lege, Societatea face două feluri de împrumu.: 
turi pe ipotecă: unele sunt platnice prin anuități 
calculate ast-fel ca datoria să fie stinsă întrun timp, 
care nu va putea fi mai. scurt de dece.ani, nicţ 
trece peste şâse-deci ani. Cele-l-alte sint a se plăti 
în termene scurte » Ei i 

In art. 68, însă, din statute cari fac parte inte- 
grantă din lege, de şi se dice în primul aliniat că 
societatea face două feluri de imprumuturi pe ipo- 
tecă, in cele-l'alte aliniate face să se vadă că, în rea- 
litate, trei feluri de imprumuturi pote acorda socie- 
tatea. , ia 

Şi'n adevăr, iată cum se exprimă legiuitorul, în. al 
doilea şi al treilea alineat al art. 68 din statute :. 

«Unele sunt înapoiate cu termene lungi prin anui- 
tăţi, calculate ast-fel ca datoria să fie amortisată în- 
tr'un termen, care nu va putea fi mai mic de dece 
ani, nici mai mare:de 60 anj. pa 
„: «Cele-l'alte sunt inapoiate cu termene scurte, cu 
Șau fără amortizare». - aa 
. Sunt dar trei feluri de împramuturi ipotecare pe cari le pote acorda Creditul Funciar. . Sa 

a.
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1 Imprumuturi plătibile-prin anuităţi cu lungi ter- 
mene. 

20 imprumuturi cu scurte termene cu amortis- 

ment. . 

30 Imprumuturi cu scurte termene fără amoritis- 

ment. i 

Imprumuturile cu lungi termene se tac pentru o 

durată de 10 ani, cel puţin, şi 60 ani cel mult, cal- 
culându-se anuitatea după numărul anilor. Ele se 

plătesc prin anuităţi semestriale. 

Imprumuturile cu termene scurte sunt acelea cari 

se plătesc într'un termen mai scurt de 10 ani. 

Acestea pot fi, ca împrumuturile ordinare, plăti- 

bile la qi fixă fără amortisment, şi, în acest cas, ele 

ai o dobândă fixată de administraţia Creditului Fun- 

ciar, dobândă care nu pâte intrece cifra de 70/9 pre- 

văgută de art. 31 din legea Creditului Funciar ; sau 

pot să fie plătibile prin anuităţi cari se copringă fie- 

care, afară de dobindi şi cheltueli de administraţie, 

şi o fracțiune din capital. | - 

; Aceste anuităţi sunt mai mult sai mai puţin ridi- 

cate după lungimea termenului acordat. 

: [n tabelele de anuităţi adoptate de Prima Socie- 

tate de Credit: Funciar Român din Bucureşti, figu- 

r&ză ca cel mai scurt termen acela de 5 ani.1) 

Imprumuturi cu termen mai scuri de 10 ani, cu 

amortisment saă fără amortisment, nu s'aii acordat 

de societate până acum. 

Şi in Franţa împrumuturile cu scurt termen, cu 

sau fără amortisment, sunt foarte rari. “Creditul Fun- 

ciar din Franţa a încetat chiar de a face împrumu-. 

turi fără amortisment, de când a incheiat tractatul 

săii cu sub-comptoriul întreprinqătorilor 3). 

A se vedea aceste tabele în partea a doua a acestei lucrări 

la finele sțatutelor Creditului. Funciar. a 

2) “Prait& du Credit Foncier de J. B. Josseau vol. L. pag. 45.
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Creditul nostru funciar, dar, ca şi cel din Franţa, 
mai că nu face de cât imprumuturi cu lungi ter- 
mene. 

Atât după ultimul alineat al art. 27 din legea Cre- 
ditului Funciar cât şi după ultimul alineat al art. 68 
din statute, tâte imprumuturile la Creditul nostru 
Funciar se efectuează numai în scrisuri funciare. 

TITLUL N. 
Societarii 

„Articolele 12 din lege, 8 şi 19 din statute declară 
că : sunt membrii al Societăţii Creditului Funciar şi 
fac parte dintrinsa toți proprietarii cari îşi. aă pro- 
„prietăţile lor ipotecate Societăţii.» 

Devin societari şi toţi aceia către „cari trece moşia 
cu sarcina imprumutului ipotecar la Credit, în ca- 
surile prevădute de art. 70 alineat 2 din lege şi de 
art. 96 alineatul 1 Cin statute. 
Alineatul al doilea al art. 70 din legea Creditului 

“Funciar statutează că : «vindarea publică, efectuată 
după cererea societâţii, a imobilelor ipotecate, nu 
purgează aceste imobile de ipoteca societăţii. Dato- 
ria către societate se'transferă la cumpărătorul pro- 
prietăţii, împreună cu partea ce i se cuvine din ca- 
pitalui social făcându-l ast-fel membru al societăţii.» 

In alineatul [ al articolului 96 din statute, găsim de asemenea că ; «dacă un bun angagiat la sotietate se pune în vingare, în urmă de cereri făcute de că- tre societate, de guvern sau de simplii particulari, împrumutul tăcut la societate nu întră la masă, ci el se transferă cumpărătorului proprietăţii, impreună cu partea cei se cuvine în capitalul social ; aceasta face pe noul proprietar membru al societăţii. 
Societar mai este şi acela care dobândeşte, prin
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ori-ce mod de achisiţiune, proprietatea unui imobil 

ipotecat Societăţii, când titiul său de proprietate a fost 
recunoscut de societate; de 6re-ce acel. imobil trece 
asupra lui cu datoria ipoiecară către Creditul Fun- 

ciar, potrivit art. 95 din „legea Creditului Funciar, 
ast fel formulat : 

«Transmisiunea imobilului angagiat, ne prin vin- 

dare, zestre, donaţiune, expropriaţiune - sait ori-ce 
alt-fel de alienaţiune sau transacțiune, .nu descarcă 
acel imobil de: la obligaţiunile luate către Creditul 
Funciar». 

Apoi ultimul. alineat. al art. 8 din statute spune 
lămurit că : «drepturile precum şi sarcinele impru- 
mutatului se transferă acelui care devine proprietar 

al bunului angagiat către Societate». . 
__ Mai găsim, infine,. stabilit în art. 93 din statute 

că: «ori-ce împrumutare trage după sine, de drept, 
adesiunea la statutele societăţii şi la decisiunile Adu- 
nării generale.» 

Prin nrmare, ori-ce debitor al Societăţii Creditalui 

Fuaciar, cuun imobil ipotecat ei, este societar ; şi, 
în acâstă calitate, el are dreptul s să participe la bene. 

ficiile Societăţii. 
Art.: 23 din lege şi 21 din statute recunosc formal 

că : «ori-ce sumă împrumutată de la Societate pe ipo: 

tecă dă drept la proprietatea. activului social şi la 

partagiul beneficiilor ; aceste din urmă, însă, în pro-. 

„porţiune cu ratele ce se plătesc.» 

Art. 92- din statute adaogă că: dreptul. de partici- 

pare la beneficiile societăţii este indivisibil ; Socie- 

tatea nu recunâsce decât un. singur proprielar pen- 

tru acest drept. 

“In.art. 24 tot din statute se spune că: «Moşteni- 

torii şi creditorii unui-.membru d'ai Societăţii Cre- 

ditulu. Funciar.nu pot, sub nici un cuvint, să pro- 

vâce punerea peceţilor pe bunurile şi: pe valorile
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Societăţii, sau să ceră împărțela saă' lichidaţiunea; 
ori să se amestece sub nici un-cuvânt: in: admini- 
straţiunea sa... : . pe - 
-- Pentru esersarea drepturilor lor, ei:trebue să se 
raporteze la inventariele sociale . şi .la deliberările 
Adunării generale». ae 

Dar dacă societarul are dreptul: d'a . participa la 
beneficiile societăţii, el trebuie asemenea să participe, 
dice art. S din. statute, şi la pagubele ce ar resulta 
din operaţiunile societăţii ; căci, există solidaritate 
între toţi membrii societăţii. i 

Art. 12 din lege prescrie, 'în adevăr, că.:. tâte 
ipotecile garantsză, într'un - mod solidar, totalitatea 
obligaţiunilor. contractate de societate ; fie-care din 
proprietăţile ipotecate garantează, mal întâiu, vărsă- . 
mintul regulat a! dobindilor şi.al amortismentului 

. datoriei ce ea a contractat, şi în urmă garantează, 
in casul când principiul de solidaritate trebuiesce a 
fi aplicat, garanţia se imparte între tâte 'ipotecele, 
in proporţiune cu sumele cu cari se află fie-care din 
ele:grevată cître societate -la epoca acestei operă- 
ţiuni.» - | aa Aa a 

Aplicația principiului solidarităţii consacrat de art. 
12 suscitat o găsim şi în art..15 din lege în următoa- 
rea cuprindere : : aaa 

«Dacă Societatea, vingend un bun cădut în pose- 
Siunea sa, nu va scâte tâtă datoria cu care acea pro- 
prietate este grevală, suma se varsă la capitalul de. 
revirement, luându-se deficitul din fonqurile capita- 
lului social şi capitalului de reservă. „Dacă nici ca- 
pitalul social, nici “Capitalul de reservă nu este de 
ajuns, suma care ar mai trebui, se va lua din capi- 
talul prevădut la art. 19, şi. se va înapoia acestui din 
urmă. printr'o preluare. asupra tutulor proprietăţilor 
angagiate, in. proporţiune cu ce mat rămâne din da- 

„toria fie-căreia din 'ele.».:.. ia Să PR „d
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| TITLUL III 

“Fondul social 

“SECŢIUNEA.L | 
Capitalul social. 

Formarea capitalului. social este .regulată de arti- 

colele 7, 8, 9, 10 şi 11 de sub titlul II, secţiunea I 

din legea Creditului Funciar, şi articolel 3, 45,6 

şi 7 de sub titlul II, secţia I din statute. N 

In disposiţiunile: sus citatelor articole din legea şi 

statutele Creditului Funciar găsim. că capitalul so- 

cial se form&ză din 2%, în scrisuri funciare, ce fie- 

care imprumutat varsă. în. casa Societăţii din suma 

ce primeşte cu împrumut; şi acea sumă nu se 

restitue de societate împrumutatului de cât fără do- 

bândă şi numai atunci când el şi-a plătit complect 

într&ga datorie contractată la Societate. Pentru plata 

acestui avans de %/, din suma împrumutată, pro- 

prietarul primesce de la Societate o chitanţă tăiată 

dintr'un registru cu matcă. sub semnăturile casie- 

rului şi directorului şi purtând sigiliul Societăţii. 

„Acestă chitanţă se liberâză pe: numele împrumu- 

tatului şi nu pâte'trece la altă 'persână, fără pro- 

prietatea angagiată, din care acea chitanţă face parte 

integranlă. N i o 

Dacă o proprietate, ipotecată la Societate, trece la 

o altă persână prin ori ce mod de. transmiterea 

proprietăţei,. dreptul “împrumutatului la partea sea 

-din capitalul social, trece cu proprietatea la. noul 

proprietar. pe numele căruia trebuie transferată chi- 

tanţa cea'vechiă,.  : E iai 

* De „acea, :noul dobânditar al proprietăţei trebuie să 

primescă de la fostul proprietar ” chitanța capitalului 

social pentru a 0 presinta 'Societăţei Creditului Fun- 

ciar ca să-l recunâscă de proprietar! şi să transfere 

pe numele lui acea chitanţă. : i E 

i
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Alineatul 2 al art. 10 din legea Creditului Funciar 
Şi alineatul 3 al art. ,6 din statute dispun că: 

«Daca o proprietate angagiată la societate se îm- 
parte şi daca consiliul de administraţie consimte u 
recundşte doui sai mai mulţi debitori, pe fie-care 
peniru partea sa de proprietate, chitanţa relativă Ia . 
acea proprietate se imparte proporţional cu împăr- 
ţela imprumutului şi se transferă pe numele nouilor 
proprietari. 

- Din aceste dispusiţiuni :resultă : 
10 Că proprietarii cari se împart trebuie să se a- 

dreseze. societăţii pentru a obţine recunşterea lor 
de proprietari pe părţile ce şi-aii atribuit în imobil 
şi împărţirea între „dânşii a datoriei ipotecară, în pro- 
porţiune cu părţile: fie-căraia din: imobilul ipotecat. 

20 Că Societatea are facultatea de a admite sai nu 
această . cerere. | 

» Cei ce impart între dinşii o moşie ipotecată la So- 
cietate, caută să „fixeze. prin actul de partagiu, şi 
pariea ce ia fie-care dintr'inşii din datoria ipotecară. 
“Pentru a nu fi expuşi să. vadă respinsă. cererea 

lor de a sa încuviinţa de Societate împărţirea moşii | şi divizarea datoriei ipotecară între dinşii, este pru- dent ca, înainte de efectuarea. partagiului, să se 
presinte Societăţii în mod oficios proiectul de par- tagiii spre.a-şi.da avizul. ei. asupra divizării creanței sale .ipotecară. Se . - 

Ori care ar fi, însă,. avizul prealabil . al societăţii a- supra modului ;de împărţire a. creanței sale ;:de către coproprietari, - rămâne intreg dreptul societăţii. d'a aprecia, atunci când i se va- cere, in. mod oficial, de către : copărtaşi - recunoaşterea lor .definitivă de proprietari pe.păriile atribuite lor în imobilul ipote- Cat. daca cei-ce s'au împărţit aă avut sai nu drep- tul a.impărţi imobilul; şi daca ..formalităţile parta- Şiului ai fost bine îndeplinite.
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“Trebue, dar, ca cei ce sati împărţit să dovedâscă 
societăţei şi dreptul lor necontestabil de proprietate 
asupra imobilului ce au impărţit, pentru a obţine 

d- la ea recunoaşterea lor de proprietari pe părţile 

ce ai luat în imobilul ipotecat ei şi în acelaş timp 

şi devizarea datoriei ipotecare. a 
Alt-fel, creanţa ipotecară a societăței fiind indivi- 

sibilă şi stipulat fiind acâsta, în mod expres, în 

t6te contractele de imprumutare, societatea are drep- 
tul a: o reclama in totalitate de la fie-care din moş- 
tenitorii împrumutatului. | Da Da 

Acuma, după ce am arătat din ce se-compune ca- 
pitalul social, mai rămâne să adăogăm că el este 
destinat, +a şi capitalul de rezervă, a servi-la plata 

deficitului prevăqut de art. 15 din lege şi 13 din sta- 
tute; iar -venitul lui servă la tormarea capitalului de 
revirement. a 

In darea de seamă a consiliului de administraţie 
al Primei Societăţi de Credit Funciar Român din 
Bucureşti pe anul 1904 se vede la pag. 12 că ca-. 

pitalul social figurează în bilanţ la Passiv, - pentru 

suma de lei 6.404.243 din cari; lei 5.086,300 în s ri- 

suri : funciare 5%, 617.100: scrisuri funciare 4/, în 

numerar 843 lei. . 

SECŢIUNEA II-a 

Capitalul de Revirement 

| (Capital de mişcarel Aa 3 

“Articolul 13. din. legea + Creditului ; Fonciar :şi arti- 

colul 9 din statute urată din ce-se compune, capita- 

lul de:revirement. El se formeză din. tâte sumele ce . 

provin din plăţile - făcute de . împrumutaţi, cu lungi 

termene. (anuităţi, dobânzi şi. amortisment), din do- 

bândile produse de capitalul social, din vărsămintele 

făcute pe împrumuturi cu termene. scurte, din .veni-
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turile societăţii, cari provin de la bunurile ce ai 
devenit proprietatea sa, din t6te sumele produse din 
vindarea acestor bunuri, din contribuţiunea anuală 

de maximum 0,50%/, (1/2%/,) plătită asupra sumei îm- 
prumuturilor ; în fine din tâte recetele ce se ope- 
reză în favorea Societăţii şi cari nu sunt afectate la 
formarea capitalului de reservă. ă 

Art. 14 din lege şi 10 din statute determină între- 
buinţarea capitalului de revirement şi prevede re- 
sursele la care se recurge în „cas de insuficiență a 
acelui capital. | 

După sus-citatele articole capitalul de revirement 
este destinat a plăti: | 

a) dobindile cup6nelor scrisurilor funciare, 
b) scrisurile funciare eşite la tragerea la sorţi a- 

nuală, şi o 
c) cheltuelile de administraţie. N | 
Sumele ce vor rămânea disponibile după aceste 

plăţi servesc a plăti datoria contractată la casa de 
depuneri. pe baza art. 29 din lege şi 17 din statute 
cari dau drept societăţii la un capital de subvenţiune 
din partea statului. . i 

In cas cind capitalul de .revirement n'ar fi de a- 
juns pentru acoperirea trebuinţelor sus menţionate 
şi pentru serviciele cupânelor cu scadenţă împlinită 

„a plăței integrale a serisurilor funciare eşite la sorţi 
şi a cheltuelelor de administraţiune, suma, care ar 
lipsi, se va acoperi din capitalul de reservă, şi, în 
cas când nici acesta nu ar ajunge, se va plăti con- 
form art. 19 din lege şi 17 din statute, adică din 
capitalul de subvenţiune. 

Art. 11 din statute prescrie că -cu o lună înainte 
de epoca plăţii scrisurilor funciare şi a cuponelor; 
trebue să se afle în casa societăţii sumele necesare 
pentru facerea acelei plăţi. 

Pentru ca Societatea să pâtă avea aceste sume în
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termenul mai sus determinat, art. 113 din statute 
prescrie că intervalul între vă&rsămintul anuităţilor 

de către împrumutaţi și plata dobândilor aducători- 
lor de. scrisuri funciare să fie de două luni. 
Am vădut că capitalul de reviriment se compune 

şi din sumele produse din vândarea bunurilor cari 
ai devenit proprietatea Societăţii. Dacă din vîndarea 
acestor. bunuri Societatea nu va scâte tâtă datoria cu 
care acea proprietate a fost grevată, atunci, conform 
art. 13 din statute şi 15 din lege, suma se varsă la 
capitalul de reviriment, luându-se deficitul din fon- 
durile: capitalului social şi capitalului de rezervă ; ; 
dacă nici capitalul, social, nici capitalul de rezervă 

nu sunt de ajuns, suma care ar mai trebui se va lua 
” din capitalul de subvenţiune. 

„Vom arăta până când Societatea pote. recurge la 
acest capital, când vom vorbi de capitalul de sub- 

venţiune. 
Art. 12. din statute dispune: că: «la finele fie- cărui - 

„exerciţiu, capitalul de reviriment care se găseşte bă- 
gat în împrumuturi cu termene scurte, sau care sar 

afla în casele societăţei în efecte sai în metalic saă 

în scrisuri funciare. (lettres de gage). se va reporta 

asupra exerciţiului următor într'o proporţiune, care 

să fie potrivită cu plăţile făcute sai datorite de îm= 

prumutaţi. pentru amortisarea imprumuturilor lor, 

cu, adăogarea. dobindilor cuvenite pentru fie- care se- 

„mestru şi a dobindilor plătite sai datorite de către 

aceeaşi. îm prumutaţi, scădendu-se ceea: ce Societatea 

va fi scos pentru răscumpărarea de scrisuri funciare 

ajunse la scadenţă şi pentru cupâne de dobindi. Es- 

cedentele, de va fi, formeză beneficiul real al So- 

cietăţii».
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- SEOŢIUNEA III! 

Capitalul de rezervă a 

“Art 16 din lege şi 14 din statute arată că capita- 
"lut de rezervă al Societăţii se formează : 

- 40 Din una a patru la sută (93%/0) ce se plăteşte 
Societăţii, în numerar, de către” imprumutat, odată 

pentru tot-d'a-una asupra fie-cărui imprumut efectuat. 
„90 Din luarea anuală de 90 la $ sută. din beneficiul 
Curat . 
“80 Din dobindile , lui: proprii ; adică, cum dice art. 
15. din statute, dobângile capitalului de reservă se 
'capitalează în favoarea acestuia, | 

Consiliul de administraţie” al societăţii” decide asu- 
pră modului de fructificare a capitalului de reservă 
(art. 17 1.). ” 

Art. 18 din. lege. stabileşte că reţinerile, din cari 
“ se formează capitalul de reservă, se vor face numai 

până când fondul de reservă va. ajunge a fi de 5 
„la sută a imprumuturilor efectuate. 
_ Când această proporţiune va fi atinsă 'reţinerile 

- “prevădute la: alineatele 1şi 2 ale articolului 16 din lege 
-%or înceta, adică nu se va mai lua de la imprumutaţi 
una a patru la sută,în numerar, asupra împrumutului 
efectuat, nici 90 'la sută” din beneficiul curat. 
Şi art. 16 din statute prescrie că ; luarea: de 90 la 

sută din beneficiul curat, pentru formarea capitalu- 
lui de reservă, încetează. îndată ce acest capital a- 
junge la proporţia de 5/, a iniprumuturilor. 

Articolele 16 din lege: şi 14 din statute; ne spun 
că capitalul de reservă este destinat a complecta că-' 
pitalul de revirement în casurile. prevădute de art. 
14 şi 15 din lege şi 13 din statute. 

Art. 14 din lege, prescrie că dacă capitalul de 
revirement, nu. va f de “ajuns. „pentru . acoperirea
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trebuințelor. pentru. cari. este creat, suma caăre ar 
lipsi se va acoperi din capitalul de reservă ; iar art. 
15 dispune că dâcă Societatea, vindind un bun' că- 
dul in posesiunea sa, nu va scâte tâtă datoria cu 
care acea proprietate este grevată, 'suma se varsă la 
capitalul de revirement, luâridu: se 'deficitul din fon- 
dul capitalului de reservă şi cel social. 

“ Aceste din urmă disposiţiuni ș sunt reproduse și în 
art. 13 din statute. 

* Atât ultimul alineat al: atticălulul 13 Qin lege cât 
şi al doilea aliniat al art. 16 din statute, statuează 

că dacă fondul:.de reservă; ajuns la proporţia de 5% 
a imprumuturilor, se va reduce prin necesităţile 

„ prevădute la art. 14 şi 115 diri lege şi 18din statute, 
'reţinerile prescrise de art. 16 din lege şi 14 din sta- 
tute,: vor fi restabilite, până la recomplectarea capi- 
talului de reservă în Proporţiunea de 5/0. a împru- 
“muturilor. 

In, darea de seamă a consiliălul de administiaţie | 

'3l Primei! Societăţi de Credit Funciar Român din Bu- 

cureşti pe anul 1904 se notează la pagina 12 că.ca- . 
-pitalul de reservă fi igurează în bilanţ la Pasiv pentru 
suma de lei.: ... în mae sae see 18.032.989 „0 

“Din cari: efecte producând 50%/, cu cu- - 
ponul de 1 Iulie 1905 lei. ............ 9.638,00 — 

: Efecte producând El le). sue see sii 1: 1.912.000 — 
* Numerar. lei ..: mai ame ie i „se ss: '0.501.989,04 

„un "SEOŢIUNEA IV * 

" Capitalul de subvenţiune. 

(Imprumuturi) 

Articolele 19 din. lege 'şi 17 din: statute” prevăd c că: 
i “aPână la- forimat "20 fondului de rezervă prescris; la 
'art. 48 din legă,: guvernul, 'pe“a sa :răspundere, va 
deschide” fie- căreia din: cele” d'intâii trei societăţi, ce 
se vor constitai'în “Bucuresci,.. Iaşi: şi Craiova, un
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credit la. Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi. Eco- 

nomii. până la 1.500.000 lei cu procent a anual de maxi- 

mum 3.la sută. Creditul Funciar: va usa de acest: a- 

jutor în comptul . fondului săi de reservă, sub, formă 

de compt-curent şi în :mesura mamă a necesităţii pro- 

vocată de primele cheltuelă. de instalare .şi de întârzieri 

în vărsămintele. datorite de împr umutaţi. | SI 

"Se va ţine în condicile Societăţei un comp” sepa- 

rat pentru capitalul de subvenţiune». a, 

Din disposiţiunile de mai. șuș resultă, fără nică o - 

îndoială ; 
“ întiiă, că numai până la formarea fonduiui să de 

reservă se deschide.. societăţii .un credit,.la Casa de 

Depuneri şi. Consemnaţiuni până: la 1. 500. 000. lei ; 

al doilea, că de acest credit RU se. bucură, de. cât 

numai primele Societăţi de Credit Funciar, conștitizițe 

în Bucureşti; Iaşi 'şi Craiova. 
Dacă.după constituirea, în acele Jocalităţi, a ri 

melor societăţi de Credit Funciar,, s'ar, constitui a- 
colo şi altele, acelea n'ar. avea nici un „drept: la un 
capital de subenţiune. . 

Aceasta resultă 'atât din: litera + legii cât şi dia dis 

*cuţiunile ce aii fost provocate în Adunarea“ Deputa- 
ţilor de disposiţiunile art. 19-din - legea. Creditului 
Funciar, prin care se limita acordarea. de - subven- 

țiuni din partea Statului numai la primele :trei...s0- . 
“cietăţi de Credit Funciar ce sar fonda în Bucureşti, 
Iaşi şi Craiova. 

Se critica acâstă măsură ca contrarie principiului 
pluralităţii societăţilor de Credit Funciar, adruis în 
articolul 1 al legii. 

Ministrul de finance, d'atunci, a dovedit, insă; că 
“principiul pluralităţii a rămas intact; numai: subven- 
“ţiunea guvernului s'a mărginit la trei societăţi; şi a 
“declarat formal că «guvernul în basele ce a admis, 
Sa angagiat a veni în -ajutor prin subvenţiune la trei 

i i
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Credite Funciare, iară nu la ori câte sar înfiinţa şi 
nu poate admite 0 lipsă de limite în aceste aju- 
tore». -.. - i 

Cu aceste explicaţiuni ale Ministealur de finance 

Sa votat art. 19 din: lege. 
Al treilsa, în fine, mai'resultă din lextul aiât al 

art. 49 din lege cât şi acela al art.'17 din statute 
că acea subvenţiune a statului nu se dă Societăţii . 
de 'cât numai în măsura necesităţii provocată de pri- 
imele cheltueli de instalare şi. de întârdierile,. de la în- . 
ceput, în versămintele datorite de împrumutaţi. 

Că aceasta a fost în intenţiunea legiuitorului reese 
şi: din denumirea de sumă de fundaţiune dată acelei 
subvenţiuni în art. 92 din lege şi 926 din statute. 

. Mai reese' de asemenea şi din următoarele cuvinte 

ale Ministrului de finanţe în Adunarea Deputaţilor : 

" «Câna se va forma 0 asociaţiune, ceea cei va tre- 

bui, mai întâiii, va fi o sumă dre-care pentru insta- 

lare ; şi guvernul; 'vădând că sa format şi că este 

lucru: serios, îl va da, nu toţi banii, ci 50 ori 60000 

lei pentru cheltueli de instalare. Va avea apoi o lipsă 

constatată la fondul de reservă şi va trebui săo îm- 

plinească, “îi va da iar un credit la Casa de Depu- 

neri şi consemnaţiuni, de doă, ori țrei sute mii de 

lei. Şi tâte aceste sume, fiind numai un simplu îm- 

prumut, asociaţiunile vor fi datore a le şnapoia cu 

dobânda lor, cind vor avea bani în casă. | 

“ Primul 'aliniat al art 20 din lege şi ultimul aliniat 

al art.. 18 din-statute prescriii că tote : sumele luate 

din''capitalul de subvenţiune sunt garantate solidar 

de membrii societăţii. 

Iar aliniatul al doilea al art. 20 din lege şi primul 

aliniat al art: 18 din statute dispun că: 

«In cas când ar fi'de trebuinţă a se face plăţi din 

capitalul: de subvenţiune pentru complectarea sume- 

lor datorite pe scrisuri funciare, din causă de în-



134 

târdieri de r&spunderi din partea  înprumulaţilor,. 

suma sc6să pentru aceste.plăţi:se.va restitui capi- 

talului de subvenţiune fără: intârdiere, îndată ce se 
vor vinde imobilele: îimprumutaţilor nesolvabili», 

Ultimul aliniat al art. 18 din statute mai dispune 

că : cin cas de desfacere a. Societăţii, „capitalul „de 
subvenţiune se va întorce Casei de Depuneri şi Con- 
semnaţiuni».. 

Şi acâstă din urmă disposiţiune a art. 18 din sta- 
tute face. să se vadă că capitalul de subvenţiune este 
menit a veni. în ajutorul Societăților . numaj, la for- 
marea lor. | 

In adevăr, legiuitoral prevădând restituirea, în ) cas 
de desfacerea Societăţii, a unui capital. de . subyen- 
ţiune acordat ei numai pentru primele.. sale „cheltu- 
ieli, a 'a putut avea în vedere de cât desfacerea So- 
cietăţii înainte, de deplina şi definitiva ei eoasţi- 
țuire. 

Odată definitiv constituită Socieţatea, credem. că 
"ea nu mai pâte usa de capitalul. 'de. subvenţiune. | 

Ni se va obiecta, insă, că acestă părere a n6stră 
este combătută de dispoziţiunile art. 14 şi 15 din 
lege şi 13 din statute, cari, tâte, în. cas de. nesufi- 
cieriţă a capitalului de revirement şi a capitalului 

"social, autorisă a se.lua deficitul din capitalul de sub. . 
venţiune, fără să se arate cât timp pâte recurge ; s0- 
cietatea la acel. capital de subvenţiune. . 

Dar, argumentele trase din citatele articole peatea 
combaterea ideii n6stre nu sunt temeinice ; căci, de 
şi în acele articole-nu se limiteză.. termenul: in care 
societat: a este autorisată a se folosi. de capitalul de 
subvenţiune,. legiuitorul, insă, a: fixaţ, acâl termen în 
însă-şi dispoșiţiunea | prin care a creat ace] fond, de Gre-ce,. el spune, ;caiegoric, în art. 19: din lege şi 17 din statute că nu deschide acel-eredit „Societăţii de 

i 

4
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cât: numai până la - formarea fondului: de “rezervă 
prescris: de art. 18 din lege... SERIE: 

Când. dar. Societatea îşi. are format fondul. săui de. 
reservă, capitalul săi social şi capitalul de revire- 

ment aşa cum. sunt cerute de legea şi:statutele; ei, 
pentru a. face faţă la tote trebuinţele sale, ea .nu mai 

are drept a se adresa la capitalul de subvenţiune 

care-a trebuit să fie deja restituit Casei de depuneri 

şi. consemnaţiuni.. 
Dacă s'ar întâmpla ca. capitalul de reviriment. şi 

fondul de 'reservă să ajungă în .disproporţiune cu. 
satisfacerea regulată a datoriei anuale a Creditului 

Funciar, atunci, nu poate fi vorba de deschidere de 
credit la. Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni ci de. 
lichidarea societăţii. . 

“In asemenea cas, în adevăr, art. 194 din statute 

prescrie că : «comisărul guvernului în: numele săi 
propriii şi cu autorisaţiunea guvernului, va provoca 
imediat întrunirea Adunării generale, pentru a:sea- 
visa la măsurile. necesarii pentru. continuarea opera-; 

ţiunilor Creditului Funciar, sau la neputinţă, şi chiar 

pentru liehidarea. societăţii. » 

TITLUL IV, Da 
" Beneticiile Societăţii ÎN ZI , 

“Articolele 1 din. lege şi 95. din . statute spun că: 

tâte veniturile Societăţii, 'scăqendu- -se plata. cupâne; 

lor. şi-a serisurilor funciare eșite la sorţi, precuin şi 

cheltuelile :de.. „administraţiune, formează beneficiul; 

Societăţii. ;..:. Aaa 

+ Art.'93-din;lege consacră i principiul. ca fie. care in= 

scripţiune ipotecară dă drept. la beneficiile Societăţii, 

în .proporţiune cu:ratele :ce:.se plătesc Și, în confor- 
: 

mitate' cu art. 99. .... 3. pei 

“In art. 22 din lege şi 26 din statute” se fixcază. 

modul. de împărţire a: beneficiilor societăţii. e”
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Aceste articole ne arată, în adevăr, că până la 

plata complectă a sumei de fondaţiune datorită Ca- 
sei de Depuneri şi Consemnaţiuni, -se ia din bene- 
ficiile anuale ale Societăţii :: 

«l. O sumă suficientă, pentru acoperirea procen- 
telor datorite Casei de Depuneri, de Consemnaţiuni 
şi Economii. 

«9. O sumă, determinată de adunarea generală, 
pentru plata capitalului datorit Casei de Depuneri, 
Consemnaţiuni şi Economii. 

«Suma ce va mai rămânea se va impărţi în modul 
următor : 

aa) 10 la sută pentru a se împărţi directorului, 
sub-directorului şi membrilor consiliului. de admi- 
nistraţiune: _ 

ab) 90 la sută pentru formarea capitalului de re- 
servă. 

„ «Când capitalul 'de reservă va ajunge la proporţiu- 
nea de 5 la sută a imprumuturilor, acest beneficii 
nu se mai varsă la fondul de reservă, ci se va im- 
părţi între toţi imprumutaţii, fie-căruia în proporţiune 
cu ratele ce plătesce. Această sumă, după avisul con- 
siliului de administraţiune, se va considera ca un 
acompto dat asupra plăţilor următâre şi se vor scă- 
dea cu dânsa la plata anuităţii ; împrumutaţii se vor 
însciinţa prin ziare despre proporţiunea acestui scă- 
dămint. » 
Se observă aci că capitalul de subvenţiune datorit 

Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, fiind pe deplin 
achitat Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Econo- 
mii, nu se mail fac reţinerile notate la numerile 1 şi 
2 de mai sus. 

In bilanțul societăţei de la 30 Tulită 1905 găsim în- 
semnatele dividende ce sai împărţit asooiaţilor de 
la anul 1897. 
Dăm aci tabloul acelor dividende pe opt ani :



41897... cc... oana nasa aus esiasasce 897.890 lei: 

1898... na eenee eee anaaea aaa 413.313 > 
1890. eeee ce eeeieenae eee Luanaae 935.896. > 

1900, << eeeaaeee aeoassee una 467.104» 

4901. nenea ee eee eee eeeeeeeeee 411.035»: 

4009, îs iau eeeeeeeeaeeenanezeeneesei 490.831 > 

4903, nana eenoe e eeneeeeeneeaee secee 508.861». 
3954114» 1904. eee eee nene neo noasaeee 

| i 3.565.621 lei 

„Ta opt ani, dar, proprietarii asociaţi aă câştigat 

iei 3.565.621 cu cari ai fost scăduţi din vărsările lor 

semestriale. e 

TITLUL V | 

Direcţiunea și administraţiunea societăţii. 

“In statutele creditului funciar la Titlul IV, sub de- 

numirea de: «Direcţiunea și administraţiunea 

societăţei» se enumără diferitele organe” cari iau 

parte la mersul societăţii şi se arată modul lor de 

a funcţiona.  . a 

“După .secţiunile în cari este împărţit acel titlu şi 

după disposiţiunile articolelor coprinse într'insul, se 

jede că administraţiunea societăţii, este esercitată de: 

4). Un director cu unul saii doi sub-directori, 

2) Un consilii de Administraţie, ales de adunarea 

generală a societarilor, 
3) Adunarea generală a societarilor, şi 

4) Comitetul detentorilor de scrisuri funciare ales 

de detentorii de scrisuri funciare. | . 

- Yom. examina, în parte, rolul fie-căruia în admi- 

nistrarea afacerilor societăţii: 

| SECŢIUNEA | 

__ Directorul şi sub-directorul. - 

„Articolul 27 din statute ne spune' că direcţiunea 

atacerilor societăţii este încredinţată unui director;
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pe lângă care se pâte alătura unul  saii doi sub-di- 
rectori; directorul şi sub directorul .sunt numiţi de 
consiliul de administraţie, care pâte, de va găsi cu 
cale, să delege pe unul din membrii. săi ca să în- - 
deplinescă funcțiunea de director. : ... : 

In proectul de lege şi de statute presentat de gu- 
vern în 1873 Adunarel. deputaţilor, prin Art. 28 din 
statute, devenit in urmă Art. 97, se mai da consiliului 
de administraţie facultatea d'a numi şi din străini 
pe. director şi sub- director.» . 
Nemuritorul Mihail Cogălniceanu a protestat. cu. 

indignare contra acestei măsuri cerând desfiinţarea ei. 
—aStrăini ! a exclamat ei, în „capul unei “societăţi de 
proprietari români, unde nu: incape, nici o mare în- 
“țelepcinne, Nici o: specialitate; căci, un: asemenea insti- 
tut nu comportă nici o Şciinţă specială ; nu are de cât 
șă se adopteze, să se copieze formularele de la ori-ce 
societate din Germania . şi va foacţiona aceslă . ad- 

- ministraţiune prea bine, numai dacă în „capul ei vor 
fi 6meni oneşti şi inteligenţi». 

- Neauitatul Nicolae Ionescu. Tugă pe. A dunarea De- 
| pataţilor să suprime acâstă facultate. pentru - socie- 

tate, în interesul demnităţii n6stre naţionale. a : 
a “cAci nu este vorba, ,dicea el, de un om de comp- 
tabilitate specială care să cunâscă mecanismul; Gre-: 
ditului Funciar, este vorba de. un director. care par- 
ticipă la beneficii, „care se interes6ză la proşperitatea 
instituţiunei. 

aMi se pare că tocmai « când. inființăr acâstă insli»; tuţiune:pe base cu totul. naţionale,. m'ar, trebui să ne dăm un brevet de incapacitate. Nu. este, domnilor; aşa grei lucru dea Organisa o. Societate de 'ase- menea natură. N'aveni! de cât să trecem pentru puțin. timp 'peste hotare şi vom: vedea -cum':s'a organisat. banca. de: Cherson,. atât.de mult Pronată ! vom vedea că acolo' na..maţ fost; :nevoe a;se face, apel. la.:lumi=



139 

nele. străinilor. Mă întreb, dar, pentru ce noi, cari am 
făcut, ;pot dice,. triste: experienţe în. această materie, 
am veni să ne dăm încă.o dată un. brevet de inca- 
pacitate.? Vă aduceţi. aminte, că sa adus la 'Minis- 
terul de Finance un. om special, care .să.. aranjeze 
comptabilitatea, şi cu venirea acelui om de atunci 
ea s'a încurcat, mai mult. Şi de când: a. inceput să 

se facă apel. la inteligenţele, din tară, „de atunci a în- 

ceput a merge.mai bine lucrarile, chiar în Ministerul 

de Finance. Şi:nu cred să fie, mai grea. organisaţiunea 

Creditului Funciar, de cât a.Ministerului de Finance, 

De aceea, rog pe. onor. Adunare, să ase direcțiuneg 

acestei Societăţi în mâna unui român.». 
„. Şi Nicolae Ionescu. ca şi Mihail Kogălniceanu 'se 

inselati: când. găseau că nu era grei lucru a organisa, 

în ţara n6stră, -0 instituţiune. de Credit -Funciăr. 

“Banca: de Cherson. şi institutele de credit Funciar 

din Germania date ca. pilde de amândoui, nu puteai. 

servi mult la uşurarea, sarcinei ce ni. se impunea 

prin înfiinţarea unor âsemenea institute, forte com- 

plicate, la noi, “unde şi. moravurile şi organisarea 

proprietăţii Și legislaţia erai “altele, ca in tările date 

ca model.. Ea IE 

"Suntem convinşi că amânăoul apărătorii ideii na= 

ționale :d'a se: face totul prin noi: înşine, numai in 

scopul, de a: inlătura temerile acelora cari „n'aveau 

credinţă în forțele noastre proprii, : în priceperea şi 

destoinicia.: românului, ai căutat, în: faţa lor, să-mic- 

şoreze greutatea. înfiinţărei - Şi. -conducerei unei însti: 

tuţiuni, atât de importantă, pentru care .se.cere,-în a- 

_devăr,.:şi: muncă şi, pricepere şi cunoscinţe variate, 

Tactica: lor, insă,..n'a. r&uşit; căci, argumentele invo= 

cate de Mihail Kogălniceanu şi Nicojae Ionescu, fiind 

combătute de Vasile. Boerescu, s'a respins , amenda- 

mentul; lui Nicolae Ionescu pentru. suprimarea facul; 

tăței lăsată “consiliului de, administraţie. dă numi
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dintre străini pe director şi sub-directori, şi sa admis 
articolul 28 devenit în:urmă 27, aşa cum. era în pro- 
iectul guvernului. 
"Tocmai la 1882, cu ocasia primelor modificări aduse 

legei şi statutelor Creditului - Funciar, se şterse de 
Adunarea proprietarilor asociaţi facultatea acordată 
prin art: 28 din statute consiliului: de administraţie 
d'a numi din străini pe director şi sub-director: 

Votul Adunării 'propristarilor - asociaţi, în această 
privință, fu consacrat de Corpurile legiuitoare ; şi, 

ast-fel, a rămas definitiv stabilit 'că directorul şi sub- 
directorul Societăţii nu pot fi străini. 

După articolul 28 din statute " «directorul . este -in- 
sărcinat, sub autoritatea Consiliului de administra- 
ţiune, „cu gestiunea tutulor afacerilor: societăţii. 

«EL represintă Societatea în faţa celor d'al treilea 
pentru 'esecutarea decisiunilor Consiliului şi eserti- 
tează tâte acţiunile judecătoresci. 

«EL subscrie corespondenţa. 
«El subscrie împreună cu un administrator, giru- 

rile efectelor şi chitanţelor de sume datorite Socie- 
tăţii, transterl efectelor Societăţii, mandatele, de- . 
sistările de la ipotecă şi ştergerile de 'inscripţiuni, 
actele de cumpărătâre, vindare şi schimb de pro-. 
prietăţi mobiliare şi imobiliare, transacţiunile, toc- 
melile şi, în general, tâte actele cari aduc o indato- 
rire din partea Societăţii. 
«El subserie, împreună cu doi administratori, titlu- 
rile provizorii Şi definitive şi scrisurile funciare. . 

“ Astăgi nu-ma! există, cum era; la început, titluri 
provizorii şi definitive,: “sunt numai scrisuri funciare. 

* Tot articolul 28 arată că directorul cârmneşte Tu- 
crarea biuroului. 

"aAre dreptul de a: suspenda pe toţi împiegaţii sai 
agenţii, cu îndatorirea de a refera Consiliului de âd- ministraţie în termen de 15 dile.
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- Atribuţiunile sub-directorilor șunt determinate prin 

art, 29 care dispune că. ce 

«Sub-directorii indeplinesc funcțiunile ce li, se con- 

„feră de director şi-l înlocuesc, după rindul, .numirei 

lor,.in cas .de lipsă: saii de. impedicare. . ...... 

_..Prin ait..30 se.mal dă: făcultatea directorului d'a 

delega, cu învoirea consiliului de: administraţiune, 

o parte: din „atribuţiunile -sale, şi chiar semnătura 

socială, unuia sai-la mai mulţi împiegaţi al,socie- 

MĂ e re _ Sai ea 

Aşa, între altele, cum în atribuţiunile lui intră şi 

dreptul de a. represinta -pe; Societate, fie ca recla- 

mantă,. fie ca'intimată, şi a: esercita t6te acţiunile 

judecătoreşti, acest drept directorul îl delegă avoca- 

ţilor .societăţii, cu învoirea consiliului .. de adminis- 

traţie. Delegaţiunea aceasta se constată înaintea, in- 

stanţelor judecătoreşti. de către avocaţii Societăţii 

prin -procesele verbale ale consiliului de administra; 

ţie, produse în copii atestate de. preşedintele. Conși- 

liului de administraţivne sai de,membrul care-i ţine 

Jocul, conform art. 42 din.„statute şi pe hârtie. liberă, 

actele societăţii fiind. scutite de timbru. . i | 

-. S'a- găsit, rare ori adevărat, instanțe judecătoreşti 

“cari p'aă recunoscut acestor delegaţiuni :valoarea: u- 

nei procuri legalisată ;. Inalta Curte de casaţie, însă, 

a casat,- în -tot-d'a-una; asemeni hotăriri 'ca ilegale. 

.: Astă-qi, acestă cestiune nu mai pote: da Joc la 

ici o contraversă, de .6re-ce printr'un text-de lege 

positiv, prin Art; 49 din statute 'se prescrie, formal, 

:că delegaţiunile consiliului .de administraţie . consti- 

tuesc mandate autentice ca -şi:-până acuma. Ea 

Acestă prescripţiune a legii fiind o disposiţiune 

interpretativă se aplică şi în “trecut. : ii 

 Arţ.. 31 tot din.statute dispune, în primul său-ali- 

niat, că retribuţiunea directorului şi a .sub-directo- 

rului se hotărăşte de Consiliul de Administraţiune.
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Apoi, adaogă, în al doilea aliniat, că : cdeosebit' de 
acâsta, li se pâte da de Adunarea generală o parte 
în beneficiile cutate»: ae 

- Acâstă: disposiţiune este în contrădicţiune cu dis- 
posiţiunile. art. 22 din lege: şi 26 din statute cari ne 
arată că ele fix6ză partea din beneficiul curat cuve- | 
nită directorului şi 'sub-directorului . : 
"Şi în adevăr, ele prescriă că' «10 la sută din bene- 
ficiul curat al societăţir' se impart directorului, sub- 
directorului şi membrilor consiliului de adminis- 
trație». - ai Di 
Partea din beneficii, 'dar, â'directorului şi a sub- 
directorului, fiind. determinată prin -lege, cum: mai 
„pote fi ea; lăsată 'la aprecierea :A dunărei. generale ? 
„Acestă contradicţiune nu se -pâte explica de cât 
prin împrejurarea. că articolele 92 din legea credi- 
tului funciar. şi 26 din statutele de la 1873 'râcunoş- 
teaă numai directorului dreptul la o parte din'bene- 
ficiul curât; d'acea, se lăsa adunărei generale, prin articolul 31 din statute - facultatea” de a da şi sub-di- „Tectorului o parte din beneficiul -ciirat al “societății: 

La anul 1882, insă, când s'aii adus primele modi- 
ficări 'legei şi statutelor Craditului Funciar, sa imo- dificat şi articolele 22' din. lege. şi 26 din statute, re- 
cunoscendu-se printr'insele :şi: sub-directorului parte in cei 10 la'/. din beneficiul curat al societăţei.:. -. “Art. 31; însă; din statute a rămas nemodificat. Cu 
tOte acestea, noi credem că de'a. 1882, fiind dătă prin lege şi sub-directorului. ca “directorului o parle 
în cel'110%/, din- beneficiul. curat. al Societăţii, :acea „Parte numai este -lăsată la discreţiunea Adunărei generale. : :... - - a: Pa 
„Art 32 din statute” recunâsce consiliului de ad- 
minisbraţiune dreptul de'a revoca, 6ri când; pe! di- 
Tectorul “şi sub-directorit societăţi: : - -!-
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SECŢIUNEA II... st 

- Gonsiliul de Administraţiune - : 

I pi 

“După alineatul: 1 al actualului articol 33 din statute, 

“combi de administrăţiune al Societăţii se compune 

din opt membrii aleşi de Adunarea generală pe ter- 

'men de-patru ani. 

In art. 34 din statutele presintate de guvern; în 

"14873 Adunării Deputaţilor, numărul membrilor: con- 

'siliului de administraţiune era de doui- spre-dece ; 

şi se dispunea că a treia parte din administratori 

“puteai fi luaţi dintre străinii domiciliaţi în România 

de trei ani cel puțin. . 

Tot Mihail Kogălniceanu 'protestă contra . alegerii 

străinilor ca membrii în consiliul de. administraţie 

'al Societăţii. E | 

i — Ce caulă, strigă el, străinii, 'domiciliați de | trei 

ani în: România, in consiliul de administraţie al unei 

“societăţi române menită £ a veni în ajutorul proprie- 

tăței funciare ?: 

Acest strigăt de alarmă fu primit cu aplause fe6- 

:netice din partea. Adunărei deputaţilor. 

: După propunerea lui Nicolae. Ionescu, Adunarea 

“deputaţilor a şters din art. 3% "dispoziţiunea . care 

“da dreptul străinilor, domiciliaţi în ţară de cel puţin 

trei ani, să intre in consiliul de administraţie al So- 

| 'cietăţii. . 

| * Adunarea deputaţilor n'a voit să fe străini în: Con- 

'siliul de administraţie: .a:unei societăţi - curat : -rOmă- - 

-nească: Senatul a fost de aceaşi părere. A remas, dar, 

stabilit:că numai românii: pot : fi aleşi:: membrii în 

“Consiliul de : administraţie al societăţii Creditului 

'Funciar.. 
„ 

Cei opt membrii. ai consiliul de. administraţie 

-
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prevăduţi de art. 33 din statute se prenoiesc câte a 
patra parte pe fie-care an; Membrii cari trebuie să 
iasă sunt traşi la sorţi-în cei d'intâii ani, după a- 
ceea ies după ordinea vechimei. 

Ei pot fi realeşi. 
In cas de:veri-o vacanţă în sînul săi, Consiliul va 

înlocui-o provizoriu ; inlocuirea definitivă se face la 
Adunarea generală ; adminiştratorul ast fel numit nu 

rămâne în funcţiune de cât pe timpul cât mai avea 
să funcţioneze predecesorul său. | 

Potrivit articolului 34 din statute, şease-deci pro- 

proprietari ai dreptul să aleagă primul consilii de 
“administraţie care sespune că va funcţiona trei ani, 
fiind autorisaţi administratorii aleşi ca, în cas de 
moarte, sai de demisiune a unui-a dintr'inşii, să-i 
înlocuiască pentru timpul care mai rămăsese să func- 
ționeze. .. N e | 

Art. 35 dispune că reinoirea celui d'intâiu consilii 
de. administraţie va începe numai de la al patrulea 
an social şi se va urma potrivit art. 33 din. statute. 
„Art. 56 din statute cere ca fie-care administrator, 

în opt dile de la alegerea sa, să depună ca garanţie 
in. casa societăţii titluri de proprietăţi ale sale ipo- 
tecate Creditului Funciar Român, asupra cărei-a să 
fi primit un . împrumut. de cel puţin 15.000. lei. Cu 
alte cuvinte, membrul în consilii de administraţie 
trebuie să fie imprumutat .la societate pentru cel 
puţin 15.000 lei cu ipotecă un imobil al săi. 

Art. 37 recunâsce că administratorii at dreptul la 
„mărci de presenţă a căror valore se hotăreşte de 
Adunarea generală şi fixează, în mod provisorită, la 
.20 lei val6rea acelor mărci până la cea d'intâia adu- 
nare. Adi marca de prezenţă este de 40 lei. 
Deosebit. de acele mărci de presenţă membrii con- 

siliului de administraţie maj primesc o parte din
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-cei.10%, ai beneficiului curat al Societăţii, potrivit 
art. 99 din lege şi 26 din statute. 

Consiliul de administraţie are dreptul, după art. 

38, să se adune la reşedinţa socială, ori de câte ori 

interesul: societăţii o cere ; şi art. 39 dispune că: 
în toţi anii Consiliul alege .dintre membrii săi un 
„preşedinte şi un vice-preşedinte 

In lipsa preşedintelui şi a vice-preşedintelui, cel 

mai în virstă din membrii presenţi .va indeplini func- 
țiunile de preşedinte. 

Preşedintele şi vice-preşedintele pot fi realeşi. 
“Art. 40 prescrie .că nici o hotărire nu se poate 

desbate dacă nu sunt cel puţin cinci memrrii pre- 
senţi. 

Consiliul pâte să delege tâte sai parte din Dute- 

rile sale unuia sau ;mai multor din membri săi prin- 
trun .mandat special, pentru obiecte determinate 
saii pentru un timp .mărginit. 

Hotăririle. se iau cu majoritatea . absolută a voturi- 

lor ; :în cas de împărţire de voturi, « al: preşedintelui, 
-este preponderent. . 

Insă hotăririle cari privesc : 

4. Imprumuturile cari trec peste cifra de lei 150.000. 
9. Modul de plasare al capitalurilor. 

3. Forma, dobânda scrisurilor funciare şi-tâte ces- 

tiunile relative la emisiunea titlurilor trebue să se 

voteze cu majoritate de două treimi din voturile tu- 

turor administratorilor. 

“Art. 4 cere “ca :deliberaţiunile consiliului :să fie 

“constatate prin procese-verbale înscrise într'un re- 

gist'u ţinut la “reşedinţa: Societăţei şi subscrise de 

“director şi de preşedintele consiliului de adminis- 

traţie. 
Articolul 12 arată -că ; numele membrilor presenţi 

se constată în capul procesului-verbal al fie-cărei şe- 

dinţe. 
10
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-Copiile şi extractele de pe aceste deliberaţiuni, ce 
sar produce înaintea justiţiei sau în altă parte, se 

atestâză de preşedintele conșiliului sai de membrul 
care-i ţine locul. 

Delegaţiunile .date prin asemenea deliberări con- 
stituesc mandate autentice, ca şi până acum. 
Am arătat, deja, că acestă disposiţiune s'a adăogat 

cu ocasiunea modificărilor aduse în 1903 legii şi sta- 
tutelor Creditului Funciar şi printr'insa nu s'a făcut 
de cât să se consacre o jurisprudenţă mai constantă, 
în acest sens, a instanţelor noastre judecătoreşti. 

Prin articolul 43, în primul aliniat se dă: dreptul 
Administraţiunei Creditului Funciar d'a corespunde 
d'a dreptul cu tâte autorităţile administrative.. 

i 

In al doilea aliniat al aceluiaşi articol se declară: 
că administraţiunea Creditului Funciar este scutită de 

întrebuintarea timbrului în ori-ce corespondenţă a sa. 
Această scutire de întrebuinţarea timbrului este 

întemeiată pe privilegiul acordat societăţii de articolul 
„-90 din legea Creditului Funciar care prescrie că: 

«Creanţele, documentele, scrisurile funciare, cer- 

tificatele şi actele Societătii Creditului Funciar, vor: 
fi scutite de ori-ce drept de timbru, inregistrare şi 
alte imposite». 

Prin urmare ori-ce acte ale Societăţii se bucură de 

această scutire. 

Este constantă jurisprudenţa. înaltelor.nâstre ins- 
tanțe judecătoreşti în acest sens. | 

După o divirginţă provocată de incidentul ridicat 
de un intimat,. în recursul. făcut de Creditul Funciar 
Urban din Bucureşti, că recursul era inadmisibil, 
nefiind făcut pe timbru şi cu taxa specială, Inalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie secţiunea I, 

«Considerând că din, disposiţiunile art. 90 din. le- 
.gea.Creditului. Funciar, „Tesultă că toate actele. Cre-
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- ditului sunt scutite de ori-ce drept de timbru, în- 

registrare şi, alte imposite; 

«Considerând ca cererile .de recurs în casaţiune 

făcute de Societatea Creditului Funciar, fiind acte 

emanate de la' Credit, sunt scutite de plata taxei, de 

timbru şi a taxei speciale; 

«(tonsiderând că legiuitorul prin art.,.95 din ac- 

tuala lege a timbrului şi înregistrării, anteri6ră aces- 

tei legi, nu a putut înţelege, după cum se susţine, 

se abroge disposiţiunile art. 90 din legea Creditului 

Funciar, că acesta resultă atât din termenii între- 

buinţaţi în citatul art. 95 care abrogă numai legile 

anteri6re asupra timbrului şi înregistrării, cât şi din 

principiul că:0 lege generală nu abrogă disposiţiunile 

conţinute într'o lege specială; . 

«Considerând ca ast-fel fiind, recursul făcut de Cre- 

„ditul Funciar Urban este admisibil, fără plata taxei 

timbrului şi a taxei specială prevădută de art. 25 din 

legea timbrului ; | 

“Prin decisiunea sa cu No. lil din 7 Martie 1965, a 

respins. incidentul ridicat 1). 

II 

Atribuţiunile consiliului de administraţiune le gă- 

sim enumărate în articolul 44 din statute în urmă- 

6rea coprindere : 

- «Consiliul: de administraţie are puterile cele mai 

întinse pentru administrarea afacerilor. Societăţii, şi 

mai cu semă: . . 

«Autorisă, prin deliberaţiunile sale, tâte tocmelile 

transacţiunile, compromisurile, retragerile de fonduri 

transferările, scrisurile funciare ale Societăţii, desis- 

tări de ipotecă, ridicări de oposiţiuni saii ştergeri de 

PI o a 

„4). Această decisiune este publicată în girul” Dreptul No. 38, 

din 15 Mai 1903.
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inscripţiuni ipotecare, în fine, -tâte acţiunile judecă- 
toresci, atât ca reclamantă cât şi ca pârâtă. | 

«Autorisă cumpărarea, de va fi trebuință, de 'bu- 
nuri imobile pentru a aşeda scaunul Societăţii. 
-„«Autorisă asemenea cumpărarea prin adjudeca- 
țiune a bunurilor imobiliare, pentru a asigura plata 
creanţelor Societăţii. o - 

«Insă, ea nu se pâte face adjudecatară decât pen- 
tru' acoperirea sumei creanţei sale, capete, dobândi 
intârdiate şi accesorii. 

- «Autorisă în fine, vindarea acelor bunuri prin bună 
tocmălă saă prin licitaţiune. a 

«Determină condiţiunile generale ale contractelor 
Şi se pronunţă asupra admiterii sai respingerii a ori- 
cărei cereri de împrumut. | N 

«Autorisă cumpărarea de scrisuri funciare (lettres- 
de gage) şi avansurile pe deposit de 'serisuri :fun- 
ciare. 1) 

Face regulamentele Societăţii. | 
aAutorisă cheltuelile administraţiurniei.. - 
«Numesce pe director .şi sub-directori .şi-i revocă 

în formele prescrise la art. 32. 
„ «Numesce, după propunerea directorului, pe sub- 

  

1) Dintr'o scăpare din vedere sa menţinut în aces aliniat al 
art. 44 din statute, dreptul pentru consiliul de admihistraţiune 
da face avansuri pe scrisuri funciare, căci, de la anul:1884, So- 
cietatea nu mal pâte face acâstă operaţiune. Î 

In adever, în art. 6 din legea creditului funciar '"de la 1873, 
Societatea, printre operaţiunile: sale, avea şi -pe aceea d'a face 
avansuri de bani pe scrisuri „funciare;:la 1884, .însă,.cu ocasia modificări. legit şi stabilirea creditului funciar, s'a: suprimat din 

-art, 6, dreptul pentru Societate d'a face asemenea operaţiunt. De la anul 1884, dar, Societatea nu mai pâte face avansuri de bani pe scrisuri funciare, faţă de art, 86 din lege, care prescrie că Societatea nu pâte face 'alte operaţiuni, afară de cele prevădute de lege. , |
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„directori, pe agenţi şi pe im piegaţii Societăţii, şi-i 
revocă. 

aDetermină: atribuţiunile lor. 
«Fixeză apuntamentele, salariile şi gratificaţiunile, 

şi de va fi trebuinţă, fix6ză cifra cauţiunii lor. Au- 
torisă restituirea lor. 

«Numesce comisarii pentru' prețuiri în fie-care: 
district, pe termen de un an. 

«Revizuesce şi confirmă raporturile acelor comisari. 
«Publică nouile emisiuni de scrisuri funciare, in- 

dicând valorile şi seriele lor. 
«Face tragere la sorți a scrisurilor funciare ce tre- 

buesc amortisate. 
„«Plătesce cupânele şi serisurile funciare cădute 

la sorţi. 

«Priveghiază şi dirige incasarea sumelor datorite 
Societăţii. . . 

«El are în atribuţiunile sale : 

«Relațiunile cu autorităţile sau cu particularii, în 
ceea-ce privesce afacerile Societăţii. 

«Ţinerea condicelor şi comptabilitatea Societăţii. 

«Redacţiunea şi presintarea la adunarea generală 
a dări de semă anuală, privitore la capitalurile şi 
la operaţiunile Societăţii şi la tâte actele direcţiunii, 
împreună cu hotărârile adunării generale din cursul 
anului. Supunerea la adunarea generală a budgetului 
anual al cheltuelilor Societăţii. 

«Facerea bilanţului fie cărui semestru, indicând 

activul Societăţii şi starea sumelor puse la disposi- 
țiunea sa. 

«Consiliul. de administraţiune fixeză provisoriă di- 

videndul precum şi partea beneficielor afectate pe 
fiecare an, atât pentru fondul de reservă cât şi pen- 
tru adaosul la apuntamentele directorului şi sub di- 
rectorilor şi pentru gratificaţiile împiegaţiilor So.. 
cietăţii.
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Articolul 45 din statute impune consilinlui de ad- 

ministraţiune ca să presinte pe tot anul Adunării şi 

se publică în Monitorul Oficial şi întrun diar pu- 

blicat în Iaşi, în Craiova şi în Focşani, o dare de 

s&mă în care să espue tâte sciinţele numerice şi sub- 

stanţa tutulor operaţiunilor sale. 

După acest articol ori-ce dare de 'seamă trebue să. 

conţină : 

«aj Numărul împrumuturilor şi sumele datorite de 
fie-care ; 

b) Î Numărul împrumutaţilor admişi în cursul anului 
şi suma împrumutată ; 

ac) Plăţile tăcute în cursul anului ca “amortisare 
obligatorie, ca amortisare facultativă şi ca esecuţiune 
din causă de neplată; 

: «d] Numărul împrumutaţilor şi valdrea imprumu- * 
turilor cari figurează la activul Societăţii, la finele 

anului ; 

de) Suma dobengilor luate în cursul anului ; 
«[) Intârdierile serviciului dohândilor şi amorti- 

sării ale peri6dei precedente ; 
«9) Suma şi întrebuinţarea fondului de amortisare 

şi a capitalului de reservă; . 
ah) Val6rea scrisurilor funciare in circulaţiune la 

începutul anului; 
aî) Val6rea scrisurilor funciare emise in carsul 

anului ; 
dj) Valârea scrisurilor funciare plătite in cursul 

anului prin tragere la sorţi, prin restituire. în comp- 
tul împrumuturilor, prin plăți făcute cu scrisuri fun- 
ciare pentru ipoteci vindute la licitaţiune ;. 

«k) Numărul şi val6rea scrisurilor fanciare aflate 
în circulaţiune la finele anului ; 

| a1) Cuponele plătite de Societate, cuponele cu ter- 
-mene scădute, dar neînfăţişate încă la p'ată; 

a) Cheltuelile administraţiunii ;
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-an) Efectivul aflat în: casă. | 

«Responsabilitatea cifrelor îuscrise în darea de 

s6mă cade asupra directorului, a şefului comptabi- 

lităţii, care subscrie documentele. ie 

Prin art. 46 se acordă administraţiunei un termen 

de şâse săptămâni, după îneheierea exerciţiului, pen- 

tru a aşterne dările de semă anuale ale Societăţii, 

ca să le tipărâscă şi să le expedieze membrilor So- 

cietăţii. . 

Deosebit de dările de semă anuale, direcţiunea va 

publica în Monitor şese -săptemâni după expirarea 

semestrului : 
a) Bilanţul semestrial al Societăţii ; 

b) Resoluţiuni e Adunărilor Generale. 

După art. 47, Consiliul de administraţiune face re- 

gulamentele: interidre ale expedierii şi ordinei afa- 

_cerilor. . E | 

SECŢIUNEA TIL 
“Adunarea generală 

i 

“Adunarea generală, dice art. 48 din statute, repre- 

siată universalitatea împrumulaţilor cu ipotecă pe 

bunuri funciare angagiate la Creditul funciar. 

După art. 49 aii drept de a vota'în adunările ge- 

nerale toţi proprietarii cari aii angagiat la societate 

proprietăţile lor cu ipotecă pentru o. sumă de cel 

puțin 5.000 lei. 

Pentru a esercita, însă, acest drept, cei ce vor se 

ia parte la adunarea generală trebue să depuie la 

casa societăţii cel puţin cu 15 dile înainte de diua 

fixată pentru adunare, titlurile prin cari să se con- 

state faptul. proprietăţii angagiate. Acestora li se va 

da în schimb o recipisă,. care va fi înfăţişată la casă, 

cel puţin cu cinci dile inaintea adunării, şi atunci
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vor primi bilete de admisiune, pe cari se va insemna 
valoarea depusă şi numărul de voturi de: cari dis 
pune aducătorul acelui bilet. - 

Lista celor cu drept de vot, cu indicaţiunea titlu-: 
rilor fie-căruia şi al numărului de voturi ce are fie- 
care, se depune pe biuroi ca s'o: poată ori-cine 
consulta. | 

Potrivit art. 50 fie-care membru al Adunării are 
câte un vot pentru fie-care 5.000 lei din imprumu- 
iul său ipotecar. 
"Cu toate acestea, nici un membru nu: poate, fie in 

numele său, fie ca imputernicit, se împreune mai 
mult de qece voturi. | a 

Aşa, un. membru al societăţii, care ar avea la so- 
cietate un: împrumut de 5%.000 lei, fără nici un fo- 
los ar fi.împuternicitul altui membru, căci el n'ar 
putea da de cit cele 10 voturi ale sale. 

Art Sl spune că dreptul de vot la adunarea ge. 
nerală se poate exercita de cei în drept în persoană 
sau printr'un procurator; însă, un membru al so- 
cietăţii nu poate da procură de cît numai unui alt 
membru al societăţii cu drept de vot. 

Prin escepţiune, însă, la această. regulă, minorii 
pot fi representanţi de tutori lor; persoanele su- 
puse unei curatele, de curatorele lor ; femeile prin- 
tr'un procuratore; casele de comerciii prin unul din 
asociaţi ; şi societăţiie, în general, prin unul din mem- 
brii lor, ciruia îi vor. da procură, chiar dacă aceşti 
representanţi n'ar fi personal imprumutaţi .la So- 
cietate. | o. - A . 

Atât membrul care va fi procuratore, precum şi procuratorele trebue să justifice dreptul săi cu opt ile cel puţin. înainte de Adunare; cu alte cuvinte ori ce represintante trebuie să justifice societăţii, cu Opt dile cel puţin înainte de Adunare, titlul în pu- terea' cărui-a el represintă pe cel în drept.
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Epoca la care trebuie întrunită Adunarea gene- 
rală în fie-care an este fixată de art. 59 penira cursul 

lunei lui Martie. 
Consiliul de administraţie, însă, are facultatea a 

convoca adunarea ori de câte ori va fi trebuinţă. 
Potrivit.art. 53, convocarea se face prin publica- 

ţiuni în jurnalele indicate în art. 45, adică în Moni- 
torul Oficial şi într'un diar publicat în laşi, în Craiova 
şi în Focşani, cu şâse- geci « de dile înainte de întrunirea 
Adunării. i 

In convocare trebue să se arate: scopul convoca- 
ţiunei şi obiectele ce se vortrata; căci, adunarea nu: - 
pâte discuta decât obiectele puse la ordinea dilei. 
După art. 57 numai Consiliul de administraţie hotă- 
raşte ordinea dilei. Dar, dacă i se presintă propuneri, 

cari intră în atribuţiunile adunării, iscălite. de cel 
puţin două-deci membrii cu drept de vot şi .cu o 

lună înainte de diua adunării ordinară -sau extraor- 

dinară, consiliul de administraţie este dator să le 

pună şi pe acelea la ordinea dilei. . 

Aliniatul al doilea al art. 53, dispune că, în cas 

-de urgenţă, termenul convocăril va putea fi .redus 

la trei-deci de dile. In acest cas, cei ce vor voi să 

ia parte la. adunare, vor trebui să îndeplinească for 

malităţile prescrise de art. 49 cu două gile înainte 

de diua fixată pentru adunare. 

Am vădut că ultimul aliniat al art. 5l dă un. ter- 

men de opt qile cel puţin înainte de Adunare, atât 

membrului ca-e va fi ca procurator, cât şi procura- 

torului ca să justifice dreptul lor. 

Pentru acest termen nu se vorbeşte nimic în ul- 

timul aliniat al art. 53. Credem, însă, că în cas de 

convocare urgentă a Adunării şi acel termen de opt . 

dile se reduce tot la două qile, înainte de Qiua fixată 

pentru întruniree adunării. o



154 

II 

- După articolul' 54 din statute, Adunarea generală” 
este regulat constituită îndată ce se adună un număr 

de membri destul de mare ca să pâtă represinta, cel 
puţin, a patra parte din capitalul ipotecelor. 

Dacă la Adunare nu se întrunesce acest număr, 

se face îndată o nouă convocare şi termenul pâle fi 
redus la cinci-spre-dece dile. : | 

„ Membrii presenţi la a doua întrunire delibereză 
valabil ori-care ar fi numărul membrilor şi val6rea 
titlurilor lor ; dar deliberâză numai asupra obiectelor 
din ordinea dilei a Adunării d'intâiă. 

Adunarea generală, .conform art. 55, este presidată 

de preşedintele saii de vice-preşedintele consiliului 
de administraţiune şi în lipsa lor de un administra- 
tor delegat de consiliii. Funcţiunile de scrutatori se 
indeplinesc de cei presenţi doi mai mari posesori 
de bunuri ipotecate Creditului Funciar, şi în cas de 
refus din parte-le, se ieau acei cari urmeză după 
denşii. 

Sorțul decide între membrii cari ar poseda aceleaşi: 
valori: | 

Biuroul' numesce pe secretari. 
Resoluţiunile se iai cu. majoritatea -voturilor ex- 

primate, fără ca acela al presidentului să fie pre- 
ponderant. , 

Nu se pote discuta, cum-am mal spus, nică un 
alt obiect de cât acela care este pus la ordinea qilei. 

Se pot tace adunării proposiţiuni, iscâlite de cet 
puţin două deci de membrii cu drept: de vot, asu- 
pra cestiunilor cari intră în atribuţiunile. el. | 

Discuţiune, însă, asupra lor nu se va putea face 
indată ; se va decide numai epoca adunării în care 
acele cestiuni să fie tratate. (art. 57)
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Drepturile şi atribuţiunile .Adunărei generale sunt 

desemnate in articolele 58, 59 şi 63 din statute: 

In articolul 58 găsim că: : 

- «Adunarea generală ascultă raportul consiliului de 

administraţie asupra stării Societății. e 

«Ascultă asemenea observaţiunile comisarulai gu- 

vernului şi a delegatului detentorilor de scrisuri fun- 

ciare ; numesce pe administratori, când-ei vor: tre- 

bui înlocuiţi. Delibereză, când i se propune, asupra 

modificaţiunilor a se face 1n statute ; asupra prelun- 

girii sai disoluţiunii anticipate a Societăţii, şi în ge- 

nerâl, asupra tuturor casurilor cari nu vor fi fost 

prevă&dute în statute. 

.“aDiscută, aprobă sai respinge socotelele ; hotărasce 

definitiv dividendul; partea din beneficiu a se dis- 

tribui directorului, sub directorilor şi la impiegaţi, 

sub titlul de supliment de apuntamente sai de gra- 

tificaţiune. . i 

Are dreptul, când va crede că nu trebue să aprobe 

îndată socotelile: şi bilanţurile, 'să numâscă delegaţi 

„pentru ai face un raport pentru viitorea adunare, 

a cărei dată o fix6ză ea însăşi. 

Pâte să pună în causă răspunderea directorului 

şi a membrilor consiliului de admihistraţiune ; să 

desemne mandatari pentru -a intenta tâte acţiunile 

judecătoresci şi a urmări tote instanţele, cari ar fi 

o consecuență. | | 

După art. 63, Adunarea generală pâte institui, de 

va: găsi de cuviinţă, un juriu special pentru preţui- 

rea bunurilor cari se oferă ca ipotecă, de şi art. 99 

„gin statute dă drept consiliului de. administraţie a 

numi comisiunea de:preţuirea proprietăţilor ce se 

propun ca ipotecă Societăţii. | a 

“Disposiţiunile articolelor 58 şi 63 din statute, pri- 

vitre la drepturile şi atribuţiunile Adunărei gene- 

rale nu sunt limitative ; căci, art. 59 recunoaşte Adu-
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nărei generale dreptul d'a se pronunţa, în mod su- 
veran, asupra tutulor intereselor societăţei. şi pâte 

să contere, prin hotăririle sale, consiliului de admi- 

nistraţiune puterile necesarii pentru casurile cari nu 
se vor fi prevă&dut. 

Articolul 60 prescrie că deliberaţiunile, sai mai 
bine dis, resoluţiunile adunării, luate conform sta- 
tutelor,. obligă pe toţi membrii, chiar pe cei absenţi 
sau disidenţi. 
“Articolul 61 cere ca ele să fie -constatate printr'un 

proces verbal inscris întrun registru special şi sub- 
scris de majoritatea membrilor cari compun biuroul. 

O foaie de presenţă, destinată a constata numărul 
membrilor cari vor asista la. adunare şi acela al 
titlurilor, se va anexa pe lângă. originalul procesu- 
luk- verbal, Ea va fi subserisă de persânele într” insa 
"menţionate. 

Justificarea, în faţa celor de al treilea, despre de- 
liberaţiunile adunării, resultă din copiile sai estrac- 
tele certificate de director pentru centormitate, cum 
o dice articolul 62 din statute. 

. SEC ŢIUNEA IV 

Adunarea si comitetul detentorilor 
. scrisurilor funciare 

Detentorii de scrisuri fanciare, în virtutea artico- 
lului 64 din statute, se adună în fie-care an la reşe- 
dinţa societăţii, şi anume în timpul sesiunei adu- 
nării generale a proprietarilor. asociaţi, spre a alege 
pe membrii comitetului detentorilor de scrisuri ton 
ciare. 

- Art. 136 din statute dispune că detentorii, în în- 
tâia lor întrunire, vor .Precisa - prin anume regula- 
ment funcţionarea comitetului lor, precum şi a de-
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legatului acestuia în limitele legii şi statutelor. cre- 

ditului fonciar: 

Comitetul este compus din nouă membrii aleşi 

" pentru trei ani. 
-Fi»-care membru al. coinitetului va trebui să de- 

pună, 'la -Societatea -Creditului -fonciar, cel puţin 

20.000 lei în serisuri fonciare. Acest deposit rămine 

inalienabil pentru tot timpul duratei foncţiunei sale. 

Art.-66 determină atribuţiunile comitetului deten- 

torilor de scrisuri fonciare, cari sunt vrmătoarele : 

a) De a alege un delegat, care -va funcţiona în 

permanenţă: lângă Direcţiunea Societăţei, cu glas de- 

liberativ ; : 

b) De a: alege un delegat care să asiste la tragerea 

la sorţi a scrisurilor funciare şi să constate anula- 

rea acelor eşite la sorți ; 
c) de a cerceta darea -de s&mă anuală a Societăţi 

proprietarilor -şi operaţiunile acestei Societăţi, cu 

drept. de a face observaţiunile sale; 

d) De a comunica observaţiunile sale in privință 

administraţiunii afacerilor Societăţii atât direcţiunii 

cât şi adunării generale a proprietarilor, nu mai 

puţin şi comisarului guvernului. 

| Neinţelegerile dintre societatea proprietarilor îm- 

prumutaţi şi detentorii -de scrisuri: itonciare, în ca- 

surile neprevădute de statute, se hotărăsc, dice art. 

67, pe calea de arbitragiu. 

Acest articol nu pâte-avea'in vedere de cât arbi- 

tragiul aşa cum este regulat de art - 75. şi următ6- 

rele. din legea creditului funciar. 

Pe -la inceputul funcţionărei primei societăţi de 

credit ;funciar român" din 'Bucureşti detentorii de 

scrisuri “funciare -sau* “întrunit în adunarea prevedută. 

de articolul 64 din; statute.
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S'a făcut un regulament pentru convocarea adu- 

"nărei detentorilor de scrisuri funciate 1). 
La 2/,, Martie 1875 adunarea detentorilor de scri- 

suri funciare compusă de 28 membrii a ales în co- 
mitet:pe D-lor Christofi Zerlendis, A. Zahariadi, Ilie 
Niculescu, Ilie. Zamfirescu, Menelas. Gherman, Abr. 
Halfon,.G. A. Bacaloglu, Dr. Gr. Râmniceanu şi Em. 
Hillel Manoach..! 

Aceşti membrii ai comitetului s'au intrunit la _re- 
şedinţa societăţei creditului funciar în diua de 30 
Martie 1875, spre a alege doi delegaţi: unul ca să 

funcţioneze în permanenţă pe lângă direcţiunea so- 
cietăţii cu glas deliberativ, şi altul ca să. asiste la 
tragerea la sorţi a scrisurilor funciare şi să constate 
anularea celor eşite la sorţi. 

Ei.au ales pe Menelas Gherman ca să funcţioneze 

in permanenţă pe lângă direcţiunea -societăţii şi pe 
Christofi Zerlendis ca să asiste la tragerea la sorți. 

Din Decembre 1875 până la Februarie 1876 mem- 
bri acelui comitet al detentorilor serisurilor funciare 
demisionară unul câte unul, reluându-şi garanţiile. 
„D'atunci, nu s'a mai ţinut nici o adunare de deten- 

tori de scrisuri funciare, de .şi în toţi anii în dările 
de semă ale Consiliului de administraţie al societăţii 
sa pus, în tot-d'a-una, la ordinea. dilei întrunirea 
adunărei detentorilor de scrisuri funciare. Nici un 
comitet al acelor detentori nu s'a mai ales. 

“ Aceasta, însă, n'a impedicat pe Societatea Creditu- 
lui: Funciar de a funcţiona, căci, art. 136 din statute 
prevede că : 

„ aNeintrunirea deteatorilor de scrisuri fanciare sai 
nefuncţionarea comitetului lor nu va putea impedica 
activitatea asociaţiunii şi a Consiliului de adminis- 

-tratiune al proprietarilor asociaţi». 

') A se vedea acest regul 
lucrări, 

  

ament în partea a doua a acestei
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TITLUL VI. | 

Supravegherea Guvernului 
] 

Guvernul exercitâză controlul seu asupra Societăţii 

printr'un comisar primar şi un alt comisar secun- 

dar, numiţi de Rege, după .presintarea Ministrului 

de finance. Ei sint retribuiţi de guvern. 

Până acuma, numai un singur comisar a fost nu- 

mit de guvern pe lângă. Prima Societate de Credit 

Funciar.român din Bucureşti. 

Drepturile şi atribuţiile comisarului guvernului sunt 

determinate în articolul 85 din legea Creditului Fun- 

ciar. ” a E 

___ Din qisposiţiunile acestui articol rezultă că guver- 

nului. nu'i sa recunoscut dreptul de control asupra 

Societăților de Credit -Funciar de cât numai pentru 

operaţiunile lor financiare : spre a asigura pe credi- 

torii societăţilor că scrisurile funciare. sunt, în ade- 

văr, garantate de ipoteci sigure pe: proprietăţi de 

o îndoită valdre şi cu un venit durabil şi sigur; că 

serisurile funciare emise nu întrec valdrea impru- 

„muturiior acordate cu ipotecă ; că scrisurile fun-. 

ciare eşite la sorţi se 'anuleză şi se retrag din cir- 

culaţie ;..că societatea este în posiţiune a satisface 

plata. regulată a datoriei s6le. anuală. 

Dând guvernului un drept de control asupra So- 

cietăţii Creditului Funciar, legiuitorul n'a înţeles de- 

„oc a'i da şi dreptul de a se amesteca în adminis- 

trarea afacerilor Societăţii;; căci, prin articolul 4 din 

statute, legiuitorul a dat consiliului de administraţie 

„cele mai intinse puteri pentru administrarea afaceri- 

Jor societăţii : şi, .prin art. 59 tot din. statute a re- 

cunoscut adunării, generale a proprietarilor :asociaţi 

dreptul de a se pronunţa, în mod suveran, -asupra 

+utulor intereselor. societăţii.
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Un examen amânunţit, al fie-cărui-a din drepturile 

şi atribuţiunile comisarului guvernului, va demonstra 
temeinicia acestei păreri.-a n6stră şi va pune în evi- 

denţă limitele acelor drepturi şi atribuţiuni. 
Comisarul guvernului are: 
a) «Dreptul de a veghia la executarea legilor, sta- 

tutelor şi regulamentelor.» Se 
A veghia însemnează a observa dacă se respectă 

legea şi statutele ; iar, nu a se:amesteca în aplica- 
„rea lor la administrarea afacerilor societăţii; căci, 
această administraţie este, exclusiv, lăsată,.cum am 
mai spus, consiliului de administraţie şi adunării 
generale. 

„Apoi, legiuitorul vorbeşte de controlul şi suprave- 
gherea guvernului, iar nu de tutela guvernului şi nick 
de dependinţa administraţiei. Societăţii de guvern. 
-b) «Are dreptul a examina registrele, condicele şi 
documentele, ori .de câte ori va crede de cuviinţă.» 
Examenul registrelor şi condicelor îi este dat, pen- 

tru a se asigura de regularitatea îndeplinirei .de- că- 
tre” Societate a obligaţiunilor impuse ei pentru partea 
financiară a operaţiunilor sale. | 
Documentele are dreptul să le examineze, pentru 

ca să se convingă că ipotecile sunt sigure şi pro- 
prietăţile oferite ca ipotecă sunt de o îndoită val6re. 

c) «Va putea cere, ori-când, să i se arate fondurile: 
cari se află în casă, precum şi valorile de ori ce 
natură.» ': 
„Cuventul «ori-când» întrebuințat, când este vorba 

de fonduri şi de valori aflate în casă, dovedeşte şi 
“mai mult că controlul de tot.momentul.al comisa- 
rului guvernului îi este dat, pentru a constata par- * 
tea financiară a operaţiunilor Societăţii, pentru a cu- 
nOşte daca:Societatea este în posiţiune a satisface 
plata regulată a datoriei sale anuală... 

d) «Are dreptul a asista !'a şedinţele Adunărei ge-
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nerale şi ale Consiliului de Administraţie ; poate face 
observaţiile ce va crede necesarii şi cere inserţiunea 
acelor observaţii în procesul-verbal al şedinţei.» 

Este de observat că dreptul comisarului guvernu- 
lui de a asista la şedinţele Consiliului de -Adminis- 
traţie şi ale Adunărei generale nu-i dă glas, nici con- 
sultativ, nici deliberativ ; aceasta denotă că el nu 

poate avea nici un amestec în administraţia socie- 
tăței. 

Când legea a voit ca şi alte organe, afară de. Di- 
recțiune, Consiliul de Administraţie şi Adunarea 
generală a societăţii, să ia parte la administrația a- 
facerilor €i a spus'o curat, cum a făcut'o pentru de- 
legatul comitetului detentorilor de scrisuri funciare, 
căruia “i s'a acordat, formal, glas deliberativ în di- 
recțiunea societăței. 

Rolul. comisarului guvernului, în şedinţele consi- 
liului de Administraţie şi ale Adunărei generale, 

este: mărginit numai la dreptul său d'a face. obser- 
vaţiuni 'şi d'a cere inserțiunea lor în procesele- ver- 

bale respective. : 
Nu se poate zice că dacă. dreptul comisarului gu- 

vernului ar fi ast-fel redus,el n'ar putea exercita un: 

control eficace, neavând nici un mijloc pentru a face 
să 'se esecute observaţiunile lui. - 

Legiuitorul a determinat autoritatea care are să ho-: 

tărască dacă. societatea trebue să ţie sai nu seamă 

de observaţiunile comisarului guvernului. Art. 75 - 

din legea Creditului funciar prescrie că ori-ce nein- 

țelegeri dintre Societate şi guvern se judecă de ar- 

bitrii, cărora prin art. 38 li sa” conferit dreptul de 

a'se pronunța asupra conflictelor ce se pot ivi în- 

tre guvern şi societate pentru interpretarea, : şi apli- 

carea statutelor ei. 

e) «Comisarul guvernului trebue să pue viza sa pe: 

scrisurile funciare. 

4
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Acesta pune, iarăşi, în evidenţă “adevăratul scop 

pentru care s'a înfiinţat controlul guvernului şi care 

este : ocrotirea intereselor detentorilor de scrisuri 

funciare. Tot în acest scop s'a mai dat comisarului 

guvernului : | | 
f) «Dreptul de a veghia, mai cu deosebire, ca seri- 

surile funciare să nu treacă nici odată peste valrea 

împrumuturilor ipotecare.» | 
9) A veghia ca aceste titluri să se anuleze fără. 

întărdiere în casurile prevădute de lege şi de statute 
şi să se, desființeze faţă cu-el. 

Cuvintele «mai cu deosebire» puse. în “aliniatul f 
şi. cari se raportă şi la disposiţiunile alineatului g, 

cari sunt o consecinţă a disposiţiunilor din prece- 
dentul aliniat, demonstră, de asemenea, că'ocrotirea 

intereselor detentorilor de scrisuri funciare face o: 

biectul principal al supravegherii guvernului. 
„h) «Dacă sar întimpla ca capitalul de revirement 

şi fondul de reservă să ajungă în disproporţiune cu: 
satisfacerea regulată a datorii anuale a Creditului: 

Funciar, comisarul guvernului, în numele săi pro- 

priă şi cu autorisaţiunea Guvernului, va provoca 

imediat întrunirea Adunării generale pentru a se a 
visa la măsurile necesarii pentru continuarea ope- 

raţiunilor Creditului Funciar, saii la neputinţă, şi 

chiar pentru lichidarea Societăţii. ». 
Comisarul guvernului, în asemenea caz, are dreptul 

a provoca iară. nu'a convoca Aduriare generală.. 
Pentru convocare el este.dator a se adresa consi- 
liului de administraţie care, după art. 134 din sta- 
tute este ţinut să convâce adunarea generală şi s'0 
consulte asupra oportunității menţinerii sai. disol- 
vărei societăţii. 

Dacă consiliul de administraţie nu chiamă adu- 
narea, acelaş art. 134 din statute autorisă a se cere 
disolvarea prin tribunal.



163 

Comisarul guvernului face la finele fie cărui tri- 

mestru' un raport detaliat Ministrului de finanţe! 

asupra resultatelor observaţiunilor sale. 

II 

_ Vedurăm în ce condițiuni societatea a fost pusă 
de legiuitor sub supravegherea guvernului. 

- Aceşta. fiind singurul control admis de legiuitor 

asupra; mersului instituţiunilor de Credit funciar, nici: 

un alt control nu: se mai pâte exercita asupra direc- 

tiunei şi administraţiunei afacerilor lor. 

Aceste Societăţi s'au fondat pe baza unor drep- 

turi: şi privilegii fixate prin legea şi statutele cre-. 

ditului funciar şi sub condiţiunea prevădută în art. 

33 din statute.că acele drepturi şi. privilegii nu pot 

fi modificate, cât timp Societăţile aă dreptul să .se 

bucure de ele, adică până la-1933, de cât numai după 

inițiativa membrilor societari ai acestor instituţiuni. 

“Astfel fiind, afară de privigherea şi controlul: gu- 

vernului prevăgute de legea şi statutele CGreditului' 

Funciar, nici o putere din stat nu se poate ames: 

teca în direcţiunea -şi administraţiunea acestor so- 

cietăţi, fără a se viola dreptul şi privilegiile lor, pe 

baza -cărora ele s'aii constituit şi au făcut până acum 

operatiuni. de sute de milione. | | ” 

Când legea şi statutele Creditului Funciar, se dis- 

cutati în Senat, la 1273, reposatul Ion Deşliu, sena- 

lor, găsia că legea şi statutele Creditului . Funciar 

aveai multe lacune; dar în interesul necesităţei în- 

fiinţărei cit mai grabnicea Creditului funciar, în: 

demna Senatul să le voteze aşa cum venise de la 

Cameră, rămâind ca în sesiunea viitore, după fon- 

darea Societăţei de Credit Funciar, să se revie asu- 

pra : lor. Asigura pe senatori să nule fie frică că 

n'ar putea să' mai revie asupra legii şi statutelor
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Creditului Funciar, adăogând, că ; «Senatul ar.avea 
atot cuvintul să se teamă, că n'ar putea face acâsta, 
«daca ar fi vorba de o Bancă streină; dar esteo. 
«Bancă de Credit de proprietari români, şi ei fiind 
«români, o să ajungă să convie cu noi sau dacă nu, 

«o să'i sforţăm să o facă, suntem putere legiuitore.» - 
Ac6stă monstruoasă părere, nu numai că n'a avut 

adesiunea. Senatului, dar acesta a protestat contra: 
ei prin vocea autorizată a lui N. Racoviţă, carea obi- 
eclat cu energie, că — «Tâte acestea nu se pot face, 
«când, în virtutea unei legi, 6menii numără bani şi 
capoi, fiind-că sunt Români, să modificăm legea şi. 
asă. atingem drepturile lor. Acesta este un lucru pe 
«care nu trebuie să-l facem.» : 

Ce ar mai însemua, în adevăr, atunci  arepturile 

ciştigate pe cari ori-ce' legiuitor este dator săle 

respecte? . : 

Legea constitutivă a societăţii trebuind să fie res-. 
pectată, guvernul, asemenea, nu 'poate interveni în 

neinţelegerile dintre societari cu societatea ; căci, art. 
75 din legea Creditului Funciar, prescrie că şi con- 
testaţiunile dintre societari şi societate se judecă 
numai de către arbitrii aleşi de părţi. 

Tot pentru respectul datorit legii, guvernul nu 

este în drept să puie în mişcare acţiunea publică 
contra directorului şi meimbrilor consiliului de ad- 
ministraţie, pentru actele lor privitâre: la administra- 
rea afacerilor Societăţii ; căci, după aliniatul 4 al ar- 
ticolului 58 din statute, numai adunarea. generală a 
„Proprietarilor' asociaţi: pote să puiă în cauză răspun: 
derea directorului şi a membrilor consiliului de ad- 
ministraţie ; să desemne mandatar pentru a intenta 

tote acţiunile judecătoreşti, şi a urmări. tâte instan. 
țele. cari ar fi o consecinţă. 

Aceste dispoziţiuni din citatul articol 58, sunt în 
legătură cu: principiul proclamat, de art. 59 din sta-
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tute, 'că: adunarea generală. se pronunţă, în mod su- 
veran, asupra tutulor intereselor societăţii. .. | 

-Ea. singură -este în drept a aprecia dacă trebue se- 
zizată justiţia: penală pentru actele celor ce adminis- 
trează afacerile societăţii. 

- Se înţelege, lesne, ce perturbare s'ar fi putut aduce 
in mersul societăţii. şi cât 'de lovite ar fi fost inte- 
resele detentorilor de scrisuri funciare, dacă s'ar fi 
permis ca, numai după nişte denunţări rău voitâre, 

să se urmărâscă directorii şi membrii consiliului de 
administraţie ai. societăţii. 

TITLUL VII 

Tribunalul arbitral 

J 

Cu t6te că legea şi statutele Creditului nostru fun- 
ciar sunt copiate, în. mare parte, după decretul din 

1852, prin care sau înfiinţat în Franța societăţile de 

| credit funciar, în privinţa însă a judecărei contesta- 

ţiunilor dintre societari cu societatea, legea şi sta- 

tutele Creditului nostru funciar sai depărtat cu to- 

tul de legiuirea franceză. 

In Franţa, contestaţiunile dintre. societate şi îm- 

prumutat sunt deferite tribunalelor ordinare, cari 

trebue, însă, să judece ca în materie sumară. 

Legea Creditului funciar român a luat tribunalelor 

ordinare dreptul de-a judeca . contestaţiunile dintre 

societari cu Societatea Creditului Funciar. 

Legiuitorul nostru, considerând Societatea Credi- 

tului Funciar ca o-familie de proprietari, a voit ca 

neînțelegerile dintre ea cu membrii săi să fie rezol- 

vate ca în familie, fără zgomot, fără străgăniri, fără 

tărăgănelile unei proceduri. complicate ş şi costisitore, 

şi să înlăture ast-fel acele şicane, cari fac să se în-
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răutățească pentru tot-d'a- una „raporturile „dinire 

litiganţi. 

A căutat, dar, să intoemâscă un tribunal, ales de 

părţile litigante, care să judece diterendele : dintre 

densele în mod repede şi definitiv, pentru ca -inte- 

resele alât ale societăţei cât şi ale societarului: să 

nu fie periclitate prin o -târdie rezolvare a contesta- 

(ţiunilor ridicate. 

In art. 75 din lege se prescrie în mod formal că: 

«contestaţiunile, ce s'ar putea ridica între împrumu- 

tat şi Societatea Creâitului funciar, se vor judeca de 

arbitri». In acest articol dar se pune principiul ge- 

neral că: ori-ce contestaţiuni sar naşte între îm- 

prumutat şi societate, nu se judecă decit de arbitri. 

Pentru ca să nu se crâqă că legiuitorul, prin acestă 

dispozițiune, ar fi înţeles să defere tribunalului. ar- 

bitral numai contestaţiunile privitoare la executarea 

drepturilor Societăţii şi nu şi alte contestaţiuni, el 
.a formulat o: dispoziliune specială şi în privinţa con- 
testaţiunilor provenind din ori-ce executare a statu- 

telor şi a legei. 
Aşa, în art. 83 se dispune, în mod formal, că tote 

contestaţiunile ce se vor ridica între societar şi s0- 
- cietate asupra execuţiunei statutelor, se vor judeca 

de arbitri. 

Din articolele, dar, 75 şi 83 din legea Creditului 
funciar, rezultă până la evidență că legiuitorul a 
deferit tribunalului arbitral ori-ce contestaţiuni. sar 
putea naşte între societate şi societar, din cauza re: 
laţiunilor lor de creditor şi debitor, precum şi :ori-ce 

contestaţiuni s'ar putea ridica' între societari' şi so- 
cietate in privinţa execuliunei statutelor. 

exeanea cata Aispoziţiuni se vorbeşte numai de 
sunt considerate ca Mă insă statutele cu legea 
form art. 137 şi 138 din” împreună un tot, con- 

statute, 'se înțelege că şi -
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ori-ce contestaţiuni dintre societari şi societate asu- 

'pra execuţiunei legei sunt asemenea numai de com- 

“petenţa arbitrilor. | 

In executarea dispoziţiunilor art. 75 şi 83 din le- 

'gea -Creditului Funciar, proprietarul împrumutat şi 

prin contractul de împrumutare încheiat cu sotie- 

tatea se obligă, în mod expres, a se supune la jude- 

cata arbitrilor pentru t6te contestaţiunile dintre el cu 

societatea. - 

il 

După art. 75 din legea Creditului Funciar, tot ju- 

decăţei tribunalului arbitral sunt deferite şi conte- 

staţiunile dintre guvern şi societate. 

"Art. 83 dispune, în al douilea alineat al săi, că 

conflictele cari ar putea să se ivescă între guvern 

şi - societate asupra interpretărei şi aplicaţiunei sta- 

tutelur ei se vor judeca tot de arbitri. 

Legiuitorul, prin aceste dispoziţiuni, a avut de 

scop a procura socielălei mijloce de o repede exe- 

euţiune, prin :cari să înlăture pedicile ce un guvern 

rău voitor ar fi putut să'i pună în mersul afacerilor 

sale, printr'o arbitrară exercitare a dreptului său de 

supraveghere. | 

Daca S'ar fi lăsat ca diterendele dintre Societate şi 

' guvern să se resolve de tribunalele ordinare, prin 

îndeplinirea tutulor formalităţilor prescrise de proce-. 

dura civilă, în: prima şi a doa instanță şi înaintea - 

Ipaltei Curți de Casaţie, Societatea ar (i fost espusă 

la mari pericole. , 

Ca să evite societăţilor de Credit Funciar neajun- 

_surile judecăților ordinare, legiuitorul a prescris, în 

unod positiv, că ori-ce diferende dintre Societate cu 

guvernul vor. fi resolvate numai de tribunalul arbi- 

tral, care, după cum vom vedea, în câte-va qile dă 

o hotărire definilivă şi executorie prin ea însă-și,
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Tot judecății tribunalului arbitral sunt supuse, 

conform art. 67 din statute, şi neînțelegerile dintre 
„societate cu detentorii de scrisuri funciare, neprevă- 
dute prin statute. | 

Pentru a termina cu competinţa tribunalului arbi- 
tral, notăm aci că tot judecății lui sunt supuşi şi 
membrii comisiunei de preţuire, însărcinaţi de so- 
cietate ca să evalueze proprietăţile oferite ca ipotecă * 
de proprietari, când acei membrii ar face prețuirea 
cu „rea credinţă. | 

Art. 103, din statute, prevede, în adevăr, că: 
«membrii comisiunei de preţuire sunt răspundători 
cu persoana şi averea lor, în cas de.fraudă sai de 
abus în preţuirile cu cari sunt însărcinaţi, gradul de 
culpabilitate al preţuitorilor şi despăgubirea ce cade 
asupra lor, se hotăraşte prin o sentinţă arbitrală.» 

Pentru contestaţiunile prevădute de art. 59 din 
lege, relative la socotelile de gestiune ale societăţii 
pusă în posesiunea unui imobil ipotecat ei, nu nu- 
numai împrumutaţii dar ori şi ce -interesat tre- 
buie să şi îndrepteze acele contestaţiuni tot la tri- 
bunalul arbitra]. 

II 

Rămâne, acuma, să vedem ce formalităţi, se cer - 
pentru constituirea tribunalului arbitral. ! . - | 

„__ Articolul 75 din legea Creditului Fanciar, în pri- 
mul său aliniat, stabileşte principiul că : «judecata se 
va face de doui arbitrii şi de un al treilea arbitru». 

Dar cum se constituese aceştia in tribunal ?. 
Modul de constituirea tribunalului arbitral nu este 

acelaş în tote cazurile şi el atârnă de la persâne care 
porneşte contestaţia. Intr'un fel se formeză lribuna- 
lul .arbitral când contestaţia -este pornită contra -so- 
cietăţii şi intraltul când societatea ridică contesta- 
iunea.
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“ln primul cas mai este de deosebit dacă contesta- 

ţia contra societăţei este ridicată de guvernul săi de 

simplii particulari. | 

Vom examina fie-care din aceste casuri în parte. 

Â. 

Contestaţia ridicată de împrumutat . 

sau de terţii interesaţi 

Când împrumutatul saii un terţiu interesat, vizat . 

de art. 59 din lege, ridică o contestaţiune contra so- 

cietăţii, trebuie, conform art. 73 al. c din lege, în :ce- 

rerea, în care va arăta societăței obiectele contesta- 

ţiunii, să'i facă cunoscut numele, pronumele arbi- 

trului său şi domiciliul lui. 

| Tot-d'o-dată contestatorul va fi dator, conform ali- 

miatului-c al articolului 75, se insciinţeze pe arbitrul 

săi că va avea să se presinte la reşedinţa societăţii, 

în termen de dece dile, ca să se înţelâgă cu arbitrul 

societăţii asupra numirei celui d'al treilea arbitru şi 

pentru resolvarea contestaţiunei. ” 

Acest termen de 10 qile este fixat de art. 78 din 

lege pentru pronunţarea hotărârei de către arbitrii; 

căci, pentru presintarea arbitrului debitorului la so- 

cietate este fixat termenul de trei dile prin aliniatul 

ce al articolului 75. | 

În acest aliniat, în adevăr, se prescrie că «dacă ar- 

pitrul ales de debitor nu.-se va presinta la reşedinţa 

societăţii, în cele trei dile de la înființarea cererii, 

debitorele va avea dreptul a numi în aceaşi di un 

alt arbitru ; şi dacă nici acest al douilea arbitru. nu 

se înfăţişează în termen de dece qile, socotite de la 

cea d'intâii numire de arbitru, cererea: contestato- 

" -rului se va considera ca “nefundată şi punctele co- 

prinse într'acea cerere nu vor mai putea face obiectul 

unei noui reclamaţiuni.» - | 

In interesul creditului Societăţii legiuitorul a cău-
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tat să'i cruţe şicanele unui contestator, ale cărui 
pretenţii se refuză a-le judeca chiar arbitrii numiţi 
de el. | 

In aliniatul al 7-lea al art. 75, în casurile de forță 
majoră, lăsate la aprecierea arbitrilor, se permite a 
se acorda un noi termen, însă nu mai lung de cât 
alte dece dile de la expirarea celui d'intâiu termen. 

Când, dar, arbitrul numit de debitor sai de terţii 
interesaţi în contestaţiile ridicate de ei contra societă- 
ţii nu se presintă la societate, în termenele mai sus 
menţionate, contestaţia rămâne nulă şi neavenilă. 

Se pote presinta un al douilea cas: arbitrul con- 
testatorului se întruneşte cu arbitrul societăţii, dar ei 
nu se pot inţelege, în termen de trei dile de la nu- 
mirea lor, asupra numirei unui al treilea arbitru. ]n 
asemenea cas, al treilea arbitru se va numi de pri- 
mul-preşedinte al Curţii de Casaţie, sau de acel ce'i 
ține locul, şi acesta în trei dile de Ja notificarea ce 
i se va tace. Me 

Indemnisarea, ce se va aloca arbitrului, desemnat 
de preşedinte, se va înainta de societate, de şi ea 
nu este contestatâre. 
„Acestă măsură este luată tot in favoarea menţine- 

rii creditului Societăţii ; căci, âr fi fost prejudiţiabil 
pentru ea ca judecata să stea în suspensie din lipsa de 
plată a indemnisării arbitrului. Avansează societatea 
indemnisarea arbitrului, cum dice aliniatul a al ar- 
ticolului 75, r&mânend, neapărat, ca ea să i se resti- 
tue prin sentinţa arbitrilor care va respinge contes- 
taţia. a 
„Aliniatul b al articolului 75 dă societăţii facultatea 

d'a numi un arbitru permanent pentru un an. | 
| Tribunalul arbitral, ast-fel constituit, procede la 
judecarea contestaţii ridicată contra societăţii. 
„Dar se mai poale întâmpla un al treilea cas: ar- 

bitrul debitorului sai terţiului contestator se întăţi-
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şează la'societate în termen de trei qile, şi nu voeşte 

sâ înceapă lucrarea sai, după cea inceput'o, nu 

stărueşte a o termina în dece qile cel mult. 

In asemenea cas comisarul guvernului va numi un 

arbitru pentru debitor, dice alin. dal articolului 75, 

în termen de dece dile de la notificaţiunea ce i se 

va face. 
E 

De cine a înţeles legiuitorul să se facă notificaţiu- 

- nea comisarului guvernului ? | 

Nu pâte fi vorba de contestatorul împrumutat sau 

de terţiu interesat; căci, am vădut mai sus că ne- 

presintarea arbitrului unui asemenea contestator a- 

trage nulitatea contestațiunei sele. disposiţiune luată 

de legiuitor pentru a ocroti creditul societăţii. 

Afară pe acesta, am mai vedut că contestatorului, 

împrumutat sai terţiu interesat, nu i.se qă dreptul 

d'a 'şi alege arbitrul de cât de două ori. 

Cum pâle, dar, asemenea contestator să eludeze 

legea numind de trei ori arbitrul sai prin interme- 

diarul comisarului guvernului 9 

Afară” de aceasta, nici nu se pâte concepe că le- 

giuitorul, care a îngrădit cu atâtea siguranţe exis- 

tenţa societăţii şi esecutarea drepturilor şi privile- 

giilor ei faţă de imprumutaţi şi faţă de cei d'altrei- 

lea; să nimicească tâte garanţiile date ei, acordând 

contestatorilor, în contestaţiile ridicate de ei contra 

societăţii, favârea- V'a-şi alege ei, în mod pieziş prin 

comisarul guvernului, majoritatea tribunalului arbi-. 

tral ? | ” 

La ăceasta s'ar ajunge, în adevăr daca sar pulea 

susţine că comisarul guvernului intervine in numi- 

rea arbitrului, . după notificarea contestatorului im: 

prumutat sai terţiu interesat. 

După cum vom vedea, odată numit arbitrul debi- 

torului de către comisarul guvernului, tot acesta nu- 

meşte pe al treilea. arbitru, în cas -de nelinţelegere a-
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supra numirei lui între arbitrul societăţii şi arbitrul 
'contestatorului numit de comisarul guvernului. 

Legiuitorul, care:a arătat âtâta solicitudine pentru 
interesele societăţilor de Credit Funciar, în institui- 
rea lor, n'a putut să dea comisarului guvernului, re- 
cusabil faţă de societate, ca menit după lege a fi, 
adesea, în litigiu cu ea, dreptul exorbitant d'a face 
ca întrun tribunal arbitral de trei judecători, în con- 
testaţiile ridicate contra societăţii, el 'să numească 
pentru contestatori doui judecători cari, de sigur, 
vor forma, mai în tot-d'a-una, majoritatea contra 
societăţii. | 

Nu; o asemenea fenomenală neconsecinţă nu se 
pote atribui legiuitorului. i | 

Nici un moment el nu sa gândit să dea dreptul 
contestatorului contra societăţii să provâce el prin 
notificarea adresată de el comisarului guvernului, 
numirea de către acesta a arbitrului săi şi a super- 
arbitrului. | | 

Incă o probă, că acâsta n'a putut fi în intenţiunea 
legiuitorului, o găsim în ultimele 'rânduri' ale alinia- 
tului d de sub art. 75 din lege în cari se dispune 
că sentinţa pronunţată de arbitrul numit de comisa- 
rul guvernului: cu arbitrul societăţii şi al treilea ar- 
bitru, numit de ei, va fi obligatoriă pentru debitor. 

Şi acestă meâsură luată de legiuitor este îndreptată 
tot contra debitorului contestator; cum dar se pote 
susţine că ea se datoreşte comunicării. făcută de el 
comisarului guvernului ? 

Cu totul de altă idee a fost condus legiuitorul, când 
a recunoscut comisarului guvernului dreptul de a 
numi pe arbitrul debitorului, în casul prevădut de aliniatul d de sub art. 75 din lege, în termen de 10 
qile de la notificaţia ce i se va face. 

EI a fost preocupat tot de interesul ce are .socie- 
tatea d'a nu-şi vedea creditul zdruncinat printrun
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proces intentat ei şi lăsat în suspensiune, prin ne- 

voinţa de a lucra a arbitrului numit de contestator. 

In folosul ei, el a permis Societăţii să denunțe ea 

cazul. comisarului guvernului şi, renunțând la. drep- 

tul ei de recusare contra lui, să-i ceară a numi el 

pe arbitrul contestatorului. 

Numai, dar, când societatea primeşte, prin notifi- 

carea făcută comisarului guvernului, ca el să nu- 

mească pe arbitrul contestatorului, numai în acest: 

caz, daca arbitrul numit de comisarul guvernului 

nu se înţelege cu arbitrul societăţii, asupra numire. 

celui d'al treilea arbitru,. şi acest din urmă se nu- 

meşte tot de comisarul guvernului, în cele trei dile 

cari vor urma de la notificarea ce i se va face de 

cei doui arbitri. 

Numai ast-fel, die ultimele rinduri ale alineatu- 

lui e de sub art. 75, judecata va fi obligatoriă pen- 

tru debitor Şi pentru societate: 

B 

Contestaţia ridicată de Societate contra 

debitorilor săi 

«Daca contestaţiunea . este ridicată de societate, 

dice aliniatul dal articolului 75 din legea Creditului 

Funciar, ea .se: semnifică debitorului, sati represen- - 

tantului lui legal prin portărel, conform articolului 

74 din condica de procedură civilă. 

«Debitorul va fi dator “să satisfacă pretenţiunile 

societăţii în dece dile de la comunicaţiunea contes- 

taţiunei ei. : 
i 

«ln cas contrarii, el trebuie să proceadă, în ace- 

laş termen de dece dile, la numirea unui arbitru 

care va avea să judece contestaţiunile, in. termenul 

de 10 dile şi în conformitate cu disposiţiunile din 

legea Creditului funciar. .
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Dacă debilorul nu. va răspunde, în qece dile dela: 
comunicaţia contestaţiei societăţii, art. '77: dispune că : 
întâiul preşedirite al Curţii de Casaţie, sau acel ce'i 
țiue locul, va numi un arbitru pentru debitor; acest 
arbitru va judeca după forma şi după termenii pres- 
scrişi de art. 75. 

Indemnizarea alocată arbitrului, ast-fel numit, se 
"va înainta de Societate, conform alineatului: a de sub: 
articolul 75, rămânind, negreşit, ca această indemni- 
zare să se înapoieze societăţii prin sentinţa arbitrală,. 
când va încuviinţa cererea societăţii. 

Cum primul ' alineat al art. 75 cere ca contestaţiu- 
nile dintre Societatea. Creditului Funciar şi impru- 
mulați să se judece de doui arbitrii şi. de unal: 
treilea, dacă în termen de trei dile . de la numirea: 
lor, cei doui arbitrii nu sar înţelege asupra numirei 
unui al treilea arbitru, atunci, conform alineatului 
al doilea al articolului 75; el se va numi de întâiul 
preşedinte al Curţii de Casaţie sai de acel ce'i ține 
locul. .: i 

Această măsură, de şi constitue un drept exorbi- 
tant pentru întâiul preşedinte al Curţei de Casaţie 
sau acel ce-i ţine locul, este întemeiată, însă, pe fap- 
tul că cei cărora li s'a concedat. acest drept oferă 
destulă garanţie de imparţialitate, fiind: nişte înalți 
magistrați inamovibili, Juminaţi şi independenți. 

Ultimele rinduri ale alineatului f, de sub articolul 
15 al legii Creditului Funciar, prescriă că tâte dis-" 
posilianile vor fi aplicabilă la arbitrul societăţii. 

Această prescripţiune a legii nu pâte .avea alt în- 
ţeles de cât că şi arbitrul societăţii va fi supus la 
aceleaşi îndatoriri ca arbitrul debitorului, in ce. pri- 
veşte judecata şi îndeplinirea celor-Palte îndatoriri 
prescrise pentru arbitrii .de legea CGreditului Funciar. 

Prin acea prescripţiune nu 'se- aduce nici o atin- 
gere drepturilor” societăţii în contestaţiunile ridicate
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de ea. Nu.se crează pentru dinsa, din causa arbi- 

4rului numit de ea, nici o decădere în dreptul ei de: 

contestaţiune, cum s'a făcut de legiuitor pentru con-. 

testatorul, împrumutat . sait terţiii interesat, contra 

societăţii, căruia legea în mod formal îi consideră 

de nulă şi neavenită contestaţia lui, daca nici după 

numirea din parte a doui arbitrii nici unul nu se 

presintă ca să judece contestaţia lui. 

Decăderile de drepturi nu se pot stabili prin ana- 

logie ; ele trebuie să fie. pronunţate de lege în mod 

positiv. 

| GC 

“Contestaţiunile dintre societate și guvern: 

Articolul 83 din lege, în primul său aliniat; pre- 

vede că tâte contestaţiunile ce se vor rădica între 

societari şi Societate asupra esecuţiunii statutelor, 

se vor judeca tot:de arbitrii, în forma şi. termenii 

prevăquţi la articolii precedenţi. 

Iar în al doilea alineat dispune că: 

«Asemenea conflictele cari ar pulea să se ivească 

între guvern şi Societate asupra interpretării şi -a- 

plicaţiunii statutelor ei, se vor judeca tot de arbitri, 

în forma şi în termenii prevăduţi la articolii prece: 

denti. In .casul acesta arbitrul guvernului se va numi 

de ministrul financelor, şi dacă: acei doi arbitrii nu 

sar înţelege pentru. cel de al treilea, acesta se va 

numi de întâiul preşedinte al Curţii de Casaţiune.» 

In acest al doilea aliniat al art. 83, dispunându-se 

că şi conflictele dintre guvern. şi societate -se vor 

judeca tot de arbitrii în forma şi in termenii prevă- 

duti în .articolii precedenţi, incontestabil este că în 

cas când arbitrul, fie al societăţii, fie al. guvernului 

nu ar voi să:judece în. termenul prescris de acele 

articole, -ei vor fi înlocuiţi conform acelor articole, 

e
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şi în condiţiunile stabilite de ele, de primul preşe- 
dinte al Curţei de Casaţie sau de acel ce-i ţine locul. 

IV 

Art. 82 din lege dispune că. arbitrii şi al treilea 
arbitru chemaţi a judeca contestaţiunile dintre îm- 
prumutaţi şi societate, sunt supuşi jurămintului. 

Sentința arbitrilor, potrivit. art. 78 trebuie să co- 
prindă obiectul contestaţiunei şi să aibă un dispo- 
sitiv clar şi precis. Ea trebuie să fie pronunţată în 
dece dile. | E 
“Termenul pentru pronunţarea sentinței arbitrilor 

este, dar, determinat tot pe dile, ca toate termenele 
coprinse în titlul legii Creditului funciar relativ la 
contestațiuni. .! 
_Noi credem că termenele prevădute în legea Cre- 
ditului Funciar se înţeleg pe dile libere, de 6re-ce. 
legiuitorul, chiar în aliniatul f al articolului 75, re- 
lativ la numirea arbitrilor, menţionând de art. 74 
din procedura civilă a înţeles a se raporta la a.-: 
cea lege comună în tâte la câte nu sa derogat prin 
legea. specială a Creditului Funciar. Ast-fel s'au şi 
socotit în tot-d'a-una de instanţele nâstre judecăto- 
resci termenele prevădute pe dile în legea Creditu- 
lui funciar. Aşa, în materie de vindarea unui imobil 
cerută de Societate, când a fost să se aplice fie art. 
65 relativ la depunerea caetului de sarcini, fie art, 
67 privitor la supralicitare, fie art 70 pentru depu- 
nerea preţului, atât 'Tribunalele cât şi Inalta Curte 
de Casaţie ai considerat dilele ca: libere, contorm 
procedurei civile. 

Articolul 79 cere ca arbitrii să evalueze suma chel- tuelilor pricinuite de contestaţiune. şi judecata lor să: hotărască care parte trebue să plătească acea sumă.
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Judecata pronunțată de doi arbitrii este valabilă, 
ice art. 76, chiar daca cel de al treilea arbitru nu 
ar voi să ia parte saii daca ar 'refusa 'să subscrie 
sentinţa. 

In toate contestaţiunile supuse judecății arbitrilor, 
hotăririle arbitrilor, conform articolului 80, nu sunt 
supuse nici la apel, nici la revizuire, nici la veri-o 
acţiune în nulitate ;: ele nefiind supuse regulelor or- 
'dinare ale judecăților. Ele au autoritatea lucrului 
judecat şi sunt esecutorii, fără omologarea in par- 
tea tribunalelor ordinare şi fără formule executorii ; 

"nici o posiţiune la esecutarea lor nu se pote admite. 
Iar articolul 81 declară că: 
aNici o contestaţiune din partea debitorilor nu va 

putea suspenda sau opri esecuţiunea, când ea va fi 
cerută in puterea acestei legi saii a statutelor.» 

Faţă cu articolul :80 din legea Creditului Funciar . 
nici o cale nu este deschisă pentru a ataca o hotă- 

rire arbitrală, când ea s'a pronunţat de.judecători 
competinţi şi după regulele stabilite de lege. 

Dacă, însă, ea 'va fi fără nici o valore 'juridică, 

daca nu ar putea să existe ca hotărire, incontesta-: 
bil este că calea acţiunii în nulitate este deschisă 

contra ei: 
«Renunţările. generale, (fie prin lege, când. este 

«vorba de arbitragiii forțat, fie prin convenţiune) la 
«ori-ce cale de a ataca o hotărire arbitrală presu- 

«pune că există o sentinţă. Nimenui nu i-a putut 

atrece prin minte că o.parte a putut să se angajeze, 

«mai dinainte, a respecta ilegalităţile cele mai mon- 

astru6se cari ar putea să se comiţă în prejudiţiul 

«ej. Legislatorul. ma putut -să consacre un drept 

aatât de sălbatic. » Ast-fel este doctrina şi jurispru- 

denţa. — A se vedea Dalloz Verb. arbitrage No. 1244. 

Tot acolo la No. 1333 pag. 174 găsim: 

«Când arbitrii n'aii pronuntat o hotărâre şi hotărâă- 

LE-A
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«rea lor n'are caracterele cerute pentru a stabili o 

«legătură de drept între părţi, este absolut necesar 

«să existe un mijloc pentru a anula acel act. 

«Când o hotărâre n'are de cât aparenţa unei jude- 

acăţi, când nu presintă de cât un act inform şi fără 

«nici o val6re ca act judecătoresc, când cu un cu- 

avânt ea emană de la oameni fără puteri, cari "şi-au 

aarogat o misiune pe care legea, părţile nu le-a con- 

«ferit o, a sili, în asemenea cas, pe părți a recunsce 

«un asemenea esces de putere ca un grad de juris-. 

adicţiune legalmente indeplinit, ar fi a trata actul ile- 
«gal şi care n'are de cât numele de hotărâre pe care 

i Pau dat nisce pretinşi arbitrii, pe acelaşi picior 

«cu o hotărâre regulat dată.» 
Aceste consideraţiuni. fac ca art. 1028 G. procedura: 

francesă şi. 366 procedura română să fie aplicabile 
nu numai la arbitragiu! voluntar, dar şi la arbitra- 

giul silit. 

«Acţiunea în nulitate sa părut legiuitoralui mijlo- 
«cul cel mai sigur. şi mai convenabil d'a ajunge sâ 

«desființeze un act fără drept calificat de hotărâre şi 
care prin urmare nu pâte fi opus părţilor. (Dalloz, 
Arbitrage 1999). In acest sens sa pronunţat atât ju- 

risprudenţa francesă cât şi cea română. 

Inalta n6stră Curte de Casaţie secţia I, prin deci- 
siunea sa cu No. 333 din 96 lunin 1895,a decis 

“că: «De şi art. 80 din legea Creditului Funciar 
prescrie că hotărârile arbitrilor -pronunţate asu- 

pra contestaţiunilor, ce :se ivesc între societate şi 
debitorii sei, nu sunt supuse la vre-o acţiune în nu- 
litate, acâsta, însă, are loc numai atunci, când o ase- 
menea hotărâre a fost dată de arbitrii constituiți în 
conformitate cu regulele stabilite de disa lege, iar nu 
şi în casul în care dânşii ai fost numiţi prin neob- 

servarea şi călcarea acelor. regule.» (Bul..pag. 913).
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TITLUL VIII. 
Despre împrumuturi 

SECŢIUNEA 1 
„ Felul împrumuturilor 

După art.'0 şi 97 din legea Creditului Funciar şi 

art. A:şi 68 din statute, Societatea Creditului Funciar 
face, după cum am mai spus, două feluri de împru- 
muturi pe ipotecă. Unele sunt platnice cu termine 
lungi, prin anuităţi calculate ast-fel ca datoria. să fie: 
stinsă într'un timp, care nu va putea fi mai scurt 

de dece ani, nici trece peste şese-deci de ani. 
Cele-l'alte sunt de plătit în termene scurte, adică 

mai puţin de 10 ani, cu sai fără amortisare. 
Prima. Societate de Credit Funciar român din Bu- 

curesci n'a făcut şi nu face ue cât imprumuturi a 
căror, plată se operă prin anuităţi. 
Ea nu acordă împrumuturi cu scurte termene. fără 

amortisare, căci ar fi să înfiinţeze două feluri de 

serisuri funciare şi duu6 feluri de trageri la sorți, 

cea ce ar aduce 'o mare complicare în comptabilita- 

tea sa, fără nici un avantagiă pentru imprumutaţi. 

Ea 'pâte, insă, acorda împrumuturi cu termene forte 

scurte, chiar pe 5 ani, plătitore prin anvităţi ; dar, 

nimeni nu găsesce avantagiii a face asemenea împru- 

muturi; căci, cu cât anii împrumutului sunt mai mici! 

cu atât suma amortisării este mai mare şi anuitatea 

mai grea de plătit. Am arătat deja că asemeni îm- 

prumuturi cu termen mai scurt de 10 ani nici nu 

s'au făcut de Creditul Funciar. 

Toţi câţi contracteză un imprumut la: Societate, 

afară de fârte rari escepţiuni, stipuleză termenul de 

50 ani pentru că împrumutul făcut pe un asemenea 

termen 'dă o anuitate care întrece cu forte puţin do- 

bânda legală ; şapoi împrumutatul are facultatea,
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după cum vom arăta când vom espune -modul de 

liberare, d'a 'şi plăti datoria prin anticipație fie par- 
ţial, fie integral.. 

SECŢIUNEA. II 

Condiţiunile generale ale împrumuturilor 

Imprumuturile la Societatea Creditului Funciar sunt 
supuse la nisce condițiuni generale pe cari le găsim 

inscrise în articolele.28, 29, 33 şi 43 din legea Cre- 
ditului Funciar. şi în art. 69, 71, 79, 73, 14, 75, 82 şi 

% din statutele ei. 
Aceste articole. din lege şi statute stabilesc urmă- 

târele regule principale : 
1 Societatea nu pâte să imprumute de cât. cu ipo- 

tecă în primul rang, afară de casurile de. escepțiune 
prevădute prin lege şi. statute. „eee, 28, 33. Sta- 
tute 69, 71.) 

90 imprumuturile, în vici un cas nu pot covârși 
jumătatea valorii proprietăţii şi anuitatea la care.se 
obligă imprumutatul nu pote fi mai mare de cât ve-. 

nitul total al proprietăţii. (Lege 2%. Statute.75, 82.) 
3 Nici o zidire dependinte de imobilul ipotecat 

nu pote fi primită de Societate, de nu va fi asigu- 

rată la una, sai mai multe companii de. asigurare, 
avend scaunul lor în România. (Lege 43, Statute 73, 92.) 

40 Societatea nu primesce în garanţie de cât pro- 
prietăţile cari aduc un venit durabil şi sigur. (Sta-. 
tute 74.) 

I, „Prima regulă: 

Societatea nu împrumută pe proprietarii de imobile 
de câl pe ipotecă în primul rang. (Lege 98, 32. Sta- 
tute 69, 71.) 

La acestă regulă esistă o singură escepţiune pre- 
vădută în art. 28 din lege şi 69 din statute. După 
aceste articole, Societatea pote să impramute şi.” pe
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un imobil grevat de inscripţiuni consimţite . pentru 
vre-o garanţie contra vre unei evicţiuni sai vre-unei 

rente viagere ; dar, numai, cu condiţiunea ca împru- 
mutul acordat. de Societate, adăogat la capitalurile 
deja înscrise să nu covârşescă jumătatea valorii imo- 
bilului. Aşa de exemplu, dacă se oferă ca ipotecă 
un imobil care valorâză 200.000 lei şi pe dânsul esistă 

6 inscripţiune ipotecară de 50 000 lei in capital. pen- 
tru. garantarea unei rente viagere sui unei evicţiuni, 

Societatea, cu tâte că acea sarcină. va prima creanța 

sa ipotecară, totuşi, pâte acorda un împrumut dar 

numai până la 50.000 lei. 
Afară de acestă singură escepţiune, Societatea 1 nu 

„pâte împrumuta de cât pe întâia ipotecă: . 

Prin acesta legiuitorul ma voit să înţelegă că pro- 

prietăţile cari se oferă ca gagiii Societăţii, trebue, 

chiar, în momentul în care se face cererea de îm- 

prumut, să fie libere de ori-ce sarcine.. O asemenea 

disposiţiune ar fi nimicit scopul înfiinţării acestei 

Societăţi, care este de a procura proprietarilor datori 

mijlocul d/a 'şi plăti. datoriile, în condițiuni avanta- 

gise: 

Ceea ce a înțeles leginitorul, prin regula: de mai 

sus impusă Societăţii, a fost ca ipoteca Societăţii să 

nu fie primată de alte ipoteci. 

Dovadă că nu s'au respins de la benefi iile împru- 

muturilor. acordate de Societate proprietăţile grevate 

de ipoteci, este că şi în lege şi în statute se spunecă : 

sunt considerate ca făcute pe întâia ipotecă impru= 

mauturile prin cari se plătesc creanțele deja înscrise, 

când prin âc6stă plată sau prin subrogaţiunea ope- 

| rătă în profitul Societăţii ipoteca vine în rangul . în- 

tâiă şi fără concurenţă. 

Când, dar, o moşie, deja. grevată de ipotecr ; sai 

alte' privilegii, se oferă ca gagiii Societăţii, ea nu. se 

admite ca ipotecă de cât numai cu condiţiunea ca : 

,
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sait din suma acordată de ea cu împrumutare să se 

plătescă tâte creanţele ipotecare sai privilegiate an- 
teriore creanţei s6le, sai prin subrogaţiunea operată 

in profitul Societăţii ipoteca sea să vină în rândul 
întâiu şi fără concurență. | a 

In casul întâi nu este nici o dificultate. Daca se 
ia cu imprumutare de la Societate o sumă de 100.000 
lei pe o moşie care este deja ipotecată pentru 60.000 
lei, Societatea reţine din împrumut o sumă suficientă 
pentru a plăti în capete şi dobândi acea creanţă ipo- 
tecară de 60.000 lei şi prisosul, după reţinerile cu- 
venite Societăţii, se dă proprietarului împrumutat. 
Prin plata acelei vechi creanţe ipotecară se obţine 
desfiinţarea ei şi creanţa Societăţii r&mâne în primul 
rang ipotecar şi fără nici o concurenţă. 

Greutatea se ivesce când suma acordată cu impru- 
mut de Societate nu este suficientă pentru a plăti.pe 
toţi creditorii ipotecari anteriori. | 

Prima Societate de Credit Funciar n'a priniit şi nu 
primesce ca atunci când asupra unei moşii ce se 
oferă ca ipotecă sunt mai mulţi 'creditori. ipotecari, 
cari nu se pot toţi desinteresa din suma acordată 
de ea cu imprumutare, să plătescă numai pe ipote- 
carul.care se află în rangul întâiti şi prin acestă 
plată să se subroge în drepturile şi privilegiele ace- 
stuia, remâind neachitaţi cei l-alţi creditori subse- 
cuenţi. Sa a | 

Prudentă este Societatea când refusă d'a face ase- 
menea operaţie. | 

Se dice în lege şi in statute că sunt considerate 
ca făcute pe întâia ipotecă imprumuturile acordate 
de Societate când, prin subrogaţiunea operată în fa- 
vorul Societăţii, ipoteca ei vine în rangul intâii şi 
fără concurenţă ; să nu uităni, însă, că aceeastă dis- 
posițiune este copiată după decretul constitutiv al 
Creditului Funciar din Francia. Creditul Funciar din 

1
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Francia. pote să-şi permită asemenea operaţiune; căci, 

el are facultatea -d'a face împrumultări şi în numerar 

şi în obligaţiuni ; Societatea Creditului Funciar ro- 

mân însă nu pâte face împrumuturile sale de cât 

numai în scrisuri funciare. Cum dar se pote opera 

o subrogaţiune în favorea sa? Un exemplu va lă- 

muri mai bine cestiunea. Asupra unei moşii sunt 

două ipoteci, una: de 100.000 lei în primul rang Şi 

alta de 60.000 lei în al doilea rang, şi Societatea nu 

pâte să acorde de cât un imprumut de 100.000 let, 

val&re nominală în scrisuri funciare. Pentru ca cre- 

anţa sa să vie în primul rang prin subrogaţiunea ei 

în prima ipotecă, trebue ca Societatea să potă plăti 

din împrumutul acordat de ea, întrega acea creanţă 

ipotecară de 100.000 iei. Acesta nu pote s'o facă ; 

căci, din scrisurile funciare date. de densa cu împtu- 

mutare reţine 2/, pentru capital social şi 95 de bani 

la suta de lei pentru capitalul de reservă; apoi, mai 

sunt. şi alte cheltueli. Incontestabil este că, din îm: 

prumutul acordat de ea, nu va putea plăti întreaga 

creanţă ipotecară de 100.000 lei în cari ar voi să se 

subroge. Se va dice, însă, că suma ce mai lipsesce 

pentru complecta achitare a acelei datorii se va da 

de proprietarul. debitor; dar, cu modul: acesia sa 

stinge cu :desăverşire în aceiaşi proporţiune o parle | 

din. creanţa ipotecară în care sar subroga Societa- 

tea şi ast-fel acestă din. urmă ar rămânea subrogată 

numai pentru suma din împrumutul s&i cu care sa 

achitat parte din creanţa ipotecară şi prin urmare 

mar fi garantată de cât pentru acea suma. 

lată peutru ce Societatea nu pote primi o ast-tel 

ds subrogaţiune convenţională. 

In asemenea casuri, dar, sunt cu totul imposibile 

împrumutările !a Creditul Funciar ? .Nu. Se pâle, şi 

acesta se întimplă adesea ori, ca dintre creditorii 

anteriori să fie unii cari, găsind că gagiul lor este



48 e - 

suficient, chiar după ipoteca Creditului Funciar, să 
prefere a nu li se plăti creanţa lor şi ea să r&mâie 
după. acea a Creditului. Atunci, aceştia pot, fără să 
subroge pe Societate în locul lor şi prin urmare fără - 
să inceteze d'a fi creditori, să cedeze numai. rangul 
creanțel lor, să consimtă întâietate de ipotecă în fa- 
vorea Creditului Funciar. Societatea cesionară, vine 
in rangul cedantului până la concurenţa intregei 
sale creanţe şi cedantul nu mai vine, pentru suma 
sa, de cât in rangul avut de Societate prin data in- 
scripliunii. sale. | | 

Să luăm tot exemplul de mai sus. Societatea dă 
cu împrumutare 100.000 lei pe o moşie care are 

„două ipoteci, una de 100,000 lei şi. alta: de 60.000. 
Primul creditor ipotecar. pentru 100.000 lei se gă- 
sesce destul de. asigurat şi după ipoteca Societăţii, 
şi nu ţine să i se plătescă datoria ;. dar pentru ca 
Creditul să pâtă fi în primul rang ii dă o declara- 
ţiune de cesiune de. rang prin care consimte ca ipo- 
teca sa să vie după aceea a Creditului. 

Creditul, atunci, nu reţine;din împrumutul săii de 
cât suma necesară cu care să achite a doua ipotecă 
Şi restul îl.dă „proprietarului împrumutat. Creanţa 
Societăţii prin declaraţiunea de cesiune de rang a primului creditor ipotecar “Şi prin achitarea celui 
d'al douilea creditor ipotecar, rămâne în primul 
rang şi lără nici-o concurență. | 

Proprietarul, dar, care ave pe moşie datorii ipote- 
care cari nu se pot plăti din suma acordată cu îm- 
Drumutare, înainte de a incheia cu: Societatea contrac: 
tul condiţional de împrumut, trebue să obție de la 
creditorii, cari nu pot. fi plătiţi, declaraţiuni de cesiu- 
nea rangului ipo'ecei lor) în favorea creanţei ipo- 
tecară a Societăţii. 

  

o (1) A se vedea în partea a treia acestei lucr 
C . ări formularul d «Declaraţiune de cesiune de rang.» 5 Dă
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Pe lângă acele declaraţiuni de cesiune: de ranuj, lre- 
bue să se aducă, pentru fie-care îpotecă al cărui rang 

se cedeză, un certificat din partea grefei Tribunalului 

unde ea se află înscrisă, prin care să se atesle că acea 

ipotecă nu este cedată nimănui şi nu există nici o îm- 

prejurare popritore asupra, ei. - Mai trebue, în fine, să 

se presinte şi acte legale doveditâre ca acei cari cedeză 

rangul 'îpolecei lor ati capacitatea să facă acesta. 

Cesiunea rangului ipotecei în favârea unui al rei-. 

lea, fiind o adevărată înstrăinare cu titlu gratuit, ea 

nu se pâte face de cât de persânele capabile d'a 

instrăina avutul lor. IE 

Până aci, vădurăm că cel ce se împrumută la Cre- 

ditul Funciar pâte să realizeze împrumutul ce i sa 

acordat, dacă .din' suma luată ca împrumut se pot 

achita tâte crcanţele ipotecare anteridre ipotecei So- 

cietăţii, sau daca neajungând 'suma 'luată: cu împru- 

mutare pentru a se plăti toţi creditorii anteriori, 

pote să obţie declaraţiuni de cesiune de rang din 

partea acelora cari nu se pot plăti, pentru ca cre- 

anța Societăţii Creditului. Funciar să rămâie în pri- 

mul rang şi fără nici o concurenţă. 

Sunt ipoteci cari, după legea şi statutele Creditu- 

lui Funciar . trebuiesc anulate, pentru.a se putea e: 

fectua împrumutul. ” : | 

Art. 74 in statute dispune, în adevăr că: dacă 

ipoteca legală este înscrisă, împrumutarea nu . se 

pâte face de cât după îndeplinirea formalităţilor pres: | 

crise de art. 33 din lege... _-  - 

Art. 33 din lege hotăraşte că: | 

«Dacă există o ipotecă legală inscrisă asupra unui 

imobil, împrumutarea nu se va putea efectua, de 

căt după anularea ipotecei, cu consimţimântul fe- 

meiei măritate, dacă nu este “măritată sub regimul 

dotal ; saii al epitropului saii al curatorului minoru- 

“lui, sau al interdisului in puterea deliberaţiunii con-
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siliului- de familie, sau conform art. 367 al Codice- 

lui civil, când consiliul de familie nu se conv6că, 

sau dacă, convocat fiind, nu se adună - la termenul 

fixat pentru a delibera». 
“Redactarea. acestui 'articol a provocat o violentă 

critică din pertea mult” regretatului Alexandru De- 
gr6, într'un studiu al săii asupra cestiunei: «dacă 
femeia măritată poate ceda ipoteca legală care ga- 

rantează zestrea cea alienabilă 1). 

— «hegimul matrimonial legal în ţară la noi, pre- 

tindea el, e regimul dotal. Nu se stipulează mai nici 
odată un alt regim' matrimonial.» 

Supărat că legiuitorul de la 11873 a fost de altă pă- 
rere şi a găsit că femeia măritată pâte să nu adop- 
teze regimul dotal şi să aibă numai parafernă, exclama: 

__ «Dar ce este mai grav este că. articolul '33 citat! 
autoriză anularea ipotecii legale, adică ştergerea drep- 
tului ipotecar al femeii măritate. 

«Art. 33 citat cuprinde o dispoziţiune contradică- 
tore în sine şi dar născută moartă. Femeia.nu pâte, 
ori care ar fi regimul. sub care ea s'a măritat, să 
anuleze ipoteca sa». 

„ Răposatul. Alex. Degre a fost prea absolut în păre- 
rea sea. 

Articolul 33 din legea Creditului Funciar este co- 
piat după articolul 9 din decretul de la 98 Februa- 
rie 1852, constitutiv al Creditului Funciar qin Franţa. 

Art. 9 din decretul sus menţionat nare. trebuinţă 
de nici un comentariu ; se scie ce ipotecă legală a 
avut în vedere. 

După codicile civil frances, ferneia măritată are 
ipotecă legală asupra bunurilor . soţului. săi nu nu- 
mai- pentru garantarea dotei sale, dar şi pentru ga- 
rantarea tutulor drepturilor şi: creanţelor ce, sub ori 

  

  

1) Scrieri juridice vol. Il pagina, 254.
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ce regim şi cu ori: ce titlu, femeia măritată poate să 

aibă, numai ca femeie. măritată, contra soţului săi. 

La noi cestiunea este îndoelnică, cum observă e- : 

minentul şi neobositul jjurisconsult Dimitrie Alexan- 

dresco : căci, de şi art. '1753 vorbeşte, în termeni ge- 

nerali, de drepturile şi- creanţele femeii, în alte texte 

(1981,-1754, 1757, 1761) nu se vorbeşte de cât de 

dota alienabilă. 

_D-sa crede. că: «numai dota alienabilă a femeii 

este garantată prin ipoteca legală, iară nu şi ori ce. 

acţiuni ce ea ar putea să aibă în contra hărba- 

tului 1). ” a 

De aceiaşi părere este şi distinsul jurisconsult Con- 

stantin Nacu 1). . | | 

Tot ast-fel a credut şi legiuitorul de la 1873 când 

a stabilit prin art. 33 din legea Creditului Funciar 

că femeia, care nu este măritată sub regimul dotal. 

pâte cere ştergerea ipotecii s6le luată asupra imobi- 

lului soţului s&i pentru averea. ei. parafernală. 

1n ce privesce radiarea ipotecei legale a minorilor 

sai a interdişilor, vedem că art. 33 din lege şi 71 

din statute nu prescrie altă formalitate de cât că: 

acea radiare să se câră Tribunalului situaţiunei imo- 

pilului de către tutori sai curatori, cu avisul consi- 

liului de familie omologat de tribunal, sait daca con- 

siliul. de. familie, convocat după lege, nu se adună 

în termenul prescris, Tribunalul districtului în care 

se află domiciliul tutorilor.:sai curatorilor, va în- 

deplini, conform art. 367 -C. C., datoria. consiliului 

de familie, arătând acesta anume în jurnalul ce va 

încheia. 
| 

După îndeplinirea acestor .formalităţi radiarea ipo- 

    

-- 4) Dreptul civil Român 'Tovi VIII pag. 517: îi 

1) Comparaţiune intre codul civil român şi codul Napoleon. 

Partea II pag. 129. : , Aa



188 

tecei legale ordonată de Tribunal degreveză cu de- 
săvârşire imobilul de acea sarcină. i] 

Aşa dar, proprietarul, care vine la - Societate cu o 
moşie grevală de o ipotecă legală înscrisă în favorea 
vre-unui minor sai înterdis, trebuie să facă a se 
şterge acea sarcină cu formalităţ:le de mai sus şi se 
presinte Societăţii - avisul consiliului de familie prin 
care a fost autorizat să ceră radiarea acelei îpoteci 
legale, jurnalul Tribunalului domiciliului sei de omo- 

- logaren. acelui avis, jurnalul Tribunălului situaţiunii 
imobilului 'prin care s'a ordonat. radiarea îpotecei, tote 
aceste trei acte în copii legalisale şi -pe lângă dinsele 
să aducă şi un certificat din partea grefei Tribunalu- 
lui care a ordonat radiarea, constatător 'că ipoteca 
legală s'a şters din registrul de ipoteci. | 
Art 33 din legea Creditului Funciar arătă cun 
trebue ștârsă şi ipoteca legală a femeiei care nu 
este măritată sub regimul dotal. | ” 

Prin urmare, acel ce cere un împrumut la: Creditul 
Funciar cu un imobil asupra căruia se află înscrisă o 

“potecă legală pentra garantarea averii parafernală a 
soţiei sâle, este dator să facă a se şterge, mai înlâiă, acea 
înscripțiune ipotecară cu consimţimentul soţiei sele, 
autorizală de Tribunal, şi să aducă Societăţii în copie 
legalisată, jurnalul Tribunalului situaţiunii imobilului 
prin care s'a ordonat acea radiare, un certificat din 
Partea grefei aceluia Tribunal, “constalător că acea 
îpotecă s'a şters din registrul de ipoteci, şi în fine con: 
tractul de căsătorie al soţiei sele. - 

Afară de ipotecele legale prevădute în art. 33 din 
lege şi 71 din statute, mai sunt şi alte “ipoteci legale 
şi sarcine oculte cari pot greva un imobil. 

Aşa: este ipoteca legală a temeiei măritată sub re- 
gimul dotal şi care, după- legea actuală, dacă în tim- 
pul ei sa făcut căsătoria, ca să fie oposabilă celor d'al treilea trebuesce inscrisă, iar după legea Cali-
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mach, dacă căsătoria a avut loc în. timpul acelei legi, . 

- acea ipotecă legală primeză cele-Palte creanţe fără 

nici o inscripţiune. | | A 

Mai este apoi dreptul de preferinţă al femeiei mă- 

ritată în timpul legii Caragea. | 

Mai este, de asemenea ipoteca tăcută ce femeia 

măritată stb regimul codicelui Calimach are pentru 

contra zestre şi esoprica ei. . | 

Mai sunt, în fine, şi alte ipoteci tăcute prevădute 

în codicele Calimach. | 

Despre modul de purgare al acestor sarcine nu se 

găsesce nici o disposiţiune. nici in legea Creditului 

Funciar, nici în statute. E 

In proiectul de lege primitiv pentru infiinţarea Cre- 

ditalui Funciar în. România, presintat Camerei în 

1379, era un capitol întreg privitor la modul de pur- 

garea imobilelor de ipoteci şi sarcine oculte. In co- 

mitetul delegaților acel capitol -s'a suprimat pe mMo- 

tivul. că: actuala lege, stabilind publicitatea sarcine- 

lor,. acele ipoteci şi privilegii oculte de sub regimul . 

vechilor legi nu, puteaii să mai esiste. 

„Aşa ar fi trebuit să fie; căci, codicele civil actual 

in art. 19192 din adisposiţiunile sale generale» hotă- 

rasce în mod categoric că codicii Calimach şi Cara- 

gea şi ori-ce alte legi. civile. anteridre, etc., sunt a- 

brogate, în tot ce nu este conform regulelor pres- 

crise, într'6nsul. | 

Ipotecile. şi privilegiele oculte, dar, fiind contrarie 

spiritului şi prescripliunilor positive ale actualului 

cod, civil, ele.nu trebue-să mai aibă fiinţă. 

Acestă ideiă s'a manifestat de legiuitor, în mod şi 

mai positiv, în privința. privilegielor femeilor mări- 

tate sub regimul vechilor legi, prin art. 1815 coă. civil 

care impune acelor femei indatorirea ca în curs deun 

an, de la promulgarea noului codice, să câră inscrip- 

iunea, asupra imobilelor bărbaţilor pentru asigura- *
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„rea dotei lor, conform regulelor prescrise de acel 
codice. | o 

Cu tote acestea, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
prin mai multe decisiuni ale sâle şi una pronun 
țată, chiar în secţiuni unite la 22 Noembre 1879, a 

“hotărât că: creanța dotală a femeiei măritată sub le- 
_gea Caragea, învestită cu formele prescrise de art. 
335 al Reg. organic, are preferinţă în t6tă averea mo- 
bilă şi imobilă a soţului săi, înaintea tuturor credi- 
torilor acestuia, posteriori căsătoriei ; şi, chiar, dacă: 
femeia n'a luat inscripţiunea prescrisă de ârt. 1815 
cod. civ. ea nu perde acestă preferinţă, care este un 
drept câştigat, nedesfiinţat în mod formal de lege. 

Există hotărâri şi în sens contrariu. a Ii 
In faţa unei ast-fel de jurisprudenţă, de câte ori se 

presintă, cu. cerere de imprumul la Societate, un 'băr. 
bat căsătorit sub regimul vechilor legi Caragea şi Ca- 
liuach, şi care a primit zestre în numerar la căsăto- 
via lui, fie că pentru garantarea ei sa luat 'înscrip- 
fiune iîpotecară, „asupra îmobilutui oferit ca ipotecă 
Societăţii, fie că nu se află luată o asemenea înscrip - 
țiune, Societatea reține: din împrumut întrega zestre şi 
o depune la Casa de Depuneri şi consemnaţiunui; iar 
recipisa acestei case o înainteză: Tribunalului, cerând, 
daca este luat înscripţiune ipotecară, ştergerea ei. 

Aici credem că este locul să: examinăm daca fe- 
meiu măritată, care a adoptat prin contractul de că- 
sătorie regimul dotal, poate ceda rangul. inseripţiu- 
nei ipotecei sele legale. i 

Cestiunea este controvestată, atât în doctrină cât şi 
în jurisprudenţă. . 
_Curtea nostră supremă, prin decisiunea sa din 9 Octombre 1884 - dată în afacerea Mustacoft-Râmni- 

ceanu, a stabilit că afemeia este indrituită de lege, zestrea mobiliară fiind înstrăinabilă (art: 1.949 codul Civil), să cedeze repetiţiunile sale Şi să trecă in mâi-
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mile - cesionarului şi ipoteca sa, care „este un ac- 

cesoriu al creanţei sale.» - Ra 

S'a decis că femeia pâte să renunțe în favorea unui 

terţiii la ipoteca sa legală iascrisă în averea bărba- 

tului, spre a'şi putea procura bani pentru alimentele 

familiei (Cas. s. I, No. 316 din 1884, Dreptul No. 37. 

din 1883—84). a 

S'a mai decis că: «chiar de s'aradmite că temeia, 

care a luat odată inscripţiunea, nu mai are facuita- 

tea să renunțe nici la repetiţiunile sale mobiliare: 

mică la ipoteca legală care garanteză aceste repeti- 

ţiuni, nu se pâte, totuşi, pune In îndoială că ipoteca. 

legală a femeei măritată pote [i obiectul unei renun- 

ţări în tâte casurile în cari, fie contractul de căsă- 

torie,' fie legea, (art. 1.253) derâgă la principiul ina- 

lienabiiităţei zestrei.» (Cas. s I, No. 316 din 1884, 

Buletin pag. 763). 

Prin decisiunea Inaltei Curți de Casaţie s I, cu 

No. 319 din :1902, publicată in ziarul Dreptul No. 79 

din 5 Decembre 1902, se decide, este adevărat, că 

faţă de art. 19281 codul civil, combinat cu art. 1.760 

acelaş cod, femeia nu pâte renunţa nici la ipoteca 

ei legală, nici la inscripţiunea luată pentru garanta- 

-rea el. , DR 

Dar, în speța ce a avut în vedere Inalta Curte, nu. 

era. vorbă de un contract dotal, care să stipuleze 

_ alienabilitatea dotei, sau de vre-un cas de alienabi- 

litate prevădut de codicele civil. - 

Acesta. resultă din finele-penultimului considerent 

din decisiunea sa de mai sus, în care Inalta Curte 

declară că: cinscripţiunea creanţei dotale nu pote face 

obiectul unei renunţări, de cât în casurile când le- 

gea derâgă la. principiului inalienabilităței dotei, cas 

ce în specie nu s'a pretins a fi existând». 

Prin acest considerent, Inalta Curte recun6şie, im- 

plicit, că în casurile în cari s'a derogat la principiul
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inalienabilităţei dotei, fie prin lege, fie prin contrac- 
tul de căsătorie, inscripţiunea dotei pote face obiec-- 
tul unei renunţări. 

Inaltă Curte de Casaţie şi justiţie secţia I, prin de- 
cisiunea sea cu No. 339 din 19057) şi a modificat 
din noi părerea şi a stabilit. că: 

19 Din termenii generali în care este conceput: 
1.281. codui. civil, rezultă că femeia nu numai că 

nu pâte conveni a nn-lua o ipotecă: în averea imo-: 
biliară a bărbatului pentru: dota sa alienabilă dar: 
nici după ce a luat-o să-renunle la densa; că a lăsa 
femeei facultatea de a putea renunţa la ipoteca cea 
luat şi pe care legiuitorul a primit-o ca garanţie a 
conservărei dotei, ar fi:a merge contra scopului ce 
legiuitorul a avut când a admis regimul dotal ca 
convenţiune matrimonială. 

2 Din moment ce legea, considerând starea de de- 
pendenţă şi: subordonare a femeei faţă de bărbatul 
ei, nu-i permite să renunţe la ipoteca pe care a sta- 
bilit-o ca 0. măsură de protecţiune, tot. aceleaşi con- 
sideraţiuni fac a se deduce din redacțiunea puţin 
clară a art. 1.760 codul civil, dar complectată prin : 
aceea a art. 1816, că nici la inscripţia ipotecară, care 
nu este de cât o măsură de publicitate, destinată a 
asigura eficacitatea ipotecei legale, nu pote renunța 
femeia, fie în favorea bărbatului, direct sai indirect, 
fie în favorea terţiilor. 

3” Odată stabilit că femeia nu pâte renunța nu nu-. 
mai la.ipotece sa legală, dar nici la rangul .inscrip- 
tiunei ei, urmeză că ori-ce stipulațiune de asemenea 
natură, fie ea prevădută. chiar în actul dolal, este 
nulă şi fără efect. 

Faţă cu nestatornicia jurisprudenţei nostre în acestă 

  

') Acestă decisiune este publicată în ziarul «Dreptul». No. din 1905.
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cestiune, Creditul Funciar -nu' primeşte cesinne de 
rang a inscripțiunei ipotecii 's€le legală din partea 
femeii măritată: sub regimul dotal. 

De aceea, când asupra unui imobil, 'oferil. societăţii 
ca îpolecă, se găseşte o înscripțiune ipolecară legală 

pentru garantarea zestrei soţiei constituentului, îm- 
prumutul nu. se pâte efectua de cât numai daca din- 
imînsul se pole reţine întrega zestre pentru garanta= 

vea căreia s'a luat înscripțiunea ipotecară, spre a se 
depune, în condiţiunile contractului de căsătorie, la. 
Casa de depuneri şi consemnaţiuni. 

Recepisa acestei case se inaintâză în păstiatea tri- 
bunalului cu cerere de a se ordona, conform. legii, 

radiarea inscripţiunei. 

__ Cu modul acesta se asigură creanţei: Societăţii pri- 

mul rang ipotecar şi fără nici o p concurenţă, 

II. A doua regulă 

Imprumuturile acordate de Creditul Funciar, în 
nici un cas, nu: pot coverşi jumătatea valorii proprie- 

tăţii oferită. ca ipotecă. (L. 29.—St. 75, 82). .- 
Acestă normă este stabilită numai pentru moşii. 

Pentru vii, păduri şi alte proprietăţi al căror venit 
provine din plantaţiuni, nu se dă de societate de cât, 

cei mult, a treia parte din val6rea lor. 
Usinele şi fabricele nu se primesc de cât după va- 

l6rea .lor,: independent de valrea lor industrială. 
Pe lângă acestea, nu se pote da cu imprumut o 

sumă a cărei anuitate de plătit ar fi mai mare de cât 

venitul total al proprietăţii. 

Din cele mai sus expuse nu resultă că Societatea 

este datâre a da până la” jumătatea valorii” proprie- 

tăţii, când este vorba de moşii, şi până la a treia 

“parte din valore, când se oferă ca ipotecă vii, pă- 

“duri şi alte proprietăţi al: căror venit provine din plan- 

13
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tațiuni. Societatea este liberă să dea şi mai puţin cu 

imprumutare ; dar, în nici 'un :cas nu pote depăşi 

acca margine fixată de lege şi statute. 
“Preţuirea imobilelor aparţine -cu totul. Societăţii ; 

“proprietarul, insă, pentru a'i înlesni acâstă sarcină, 

este dator, după -cum vom vedea -mai la vale, săi 
procure ore cari date în acâstă privinţă. 

VII. A treia regulă 

Nici o zidire dependinte de imobilul. îpotecal nu pote 
Ji-primită de Societate daca nu va fi asigurată la una 

sai mai multe companii de asigurare, având scaunul 
lor in România. (L. 43.—St. 73,.92.) 

Acestă regulă -se aplică numai la. acele. zidiri, de- 
pendinte : de. imobilul ipotecat,.cari ai intrat în. eva- 

luarea totală a proprietăţii: Printr'6nsa se înţelege că 
dacă s'a evaluat.o moşie 150.000 lei şi în acâstă ci- 
fră a intrat pentru parte şi val6rea zidirilor aflate pe 
densa şi producătâre de venit, acele zidiri trebuesc 
asigurate cum mai sus-se prescrie ; dacă, insă, acea. 

cifră de 150.000 nu represintă.de cât numai valdrea. . 
moşiei, independent de val6rea zidirilor aflate pe 
densa,. acele zidiri. de şi intră.şi.ele în ipotecă, ca 
tâte câte se află pe:moşie, nu este insă trebuinţă.ca 

ele să fie asigurate. 
Ast-fel o inţelege şi art...43 din: lege care dispune 

că, proprietăţile. supuse distrucţiunei. prin foc, trebuie 
;să fie asigurate contra incendiului, afară numai dacă 

Societatea nu ar -avea tot-d'o-dată în. gagii alte pro- 

prietăţi, cari nu ar fi supuse a.peri .prin foc. şi de 
o valore. îndoită de acea împrumutată. 

În caz când pe imobilul ce es oferă ca .ipolecă vor 
fi zidiri cari trebue să fie asigurate contra incendiu- 
lui, proprietarul este.dator să.. presinte Societăţii po- 
lița de asigurare a unei companii avend scaunul în
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- România ; şi, în actul: de imprumulare, ce se.va în-! 
cheia. de proprielai cu Societatea Creditului Funciar, 
se vor stipula cele prescrise de art. 43 şi 44 din: lege 
şi: 92 şi 93 din Statule bă 

IV: A patra regulă 

Șocietatea nu primesce -în garanţie de cât proprie- 
tățile cari aduc un venit durabil şi sigur. (St. 74). 

Prin acestă a patra regulă, impusă Societăţii Cre- 
“ ditului Funciar, legiuitorul a voit ca să nu se pri- 
mescă ca ipotecă de cât acele imobile cari ai o arendă 
sai un venit anual regulat, şi care nici odată să nu fie: 
mai mic de cât anuitatea datorită SooietaţiI de pro- 
prietarul împramutat. 

Pentru a pune pe Societale în poziţiune de a'observa 

acestă regulă, proprietarul trebue, pe lângă recepisele 
de împosile pe “ultimii trei ani și o:copie legalizală 
după rolul impozitului funciar pe acelaş număr de 

ani, să mai presinte Societăţii contractele de arenda- 
rea imobilului pentru cel puţin două peridde ; sati, 

în cas când imobilul se exploateză de proprielur, să 
„aducă convenţiunile agricole .pe cel puţin 5.ani, re- 

gistrele de exploatarea moşiei pe acelaş termen şi în 

Jine ori ce alte sciinţe prin -cari s'ar stabili, venitul. si- 

gur al „proprietăţii. | 

Acestă a.patra;regulă, edictată de. legiuitor: în pri-" 

„vința unor.condiţiuni: de. val6re,.ce trebuie :să insu- 

„„Sescă: bunurile oferite. ca: ipotecă, nu.impune.Socie- 
tăţii :şi obligaţiunea. d'a primi ca. ipotecă o ori-ce bunuri 

-ar însuşi, asemenea. condițiuni. 
.Se.mai cer. şi alte. condițiuni pentru.ca un. ban: să 

„potă face - obiectul unei ipoteci. . 

"2-A se vedea în partea; III-a a acestei lucrări. formularul «Ar- 
icolul relativ la imobilele supuse incendiului». 
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In legea. n6stră civilă, la art. 1.750 se arată ce bu- 
„uri se pot ipoteca ; în art. 1.252, 1.953 şi 1.771, din 

- aceiaşi lege, găsim că sunt bunuri . cari nu se pot 
ipoteca de cât în anume casuri, cu îndeplinirea 6re- 

căror formalităţi şi în art. 1.775 vedem că sunt bu- 
nuri cari nu pot face obiectul unei ipoteci. 

„ Preseripţiunile acelor articole din legea civilă tre- 
buiesc ţinute în s6mă şi de Societatea Creditului Fun- 
ciar ;: căci, nu se derogă la densele prin nici o dis- 
„posiţiune specială din legea sati statutele ei; din 

contră, art. 792 din 'statute mai sporesce numărul bu- 
nurilor cari nu pot face obiectul unei ipoteci şi al 

„acelora cari nu pot fi primite ca ipotecă, de cât cu 
Gre-cari condițiuni. 

Acel art. 72 din statute, dispune că: 
„10 Nu sunt admise la beneficiile împrumuturilor 
făcute la Societate : Minele şi carierile. Acestea în nici 
un cas nu pot face obiectul unei ipoteci la Credit. 

2 Nu sunt primite ca ipotecă, de cât cu îndepli- 
nirea 6re-căror condițiuni : | 

A) Imobilele indivise 
Acestea nu sunt admise de cât numai dacă ipoteca 

va coprinde totalitatea acestor imobile. cu consimţi- 

-mintul tutulor proprietarilor. 

Proprietarul, dar, care voesce să se  împrăumaute de 
-la Societate cu un imobil în indiviziune, lrebuie să 

-obţie de la toţi coproprietarii săi. ca .să figureze şi ei 

“în contractul. de. împrumutare, fie în persdnă,, fie prin 
“procuratori cu procure autentice şi să consimţă la îpo- 

tecarea întregului imobil, în. mod solidar, pentru ga- 

-rantarea plăţei sumei împrumutată -de către coproprie- 
tarul lor şi executarea tuturor obligaţiunilor luate de el. 

Coproprietarul imprumutatului ca să ia. asemenea 
- angajamente trebuie: să fie major şi capabil de a 
constitui o ipotecă..
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B) Bunurile al căror. usuiruct și nudă pro- 
prietate nu aparţin aceleași persâne 

Aceste bunuri, asemenea, nu sunt: acceptate de 
Societate de cât numai cu condiţiunea ca toţi cei în 
drept să. consimţă la stabilirea ipotecei; aaică, ipo- 
teca să fie constituită atât de nudul proprietar cât şi 

- de usutructuar şi imobilul să fie afectat în totalita- 
tea lui pentru executarea obligaţiunilor luate de acela 
care se împrumută. 

Se înțelege că, în acest cas, ambil constituenți tre- 

buie să fie majori şi capabili de a contracita.. 
Aceleaşi regule trebuesc observate şi pentru bu- 

nurile cumpărate cu pact de r&scumpărare preve- 

dute de art. 1372 C. C. şi următbrele. E 
După cum observă cu drept cuvint. B. Josseau 4), 

«Bunurile vindute cu drept de răscumpărare nu mai 
aparţin vindătorului şi nu aparţin încă, definitiv, 
cumpărătorului, pentru că cel. d'intâiii nu pâte să 
redevie proprietar de cât numai îndeplinind 6re-cari 
obligaţiuni şi cel d'al douilea nu devine proprietar, 

irevocabil, de cât numai dacă vindătorul nu 'Şă în- 

deplineşte angagiamentele sâle. | 

«Dreptul de proprietate, în ce privesce aceste bu- 

nuri, este, dar, ca să dicem aşa, suspendat şi nu 

pâte servi de basă sigură a unei ipoteci, afară nu- 

mai dacă cei doui in drept, vinqătorul şi cumpără- 

torul, nu O constituesc împreună. 

«In adevăr, ipoteca dată de vingător, singur, ar 

deveni fără obiect, dacă el n'ar exercita facultatea de 

răscumpărare, în termenul legal. Acea dată de cum- 

părător, singur, ar fi nulă dacă vingătorul ar eser- 

cita acestă facultate.» ” 

1) Trait6 du Crâdit fonecier. Tom. I, pag. 119. 
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SECTIUNEA III | 

- Gontractarea şi realizarea! împrumuturilor 

| Ş 1.: Cererea de împrumut 

* Proprietarul, care voesce să se împrumute de la: 
Creditul: Funciar, se: va adresa la direcţiunea acestui: 
institut în Bucuresci' cu o cerere semnată de el sai 
de procuratorul săi cu procură specială şi autentică 
după formularul! dat de Societate 1). (art. 98 St.) 

Cererea de imprumut va conţine numele Şi pro- 
numele impruniutatului, naționalitatea şi starea”lui 
civilă, suma cerută cu împrumutare, durata împru- 
mutului, imobilul oferit ca ipotecă, situaţiunea şi li- 
mitele lui, intinderea proprietăţii, întinderea pădu- 
rilor şi nums&rul parchetelor, întinderea Şi etatea fiă= 
cărui parchet, întinderea pămintuirilor arabile şi a 
livedilor, întinderea pământului concedat locuitorilor 
foşti clăcaşi pe acea moşie prin legea: rurală din 
1864 şi numărul familielor cărora li s'a dat pământ, 
construcţiunile ce aduc venit, pământurile inchiriate 
Şi condiţiunile inchirierii, cu-arătarea de epoca: es 
pirării contractelor, : prețuirea proprietăţii după opi- 
niunea proprietarului, citra impositelor şi dărilor da- 
torite de proprietate şi diferitele sarcine ale proprie- 
tăţii 5). Pe lângă cerere se va alătura 210 lei desti- 
naţi pentru diurna experţilor. | 

Odată cu cererea de împrumut sau, cel mai târdii, 
odată cu raportul comisiunei de preţuire, trebue ca 
proprietarul să presinte următoarele acte : 

1. Actul de naştere al constituentalui, în extract 

1) A se vedea la partea III 
procură. 

2) A se vedea la partea a II-a acestei lucrări: formularul de 
imprumutare. ” 

-a a acestei lucrări formularul de
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eliberat de oficerul Stărei civile şi legalisat de pre-. 

şedintele tribunalului local. 

9: Certificat din partea grefei Tribunalului: unde 

este domiciliat constituentul şi al Tribunalului unde: 

este situat. imobilul, prin care să se constate că: 

constituentul nu este nici interdis, nici pus sub con- 

siliă judiciar, nici cerere de interdicţie nu s'a făcut, 

aici e isbit de vre-o altă incapacitate juridică. 

3. Actul de cununie al constituentului şi contractul 

său de căsătorie, iar în cas de a nu se fi făcut con- 

tract de căsătorie, certificatul grefei tribunalului. în 

circumscripțiunea căruia sa celebrat căsătoria; că 

cu un an de dile înaintea celebrării căsătoriei nu s'a 

depus spre legalisare, nici s'a legalisat vre-o con- 

venţiune matrimonială ; aceusta când cununia s'a 

celebrat sub regimul legii actuale. Când căsătoria se 

va fi celebrat sub regimul legii celei vechi, certifica- 

tul grefei tribunalului va trebui să constate, că cu un 

an înaintea căsătoriei şi până la 1866 nu sa depus . 

spre legalisare, nici sa legalisat vre-un contract ina- 

trimonial. .. | . 

4. Titlurile de proprietate ale imobilului: ce se oferă 

ca ipotecă, prin care „să se constate posesiunea şi | 

dreptul de proprietate al constituentului şi al auto- 

rilor săi de peste 20 ani pentru imobilele din Mun- 

- tenia, iar de peste 40 de ani pentru : imobilele din. 

Moldova. | 

5. Planul şi hotărnicia moşiei şi hotărările : date 

pentru “confirmarea lor, precum şi actul de aducere 

la: indeplinire a hotărniciei pe faţa pământului. 

6. Tabela lit- A. şi procesul-verbal al comisiunii 

ad hoc pentru improprietărire. In cas de a nu fi fost 

locuitori clăcaşi "pe moşie, certificatul - Prefecturei 

 constătător că nu sa dat pământ la locuitorii foşti 

clăcacaşi.. . : . a 

7. Certificatul celor trei proprietari de pacinică
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posesiune, conform formularul: Societăţii, legalisat. 
de comună sau de poliţie). . a 

8. Copie legalisată după rolul impositului funciar 
pe cei cinci ani din urmă, precum şi recipisele 
de plata foncierei pe cele trei trimestre din urmă 
ale anului în care se cere împrumutul. 

9 Contractul de :arendare al moşiei şi, în cas ca 
moşia să nu fie arendată, certificat - din partea pri- 
marului comunei unde este situată moşia, că ea nu 
este arendată. 
„10. Contractul de exploatare al pădurii, dacă va fi 

pe moşie pădure dată în tăiere, în care cas se va 
aduce şi o schiţă de plan a pădurii dată în tăiere.. 
Dacă pădurea. se exploatâză de însuşi proprietarul, : 
se va aduce certificat din partea primarului locat, 
arătându-se într'insul de când s'a început exploata-. 
rea, precum şi o schiţă de plan a pădurii pusă în 
exploatare. . . - 

11. Certificatul grefei tribunalului 'situaţiunii imo-: 
bilului, constătător de situaţiunea ipotecară, arâtân-. 
du-se că s'aă cercetat registrele de inscripţiuni, tran-. 
scripţiuni, şi urmăriri pe numele atât al constituen- 
tului, cât şi al autorilor săi cu 30-de ani în urmă. 

„până la qi. a. o 
12. Certificatul grefei aceluiaşi tribunal că nu există. 

procese de revendicare asupra moşiei 
Observăm aci că proprietarul ește dator se arate. 

* Societăţii tote sarcinele cari ar fi asupra proprietă- 
ţii ; căci, daca el la facerea contractului va fi ascuns 
sarcinele cari ar fi asupra proprietăţii .şi cari ar. pu- 
tea vătăma drepturile Societăţii, fie causă de prefe- 
rinţă, de resoluţiune sati de rescisiune, provenind de 
la dânsul, integralitatea datoriei devine exigibile, 
———————— 

| 1) A se vedea la partea Ill-a a acestei lucrări formularul : «Cer- tificatul a trei proprietari»... . .. !
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dacă Societatea o găseşte cu cale, conform. art. 40 
din lege şi 89 din statute, şi ea are drept la o indem- 
nisaţie de 1 la sută asupra capitalului împrumutat. 

Cererea fiind primită la direcţiune, casieria libe- 
reză proprietarului chitanţă de primirea celor 210 lei 
destinaţi pertru plata diurnei esperţilor şi directorul 
supune cererea la Consiliul de administraţie . care 
numesce trei esperţi, după lista esperţilor din jude-. 
ţul unde se află proprietatea oferită ca ipotecă. Prin- 
tre aceşti experți unul este inspectorul Societălei, spe- 
cial în materie de preţuire. 

Numirea esperţilor se comunică proprietarului, dim- 
preună cu adresele către esperţii rinduiţi şi cu co- 
pii legalisate de direcţiune după . cererea de împru- 
mutare, certificatul a trei proprietari, chitanţele de 
imposite şi rolul de imposit funciar planul moşiei 
la cari se anexează şi formularele necesarii pentru 
expertisă. 

Proprietarul inmâneză experţilor adresele direc- 
țiunei 

ş 2. Oper ațiunile comisiunii de preţuire şi raporta 
- experienţelor „. 

(ar. 99, 100, 101, 409, 104 St). - 

Experții fix6ză, de acord cu proprietarul, qiua în 
care ai să se adune pentru a verifica actele produse 
de densul şi a tace operaţiunile prescrise de art. 100 
din statutele Creditului şi prevădute in regulamentul 

Societăţii. 
La diua fixată comisiunea experţilor. procâde la 

operaţiunile sale, faţă cu proprietarul saii împuter- 
nicitul său. 

: Lucrările comisianii de preţuire, după art, 102 din 
statutele Creditului Funciar nu pot dura mai mult 
de şepte dile pentru fie-care proprietate:



„902: 

Comisiunea de preţuire, compusă mai tot-d'a-una 

de persone: ale locului, este în posiţiune: de a cu- 

n6sce mai bine şi pe proprietar şi: proprietatea ce 

se oferă' ca ipotecă; şi, prin urmare,. pote să: contro- 

leze: sciinţele date de proprietar şi: actele produse de 

densul. 
Proprietarul, .dar, trebuie inaintea comisiunii de 

prețuire să producă tâte actele cu care voesce să se 

servâscă la Societute spre a dovedi naționalitatea, 

capacitatea sa de a: contracta, profesiunea, starea lui 

civilă, titlurile de proprietate ale sale şi ale autori-. 

lor sei asupra' imobilului oferit ca ipotecă, precum 

şi situaţiunea ipotecară a imobilului. -. 
-Vom arăta, când vom trata despre examinarea do- 

sarului împrumutului de către avocaţii Societăţii, cum 
trebuie să fie l6te acele acte. Experții m'aii să judece. 
val6rea lor juridică ;. ei le viseză numai pentru-a 

conslata că ele aparţin persoânei care cere împrumu- 

tarea. 
De datoria experţ ților, . însă, este să raporteze So- 

cietăţii ori-ce bănueli ar avea în privinţa : sincerilăţii 

actelor produse.;... 
„Experții mai trebuie să -se informeze şi la tribu- 

nalul situaţiunii imobilului - despre sarcinele, jude- 
căţile şi. urmăririle ce ar fi asupra imobilului şi vor 

“consemna, în.raportul lor, ori ce descoperiri ar face 

îu. acâstă privinţă. 

După ce experţii se asigură, în modul mai sus ară- 

tat, de capacitatea proprietarului de a contracta, de 
titlurile lui de proprietate şi de situaţiunea ipotecară: 

a imobilului, pâşesc la evaluarea proprietăţii. 
Valorea imobilului nu se pâte descoperi de cât 

„prin cercetări făcute la faţa locului şi care trebuie 
să aibă de obiect: natura, cuprinsul şi situaţiunea 

imobilului, calitatea pământului, construcţiunile ce 
se află pe moşie şi modul de exploatare.
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-Dăm aci regulele. stabilite prin regulamentul s0- 
cietăţii pentru preţuire. 

«Pentru a se descoperi.natura şi:cuprinsul imobilului 
se va: vedea dacă el formeză: un trup. întreg sub o: 
singură numire, saii. dacă este compus din diferite 
fâşii (hlize sai sfori) de moşie cu deosebite nume ; 

Şi, în acest cas, trebuie să se iînsemneze numărul: 

acestor fâşii, deosebitele lor denumiri şi să se arate : 

daca nu sunt despărțite prin alte proprietăţi străine, 
daca cad în aceiaşi comună, în aceiaşi. plasă, şi în 

acelaşi judeţ, însemnându-se cu exacti'ate şi numele 

proprietăţilor cu cari se învecineşte. 

In ceea ue privesce întinderea imobilului, acolo 
unde'va fi un plan regulat,' o hotărnicie întărită, se 
va lua din acele acte numerul pogânelor sai al'făl- 

cilor. Pe unde, însă, nu se vor afla asemenea docu-: 

mente,: se va cerceta întinderea moşiei din actele de 

estimaţie făcute de comisiunile de recensământ, din. 
procesele-verbale pentru darea pogânelor legiuite la - 

foştii: clăcaşi, din declararea vecinilor, Și din .arătă- 

rile locuitorilor. . 
Din întinderea totală: a imobilului se va scădea 

pământul concedat foştilor clăcaşi, conform legii ru- 

rale, enunţându-se nu numai cantitatea lui,: dar şi 

numărul familiilor împroprietărite:: Pentru dobândi- . 

rea acestor sciinţe se-vor consulta procesele-verbale 
şi listele de împroprietărire depuse la primăria locală. 

Comisiunea va însemna, in urmă, intinderea mo- 

şiei precum a r&mas după aplicarea legii: rurale. 

Pentru a lămuri Siluaţiunea imobilului, se va arăla 

dacă el se află aşedat la munte, la mijloc ori la câm- 

pie, dacă este petriş:saii ripi, apărat sau expus la 

vinturi,. daca locul este producător sai sterp, ume- 

dos sau secelos, dacă este locul expus la inunda- 

ţiuni. 

Să se cerceteze dacă este Bopulat sai nu ; şi dacă
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populaţiunea este avută şi labori6să sau din contra. 
Să se cerceteze de este aprâpe -saui departe de 

vre-un oraş, port, terg sau de locurile unde se fac 
„Dâlciuri. Să se:insemneze numele acelor centruri de 

“ populaţiune de care. imobilul este mai aşrope. : 
- «Să se arate starea drumurilor ce duc la dânsul, să 

se noteze daca este străbătut de vre-o.şosea judeţână 

“naţională sai. comunală, dacă are staţii de drum de 
fer sâii de este apropiat de vre-o asemenea staţie. 

Să se spue:de se consumă pe. loc productele sau 

se transportă şi la ce terg sau schelă. | 
In cas de a fi pe marginea unui riu,: sau'de va 

fi străbătut de vre-o apă, gârlă, pirae, să se arate 
avantagiele saii desavantagiele ce aduc proprietăţii. 

Calitatea pămîntului se va cerceta, pe cât va sta 
în putinţă, pentru a se cun6sce daca.pămintul este 
humos' sau -nisipos, băltos sau uscăcios; de: este 

„luncă, câmpie sai deal. Se va însemna întinderea 
“pămenturilor. arabile, precum şi întinderea livedilor 
(fâneţelor), a-imaşelor,. a suhaturilor, a.locurilor de 
grădină, a locurilor cuprinse de iazuri, de case şi 

de acarete, precum şi locul ocupat . de druniuri şi 'de 
pământuri sterpe... ::-. aa 

Acolo .unde va fi şi pădure, se va. “arăta întinde- 
rea pădurii, de este. desă sau .rară, felul” (soiul) şi. 
vărsta copacilor; de va fi parchetată, să se spue nu- 
mărul parchetelor, întinderea şi” virsta lor ; ; în fine 
modul esploatării şi. venitul ei.  .. Ir 

La construcţiunile ce aduc venit, şi cari vor -fi co- 

prinse în: evaluare, se va esamina de comisiune'ca 

litatea şi. starea, construcțiunii, din ce materiale este - 

construită şi ce .fel este învelită ; se va specifica ase- 
menea destinaţiunea ei, de este. usină, fabrică, moră, 
han. etc.. 

Raportul. comisiunii va cuprinde o o enumerare, e-
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sactă: şi minuţi6să a tuturor acaretelor, asigurate sau 
neâsigurate. „e 

„Se va cerceta . modul de esploatare. al imobilului, 
adică daca însuşi proprietarul îşi caută moşia sau o 

are dată cu' totul în arendă, ori. de este închiriată 

în părti mici. 
In aceste din urmă -casuri să se arate , contractele 

de arendare sai. închiriare pentru a se vedea con- 
diţiunile dintr'6nsele, epoca espirării acelor contracte 

şi modul plăţii câştiurilor. 
Comisiunea. va, da o relațiune cât de esactă po- 

sibilă de cultura întrebuințată pe moşie, iar mai a- 

les de preţul anual de închiriere a unui pogon sau 
a unei fălci din diferitele culturi şi de suma po8o- 

nelor saii fălcilor cari se pot închiria pe an. 
Comisiunea. va arăta în fine şi preţul: cumpără- 

turei imobilului precum şi timpul când el s'a cum- 

părat. 

“După ce s'a dobândit şi notat de - comisiune tote 

sciinţele enumerate, fiindu-i. cunoscută întinderea 

proprietăţii, avend în“ vedere situaţiunea imobilului, 

natura pământului, cultura proprietăţii, impositul fon- 

- ciar şi venitul anual luat din contractele de aren- : 

duire sai; evaluate de comisiune după. aprecierea ei, 

—luând în considerare preţul cu. care se vinde. în 

general pogonul de pământ în părţile Invecinate ;— 

comisiunea de preţuire va fixa preţul de mijloc al 

unui pogon şi - imulţind acel. preţ cu suma.totală a 

pogânelor saiă a fălcilor, se va constata valorea în- 

tregă a pământului. 

_ La'val6rea pământului se va adăoga şi valărea 

construcţiunilor ce aduc venit, în cas când ele vor 

fi asigurate. Aceste construcţiuni, . însă, nu vor fi 

preţuite de cât după val6rea lor brută, independent 

de val6rea lor industrială. : | 

Pentru păduri, estimaţia pog6nelor se va face lu-
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“ându-se în consideraţie felul copacilor ce sunt pe 
dânsele, virsta, desimea -şi preţul cu care se vinde 
„pogonul sai falcea 'în acele :locuri. 

Fixând -ast-fel preţul: unui pogon, sau al unei fălci, 
se va imulţi cu suma pogânelor pădurii şi cifra to- 
tală se va adăoga la cifrele cari represintă .val6rea 
pământului şi a construcţiunilor.: 

Suma totală a val6rei. proprietăţii -se va compune, 

deci, din valorea:pământului, a construcţiunilor şi a 

pădurilor ce se lpotecează. - . . 
Dacă imobilul ce se .oferă.ca garanţie. este o vie, 

-atunci vă trebui:să se arate întinderea totală a viei, 

:or1 după un plan regulat saii -hotărnicie de vai, ori 

dint”o:anume măsurătoare. -Din totăla întindere se. 
vor deosebi obrațele de pogânele de vie; se vor 
“nota situaţiunea viei, :natura plantaţiunii, virsta ei, 

"- Modul cu care. ea 'este cultivată, de este căutată de 

“proprietar sau arendată şi în acest cas-să se vâdă 
"condiţiunile. arendării:şi termenul. expirărei contrac- 
tului.: Să. se insemneze asemenea .de se află casă de 
“locuinţă, cramă, tâscuri şi toate : necesariile pentru 
“exploatarea unei vii: Pentru estimaţia. viei se va avea 

în vedere -impositul fonciar,: venitul anual, comptu- 

rile de exploatare şi în termen'de :mijloc, se va arătă 
: prelul cu .care se vinde: în genere pogonul de vie 

în acele locuri:; şi :fixându-se: preţul unui :pogun se 
va înmulți. cu suma. totală “a. pog6nelor şi. se: va.do- 
:bândi'val6rea întregei vii.: La aceasta. se. va mal adăoga 

“şi cifra valorei construcţiunilor: ce aduc. venit, de: vor 
fi asigurate:» 

Odată. ce sa :constatat valdrea totală a imobilului 
ce se oferă .ca.-ipotecă, comisiunea 'de -preţuire re- 
“dige raportul: ei. 1) 

  

i i A se vedea la. partea a Ill-a formularul raportului esper- 
- ţilor
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» După articolul 105 .din statutele Creditului: Funciar 
„membrii. comisiunii de preluire sunt :răspundetori cu 
persâna şi cu averea lor, în cazuri de fraudă sati de 
abus în -preţuirile cu cari. sunt însărcînați;. gradul de 
culpabilitate al preţuitorilor şi despăgubirea ce cade asu- 
pra lor se hotărăsc printr'o sentință arbitrală.. 

In -raportul esperţilor se vă arăta dacă conclusiu- 
:nile lor ai fost.adoptate de':unanimitatea membrilor 

sati numai: de :majoritate; şi, in acest din urmă cas, 
se va alătura opiniunea minorităţii de: va fi fost dată 

prin osebit act. 
Membrii :comisiunii vor. primi indemnisare: câte 10 

lei pe di din suma depusă la societate, în acest scop, 

de -proprietaral care a: cerut imprumutarea. Ducerea 
-şi întârcerea membrilor -unde trebuinţa cere: sunt în 

“sarcina împrumutatului. 
“Membrii comisiunii vor consemna la finele: 'rapor- 

tului dilele întrebuințate 'la expertisă. Dacă. ei vor 

declara, “fie prin raport, fie prin act separat'legalizat, 

că renunţă la: diurna: ce li se cuvine, societatea va 

restitui proprietarului: cei 210 lei depuşi de dânsul, 

odată cu:cererea de. imprumutare ca indemnisare 

pentru experţi. . 

După articolul 10% din: statute, prețuirea făcută, în 

„condiţiunile;mai sus - arătate, este valabilă pentru 

cinci ani-peniru împrumuturile. Societăţii, afară. nu- 

„mai de casurile neprevădute. Ari. 39 din. lege pre- 

:vede că, atunci, când.proprietarul va plăti . cel .puţin 

a patra. „parte - din datoria sa, se pote. procede la'o 

“nouă preţuire, dacă impramolatul sai. Societatea o 

„va cere. : 

Tâte actele. presentate experţilor. de. către proprie- 

tar, se.vor înapoia- acestui din urmă numerotate şi 

visate de. comisiune .şi se vor.aduce la.societate de 

către :proprietar sau mputernicital săi, dimpreună
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„cu raportul esperţilor, dacă esperţii nu vor fi găsit 
-de cuviinţă a. înainta ei înşii societăţii raportul lor. 

$ 8. Examinarea cererii şi studiul dosarului de : 
împrumultare 

Direcţiunea Societăţii, îndată ce primesce raportul 
experţilor şi actele aduse de proprietar, dă întregut 
dosar al împrumutului în studiul unuia dintre avo- 
caţii Societăţii, între. cari se împart tâte dosarele de 
împrumutare după ordinea intrării. . 

Advocatul examineză, spre a se convinge daca sunt 
„bine stabilite: | 

10 Capacitatea proprietarului. 
2 Titlurile lui de proprietate şi ale autorilor săi. 
3 Consistenţa imobilului oferit cu ipotecă, adică 

întinderea şi limitele lui. | 
4 Situaţiunea ipotecară a imobilului. o 
„Vom arăta, dar, cum şi” prin ce acte trebuiec pro- 

bate tote acestea de către proprietar. - 

A) Capacitatea Constituentului 

4 Capabilii 
„Ceea ce are să dovedescă, mai: intâiu, acela care 
voesce să contracteze un imprumut este capacitatea 
sa de a se obliga..- 
„Pentru a se-sci după ce legeare să fie examinată 
acestă capacitate, trebuie a se cunâsce naționalitatea 
aceluia care cere împrumutul. 

Daca este un străin, legea ţărei lui având să fie ov- 
servală, în ce privesce capacitatea sa personală, el va 

-fi dator nu nuinai să dovedescă cari sunt, după legea 
fărei hui, regulele relative la capacitatea de a con- 
“tracia,. dar şi că însuşesce condiţiunile 'cerute de acea. 
lege pentru a contracia valabil. |
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Dacă proprietarul este român şi nu este in destul 
de cunoscut, în cât să nu fie cea: mai mică îndoială 
asupra capacităţii sale, trebuie să dovedescă că este 
major şi neisbit de vre-o incapacitate juridică. 

Majoritatea se constată, pentru cel născut sub regi- 
mul vechilor legi Caragea şi Calimach, printrun ex 
tract din mitricele bisericesci ; iar pentru cel născut 
sub regimul legii actuale prin actul sătti de nascere, in 
extract din registrele actelor stării civile legalizat de 
preşedintele Tribunalului de prima instanță. In caz de 

- Wpsă bine constatală a unor asemenea acte, se va aduce . 
un act de notorietate făcut conform arl. 33 şi 57 cod. 
civil. Martorii preveduţi în art. 57, cod. civil trebue 
să'şi facă declaraţiunile lor sub prestare de jurămînt, 
înaintea Tribunalului, sai a primarului comunei, pen- 
tru personele domiciliate în comunele ce nu suni -veşe- 
dințe de Tribunal. - | 
Nu este destul a se dovedi numai majoritatea; 

căci, se pâte un major să fie isbit de vre-o ' inca- 
pacitate juridică ; d'aceea, mai trebue să se presinte 
un certificat, atât din partea grefei tribunalului unde 
este domiciliat proprietarul cât şi din partea grefei 
tribunalului situaţiunii imobilului, prin care să se 
ateste că proprietarul nu este nici 'înterdis, nici DUS 
sub. consiliul judiciar şi nici există cerere de interdicere 
sai punere sub consiliul judiciar. | Ia 

Pe lângă acestea, cel ce cere un împrumut la Cre- 
dit mai este dator să arate daca este căsătorit sati 
nu ; daca, fiind căsătorit, s'a încheiat sai nu vre-un 
contract de căsătorie ; daca căsătoria s'a desfiinţat, 
să probeze prin ce mod ea sa desfăcut. 

Se scie că starea civilă a unei persone pâte să în- 

riurâscă atât asupra capacităţii sale cât şi asupra” 
stării juridice a bunurilor sale.' Şi în adevăr, o fe- 
meie. majoră şi neishită de vre-o incapacitate juri- 
dică, înceteză d'a mai fi capabilă de îndată ce sa 

14
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căsătorit; căci, ea nu se mai  păte- obliga prin. nici 

un act, fără consimţimintul şi autorisarea soţului său, 

“ apoi, bunurile sale, prin: regimul adoptat, pot să'şi 

“schimbe caracterul ce aveai dinaintea căsătoriei, 

pot deveni inalienabile în tot sai în parte. 

Pentru bărbat, căsătoria pâte face ca bunurile sale 

să fie afectate de nisce sarcine: oculte cari să puie . 

- în pericol creanţele creditorilor cu cari el ar con- 

tracta. Acesta se întâmplă, mai ales, pentru cel că- 

sătorit cu fâie de-zestre sub regimul uneia din ve- 

"chile legi Calimach şi Caragea. După jurisprudența 

stabilită la noi, zestrea femeii acelui bărbat primeză, 

chiar fără nici o inscripţiune ipotecară, creanțele ce- 

“lor-l alți creditori posteriori 'căsătoriei. 

Desfacereă căsătoriei pote, de asemenea, să scoţă 

din patrimoniul 'soţilor o parte: din bunurile lor de 

cari nu mai pot dispune. Aşa, după art. 975 din co- 

dicele civil, în cas de despărţenie prin consimţimint. 

“mutual, jumătate din averea bărbatului şi jumătate 

din averea femeii este considerată ca deplină pro- 

prietate a copiilor născuţi din căsătorie, chiar din 
diua celei de întâii declaraţiuni de despărțenie. 

Până la revisuirea, din 1900, a codicelui de proce- 

dură civilă, cestiunea de a se sci dacă dreptul acordat 

” copiilorprin art: 285 cod. civil în-averea părinţilor lor, 

" divorțaţi prin consimţimintul mutual, se pote opune 
tertelor persâne chiar în. lipsă - de ori-ce transcrip- 

ţiune, a fost controversată în doctrină. Unii au 

susținut că transcripţiunea este necesară pentru ca 

„să pâtă copiii opune terţilor dreptul lor. Alţii ai pre- 

tins că dreptul copiilor este oposabil tuturor, fără 

nici un alt mijloc de publicitate de cât, ce. prevădui 

-de articolul din legea care le conferă acel drept. La 
noi, mal ales, nu:se putea, credem, admite: acest 

altim sistem, » fără a se nesocoti principiile dreptului
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“mosiru în .materie de publicitate: a mutaţiunilor. pro- . : 
prietăţilor imobiliare şi fără a se viola articolele ca- 
4egorice cari o reglementeză şi. anume: art. 1.817, 
1.819 şi 1.820 cod. civil şi art. 721,792 şi 723 cod. 
de procedură civilă. Cu tâte acestea, înalta n6stră 

„Curte de Casaţie şi Justiţie prin decisiunea sa cu 
No.. 955 din 15 Februarie 1882 a statuat că dreptul 

copiilor este oposabil terţilor, chiar în lipsă de ori-ce 
transcripţiune. 

După revisuirea codului de procedură civilă. art. 7 
--al s6u, în aliniatul 7, cere transcrierea ae ut CO-= 
piilor în averea părinţilor lor. divorţaţi prin consim- 
ţimiîntal mutual. 

Consideraţiunile expuse până aici impun, Societăţii 
-Creditului Funciar datoria d'a cere, acelor cari vor 
să contracteze un împrumut cn dânsa, să dovede că 
în mod lămurit starea lor civilă. . - 

Daca proprietarul est+ căsălorit trebue să aducă ac- 
dul-de cununie şi contractul de căsălorie, daca . asrme- 
nea contract s'a încheiat. 
„Pentru cei căsătoriţi sub regimul actualei legi ci- 

vile, existenţa sau neexistenţa unui contract de că 

sătorie se pote dovedi cu actul de căsătorie în care 
după art. 62 al. X. C. C. se consemnâză :declaraţiu- 
nea părţilor că aă făcut saii nu contract de căsătorie 
„Pentru cei căşăloriți sub regimul vechilor legi Cali- 

anach: şi Caragea proba nesistenței contractului de :că- 

_sătoriă se va face cu certificate eliberate, atâl de grefa 
" Tribunalaluă în. circumscripția căruia sa celebrat cu- 
-nunia, cât şi de acea a tr ibunaluluă situațiuniă îmobi= 
Jului, prin care să se ateste că, cu un “an înainte de 
celebrarea căsătoriei, —constală prin actul de cununie 
adus :de proprielar—și până la finele anului: 1865 nu 

sa depus spre legalisare nici sa legalizat vre-o foie de 
zestre pe numele personei proprielarului. Un asemenea 
certificat seva mai aduce,pentru cei de dincocă de Milcov,
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de la ministerul justiţiei; iar pentru. cei de. dincolo de 

Milcov, :de la Archiva Statului din Iaşi; dar dela a: 

ceste din urină autorităţi numa pentru aniă coprinşă 

între anul dinaintea cununiei şi anul 1865. 

“ Daca cel:ce cere imprumutul este văduv saii a mai 
fost odată căsătorit, catăisă 'dovedâscă în ce mod 
s'a desfăcut căsătoria : prin . mortea soţiei sau prin 
despărțenie. :: : ” 

Daca căsătoria s'a desființat prin morle seva aduce: 

actul de deces alsoției, un'estraci de pe registrele stăriă 

civile; legalizat de președintele “Tribunalului şi dovadă. 
legală de achitarea zestrei: primită. Neesistenţa vre-unei 
foi doiale se va stabili prin mijlocele mai sus arătate- 

In cas când. căsătoria s'a desfăcut prin despărțe- 
nie, importă a se sci nu: numai că divorţul s'a pro- 
nunţat de. justiţie în mod: definitiv, dar: şi că hotă- 
rirea definitivă s'a inscris în registrele oficerului stărik 
civile în termenele prevădute de art.:946 şi 241 cod. 
civ., în ce priveşte 'despărțenia pentru causă deter: 
minată şi de art. 276 cod. civ. combinat cu art. 270 
şi următorii: din acelaş codice, pentru despărțenia 

prin consimţimînt: mutual. 
“Neindeplinirea unor asemenea formalităţi, se scie, 

că atrage. după sine, de drept, nulitatea hotăririi. 
Amintim aci că, în divorţul pentru causă determi- 

nată, părţile nu pot să renunţe laapelîn mod formal. 
Pentru: a se dovedi, dar, că s'a desfăcut definitiv 

căsătoria, se va aduce, în copii legalisate : atât sen-. 

tința Tribunalului cât şi decisiunile Curţilor de Apel 
şi de Casaţie, daca sentința “Tribunalului wa remas 
definitivă; dovadă de epoca când sa îmiuânat părților 

hotărîrea rămasă definitivă; procesul verbal. al 'oficeru= 
„„. luă stării civile, în registrele căruia sa trecut actul de, 

căsătorie, 'constatător ' de presintarea de către: părță 
„Spre: înscriere, d hotărîrii “de despărţenie ;— certificatul.
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“aceluiaș oficer. al stării civile, prin care să se ateste că, 
hotărirea de despărţenie s'a înscris conform legii. 

Se va aduce, asemenea, probă legală de achitarea. 
zestrei primită de proprietar, daca ea'a fost constituită, 
sub regimul vechilor legi Calimach şi Caragea, saă 
dacă a fost Iată, înscripțiune ipotecară pentru asigu- 
Tiurea ej.  .. | : Ni 

Dacă despărțenia a avut loc prin consimţimint mu- 
tual, se vor aduce şi actele prevădute de. art. 958 şi 
259 cod. civil. | ! 

- O dată constatate capacitatea şi starea civilă, mai 
trebue ca proprietarul, daca este comerciant, să aducă 
de la Tribunalul, de comerciă, în jurisdicțiunea căruia 
îşi are principalul săi, stabiliment comercial, un cerlifi- 
cat prin care să se ateste că, în timp de trei ani, cal- 
culați până în momentul eliberării certificatului, . m 
“i sa protestat nici o poliţă și mici s'a făcut vre-o. ce- 
vere de declararea luă în faliment. . 
o Acestă constatare este necesară, pentru,că, după 
art. 722 cod. de comercii, imprumutarea se presumă 

„ca făcută în frauda creditorilor şi, în lipsă de probă 
-contrarie, se anuleză faţă cu massa creditorilor ipoteca 
constituită de comerciant în "urma datei încetării 
plăţilor; şi acestă încetare de plată, pote să fie fixată 
de Tribunal, în virtutea art. 717 din acelaş cod, cu 
trei ani îndărăt. * | : ” 
"La realisarea împrumutului acordat de Societate, 
vom vedea că proprietarul comerciant, e dator să 

mai aducă un certifiicat care să conţie aceleaşi ates- 
tări, însă numal,de la data eliberării primului certi- 
„ficat şi până la di. | 

Acum, ne rămâne să arătam ce .formalităţi sunt 
de îndeplinit pentru incapabilil ale căror bunuri. se 
oferă ca ipotecă Societăţii.
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90 Incapabilit. 

După legea nâstră civilă, sunt incapabili din cauza. 

virstei, din causa unei infirmităţi a minţii Şi din 

causa măritişului. 

Vom incepe cu prima serie de incapabili. 

a) Minorii. 

Minorii trebue să fie representaţi de tutore lor. 

Acela, dar, :care va cere un imprumut pe sâma unor 

minori este dator să dovedescă calitatea lui de tutor. 

Atât însă nu este destul; el mai are nevoie săfie 
autorisat de consiliul de familie al minorilor printr'un 

avis aprobat de Tribunalul domiciliului. ininoritor, 

conform art. 402 C. C. 
„Pentru ca un asemenea avis să fie valabil trebue 
să fie dat de un consilii de familie legalmente cons- 
titait. Un consilii de familie compus alt-fel de cum 
prescrie art 337—360 cod. civil ar fi r&ui constituit 

şi actele făcute de tutor, cu avisul unui asemenea. 

consilii de fumilie, se pot ataca în nulitate. Există,. 
„în acest sens, o hotărirea Curţil de Apel din Bucu- 
„reşti secţia II din 30 Martie 1883. De aceea, tutorele 
va trebui. să aducă, în copie legalisală, jurnalul Tri- 
bunalului prin. care: s'a - constituil consiliul de familie 
al minorilor în numele cărora cere imprumulul. NE 

Articolul 401 din codu! civil nu autorisă ipoteca- 

rea bunurilor imobiliare ale minorilor de cât .peutru 

causă de mare nevoie sau de un: folos invederat. 

- Dacă, dar, consiliul de! familie imputernicesce “pe 

tutore să contracteze în numele minorilor un impru- 

mut ipotecar, pentru o causă de mare nevoie, cum 

„ar i, de exemplu, plata unei datorii oner6se şi exi- 

gibile, avisul s&i va trebui: | 
. - ,
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10 Să constate în ce consistă acea mare nevoie. 
90 Să constate, după o socotilă în scurt înfăţișălă de 

tutore şi pe care o va confirma și -densul, că lucrurile 
mișcălore şi veniturile sunt neîndestulălăre pentru a 
face faţă. la marea nevoie ce ai minorii. | a 

30 Să constate avantagiul unui împrumut la Credi- 
tul. Funciar unde capitalul se plătesce pe nesimţile de 

de odată cu dobânda printr'o anuitate care nu întrece 
cu mult dobânda legală. a | 
„40 Să arate pe ce termen trebue contractat împru- 

mutul, avându-se în vedere că, cu cât anii împrumu- 
tului vor fi mai îndelungaţi cu atât anuilatea de plătit 
va fi mai mică şi prin urmare mai avantagidsă pen- 

tru înînoră. 
50 Să fizeze cifra împrumutului în scrisură funciare 

valore nominală, arătând că acea valdre nominală este 
necesară peniru « se procura suma efectivă de care 

minorii ai nevoe; avându-se îia vedere reținerile ce lre- 

buesc făcute de Societate şi cele-talie cheltueli ale îm- 

prumautului constatate prinb”un certificat eliberat de 

societate. | ” Da : 

Go Dacă minorii ai mai multe bunuri imobiliare 

să se arate care este avantagiul pentru minori, du se 

ipoteca de preferință imobilul ce se va specifica... 

70 In disposiliv să se autorise' tutorele ca, personal 

sati prin anandatur cu procură autentică şi: specială, | 

să contracteze pentru minori (al căror nume trebuie 

arătat) cu Prima Societate de Credit Funciar Român 

din Bucuresci, un împrumut de lei. . . valdre nominală 

în scrisură funciare 5/, pă termen de. . . dnă, cut con- 

dițiunile şi anuilăţile "prevădute în legea, stalutele și 

regulamentele Creditului Punciar; şi pentru garanta- 

rea acelei sume, dimpreună cu dobânda, 'cheltuelă și 

alte accesorii să ufecteze şi să ipoleceze moşia minori 

lor mumită. .. cu oră ce alle trupuri şi denumiri ar 

mai fi avend, situală în comuna. . . plasa. . - judeţul...
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Din produsul negociării acelor scrisuri funciare 

după luarea de către Societate a capitalului social, să 
se încaseze de societate reținerile cuvenite ei după lege, 
statulele şi regulamentele stle, taxa de înregistrare a 
împrumutului şi cele-Valte cheltuelă făcute de dânsa; 
dar restul să se întrebuințeze în satisfacerea nevoieă 
pentru care împrumutul a fost autorisal. Rămâind vre- 
un escedeni să se depue la Casa de Depuneri și Con- 

„Semnațiună pe numele minorilor. . 
Daca imprumutul ipotecar se autoriză de consiliul 

de familie pentru un folos învederat al minorilor, 
avisul s6ă va trebui să constate bine şi detaliat în 
ce consistă acel folos pentru minori şi să coprindă 
tote cele notate mai sus de noi, sub numerile %, 
31, 49, 50, G* şi 70, . | 

Ori-ce avis al consiliului de familie trebue dat de 
cel puţin cinci membrii. Aceştia, după cum se scie, 
pot fi represintaţi prin procuratori anume Şi îna- 
dins rinduiţi pentru cestiunea asupra căreia au să'şi 
dea'avisul ; dar un procurator nu „pOle' represinta 
de cât pe un singur membru. | 

De odată cu avisul consiliului de familie și o0molo- 
garea Tribunalului pe care tutorele trebue să le aducă, 
în copii legalisate, el va presinta tot în copii legalisate 
şi procurele meimbrilor.din consiliul de familie cari ai 
fost represintață prin mandalari. 
„Tatăl, în timpul căsătoriei, fiind administrator le- 
al al averei personale a copilului săi minor, când 

va voi să ipoteceze bunurile imobiliare ale acestuia, 
va fi dator să îndeplinâscă aceleaşi formalităţi ca şi 
tutorele şi prin urmare cată să aducă aceleaşi acte, 

„Când se va presenta cu o cerere de imprumut la 
Credit, în numele minorului săi fii. N
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b) Minorii emancipaţi 

Minorul emancipat, fiind cu totul asimilat minoru- 
lui neemancipat. când este vorba de a contracta un 
împrumut ipotecar, este supus .la aceleaşi condițiuni 
şi forme cari sunt cerute pentru minorul sub tutelă, 
cu singura diferenţă că pentru acest din urmă tu- 
torele contractăză, pe când minorele emancipat con- 
iractâză el însuşi cu asistenţa curatorului său. 

_ Ceea ce trebuie. să dovedâscă, mai întâiu, minorele 
emancipat care voesce să contracteze un împrumut, 
este emanciparea lui. 

Daca este emancipat în virtutea art, 492 codul ci- 
vil, cată să aducă, în copii legalisate: 
"Actul săi, de nascere, declaraţia făcută de tatăl sati 

muma sa la tribunal, încheierea tribunalului prin care 
s'a luat act de acea declaraţie de emancipare, publica- 

ia prevedută de ultimul aliniat al citatului articol. 

Cei emancipaţi, conform art. 493 şi 424 din cod. 
civil., pe lângă actul de nascere, vor trebui să mai 

presinte, în. copii legalisate : deliberațiunea consiliu- 

lui de familie şi declaraţiunea ce tribunalul dimpreună 

cu consiliul de familie va fi făcut în acelaş act că mi- . 

" morele este emancipat, precum şi publicaţia providulă 

de ultimul aliniat al art. 423 C. C. 

„Atât cel emancipat în virtutea art. 492 C. C. cât 

şi cei emancipaţi conform art. 423 şi 424 din acelaş 

codice vor trebui să mai aducă, în. copii legalisate: : 

încheierea - tribunalului pri în care s'a numil consiliul de 

familie, avisul acelui consilii, pentru. numirea curalo- 

reluă cerut de art. 426 din cod. civ , certificatul gre- 

fei tribunalului că emanciparea nu s'a revocal.. 

Minorele emancipat.:prin . căsătorie. este ţinut să 

producă, în copii legalisate : aclul săi de nascere, ac- 

tul de căsătorie, încheierea. tribunalului prin care s'a
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numit consiliul de familie ș şi avisul acelui consilii, pen- 

tru numirea curatorelui. 

In ce privesce pe min6rea . emancipată prin căsă- 
torie nu este trebuinţă de un avis al consiliului de. 

familie pentru numirea unui curator, de 6re-ce, după 

lege, soțul său are l6te dreptiările şi datoriile impuse 

curatorului. Ea, dar..n'are nevoe să presinte de cât: 
aclul săi de nascere, aclul dă căsălorie şi aclul de na- 
scere al soţului ei. 
„Până aici am notat actele ce trebuesc aduse pentru 

constatarea calității de emancipat. Ne r&mâne,-acum, 

să arătăm ce formalităţi sunt de îndeplinit pentru 
minorii emancipaţi cari voesce să contracteze un im- 
prumut ipotecar. 

Acei ce ai. dobândit emancipaţiunea fie expresă, 
fie tacită saii legală, pe lângă asistenţa curatorului 

mai au nevoe de avisul consiliului de familie omo- 
logat de Tribunalul domiciliului lor, după ascultarea 
-procurorului, conform art.: 429 C. c. Prin urmare, 

pe lângă actele. ce-am arătat mai sus că ei trebue 
să presinte pentru constatarea emancipării lor, mai 
sunt: datori să aducă, în copii legalisate ; ; avisul con- 

siliului de familie: prin care. se autorii iză împr umutul 

tot in condiţiunile cerule pentru. minorii de sub tulelă 
şi jurnalul. Tribunalului prin care s'a confirmat acel 
auis, ascultându-se procuror ul. 

Minorea emancipată prin căsătorie, care ar oferi 
ca ipotecă un bun -zestral pentru garantarea împru- 
mutalui cerut, va mai avea nevoe şi de autorisaţia 
justiţiei dată în contormitare cu art. 1953 cod. civil, 
in forma şi pentru casurile pe cari le vom examina 
când vom arăta formalităţile de indeplinit peniru 
contractarea de către o femeiă măritată a unul im- 
prumut cu ipotecă un bun dotal. 

Minorul comerciant, de ori-ce sex, care a inde: 
plinit tote formalităţile cerute de art. 10 din codul:
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de comerciii pentru a face comercii n'are necesitate 
de nici o autorisare ca să contracteze un împrumut 
ipotecar, socotindu-se ca un major pentru faptele 
câte privesc la comerciul săi. 
El.trebue, însă, să aducă, în copii legalisate, lole 

actele prevădaute în 'art. 10 din codul comercial, pentru 

« dovedi că sai, îndeplini, întocmai, cerinţele acelui 
articol; şi tot de odată, să constate că împrumutul ce 

voesce să contracteze este privitor la comerciul său.. 

Pe 'lângă acestea, 'mai cată să presinte şi certifica- 
tul grefei Tribunalului, în jurisdicțiunea căruia -își are 

principalul săi stabiliment comercial, prin care să: se 

constate că aulorisația d'a face comerciii nai i sa revo- 

cat şi că wure mică o poliţă protestală din ziua în care 

a început comerciul și pînă în momentul eliberării certi- 

ficatul. . a 

'c) Interzișii. 

“Când se cere un îinprumut în numele unui inter- 

zis trebuie să se stabilescă, inainte de tâte, că inter. 

dictiunea s'a pronunţat definitiv şi cu tote formele 

- ceruie de lege. Pentru acesta este necesar să se pre- 

zinte, în copii legalisate, urmăldrele :. 

10 Hotărîrea Tribunalului domiciliuluă înterdisuluă 

prin “are sa pronunțat. înlerdicțiunea, dovadă de pre- 

“darea. acelei hotărâri "şi, în cas când ea ar fi rămas 

definitivă, se va aduce atât certificatul: grefii Curţii de 

- apel, în resortul căreia se va afla acel Tribunal, „CON- 

'statator că nu sa făcut apel în termenul 'legal, cât şi 

certificatul Grefei Tribunalului prin care să se ateste: 

că holărirea s'a înscris în registru și sa afișat în sala 

audienței, în termenul fixat de ari. 447 C. C.; seva 

mai aduce, asemenea 'și : Monilorul în care ea Sa pu- 

"Blicat. - * 

00 In cas de apelațiune contră holăririi primei în--
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stanțe, trebuesc presintale: hotărîrea Curţei de Apel, 
.. dovada de predarea, ei, certificatul grefei constatălor că 

hotărtrea sa înscris în registru și sa afișat în săla de 
» audienţă în termenul prevădut . de ari. 4&1 0. C, Mo- 

nitorul în care ea sa publicat şi. certificatul grefei 
Curţei de Casaţie constatător că, nu sa făcul recurs 

contra acelei hotăriri. Se 
30 Incheierea Tribunalului prin care sa numit mnem- 

briă consiliului de familie și avisul aceluă consilii, pen- 
tru alegerea tutorelui înterdisului,. dimpreună cu jur- 
nalul Tribunalului de confirmarea. acelui avis. N 

Odată constatată starea de interdicţiune,. tutorele 
care cere un împrumut ipotecar în numele interdi- 
sului, mai are nevoe'să dovedescă că are autorisa- 
rea cerută de lege pentru acesta; de acea va trebui 
să producă, în copii legalizate, atât avisul consiliuluă 
de fumilie dat pentru vre-unul din casurile prevădule 
de ari. 401 0. C. şi făcut în aceleași condițiuni cacele 
arălate mai sus pentru minori, cât și jurnalul Tribu- 
nalului prin care sa confirmat acel avis, după ascul- 
tarea procurorului. | 

Cel pus sub consiliul judiciar, ca să . contracteze 
un împrumut ipotecar, mare nevoe de cât de asis-- 
tenţa consiliului s&ă: Pentru a se sci, însă, dacă acel 
consiliu a fost bine şi definitiv numit. este necesar 
a se presinta, tot în copii legalisate : . 1* Hotărirea tribunalului domiciliului , celui pus 
sub consiliul judiciar prin care i s'a orânduit consi- 
iul, dovadă de predarea acelei hotăriri; şi, în casca | 
ea să fi r&mas definitivă, certificatul -grefei Curţii de 
Apel, în resortul căreia cade tribunalul, constatator 
că nu sa făcut apel.contra acelei hotăriri precum şi 
dovada de publicarea el. | | 

Notăm aci că, disposiţiunile. legii privitore atât la 
rânduirea. consiliului judiciar cât şi la interdicţie 
fiind de ordine publică, părţile nu pot renunța
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„formal la apel nici a se desista de la un apel vâla= 
bil făcut ; pot, insă, renunţa în mod tacit de' la apel, 
nefăcându- l în. termenul legal. 

20 In cas de apel, trebue adusă hotărirea Curţii 
de Apel, dovada de predarea şi publicarea ei, pre=' 
cum şi certificatul Curţii de Casaţie că nu s'a făcut 
recurs. 

b) Femeia măritată 

„_ Femeia măritată va presinta actul sei “de "căsătorie 

şi contractul de căsătorie. 
Neesistenţa contractului de căsătorie se va con- 

stata cu aceleaşi mijlâce cu care am arătat mai sus 
că trebue să dovedâscă 'majarul starea lui civilă. 

Pentru a ipoteca, chiar un bun parafernal, femeia 
măritată are nevoie de consimţimintul şi autorisarea 

soțului său. 
Asemenea autorisare o pâte da soţul prin insuşi 

actul de împramutare încheiat de soţia sa, daca con- 

cură şi el la facerea actului şi-l semneză. . 

In cas contrarii; se vă aduce de femeie, înainte de . 

încheierea actului de înprumutare, auiorisarea sopului. 

specială și autentică 1). 

Daca bărbatul refusă soţiei acestă autorisare, sait 

este în neputinţă d'a o da din causăcă este minor, 

sai interdis sai absent, sau isbit de o pedepsă aflic- 

tivă ori infamantă, femeia va'trebui să aibă autori-! 

sarea specială a tribunalului domiciliului soţilor. 

In hotărîrea de autorisare a tribunalului 'se va: con- 

stata ca sa indeplinit, pentru casul care va fi 'silit pe - 

femeie să recurgă la autorisarea justiției, disposițiunea 

privilore la acel cs din titlul 1 V al cod. de procedură " 

1 A: se vedea la partea a III-a a acestei lucrări ;,Autorisarea 

soţului: pentru ipotecarea unui bun parafernal al soţiei.“ ” 
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civilă. In disposiliv.se va hotărî, . în mod limit, că 

| femeia este. autorisată a contracta un împrumut de la 

Prima Societate de 'Uredit Funciar român din Bucu- 

vescă, pentru anume sumă pe termenul ce va crede de 

"cuviință şi în condițiunile prevedute în legea, statutele 
şi regulamentele Creditului Funciar şi cau ipolecă mo- 

şia sa parafernală, care trebuie bine denumilă şi spe- . 

cificată prin arătarea siluațiunei sale, cu dreptul de a 

îndeplini ori-ce formalitate sar cere pentru autentifi- 

carea, înscripțiunea şi realisarea acelui îmupraumart și 

cu facultatea d'a : delega  şi.. allei persone, ce va alege, 

Zile sai parte . din drepturile: ce îi sati acorăai „Drin 
acea aatorisasre.. ! 

Pentru mindrea măritată am. arătat. mai sus, vor: 
bind. despre minorii emancipaţi prin. căsătorie, ce 
formalităţi sunt de îndeplinit. | - 

Femeia măritată comerciantă pâte. să ipoteceze bu- 
uurile sele parafernali fira autorisarea so! tului, dacă 
împrumutul ipotecar îl contracteză.. în interesul co- 
merciului săi. Are nevoie, insă, să dovedescă că a în- 
deplinit formalităţile cerute de art. 15 din codul de 

„comercii. Notăm. aci că, avându se în: vedere greu- 
tatea de a se stabili in mod neindoios consimţimin - 
tul tacit al. bărbatului. la esercitarea comerciului de 
către soţia sa, se cere autorisarea înscrisă a soţului 

transcrisă, - afişată şi - publicată. “conform. art. 10 din 
C. com. 
“Pe lângă acâszta, femeia măritată comerdiantă tre- 

bue' să constate că împrumutul ce voesce să contrac: 
teze este privitor la comerciul săi, și să aducă cerlifi- 
calul grefei . Tribunalului, în. resortul căruia își are 

- principalul. să&ă “stabiliment „comercial, constatălor că 
aulorisarea d'a face. comerciă, nu i sa revocat şi: că ut 

î sa protestat mici o Poliță cu trei ană înapoi. 
In condiţiunile până aici expuse . femeia măritată 

pote ipoteca bunurile. sele parafernali, afară numa!
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dacă prin contractul de căsătorie nu se va fi “stipu- 
lat 6re-cari clause:saii condițiuni cari-să modifice 
drepturile femeiei asupra bunurilor s€le proprii. 

In asemenea cas vor trebui observate şi îndepli- 

mite şi cele stipulate prin contractul de. căsătorie. 

Pentru bunurile dotali, se scie că femeia nu le 

pote nici vinde nici ipoteca de cât în casurile şi cu 

formalităţile cerute de “lege. Acele casuri şi forma- . 

lităţi trebuiesc observate, nu numai pentru: bunurile 

«constituite prin actul dotal dar şi pentru ori-ce bu- 

nuri dobândite de femeiă după căsătorie, dacă prin. 

:contractul de căsătorie s'a stipulat ca să fie dofali 

şi bunurile viitore ale femeiei.. 

Dupa ce lege însă trebuesce examinată . Jegalitatea 

casurilor cari permit ipotecarea unui bun dotal? 

“Noi credem că legea sub imperiul căreia s'a con- 

tractat căsătoria trebuie luată în considerare, căci 

“pe ea ai avut'o în vedere “părțile când ai contrac- 

tat, 'regimul dotal guvernat: de acea lege Pai :adop- 

tat ; şi se scie că convenţiunile matrimoniali odată 

stabilite nu se mai pot schimba. 

Prin urmare, autorisared d'a ipoteca un bun dotal, 

“4n cât se atinge de disposiţiunile de fond, va trebui 

dală:cu observarea: prescripţiunilor legii-sub -regimul' 

căreia s'a contractat căsătoria ; şi, numai disposiţiu- 

mile de formă şi de procedură vor fi acelea cari sunt 

“prescrise de codicele actual. 

Aşa, aacă o femeie înzestrată sub regimul legii Ca- 

ragea voesce să ipoteceze un bun zestral,-ea nupote . 

(i autorizată de. justiţie a face acâsta de cât numai - 

pentru casurile escepţionali prevăqute în acea lege. 

Legea Căragea permitea înstrăinarea şi ipotecarea 

n vre-o câte va casuri enumerate în artico- 

jele 33, 34 şi 35 din partea II], cap. XVI 'şi cari erai: 

10 Când bărbatul: cu scirea judecății substituia un 

alt lucru: în Jocul celui dotal.
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95 Când femeia vrea să desrobescă pe bărbat, să-l. 
scoţă de la închisre sau să "1 vie în ajutor pentru 
a se căuta'de o bolă. 

3% Când trebuia să facă aceleaşi pentru copilul să 
4 Când voia şă mărite vre-o fată a sa. 
3 Când lucrul de zestre îi era de puţin folos şi 

voia să'şi procure un'âlt lucru mai avantagios - 
In tote aceste 'casuri femeia trebuia să aibă prea- 

labilul consimţimint al bărbatului săi şi autorisarea 
justiției. i | a 

In casul d'intâii nu putea fi vorba de ipotecare; 
căci în acel cas se opera un schimb. Şi în adevăr, 
art. 33 da drept bărbatului a pune; cu scirea jude- 
căţii, alt. ceva în locul zestrei de acelaş preț şi atunci 
imobilul care era dotal, devenind “proprietatea băr- 
batului, acesta putea dispune de dânsul cum voia, 
r&mânând  dotal 'acea ce dedese în locul zestrei. 
„Acestă substituţiune de lucruri era un adevărat. 
schimb, numit andipricon. Pentru constituirea lui se 
„cerea autorisarea justiţiei, 'dată după o preţuire atât. 
a imobilului, dotal -cât şi a aceluia care trebuia să-l 

„ înlocuiască pentru ase constăta că sunt de aceiaşi | 
„Valore. Despre: arest schimb trebuia făcută men- 
țiune atât în actul dotal cât şi pe marginea registru- 
lui unde era trecut actul dotal;; mai trebuia încuno: 
sciinţat şi Departamentul dreptăţii pentru ca acesta 
să-l trecă în condica de adeveriri de foi de zestre. 

Un drept aprâpe analog se da bărbatului şi de le- 
gea Calimach prin $'1.643 care îl autorisa să prefacă 
zestrea din fond în bani, daca era vederat spre folo- 
sul femeiei Şi cu învoirea ei: In asemenea cas, actul 
vinderii nu se întăriă până ce maj. întâiă. nu se fă- 
cea legiuită siguranță în averea mişcătâre saii a în- 
suşi bărbatului, său în a aceluia care ar fi garantat 
pentru densul.. Averea dată -ast fel în garanţie era 

" Supusă ca un amanet ce nu se putea instrăina spre
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a servi de despăgubire femeiei ; şi, în acest scop se. şi publica garanţia prin foi spre obştescă sciinţă, 
Afară de casul de alienabilitatea zestrei prevădut în citatul ari. 1.643, mai exista în „legea lui Cali-: 

mach la $ 1.641 şi alte casuri cari autorisaă înstrâi- 
narea şi ipotecarea zestrei Şi cari erai următârele : 

10 Pentru ca femeia să-şi plătescă insăşI ale ei 
datorii. - 

20 Pentru ca.să cumpere moşii aducătăre de mai 
bun venit, şi 

20 Ca: să hrănâscă pe copiii el. de la alt bărbat, pe . 
- Părinţii, fraţii şi surorile ei, dacă nu aveai cele tre- 
buinci6se pentru traiul vieței, sau să rescumpere pe 
aceştia sai alte rudenii ale ei din robie, sai să'i 
scâtă din mâna tălharilor saă din inchisore. 

O lemeiă, dar, măritată sub regimul dotal în tim- 
pul legii Calimach, voind să contracteze astădi un 
împrumut ipotetar, va. trebui să aibă autorisarea jus- 
tiţiei numai pentru casurile. de alienarea dotei pre-: 
vedute în acea lege. 

Casurile de alienabilitatea dotei prescrise. de legea 
civilă actuală nu se pot aplica de cât pentru dotele 
constituite sub imperiul ei. 
„Amintim aci. că, atât în legile. vechi Caragea si Câ- 
limach cât şi în legea actuală, casurile de alienabili- 
tate şi ipotecare a imobilului dotal, fiind excepţiuni la 
regula generală a inalienabilităţii dotei, ele trebuiesc 
interpretate în sens restrictif, neputend a se întinde 
peste cercul în care le-a mărginit legiuitorul. 
"După actuala nâstră lege civilă sunt maj multe ca- 

suri pentru cari femeia pote fi autorisată să alieneze 
dota sa imobiliară. 

In unele, casuri instrăiharea nu se , pote face. "ds 
cât cu autorișaţia soțului, saii dacă acesta refusă, cu 
permisiunea justiţiei. (Art. 1950, 1952 C. C.)
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Pentru alte: casuri se cere, neapărat, autorisaţia 

justiţiei. (Art. 1933 C: G.) Sa 

In' casurile in: cari bărbatul sai justiția ati dreptul 

d'a autorisa instrăinarea unui imobil dotal, pot ase- 

mensa autorisa pe femeiă să contracteze. şi un im- 

prumut cu constituire de ipotecă asupra imobilului. 

dotal. e A 

Dacă femeia, pentru contractarea unui împrumut 

ipotecar va voi să orinduiască un mandatar, va tre- 

pui şi pentru acâsta să aibă o autorisare specială. 

Vom examina, mai întâiă, casurile în :cari femeia 

pâte înstrăina şi prin urmare ipoteca imobilul dotal 

cu autorisarea bărbatului, sai, în cas de retus dir 

partea acestuia, cu permisiunea “justiţiei. Aceste ca- 

-suri notate în art. 1250 G. G. sunt. 'urimătoarele : 

10 Pentru căpătuirea copiilor săi, dintr'o căsătorie 

anterioară. i 

20 Pentru căpătuirea copiilor “comuni ambilor soți. 

Prin cuvintul de căpătuire se scie că legiuitorul a 

voit să înţeleagă tot ce tinde a asigura copilului mij- 

l6ce proprii de esistenţă, a'i face o posiţiune în s0- 

„cietate, precum, de esemplu, pentru a'i da mijloce 

să'şi dobândescă o profesiune, pentru a'] căsători, ele. 

- De şi în casurile'de - mai sus, prevădute de art. 

1950 C. 'C.; legea dă voie femeii să ipateceze un bun 

zestral numai cu autorisaţia soţului şi în cas de re- 

fus din partea acestuia cu permisiunea justiţiei, l0- 

tuşi, credeni că, pentru:a înlătura ori-ce contestaţiuni 

şi a se pune“la adăpost deori-ce pretenţiuni din par- 

tea femeei, este mai prudent ca esistenţa acelor. Câ- 
suri să fie constatată judecătoresce, nevoia pentru 

-femeiă da se împrumuta, pentru acele casuri, CU 

ipotecă un: bun zestral să fie recunoscută de justiție 
şi acâsta să dea autorisarea sa specială. 

Pe de altă parte, mai trebuie ca femeia să aibă şi 

autorisaţia specială a bărbatului dată prin actul de
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- împrumutare pe care trebue să'l semneze dimpreună cu soţia sa, declarând într'ensul.că înţelege a afecta 
Şi dreptul s&ă de folosinţă: asupra imobilului. ipote=- „cat.. Acestă măsură este dictată de art. 1951 (: C. 
care dispune că, atunci când. femeia înstrăineză o 
avere dotală cu permisiunea justiţiei, în cas de re-: 
fus de autorisare din partea . bărbatului, acesta con- 
servă de drept folosinţa lucrului înstrăinat. | 

„ Observăm aci că, dacă femeia a căpătuit deja pe 
copiii săi şi în angagiamentul contractat pentru a- 
"esta n'a declarat că se obligă cu zestrea sa, nu pâte 
fi în urmă autorizată pentru îndeplinirea acelui an- 
“gagiament să ipoteceze un bun zestral al săă, de 
-ore-ce se presupune că ea a înţeles a nu se obliga 
de cât cu bunurile s6le parafernali. Da 

Tot cu auturisarea soţului şi. în cas de refus din par- 
tea lui, cu permisiunea justiţiei femeia mai are drept, 
-după art. 1252 C.(., a înstrăina imobilul dotal când 
“instrăinarea lui este permisă prin contractul de că- 
-sătorie. a E 
 Clausa, însă, din contract, prin care se înlătură re- 
gula inalienabilităţii fondului zestral fiind o deroga- 

„iune la acestă regulă, trebue interpretată în sens 
restrictiv. Aşa, este în general admis in doctrină că 
“simpla declaraţiune. din contract că imobilul! dotal 
pote fi în-trăinat .nu dă şi facultatea d'al ipoteca. 
Prin urmare, dacă din disposiţiunile “contractului 
mar reeşi, în mod incontestabil, dreptul pentru fe- 
meie de a'şi ipoteca imobilul zestral, ea nu va putea 
face acâsta. i a 

Trecem acum la. casurile în cari. femeia pentru a 
ipoteca imobilul dotal are necesitate. nu numai de 
consimţimîntul soţului săi ci şi de autorizarea jus- 

“tiției. a RE 
“ “Acestă casuri enumerate în art. 1233 C.civil sunt:
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4. Peutru a scâte. de la inchisore pe bărbat sau pe 

femeiă. . E Aa î a 

- Aplicaţiunea acestui cas nu pote avea loc până nu 

se va pune în lucrare legea constringerii corporale. 

„9. Sprea procura alimente, familiei în casurile pre- 

vădute prin art.. 185, 187 şi 188 de la titlul despre 

căsătorie. . | i 

Prin «alimente» se înţelege nu numai alimentarea 

familiei ci şi întreţinerea ei, căutarea sănătăţii în cas 

de bâlă şi educaţiunea copiilor. 

3. Spre a plăti datoriele: femeiei sau ale celor ce 

ai constituit dota, când acele. datorii aii dată ante- 

ri6ră căsătoriei. , | i 

4. Spre a face reparaţiuni mari neapărate pentru 

conservarea imobilelor dotali. e 

Pentru imobilele rurale, acest din urmă cas va a: 

vea o mai. rară aplicaţie; şi, în adevăr, nu se va 

putea autorisa ipotecarea unei moşii “dotale de cât 

pentru reparaţiuni mari indispensabile numai la a- 

cele construcţiuni de pe densa cari ar forma prin- 

cipalul ei. venit, shii fără de cari s'ar deprecia cu 

mult venitul moşiei. n 
Observăm şaici că, dacă femeia dotală a contrac- 

tat deja un angajament, pentru vre-unul din casurile 

suscitate, fără să constitue ipotecă asupra bunurilor 

sâle dotali, cu formele cerute de .lege, ea nu mai 

“pote „fi în urmă autorizată pentru îndeplinirea acelui 

angejament să ipoteceze imobilul dotal. Motivul este 

“acelaşi pe care Pam arălat când am tăcut aceiași ob- 

servaţiune la casul de căpătuire de copii. 

Art. 1953 C. C, mai dispune 'că imobilul dotal 

_pâte, consimţind femeia, a se înstrăina cu permisiu- 

nea justiţiei şi după formele vindărilor publice, când 

„acel imobil se stăpânesce în indiviiune cu alţii Şi 

“este recunoscut că nu se pâte împărţi. 

4
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“În acest cas s'ar părea că nu pâte fi vorba de.ipo- 
” tecare ci numai de înstrăinare. - 

Cu tâte acestea, daca femeia a fost autorisată să 
concureze la licitaţia unui imobil dota! în indivisiune 
cu alţii şi s'a adjudecat întregul imobil asupra sa, 
ea pote să fie autorisată de justiţie” a se împrumuta, 
cu constituire de ipotecă acel imobil, spre a plăti 
prețul părţii ce nu-i aparţinea ; căci, acest împru- 
mut se face pentru eşire din individine, cas per- 
mis de lege. 

Espuserărn tte casurile în cari femeia, după 1e- 
gea actuală civilă, pote cu autorisaţia soţului saă a- 
cea a justiţiei, să ipoteceze imobilul dotal. | 

Se discută cestiunea d'a se şti dacă femeia, după 
ce a dobândit separaţiunea de patrimonii, mai este 
ținută a observa acele casuri şi mai are trebuinţă de 
autorisaţia justiţiei cerută de art. 1933 cod. civil. 

Unele instanţe judecătoreşti, intemeindu-se pe dis- 
posiţiunile art. 1265 C. C., aă statuat că femeia, care 
«a câştigat separaţiunea de patrimonii, pote instrăina 
şi prin urmare şi ipoteca imobilul dotal numai cu 
autorisaţia soţului şi fără a mai ţine semă de casu- 
rile în cari după lege imobilul dotal pote fi alienabil. 

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă, a decis că 
prin separaţiunea de patrimonii neschimbându-se de 
cât administrarea averei dotale, care din mâna băr- 
batului trece în aceea a femeiei, iar nu. şi caracterul 

dotei care continuă a nu fi alienabile de cât în ca- 
surile şi cu formalităţile prevă&dute :de lege, lemeia, 
<hiar după ce a câştigat separaţiunea de patrimonii, 

este ținută a observa acele casuri şi a indeplini acele 
formalităţi. 

Societatea Creditului Funciar s'a conformat tot-d'a. 
una acestei jurisprudenţe a Inaltei Curți. Ea. nici 

„odată n'a acordat un împrumut femeiei măritate, chiar 
separată de patrimonii, dacă n'a fost autorisată a con-
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_tracta acel imprumut, “cu. ipotecă un "ban. zestral, 

pentru un cas „prevăgut” de lege” şi cu "tormalităţile 

prescrise de ea. | 
De asemenea, ea a considerat ca: * neialabil actul 

prin. care sa cumpărat de bună voie un bun zestral 

de la o' femeiă separată de patrimonii şi : având numai 

consimţimântul soţulu ei; şi n'a primit ca ipotecă 

moşii pentru “cari s'a presintat asemenea titluri de 

proprietate. 

__ Prin-urmare, femeia, care a dobândit separaţiunea. 

de patrimonii şi voeşte să: contracteze un împramut 

cu “ipotecă un. bun zestral, trebue să fie autorisală. 

conform cu legea şi pentru unul din casurile prevă- 

dute de dânsa. 
Pentru femeia măritată sub regimul dâtal, atât în 

timpul legii actuale cât şi în acela al“ "vechilor legi 

Calimach şi Caragea, tribunalul competinte a dat au- 

torisaţia cerută de lege pentru ipotecarea unui bun 

” zestral este Tribunalul domiciliului “soţilor. 

In hotărirea sea de autorisare T ibunalul, după ce 

va, arăia că femeia s'a “presintat” în pensonă asistată şi 

“autorisată 'de soţul 'ei şi. va espune, obiectul cererii, va 

irebui să constate : 

"10 Că soţii “şi asi domiciliul intro tocalitate din. cir- 

““dionseripţăunea: “acelui Tribunal. 

90 Că î-s'a presiutat Tribunalului şi s a visat de din: 

'sui' ătăt actul de căsălorie cât şi contactul de căsălo- 

“rie prin care soții ai, “adoptat regimul: dotal, “arățân 

duse sub imperiul cărei legi sa constituit dota. 

| "30 Că, din „actele presinlate resultă că ambit soţi: sul 

majori. Dati 

„n Să constate existenţa, în fapt, a. casulii “pentru 

“care “se 'cere' autorisarea d'a se: contrăcia un imprimat 

“cui potecă ui bun zestral. Aşa: 

"0) Dacă; este vorba! de capătățiră: “de copil, ! "cun “de 
“6xermpla, pentru a' mărita o “fată, să“se arate că sa
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dovedit. cu acte legale,. cari trebuesc notate, în holă- 
rirea. de autorisare, că nici soţul nică soţia. n'au altă 

„avere pentru a constitui dota fiicei lor de cât moşia 
dotală pentru ipotecarea. căreia se. cere, autorisarea ; 

că s'au. presintat Tribunalului publicaţiunile de căsă- 
torie ale fetei şi contractul el de căsătorie autentifi- 
cat în regulă, prin care mama, constituitârea zestrei, 

s'a obligat:a o plăti. din .averea ei dotală. | 
.D): Daca autorisarea se cere pentru a procura. ali- 

menta. familiei, cum de exemplu; pentru a plăti chel- 

tuelele. necesarii educaţiei şi instrucției copiilor, se 

vor nota probele aduse: pentru a se..constala alât . 
numărul copiilor. pentru educaţia cărora se cer acele 

„cheltueli, cât şi în ce consistă acele cheltueli, pen- 
tru a se vedea că ele sunt necesarii şi neexagerate; 

se va arăta că s'a dovedit, cu” acte legali, că soţul 
n'are..nici o avere şi .nici un venit, cu care.să facă 
faţă. la acele cheltueli,. precum, asemenea, că femeia 

nare altă avere şi nici Venitul averii sale dotale nu 

este. suficient. 
a, c).. „Daca. femeia cere. autorisarea. da se. „imprumuta 

pentru a plăti dator iile sale 'sai ale celor ce î- aut Con- 

stituit dolă, se. va arăta în hotărirea de autorisare ce . 

acte. cu dată. certă s'ait “presentat tribunalului pentru 

ai. face convingerea că acele . datorii sunt anteridre 

căsătoriei şi exigibile, precum şi ce pericol.ar ame- 

nința averea femeiei. dacă ele nu: s'ar achita la timp; 

„se va nota asemenea, proba, legală ce s'a făcut pen- 

„tru.a:-se: constata că . acele . datorii . nu se pot plău 

din altă. avere -sai din, venitul averii dotale. 

” d) “Dacă autorisarea se cere pentru a face repara- 

țiuni mari. neaperate.. pentru conservarea . imobilului 

dotal,. inainte de a da: acea autorisare, tribunalul va 

trebui să numescă, experţi, cari sub prestare de ju-: 

rămint.să. constate, mai intâiă, în ce. consistă. ăcele 

reparaţiuni şi cât costă ele, după: un devis. detaliat;
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apoi, că acele reparaţiuni sunt absolut .indispensa- 
"bile şi nefacerea lor ar priva imobilul de venitul săi 
principal. După acea, făcând menţiune în hotărire de 
constatarea experţiior, tribunalul va arăta asemenea 

ce probe legali s'aii adus pentru a se dovedi că 
acele reparaţiuni nu se pot face de cât dintr'un îm- 
prumut cu ipotecă. acel imobil 

ec) Dacă autorisarea de imprumotare se cere de fe- 
meiă pentru a plăti partea dintr'un imobil posedat în 

îndivisiune şi care sa adjudecat asuprăi, în hotări- 
reu de autorisare se va arăta ce acte s'au presentat 

tribunalului pentru a se dovedi că imobilul l'a pose- 

dat femeia cu alţii în indivisiune, că el nu s'a putut 

comod partajea, că vindarea publică s'a făcut cu for- 
mele cerute de lege, că la licitaţie ea a fost autori- 

sală să concure şi ce sumă este obligată a plăti pen- 

tru partea celor-l-alţi .copărtaşi, ca adjudicatară a în- 

tregului imobil, precum şi că vindarea a rămas de- 
linitivă. Se va mai arăta, asemenea, că sa probat 

de femeiă că n'are altă avere, de cât acel imobil, 

pentru a plăti partea din preţ ce datoresce foştilor 

copărlaşi. 

Pentru ori-ce alt cas, in. line, fie din cele prevă- 

dute în vechile legi Calimach şi Caragea, fie din 
acelea prescrise de actuala lege civilă, va trebui să 
se constate în- mod serios şi după probe valabile că 
“acel cas există în realitate. 

59 Să se arate articolul sai articolele, din legea sub 
împeriul căruia s'a contractat căsătăria, aplicabile la 

casul pentru căre tribunalul dă autorisarea de impru- 
mutare. | 

00 Să se recundscă avantagiul pentru femeiă da se 
împrumuta la Societatea Creditului Funciar către care 

capitalul dalorit se plătesce “dimpreună cu dobânda, 
pe nesimţite în: mai mulţi ani, priuli”o anuitate care 
nu întrece cu mult dobânda legală.
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70 Să se esplice pentru ce femeia trebue să se im: 
prumute la Societatea (reditului Funciar cu o sumă 
mai mare de căt aceea de care are nevoie peniru sa- 

„isfacevea tvebuinţei care a provocat cererea de 'auto- 

visare. 
isplicaţiunea va fi facilă ; căci, este sciut că Societa- 

tea nu acordă imprumuturi în numerar ci în scrisuri 

funciare. Apoi, din suma acordată cu imprumut ea re- 

ține %/, pentru capitalul social şi /4%, pentru capitalul 

de rezervă. Pe lângă acestea, tot la realizarea impru- 

mutului mai sunt şi alte 'cheltueli pe cari împrumu- 

tatul trebue să le verse în casa Societăţei. Spre a-şi 

face o mai deplină convingere în acâstă privinţă, 

“Tribunalul va cere femeiei să prezinte un certificat, - 

din partea direcţiunei Societăţii, în care să se arate 

cu ce sumă, în scrisuri funciare valâre nominală, 

“trebue să se împrumute temeia pentru ca să-şi pro- 

cure banii .necesari. cu "cari: să-şi satisfacă trebuința 

pentru care a cerul autorizarea Wa contracta impru- 

mutul şi să plătâscă tote reținerile şi cheltuelile da- 

torite Societăţii. Intemeindu-se pe datele din acel cer- 

tiâcat, Tribunalul. va putea motiva, mai în cunoştinţă 

de cauză, hotărirea sa asupra acestui punct. 

30 Luându-se în considerare că banii imprumutaţi 

de femeiă, trebue să fie imprumutaţi pentru cazul 

pentru care se autoriză împrumutul şi, spre mai bună 

asigurare că ei nu vor servi-la alte cheltueli, să se 

dispue că banii ce vor vesulta din negociarea scrisuri- 

lor funciare, după ce se vor lua de Societate reţinerile 

'și plăţile ce î se vor datori, să .se depue de dânsa la 

Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, inaintăndu se re- 

cipisa Tribunalului pentru ca el să supravegheze în- 

trebuințavea banilor, remdind descărcală- de ori-ce răs- 

pundere, în această privinţă, Societatea Creditului 

Funciar, a 

9 In dispositivul hotărârei de autorisare 'să se



  

specifice bine -drepturile ce i-se dat femeiei Şi con- 
diţiunile în: cari ea trebue să. contracteze împrmutul 

“ipotăcar, hotărându-se : că este autorizată să. con- 
tracteze.cu Prima Societate de Credit: Funciar. Româw 
din Bucureşti un împrumut de o anime sumă, valore 
nominală în. scrisuri funciare, pe termenul ce va crede . 
de cuviinţă :şi în condițiunile legii, statutelor şi regu-= 
lamentele Creditului Funciar, şi pentru garantarea su- 
melo» de mai sus,. dimpreună cu dobânda, cheltueli şi 
alle accesorii să afecteze şi să, îpoteceze intrega sa moşie - 
dolală (a cărei numire trebue desemnată] cu ori-ce tru- | 
pui şi denumiri av mai [i având situată. în comuna. 
plasa. . judetul .. să facă ori-ce ucle şi-să in-: 
deplinească ori-ce formalităţi s'ar cere din 'maintea 
ori-căruă Tribunal. Din negocierea acelor scrisur! [un- 
ciare, pe care:poate s'o facă ori femeia ori Societatea, 

„Suma.ce va vesulta, după veţinerile şi plăţile cuvenite 
“Societăţii, să, se verse de. aceasta din urmă la Casa 
de depuneri şi: Consemnaţiuni, spre a serui la satis- 
facerea trebuinţei pentru care se autoriză împrumulul 

“(şi care lrebue anume desemnată] ; iar, reeipisa de de- 
punere să se înainteze Tribunalului spre a supraveghia 
iutrebuințarea banilor, remâind descărcată de „(rice .. 

-'văspundere,. în această privinţă, disa Societate. 
„Se va 'mai adăoga,. în fine, că femeia mai este au- 

torisală a delega totul sau părte din puterile dale ei 
“Drin acea. aulorisare oricărei persoane va alege. ...: 
"Dacă împrumutul ar fi autorisat ori pentru ca: să 
se achite datoriile temeiei. sau ale acelor ce aicon- 
stituit dotă, ori ca să se plătescă partea copărtaşilor 
dintr'un imobil stăpânit. în..indivisiune şi care sa 
adjudecat:-asupra femeii, nu mai este. -nevoe să se 
dispună că: suma necesară: în aceste -două -casuri să 
se. depue la Casa. de depuneri şi consemnaţiuni. şi 
recipisa să se înainteze 'Tribunalului. -Se va. hotăti 
ca -acele plăți să le facă d'a. dreptul Societatea, şi
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numai de va resulta vre-un escedent să se depue la 
_ Casa” de depuneri. Şi 'consemnaţiuni ' ca bani dotali, 

încredinţâhdu- se acea recipisă Tribunalului. 
Mai rămâne acum 'să esaminăm ce lege trebue ob- 

servată dacă bunul dotal oferit: ca ipotecă aparține. 

unei străine. - 

Se scie că tot ce se. referă la capacitatea pers6nei 

constitue statutul s&ii personal. Cu tâte acestea, în 

ce privesce proibiţiunea pentru femeia . măritată d'a 

aliena saă ipoteca bunul zestral, cestiunea este forte 

controversată în doctrină. Unii pretind că legea care 

declară fondul 'dotal inalienabil constitue un statut 

real, pentru că ea se referă la bunuri şi pe lângă 

acesta. ordinea publică ar fi interesată 'să se conser- 

veze zestrele. femeilor . măritate. Alţii” consideră re- 

gula inalienabilităţii fondului dotal ca un statut per- 

sonăl, "de oare-ce ea n'ar avea în vedere conservarea 

averii dotale a femeii, ci complectarea capacităţii sale. 

. Faţă cu acestă “controversă, cel mai. prudent | lucru 

eşte a se lua în considerare şi legea străinei şi le- 

gea ţărei n6stre, în acest sens, că după legea străinei 

casările de alienabilitate şi ipotecare a imobilului 

dotal vor fi mai restrânse şi garanţiile de ocrotirea 

zestrei mai mari, Tribunalul român va da străinel 

autorisarea sa, cu consimţimântul soţului, conform 

legii române, “observând insă şi garanţiile cerute de 

legea străinei şi numai pentru vVre-unul din casurile . 

“prevădute de acea lege, dacă ele Yor fi identice, cu 

cele permise de legea română. ti - 

Când străina: va fi domiciliată cu soţul ei în "Ro- 

mânia, Tribunalul domiciliului -lor îi va da cuvenita 

în cas: contrariu, “Tribunalul :competinte . 

pentru acesta nu pote fi. decât acela-al ultimului 

'domicilii ; saii, dâcă nici odată soţii n'a: avut do- 

"-miciliul în țâră, “Tribunalul situaţiunii imobilului care 

a: ipoteca va da autorisarea cerută de lege. 

-autorisare ; 

să-oferă e
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T6te regulile de mai sus privitore la ipotecarea 
unui bun zestral le reproduseii, pro memoria, din 
lucrarea mea de la anul 11889 intitulată: «Despre 
Societăţile de Credit Funciar» ; căci, acum, Prima 
Societate de Credit Funciar Romăn din Bucuresci, 
mai că nu mai acordă imprumuturi cu ipotecă un 
bun zestral. i 

3. Persoanele morale 

Comunele, județele şi diferitele stabilimente, că- 
rora le este recunoscută personalitatea juridică pen- 
iru a contracta un imprumut ipotecar cu societatea 
prin representanţii lor legali, trebue să justifice că 
ai îndeplinit t6te formalităţile prescrise de legile lor 
constitutive în privinţa capacităţii lor de a ipoteca. 

Pentru că adesea ori bisericile avute recurg la 
. împrumuturi cu ipotecă bunurile lor imobiliare, re 
produc aici un -studiă al mei publicat în diarul 
« Dreptul» No. 16 din 93 Februarie 1903, şi in care 
arăt diferitele fase prin care a trecut modul de abi- 
litarea Bisericilor, pentru a contracta un împramut 

- ipotecar. ” 

l. 

Legea asupra clerului mirean, din 1893, în primul 
alineat al articolului 35, declară că «<bisericele sunt - 
persone juridice» | | | 

In al doailea alineat, insă, al aceluiaş articol, ele 
sunt considerate cu mindre, de re-ce se dispune 
că.: caverile lor se administreză de epitropii, con- 
form actelor de donaţiune şi testamentelor şi sub . „controlul primăriilor respective». 

In legea pentru organizarea comunelor urbane din anul 1894, se arată cum se exercită acest control al primăriilor şi la ce formalități sunt supuse. biseri-
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cile, în îndeplinirea diferitelor acte ale vieței lor 

civile. . . E e 

Art. 4%- din legea comunală dă drept: consiliului 

comunal să aprobe budgetul. şi compturile hiserice- 

lor parochiale din coprinsul comunei! şi 'să ia mă- 

surile necesare pentru ca administraţia avutului bi- 

sericelor să se facă, conform legilor şi actelor de 

fundaţiune. e 
După art. 50 al' aceleiaşi legi, primarul are supra- 

vegherea bisericelor parochiale şi filiale din copriu: 

sul comunei: El le inspectează ori de:câte ori soco- 

teşte necesar, priveghiază ca ele să nu se abată de 

la voinţa donatorilor şi: testatorilor sai de la actele 

lor de fundaţiune, şi face 'arătările sale, în scris, că- 

tre membrii administratori ai acestor aşedăminte 

despre îmbunătățirile şi indreptările - ce ar fi de fă- 

cut saii despre abuzurile ce ar fi descoperit. 

Dacă îndreptare nu se face, primarul raportează 

Ministrului de interne spre a lua măsurile cuvenite ; 

iar descoperindu-se abuzuri, înaintează lucrările par- . 

chetului spre a chema la r;: spundere pe administra- 

tori pentru toate daunele causate aşedămintului: 

“In legea comunală se stabileşte, in mod categoric, * 

că disposiţiunile privitore atăt la controlul consilia- 

lui comunal, cât şi la privegherea primarului, nu 

sunt aplicabile :: Eforiei spitalelor civile din Bucu- 

reşti, Epitropiei sf. Spiridon din laşi, Eforiei aşeză- 

mintelor spitalului Brincoveneșc şi a bisericei Dom- 

nița Bălaşa. A 
In-ce priveşte modul 

pentru 'săvirşirea unora d 

găsim consacrat un principi 

isei legi. 
Acest articol, 

gulele. prescrise pentru 

“ munale, atit în ce priv 

de abilitare al pisericelor 

Gin actele vieţei lor civile, 

u general in at. 127 al 

“după ce stabileşte, mai întii, că re- 

contabilitatea şi finanţele co- 

eşte veniturile cât şi  cheltue-
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lile, sunt aplicabile şi 'la gestiunea avutului biseri- 
celor parochiale, termină dispunând că: cele-lalie 
acte de administraţiune se vor regula şi -aproba con- 
form celor prevăzute pentru administraţia comunală. 
luându-se şi avisul consiliului. comunal pentru ac- . 

„tele ce ai a fi supuse aprobărei altei autorităţi su- 
perioare. _.:.. Ma E 

Faţă cu acest articol, dar, pentru toate actele de 
administraţiune sai de disposiţiune ce. visericele ar 
avea de făcut în privinţa bunurilor lor, €le sunt da- 
toare să, îndeplinească aceleaşi formalităţi la cari 
este supusă comuna pentru! aceleaşi acte ale ei. 
„Spre.a lămuri mai bine aplicarea acestui principii, 
în practică, vom da câte-va exemple. .. 

Aşa,'art. 83 din legea comunală prescrie că 'caren- 
darea, închirierea şi în genere exploatarea bunurilor 
din domeniul privat al comunei, se va face prin li- 
citaţiune publică, -contorm legilor. şi. condiţiunilor 
generale ale Statului şi a celor. speciale votate de 
consiliul comunal. | 

«Căutarea in regie nu se va putea face de cât când 
nar fi dat, nici un resultat licitaţiunea ţinută, sait 
când resultatul na . fost satisfăcător, şi numai până 
la ţinerea unei noui licitaţiuni»; 

Aceleaşi -regule, dar, trebuesc observate! şi de bi- 
„serică in arendarea, închirierea Şi în genere în ex- ploatarea bunurilor lor. | | „. Art. 86 din legea comunală de la 4894 dispune că imobilele şi drepturile imobiliare din domeniul pri- vat al comunei, nu pot fi înstrăinate, schimbate sai ipotecate de cât în urma unei decisiuni a consiliului comunal, aprobată prin decret regal, după avisul consiliului de miniştrir. | 

“Aceleaşi formalităţi sunt necesarii pentru transac- țiunile cari aii de obiect asemenea averi. Bisericile sunt. ținute, prin urmare, să îndepli-
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-mescă şi ele formalităţile de mai sus pentru înstrăi- 
narea, schimbarea sai ipotecarea bunurilor .lor..şi 

pentru trausacţiunile. aveud de obiect :acele bunurr. 
-- Pentru a'termina.cu exemplele, mai: cităm încă 

un cas... i i i: 

Art. 108 din legea comunală spune că: - 
«Imprumuturile ce ar fi necesarii comunei, pre- 

cum şi tâle actele şi .invoelile prin cari - se. anga. 

jeză resursele exerciţiilor viitâre, se vor autorisa de 

consiliul comunal cu. aprobarea ministrului de in- 

terne, dacă anuitatea sai: suma anuală de .plată, 

unită cu cele-lalte 'sume datorite în virtutea: de îm- 

prumuturi saă contracte anteridre, nu trece pesie a 

20 a parte din venitul ordinar al budgetului comu- 

nei, considerat în anul în :care se face contractarea, 

şi durata împrumutului sau a contractului nu. .: este 

mai mare-de 5 ani. Imprumuturile şi contractele pe 

un termen mai mare de'5 ani până la 90 ani, sau 

pentru sume cari, unite. cu cele-Palte sume datorite 

pe basă de imprumut sati invoeli anterioare, trec de 

a 90-a parte până la a 10-a parte din venitul: ordi- - 

nar al.budgetului, se vor aproba prin decret regal, 

in urma avisului consiliului miniştrilor. e 

«Pentru ' împrumuturile. şi. învoelile. în. afară de 

prevederile aliniatelor precedente se va lua aproba- 

rea Corpurilor Legiuitoare». Ra E 

- “potrivit art: 197 din legea comunală, şi Imprumu- 

urile. ce ar fi necesarii -pisericelor, precum şi tote 

actele şi învoelile lor - prin -cari' se angajză resur- 

sele exerciţiilor viit6re. - sunt supuse:: formalităţilor 

prescrise de ari. 108 sus citat din legea comunală 

de la 1894. - o 

Mai aă nevoe .bisericele şi de avisul consiliului co- 

munal, de 6re-ce art. 127 din 'legea comunală pre- 

scrie că trebue luat şi avisul consiliului comunal
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pentru actele ce ai a fi supuse “aprobărei altei au-: 
torităţi superidre. A Sa 

Din cele expuse până aci, credem că am făcut să 
se vadă îndestul care era situaţiunea juridică a bise- 
ricelor, pe când ele se aflaii sub controlul primării- 
lor respective. 

II 

Prin legea pentru înfiinţarea şi organizarea Casei 
Sfintei Biserici autocefale ortodoxă-română, publicată 
în Monitorul Oficial cu No. 233 din 93 Ianuarie 1902 

_Sa luat de la primăriile respective controlul lor a- 
supra administraţiei avutului bisericelor şi s'a dat 
acel control Casei Sfintei Biserici autocetale ortodoxe: 
române. . îi DO e 

* La alineatul c al art..11 din zisa lege, se dispune 
că acea casă e menită, între altele: . 
«A controla administraţia averilor bisericelor, mo- 

nastirilor şi aşezămintelor bisericeşti, ori-care ar fi 
proveniența acestor averi. şi ori: de către .cine sar 
administra ele :.epitropii, consilii economice, tutori 
sai executori. testamentari. Controlul Casei Bisericei 
va avea de ohiect-de a face ca averile respective să 
se administreze in conformitate. cu legile şi regula- 
mentele şi cu voinţa testatorilor, spre cel mai: mare 
bine al bisericelor şi monastirilor respective. Prin 
acesta înceteză controlul primăriilor respective asu- 
pra administrației epitropiilor bisericești, aşa cum 
fusese instituit -prin diferitele legi anteridre.: 

«Se excepteză de la dispoziţiunile acestui alineat, 
fondurile religioase administrate de către Eforia spi- 
talefor civile din Bucureşti, Epitropia Sf. Spiridon din 

Iaşi, Epitropia bisericei Madona-Dudu din Craiova». 
Ca consecinţă a acestui principi se stabileşte prin 

lege, la art. 10, că proectul de budget anual al fie-
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cărăi biserici, mouastiri sai schit, va fi stipus în fie- 
care an, înainte de 15 Noembrie, la cercetarea şi 
aprobarea Casei Bisericei, „de către epitropiile sau 
consiliele economice respeciive. Casa Bisericei va 
putea introduce în acest proect ori-ce modificări va 
crede de cuviință. | 

La art. 13 se prevede că : «Casa Bisericei are drep- 
tul de privighere şi de control asupra tutulor insti- 
taţianilor religioase, cari prin actele de fundaţiune, 
sunt puse sub o administraţiune specială sai eti- 
toricească. 

Se exceplează de la dispoziţiunile acestui irlicol, 
cele patru instituţiuni de care se vorbeşte la art. 1 
alin. c. citat mai sus». 

Art. 1 dispune că toate administraiunile fondaţiu- 
nilor arătate în art. 19 şi 13 sunt dâtoare să înainteze 
Casei Bisericei, în termen de şâse luni de la pro- 
mulgarea legei, copie autentică de pe actele lor de 
fundaţiune şi un inventar de averea ce posedă, în- 
soțit de bilanţul şi contul „de gestiune al anului pre- 

cedent. 
De asemenea, ele trebue să formeze câte un proiect 

de regulament de administraţie şi de gestiune, în 
conformitate cu legile şi cu actele de fondăţiune : şi 

- dacă proiectele de. regulament nu sunt în conformi- 

tate cu legile şi cu actele de fundaţiune, Căsa Bise- 

ricei este în drept să le modifice in acest sens. 

) 

III 

In hici anul din articolele legei Casei Bisericei nu 

se prevede vre-o disposiţiune privitore la formalită- 

ţile de îndeplinit pentru _âbilitarea. bisericelor de a 

contracta vindări, schimburi, imprumuturi și tran- 

sacţiuni. - 

„În regulamentul pentru aplicarea acestei legi, de- 

16
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cretat la 29 Martie 1905, găsim la art. 32 următoa- 

rele disposiţiuni : | 

alpitropii nu pot instrăina averea” bisericei, sub 
nici un cuvint, ei nu pot! nici « a o ipoteca, i nici a o 

îimpuţina».! 

Acestă disposiţiune din regulament, care conţine 

o proibițiune nescrisă în lege, nu pole avea vre-o 

valre. | | | 
__ De-altmintrelea, ca sancţiune, se prevede în alin. Il 

din art. 32 din regulament, că dacă epitropii admi- 
nistrâză rău averea bisericei, o înstrăinâză sai o di- 

lapid6ză, administratorul Casei Bisericei îi va Lrage 

îinaiutea justiţiei şi va despăaubi biserica din avu- 
tul lor. 

“Acesta fiind singura saneţiune, S'ar. înțelege că 
înstrăinările şi ipotecile rămân a'şi avea efectul lor, 
faţă de contractanţii cu biserica. 

In capitolul VI, despre arendările pământurilor + şi 
închirierea ecaretelor, se stabilesc regulele ce tre- 
buesc urmate pentru arendarea pământurilor şi în: 
chirierea acaretelor bisericelor, şi în art. 95 se pre- 
scrie că la regimul prevădut de regulament, în ceea-ce 
privesce arendile, sunt supuşi toţi acei cari admi- 
nistreză donaţiuni sai legate pentru diteritele bise- 
rici din ţară, când aceste donaţiuni saii legate constau 
din pământ sai alte bunuri, cum şi “bământurile 
cuinpărale de biserici din propria lor avere; în acest 
cas, ei vor fi obligaţi a supune la cunoscinţa şi apro- 

barea administratorului Casei Bisericei, atât hotări- 
„rile lor cu privire la licitaţia ce: o vor face în con- 

for mitate cu acest regulament, „cât şi resultatul acestor 
licitațiuni. 

Casa: Bisericei este în  drepi a primi sai a infirma 
resultatul unei licitaţiuni, când va fi convinsă că nu 
sa păzit tote interesele bisericei.: | 

Tole aceste disposiţiuni însă sunt nisce creaţiuni 

+
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ale regulamentului de aplicare a legal; | dar ele nu 
sunt prev&dute de lege. . 

Se scie că regulamentele de aplicarea unei legi nu 
pot să aducă nici o modificare şi nici să adaoge ceva 
la acea lege. 

In lege nu există nici o disposiţiune relativă la 
formele ce 'sunt de îndeplinit pentru abilitarea bise- 
ricelor de a contracta. Se nasce dar chestiunea de 
a se sci dacă bisericele rămân în acestă privinţă tot 
sub regimul legei comunale. | | 

in art. 19 de la finele legei Casei Bisericei, se dis- 
pune că i6te legile, regulamentele şi disposiţiunile 
-contrarii legei de faţă, sunt şi rămân abrogate. 

“Se pâte dar susţine că, în legea Casei Bisericei 
nefiind prescpisă nici o disposiţiune privitâre la mo- 
dul de abilitare a bizsericelor, rămân în vigâre dis- . 
posiţiunile prescrise în acestă privinţă de legea Co- 
munală, de 6re-ce nu sunt contrarii Casei Bisericei. 

Acesta ar resulta şi din declaraţiunile d-lui Iaret. 
ministrul instrucţiunei publice, făcute în Senat cu 

-ocasiunea discuţiei acestei legi. 
lată, în adevăr, cuvintele d-lui ministru în Senat: 
—<Nu schimbăm nimic din starea actuală a lucr uri- 

lor, în ceea ce priveşte administraţiunea averilor bi- 

sericei. Cum sai administrat până ustăzi, cu epitro- 

pii lor, cu consiliile lor de administrațiune, aşa cum 

o fi stabilit de testamente sai de actele de donaţiune, 
“tot aşa se vor administra şi de-aci inainte. Singurul 
lucru ce 7 are în vedere Casa Bisericii, este să con- 
troleze, să vază dacă aceste diferite instituţiuni ad- 

ministrează aşa cum sunt datore să administreze în 

virtutea legei, actelor de donaţiuni şi a testamen- 

telor». 
Mai adaogă încă că: 

«Averile bisericeşti se vor administra intocmai ca 

si până acum ; singura deosebire va fi că budgetele



-10F în loc să fie aprobate de primărie, au să fie 

aprobate de Casa Bisericei. Noi lăsăm primăriei par- 

tea sa de administraţie şi dăm, Casei Bisericei drep- 

tul de control.. 

«Nu am atins nimic din ceia ce ce este astăzi, şi 

comunele păstrează partea lor de influență in admi- 

nistraţia pisericelor». 

Cuvintele, însă, din Senât ale d-lui ministri al! 

instrucţiunei publice, par a fi contrazise de art. 33 

din regulamentul de aplicare a legei Case! Bisericei. 

Acel articol 33 prescrie că : 
«Epitropiile bisericelor care ar fi puse in legături 

de interese ale bisericei cu primăriile respective, nu 

vor putea intreprinde nimic, în ceea ce priveşte bu- 

nul mers material al bisericei respective, fără o 
prealabilă antorizaţie a Casei Bisericei, mai ales a- 

tunci când va fi vorba de schimbări ce ar fi nevoe 

să se facă în starea averilor bisericelor. 

«Casa, Bisericei are „dreptul să infirme ori- -c6ho- 
tărire a epitropiei, care a eşit din marginele com- 

petenţei ei în asemenea materie». 
Aceste prescripţiuni ale art. 23 din regulament, 

insemneză că decisiunile primăriilor, date în con- 
formitate cu legea comunală, nu sunt suficiente pen- 

tru a putea complecta capacitatea bisericelor. d'a 
contracta ; căci se spune că e necesară prealabila. 

autorisare a Casei Bisericei. 
| Dar, chiar, de n'ar însemna acesta art. 33 din re- 
gulament, totuşi puterea dată de lege Casei Bise- 

ricei da introduce în prosctul de budget a! piseri- 

cilor ori-ce modificări va crede de cuviință poate 
face ca actele contractate de biserică, cu “formele 
prescrise de legea :comunală, să rămâne fără nici un 

efect. 

„Si în adevăr, ca să dăm un exemplu, dacă pise- 
Ticile abilitate contorm legei comunale, ar incheia,
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fără autorisarea prealabilă a Casei Bisericei, un act 
de transacţie saii de. împramut, prin care Sar. sti- 

pula că sumele ce sar datori pri acele acte a.se 
plăti de biserică, vor fi înscrise în budgetul anual, 

Casa Bisericei ar putea să Şleargă din buget 'acele 
“sume ca nefiind aprobate de dânsa. 

Pentru a se înlătura ori-ce controversă, am arătat 

că ar fi bine.ca d. ministru al instrucţiune. publice 
să complecteze- legea Casei Bisericei, adăogând la 
dânsa dispoziţiuni prin cari.să se stabilească, în mod 

categoric, formalităţile ce sunt necesare "de îndeplinit 

de către biserici, spre a fi capabile . de a încheia acte 

de transacţiuni, instrăinări, impramutvri şi Orl- ce 

alte acte de disposiţiune. 

IV 

Prin legea promulgată la 96 Aprilie 1904 « s'a făcut 

Sre- -cari "modificări şi adaose la legea pentru înfiin- 

țarea şi organizarea . Casei Sf. Biserici autocefale oI- 

" todoxe române. 

„Aşa, între altele, s'a adăogat articolul 10. pis care 

în alineatul al patrulea. prescrie că: 

«Ori- ce imobil al.unei biserici saii al unej fanda- 

ţiuni religiose a cărui valore nu trece peste două mii 

lei, nu pote fi înstreinat, schimbat sati ipotecat 'de 

cât în urma unei autorisări a Administraţiei Casei 

Bisericei şi după avisul consiliului de advocaţi ai sta- 

tului, de Ja suma de 2000 lei până.la suma de. 95. 000 

„lei cu 'autorizărea Administraţiei Casei 'Bisericei Şi 

avișul consiliului de avocaţi, aprohat de Consiliul de 

Miniştrii şi întărite prin ( decret regal; iar de la 25. 000 
LEA 

Jei in sus prin lege». 

Potrivit,. dar, acestor dișposiţiuni, biserica sau ton- 

daţiunea religi6să care ar voi să “contracteze un “1m-
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peste 2.000 lei trebuie să presinte : 
“lo Autorisaţia Casei Biserigei. 
90 Avisul consiliului de avocaţi ai statului pe care s'a 

basat acea aulorisare. . | - 
Pentru un împrumut cu ipotecă un imobil de la 2.000 

lei până la 25.000 lei cată să aducă: | 
10 Autorisarea administraţiei Casei Bisericei. 
2? Avisul consiliului de avocaţi, aprobat de consi- 

liul de miniştrii şi întărite prin decret regal. 
Iar de la 25.000 lei in sus trebuie să presinte le- 

gea care autoriseză pe biserică sai fondaţiunea re- 
ligiosă să se înprumule cu ipotecă. 

prumut cu ipotecă un imobil a cărui valsre nu trece 

Titlurile de proprietate 

Inainte de a arăta, pentru fie-care mod de achisiție 
a proprietăţii, ce acte trebue să aducă proprietarul 
pentru ca să dovedâscă dreptul s&i asupra imobilului 
ce oferă ca ipotecă, vom enumera câte-va regule ge- 
nerale cari trebuiesc observate : 

10 Actele se vor .presinta in original. | 
2 Pentru actele vechi, 'scrise cu litere anevoie de des- 

cifrat, pe lângă originale, se vor aduce şi copii de pe 
densele legalisale de Direcţiuniea Avhivelor Statului. 

3% Daca vre-un act va [i visat de vre-o instanță. ju- 
decătorescă, lrebuie să se dovedescă cu ce ocasie acel 
act a fost presintat inaintea acelei instanțe judecăto- 
resci, e - 

40 Hotărirea judecătorescă pe care „proprietarul 'şi 
întemeiază vre-un drepl trebuie să fie nu numat de[i- 
nitivă, dar şi la adăpost de veri ce veformave. De acea, 
de odală cu hotărirea, proprielarul va aduce dovedile 
de comunicarea ei, în copii legalisale, şi cerlijicalul 
grefei instanţei superidră constatăto» că acea holărire 
nu s'a alacat cu apel sai recurs. .
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“Daca hotărirea s'a execulal în mod voluntar, se va 

aduce actul doveditor despre acesta. În cas de execu- 

tare silită, se va presinta nu numai aclul de aducerea 

hotărirei la indeplinire dar şi probă legală că acea 
executare a fost contestată. - 

30 Ori-ce acte sati declaraţiuni, ale de propietar 

de la cei în drept pentru complectarea şi deplina stu- 

bilive a dreptului sâă de proprietate, lrebuesc făcule 

în formă autentică. 
Câte-va exemple vor face mai înţel6să acestă re- 

gulă. Aşa, daca proprietarul ar avea trebuinţă să'şi 

procure 0 declaraţiune de la.un proprietar vecin prin 

care să recunoscă linia despărţitore dintre proprie- 

tăţile lor, fixată pe un plan care nu este încă defi- 

nitiv confirmat judecătoresce, acea. declaraţiune cală 

să fie autentificată de-tribunal.. | | 

“Pot în formă autentică trebuie făcut şi actul de . 

_confirmaţie sai ratificaţie a unei obligaţiuni pen- 

tru care legea admite acţiunea în nulitate, cum ar 

fi, de exemplu: actul prin care un minor devenit ma- 

jor ar ratifica un partagiu, făcut în timpul minori- 

tății sale cu proprietarul, fără îndeplinirea formalită- 

ților prescrise de lege. Asemenea act va trebui să fie 

şi transcris. | 

Amintim aci că actul de confirmaţie sau ralifica- 

țiune spre a fi valabil nu este destul să fie numai 

autentic, el mai trebue să fie redactat şi în condi- 

ţiunile “cerute de art. 1.190 c. C. - 

Pe lângă acestea, se scie.că nu lole nulităţile se 

pot acoperi printr'un act de confirmaţie. Sunt nuli- 

__tăti. absolute, de ordine publică, cari nu se pot ra- 

tifica prin nică: un: act, astfel -ar fi nulitatea unei 

transacţiuni având de obiect renunţarea la starea de 

copil natural. Nulitatea unei asemeni transacțiuni nu 

va putea fi inlăturată prin nici un act de confirma- 

ţie sai ratificaţie.
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De asemenea, donatorul n'ar putea ratifica un act 
de donaţiune nul in formă, ci ar trebui să-l refacă în 
intregul s&i cu formele impuse de lege. După mortea 
douatorului, insă, moştenitorii lui pot să ratifice un 
asemenea act de donaţiune nul în formă, prin exe- 
cutarea lui de bună voie; căci, pentru denşii actul 
nu este neesistent ca pentru donator ci numai anu- 
labil. 

00 Propeielarul este dalor să , douediscă cu probe Ie- 
gale şi în mod incontestabil dreptul: săi şi al aulori- 
lor sti asupra imobilului ce oferă ca ipotecă, pe cel 
pulin 50 de ani; ia» pentru bunurile de dincolo de 
Milcov 40 de. ani. | 

Ast-lel, daca proprietarul n'are un titlu de pro- 
prielate cu o dată de cel! puţin 30 sai 40 de ani ina- 
poi şi n'a stăpânit continui şi. neintrerupt în acest 
interval, el trebue să presinte şi titlurile aceluia de 

“la care a dobândi proprietatea pentru ca să stabi- 
lâscă o posesiune de cel puţin 30 sati 40 de ani în 
persona lui şi a autorilor! lui. 

Proprietatea dobândindu- -se în general, prin sucoe- 
siune, dar, lestamenl, cumpărăldre, săli). şi posesiune 
saii prescripțiune, -vom arăta, pentru fie care, dintre 
aceste moduri de: achisiţiune a proprietății, ce acte 
are să presinte proprietarul. 

10 Succisiune 

A. 

Proprietarul, care : a dobândit prin succesiune ab 
intestal imobilul pe care "1 oferă ca ipotecă, are să 
dovedâșcă, mai întâi, decesul personei pe care a 
moştenit:o, print” 2 certificat al oficerului stării civile: 
apoi,. calitatea sa de unic, moştenitor al defunctului 
şi „dreptul de proprietar al acestui din urmă asupra 
imobilului, prin titluvile luă de proprielale.
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In cas ca defunctul să fi lisat soţie, se va aduce 
şi declaraţiunei, autentică şi transcrisă a soției că nu 

are nici o pretenţie de nici un fel de natură, in querea 
defunctui săi soț. 1). 

Dacă calitatea de unic moştenitor a proprietărului 
nu resultă în mod neindoios din. actele judecătoresci 

făcute 'cu ocasia deschiderii moştenirii, proba des- 
pre acâsta se pote complecta şi cu un aci de noto- 

vietale 2). 

Actul de notorietate trebuie” făcut dinaintăă Tribu- 
valului şi printr'ensul cinci martori sub prestare de 
jurămint ai să ateste, sub a lor râspundere, că de- 
functul n'a lăsat alți moştenitori de nici un fel de 
căt pe proprietarul care cere să se imprumute: de la 

Societate. 
Pentru ca un. asemenea, act de notorietate să:potă 

inspira "încredere, se mai cere ca persânele de la 
care el emană să fie cunoscute ca seriose şi solvabile.' 

Daca succesiunea s'a deschis sub imperiul actualei 

legi civile şi proprietarul a succedal cu titlu. de des- 

cendinte sau ascendinte nu are nevoie să, presinte 

şi încheierea tribunalului de” trimiterea: lui în pose- 

siune, de ore-ce, descendenţii: şi ascendinţii au sai- 

sina va produce, . însă, ori câte acte de moştenitor 

va fi făcut, precum : contracte de are endarea moşiei, 

pilete -de plata funcierii, etc. 

“In cas ca proprietarul să [i moştenit pe defunct în 

calitate de colateral saii ca succesor neregulai, mai 

are nevoie să presinte, pe lângă -aclele de mai Sus, şi 

ju nalul: Tribunalului de trimiterea lui în posesiunea 

averii moştenite, "procesul- -verbal de punere: în posesiune 

şi jurnalul Tri). care ba confirmat. : 

    

A se vedea 'la partea IIl-a a acestei lueri ări formular ul: «De. 

elaraţiunea soţiei unui defunet.> : 

„2.A şe vedea la partea Ill-a:a acesței, juerărt formularul: 

Act de notarictato. LE
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De se vor fi pus peceji. pe averea defunetuluil se 
va mai aduce şi procesul-verbal de ridicarea peceţilor 
şi înventariul ce se va fi făcut, Ole acestea în copii 
legalizate. , 
Daca succesiunea s'a ' deschis în Lirpul uneia din 

vechile legi Calimach sai Caragea, moştenitorul, în 
ori-ce graG de rudenie cu detunetul, trebuie să do- 
vedâscă că a primit şi a luat în stăpânire averea de 
succesiune ; căci, saisina era necunoscută în vechia 
nOstră legislațiune. 

Ca şi în dreptul Roman, în care se acorda insti- 
Luituluă extraneii pentru a face adițiune de ereditale, 
cel puţin 100 dile, termen pe care Justinian Pa urcat 

la nouă luni şi chiar la un an, Codul Calimach- da 

moștenitorului dreptul -d'a cere voie -de. la judecăto- 
rie sai de la stăpânire ca' să primescă moștenirea 
cu catagrafiă, in. curgere de 100 dile de când sa 
însciinţat că el este moştenitor. Când moştenirea era 
mare şi incurcată, sau când dintro pricină învede- 
rată nu se putea săvârşi catagrafia în timp de 100 
dile, se da de judecătorie termen de nouă luni; iar 

de stăpânire şi un an şi mal mult. 
Daca, dar, moştenirea se va fi primit cu “aseme- 

„nea condițiuni, va trebui să se presinte şi voia dulă 
de judecătorie pentru: primirea. moştenirei cu cata- 
grafie, precum şi actul oficial de moştenire, ce se li- 
bera moştenitorului.. 

Când acel care a dobânâit imobilul ca unic moşte- 

nitor,. ar fi un fiii âdoptiv, va trebui să aducă şi ac- 
tul de adopțiune' spre a se .vedea daca el întiunesce 

tâte' condiţiunile legi! sub regimul cărei-a. s'a făcut. 
Aşa, daca adopțiunea s'a făcut în legea lui Cara- 

gea, se va presinta, pentru acei cari aii fost făcuți 
fii de suflet virsnici, anaforaoa către Domnie şi ho- 
lărivea Domnescă ; pentru acel cari au fost adoptați 
în nevirsnicie, actul de adopţiune adeveril de judecă-
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torie ; iar, pentru cei preveduțţi la art. 9, partea IV, 
Cap. v Cod Caragea, se va aduce or iginalul testament. 

Daca adopțiunea s'a făcut sub imperiul legei.lui 
Calimach se va produce actele cerute de art. 940, 241 
şi 242 C. Calimach pentru adoptaţii cu părinţi şi de 
art. 244 acelaş cod, pentru adoptaţii săraci de părinţi. 

Pe lângă acele acte, mai trebuie presintată şi ates- 
tavea bisericescă că s'ati citit moliftele de infiere pentru 

adoptatul. copil în ființa infiietorului părinte. 
Pentru cel adoptat in: actuala lege civilă are să se 

aducă: contractul de adopțiune, hotărirea tr ibuunalu- 
lui domiciliului adoptator ului prin. care s'a încuviiu-! 
țat adopţiunea, -hotărirea Curţei de. Apel cure « con- 

firmat 0, publicațiile făcute în organele de publicitate 
desemnate în acea hotărire şi dovadă de înscrierea 
adopţiunei în termenul prevedul de. lege. în registrele 
oficierului stărei civile ale domiciliului adoptatorului. 

Până. aici am arătat ce acte trebuie să infăţişeze 
“proprietarul când îşi întemeiază titlul s&ă de proprie- 
tate pe calitatea de _ unic moştenitor. 

In casul, insă, când defunctul 'a lăsat mai mulţi 

moştenitori, acel care cere împrumutul trebuie să 
dovedescă numărul moştenilorilor şi să aducă titlurile 

in puterea cărora el a devenit singurul pr oprietar al 
imobilului ce "oferă : ca“ipotecă,: precum -şi.. titlurile de 
proprietate . ale autorului. săi, „asupra acelui imobil. 

Dovada despre numărul moștenitorilor. se va tace 
cu proceșul verbal al . judecătorului de ridicarea sigi- 

lielor şi facerea "“inventariulul averei defunctului, cu 

incheerea tribunalului de trimiterea moștenitorilor în. 

posesiunea acelei averi şi cu orice alte acte făcule 

cu ocasia deschiderei moştenirei : şi, neapărat, procesul- 

verbal de punerea lor în posesiune confirmat . de tri- 

bunal. | 

Daca tâte acele acte "nu vor constitui o “dovadă 

complectă de numărul moștenitorilor se va mai. a-
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duce, spre coimpleclare, şi un  acl de nolorielale [eul 
în condiţiunile mai Sus espuse. 

Mai trebuie, apoi, să se dovedâscă capacitalea MOş- 

tenitorilor şi starea lor civilă. Am espus deja, când 
am tratat despre capacitate, prin ce acte se probeză 
capacitatea şi starea civilă a unei persone. 

In ce priveşte titlurile in puterea cărora acel care 
cere împrumutul a devenit singur proprietar. asupra 

imobilului. ce voeşte să ipoteceze, ele pot să fie varii 
şi să decurgă ori din renunciarea la succesiune a 

celor-l'alţi moştenitori, ori din cesiunea drepturilor 

indivise ale celor.Valţi moştenitori, ori dintr! un par- 

tagiu. 

a) Renuniar e. In cas de renunțare a celor-l alți 

moştenitori se va presinta în "copii legalizate : decla- 
rările de renunțare făcute. de dânşii la g grefa tribuna 
laclai unde s'a deschis succesiunea, precum şi certi fi îca- 

tele acelei 4 grefe constatălăre că acele declarări de re 

nanţare sai trecut. în registrul respectiv al Tribuna- 

lului. Daca declarările de renunțare s'au făcut prin 
procuratori se vor. presința şi propurelelor în copii 

legalizate. 

Tâter acestea se cer pentru. a se “vedea dacă. decla- 
rările de reaunțare s'au făcut pur şi “simplu ; căci, 

daca ar fi făcute În favârea.” numai a proprietarului 

comoştenitor” sati sub 6re- cari condițiuni, ar fi fără 

val6re. Renunţarea în favorea. unui moştenitor 'se 
consideră . ca o donaţiune şi ea "nefiind făcută cu 
forma cerută de lege nu! valOrăză nici ca renunțare, 

nici ca “donaţiune ; ; iar, renunțarea. 'cu 'dre cari con- 

diţiuni ar fi un fel de cesiune: fără. să intrunescă 
condițiunile. cerute pentru un act de cesiune şi : as- 

fel nici nu ar transmite nici nu ar stinge. vre= -un 

drept. NP 

. Pentru renunțarea făcută de, tutorele unui minor
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mai cere, în copii legalizate, şi avizul consiliului de 
familie prin care s'a autorizat renunţarea şi inventa 
riul averii succesorale. Daca asemenea renunțare se 

va fi făcut în timpul uneia din vechile legi Calimach 

saii Caragea cală să se presinte : pentru cei guver- 

naţi de prima lege, învoirea comisiei epilropicesci, 

prevedută de art. :308 C. Calimach ; iar pentru cei 

de sub domnia legei Caragea, incheier ea judecătoriei 

prin care sa incuviințal renunțarea. 

Când renunţarea s'a: făcut. de o femeiă măritată, 

fără stipulaţiune, în “contractul de căsătorie, de do- 

talitate şi pentru bunurile viitore, daca soţul nu i-a 

dat autorisarea chiar pe declaraţiunea ei de renun- 

tare, trebuie să se mai presinte şi autorisarea. prea- 

labilă, specială şi legalisată a soțului saii a justiției, 

în cas ca bărbatul să fi refusat saii să fi fost în ne- 

putinţă de a i-o da. 
Daca renunţarea este făcută de o femeiă având 

contract dotal, cu stipulaţiune de dotalitate şi pentru 

bunurile viitâre, trebue să se aducă şi o situaţiune 

amănunțită a succeşiarniă, pentru a se dovedi că re- 

nunţarea nu ascunde vre-o cesiune de drepturi suc- 

cesorale RI 
b) Cesiuhea di: pturilor suecesorali. Când, 

acel care cere imprumutul a devenit singurul proprie- 

tar al bunurilor succesorali prin cumperarea drepturilor 

suecesorali ale celor-l-alţi moştenitori majori, va trebui - 

să presinte actele lo» de cesiune legalisate şi transcrise; | 

daca în acte nu s'ar declara primirea de către 

edani a preţului vindării, se va aduce şi chilanţa 

legalisată de numărarea, acelui preţ. “De producerea 

acestei chitanţe este dispensat proprietarul când pre- 

ul cesiunii are să se plătâscă din împrumutul cerut 

la societate. 

PI a II 

1) Josseau. Trait€ du Crâdit foncier V, 1 pag. 163.
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„De se va fi fâcut cesiunea de către o femeiă mă- 
ritată şi autorisarea soţului nu va [i fost dată chiar 
pe actul de cesiune, se va presinta şi autovisarea 
prealabilă, specială şi legalisată a soţului în puterea 

căreia femeia a făcut cesiunea; dacă bărbatul a re- 
fusat sau nu a putut so dea, se va aduce permisiu- 
nea justiţiei în virtutea căreia femeia a făcut vindarea. 

Este bine înţeles că, femeia măritată sub regimul 

dotal, cu stipulaţiune de dotalitate şi a bunurilor 

viitore, nu pâte ceda partea ei dintro succesiune; 

căci, o ast-fel de. cesiune ar fi o instrăinare de avere 
dotală care nu se pâle face de cât în casurile Şi cu 
condițiunile prevădute de lege. 
_De asemenea, ar fi fără valdre cesiunea făcută de 

tutorele unui minor sai interdis şi de citre un mi- 
nor emancipat ; căci, averea succesorală în care ai 

parte minori: sati interdişi trebuie împărțită prin ju- 
decătorie, în urma unei preţuiri făcută prin experţi 
numiţi de către tribunal şi după indeplinirea tutulor 
formelor legiuite. | 

6) Partagiu. Daca imobilul, ce se oferă ca ipo- 
tecă. a cădut în patrimoniul proprietarului în urma 
unui partagiii convenţional dintre toți comoştenitorii 

majori, pe lângă dovada. de nunierul moștenitorilor, 
capacilatea şi starea lor civilă, „se va presinta şi ac: 

„dul original al partagiului ; iar, in cas ca partagiul 

să fi avul de obiect o singură moşie, se va aduce 
şi aclul de executavea luă pe faţa pământului, dim 

- Dreună. cu planul ridicat cu acestă ocasie, semnal de 

părţi ” 

Actul de partagiă trebuie să fie transcris în regis- 

trele de lranscripţiuni ale tribunalului situațiunii imo- 
bilului cădut în lotul proprietarului. 

Aici este locul să examinăm cestiunea d'a se seci 
daca împăriela unei averi, în. care are parte şi o fe-
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«neiă măritată sub regimul dotal, se pâte face prin 
bună înţelegere. | 

Cestiunea este controversată ; dar, atât rnarea ma- 

joritate a autorilor în doctrină cât şi întrega juris- 
prudenţă francesă sau pronunțat pentru validitalea 
partagiului, prin bună înțelegere, făcut de către o fe- 
meie dotală cu comoştanitorii sai coproprietarii s€i. 

Şi în adevăr, femeia măritată este incapabilă ;. dar, 
numai în sensul că ea nu pâte contracta fără auto- 
visarea soţului. Cu acestă autorisare ea este capabilă 

să făcă, ca majoră, ori-ce acte nu "i sunt definse de 

lege. Legea nu are nici o disposiţiune prin care să 
"stabilescă că temeia dolală nu pâte face împărţela 

de cât prin justiţie. Art. 730 şi 733 C. Civ., cari dis- 
pun facerea împărțelei prin tribunal, n'aii în vedere: 

de cât pe minori, interdişi şi pe aceia cari nu se 
invoesc între ej. Articolul: 1.953 (:. Civ. care permite 
iustrăinarea cu formele vinderilor -publice a imobi- 
Jelor doiali, când se stăpânesc in indivisiune cu alţii 
zi nu se pol comod impărţi, decide numai pentru 

casul când este nevoiă a se iustrăina imobilul dotal. 
Nicăeri, dar, legiuitorul nu silesce pe femeia dotală. 

să facă partagiul prin justiţie ; prin urmare, ea pote 

să 1 lacă priu bună înțelegere cu condiţiune, insă, să 

fie mai majoră, să aibă aulorisarea soțului şi să pri- 

mescă în lotul s&ă, pe câtva [i putinţă, aceeaşi can- 

titate de lucruri de aceeaşi natură. 

Afară de acesta, cum frauda, dacă ar esista, ar strica 

cu totul împărţela, spre a se . înlătura ori-ce umbră 

de bănuială în acestă privinţă, va îrebui să se aducă. 

Qate positive şi suliciente prin cari să se dovedâscă 

„că femeia n'a fost frustrată prin atribuirea lotului ce 

a primit. 
'Precem acum la: enumerarea actelor „ce sunt de 

„presintat în cas de împărţălă prin justiţie. | 

Dacă partagiul s'a făcul prin Tribunal, din causa
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unor moştenitori minori chiar emancipaţi, sai inter- 

dişi, acel ce cere împrumutul are să producă, in Co- 
pii legailizăte, următorele şi anume : 

10 Jurnalul Tribunalului de naumirea membrilor con: 

siliului de familie, pentru a se vedea dacă consiliul 
de familie sa compus “ conformitate cu preseripliu- 

mile av. 857-958 C.C 
"90 Avisul consiliului d feunilie prin care s'a aulo- 
visat tutorele a face. impărțela averii minorului 

30 Dacă ai fost mai mulţi minori cu interese con- 
trarii la împărţelă. trebuind să aibă fie-care din- 
w'enşii un tutor special, se va aduce: jurnalul Tri: 
bunalului pentru numirea acelor tutori speciali şi a- 
visul consiliului de familie pe care s'a „întemeial Tri- 
bunalul în numirea lor. 

4 Jurnalul Tribunalului prin care sa ordonal eşi: 
vea din indivisiune, sa numit judecătorul raportor şi 

esperţii. 

50 Procesul- verbal constalător de prestarea jură- 

mintului de:călre. esperți. 
6% Raportul esperţilor, care trebuie făcut la fala lo- 
cului, conform ari. 695 pr. ctv. şi în care se fuce es- 
“timaţia şi se insemndză cum liebue să se compună [ie- 

care lot sai parle. 
2 Jurnalul Tribunalului prin care se constată lra- 

gerea la sorţi a loturilor şi at ibuirea 10” fie- -câvui c0- 

moştenitor. 

Se Actul de esecutare al par „tagiului; şi, dacă, averea 
de împărțit a fost o singură moşie, se va presenla şi 
planul pe care s'aii fixat loturile, precum şi aclul de 

împielrivea linielor despărţilove dintre dânsele pe fala 
pămîntului. 

9 Daca imobilul ce se oferă ca ipotecă a căgil în 
lolul pr oprielarului cu obligaţiunea de a plăti o sulli 
unuia din comoştenilori, se va dovedi. achitarea acelei 
sulte, afară numai dacă eu mu ua trebuii să se plătesc
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din 'împrumulul cer ut “de la Saielatea Credibulut 
Funciar. 

Tote actele notate “până aici, sunt cerute pentru! 
partagiul în natură a bunurilor succesiunii; când, 
insă, esperţii prin raportul: lor dovedesc că 'imobi- 
lele nu se pot împărţi în natură şi Tribunalul se 
unesce cu părerea lor, se scie: că se ordonă vindqa- 
rea imobilelor conform art. 696 procedura civilă. 

In cas de vindare şi daca acel care cere împru- 
mutul a devenit. adjudicatar al bunului succesoral, 
pe lângă actele notate mai sus, sub numerile 1.9, 
3, 4, 5 şi 6, se va mai' aduce: 

Jurnalul tribunalului prin care s'a ordonat vingavea 
şi s'a [izxat cifra de la care să începă licitaţia. 

Ordonunţa de adjudecare investită cu formula eae- 
culoriă şi procesul: verbal de“ punerea în stăpânire a 
adjudecatarului asup: a imobilului adjudecat precum şi: 
jurnalul tribunalului prin care s'a confirmat acea pu- 
nere în posesiune. Fiind controversată cesliunea d'a. 
se sci daca, în materie de vinderi voluntare pentru: 

eşire . din. indivisiune, ordonanțele de adjudecare 
sunt susceptibile de recurs sau trebuiesc atacate, 
pe calea apelului, se va presinta atât certificatul 
Grefei Inallei Curți de Casaţie şi justiţie, consta'ător 

că nu s'a făcut recurs contra ordonan'ei în ter menul 
prescris de lege; cât şi dovedile de comunicarea ordo- . 
nanței” părţilor întevesate, dimpreună cu certificatul! 
Grefei Curţei de Apel, in resortul căreia cade lribuna- 
tul de urmărire, prin care să se certifice că nu s'a fă-' 
cut apel de nici o parte contra ordonanţei de adjude- 
care. | De 

Se va mai aduce, în fine, şi incheierea: tribunalului 
prin care resumându-se i6le operaţiunile partagiutui se 
constată. efectuarea lui definitivă şi impărţirea între co-- 
moştenitor a sumelor provenite din vindavea îmobilelor. 

Notăm aici că bunurile provenind dintrun -parla= 

17
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giu putând fi grevate de privilegiul copărtaşulvi, pen- 

tru inscripţiunea căruia legea dă un termen de 60 

dile de la data actului de impărţelă, sai de la data 

adjudecaţiunii prin licitaţie, nici o ipotecă nu pote 

fi constituită în cursul acestui timp. 

Pe lângă acesta, fiind-că legea acordă creditorilor 

şi legatarilor succesiunei un termen de 6 luni spre 

a lua inscripţiune asupra imobilelor succesiunii pen- 

tru conservarea privilegiului ce ?l au în cas de ce- 

rere de separaţiune a patrimoniului defunctului, nu 

se pâte constitui: de .moştenitori - nici o ipotecă de 

cât numai după ce va fi trecut de la deschiderea 

succesiunii s6se luni, fără ca să se fi luat vreo in- 

scripţiune ipotecară de către creditori sai legatari. 

Pentru partagiul făcut sub imperiul legii lui Cali- 

mach, dacă toţi copărlaşii aii fost majori şi capabili, 

cea-ce trebue probat, se va aduce actul de partaşiii 

încheiat între ei. 
Daca, însă, printre copărtaşi vor A fost nevirstnici, 

nebuni, risipitori sai nevrednici puşi sub epilropie 

saii curatoriă, se va presinta procesul verbal al ju-. 

decătoriei arătător de modul împărţirii averii, apro- 

barea ministerului justiţiei dată acelei împărțeli şi ho- 

tarnica bunului cădut în: lotul proprietarului care cele 

împrumutul. 

Când partagiul va fi avut loc sub iînperiul legii lui 
Caragea, pentru partagiul voluntar, pe lângă actul de. 

partagiu, care ca şi cel făcut sub imperiul legii lui 

Calimach trebuie să fie transcris, se va aduce dovadă 

că toţi copărtaşii ai fost majori şi capabili, dacă acâsta 

nu se va constata în legalisarea judecătoriei. 

Pentru partagiul judiciar făcut din causă că prin- 

tre copărtaşi aii fost nevirstnici sau interdişi, se vă 

aduce hotărirea judecătorescă prin care s'a a făcul par- 
tagiul în mod definitiv. 
Pentru cei împărţiţi în legea lui Calimach ca Şi
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penlru cel împărţiţi in legea lui Caragea se va pro- 
duce documentele bunurilor cădule în lotul proprieta- 
ului care cere imprumulul.. 

Ne r&mâne, acum, să examinăm ce acte'sunt de 
presintat când banul oferit ca ipotecă a cădut în pa-: : 

„ trimoniul proprietarului în urma unui partagiu făcut 
de către ascendenți. 

Daca partagiul s'a făcut de către ascendent prin 
testament se va aduce testamentul în original, dovadă. 
că la încelarea din viaţă a ascendentului w'a. rămas 

alți moştenitori reservatari de cât cei preveduţi în tes- 
_4ament şi că aceştia fiind majori, după “încetarea din 

viați a autorului. lor, ati recunoscut și esecutat. cu toții 
testamentul. 

Daca partagiul s'a făcut de către ascendenți “prin 

"act între vii, se va aduce actul de partagiă ; şi daca 
el a avut loc sub actuala lege civilă se va dovedi că 
cei ce ati acceptat acest parlagii. aii avut capacitatea 
să facă acceptarea, că la încetarea din viaţă a ascen- 
denţilor n'a r&mas alţi moştenilori reservatari de cât 
cei preveduţi în partagii. | 

Daca. din alte acte nu va resulta că cei împărţiţi, 
de ascendenți, fiind cu toţii majori, aii luat în stă- 
pânire bunurile atribuite lor, incă din momentul par-: 
tagiului, se va duce de proprietar o declarație uu- 

ientică din partea foştilor sei copărtaşi că masi nici o 
pretenţiune, de nici un fel de natură, contra acelui 
partagiii de ascendenți. 

In cas ca ascendenţii să fie în viaţă, chiar daca 

partagiul s'a făcut sub imperiul uneia din vechile 
legi Calimach şi Caragea, se va „duce dovadă legală 

că de la facerea partagiului ascendenţii wati mai avut 
alți copii de cât cei prevăduţi în actul de pariagiă. 

"Se vor produce şi ori-ceacte precum contracte de 
arendare, chitanţe de imposit tonciar, etc., din cari 
să se pâtă aprecia val6rea bunurilor împărţite.
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Tot-d'o dată, pentru a se face convicţiunea că as- 
cendenţii nu mai pot avea alţi copii,:se va mai pre- 
sinta, şi actele de noscere ale. ascendenţilor. 
"Daca prin partagiă muma a împărţit copiilor-săi 

bunurile sale dotale, se va proba că acâsta a făcut-o 
pentru căpătuirea 'lor; căci, alt-fel, darea acelor bu- . 
nuri n'ar fi tăcută conform art. 1.9250 C. C. şi un ase- 
menea partagii n'ar putea servi de titlu de proprie- 

tate incontestabil. Observăm aici că daca copiii ai 
fost căpătuiţi, înainte de partagiă, el nu star mai pu 
tea face în urmă pentru acest cas ; de 6re-ce,i 
momentul dării bunurilor dotali prin partagiă. n'ar 
exista casul pentru care legea permite darea bunu- 
lui: dotal. 

Daca succesiunea s'a primit 'de o rudă intrun grad 
depărtat, se pâte întâmpla ca, mai târgiiă, o altă 
rudă, în acelaş grad sai în grad mai apropiat, să se 
arate şi să vie a'şi exercita acţiunea în petiţiune de 
ereditate. 

” Intr'o asemenea ipotesă, pâte A t&mă că dreptul 
imprumutătorului, 0 să se stingă de o dată cu drep: 

„tul de proprietate al impramtitatului, daca validitatea 
ipotecelor constituite ide! acest din urmă par fi! re- 
cunoscută ? : 

- Cestiunea acesta, “de şi este controversată, jurispru: 
denţa francesă, însă, a: stabilit că: «ipoteca trebuie 
menţinută, daca acel care a consimţit a fi creditor 
ipotecar a fost de bună - “credinţă și dacă nu există 
bănuială de fraudă sau colusiune intre densul şi mOŞ- 
tenitorul aparent o. 

  

ȘI Dreptul” Civil Roniân în comparaţie cu legile. vechi şi cu 
principalele legislațiuni Străine de D. Alexandreseu, Vol. VI, 
pag. 476; nota 4
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“Daca în Franţa jurisprudenţa a admisacest sistem: 
el trebuie adoptat, cu atât mai mult la: noi ; căci, in 
art: 117 al codicelui nostru civil .se coprind urmă-: 
torele rânduri : «fără a putea urmări acea avere, daca: 
va fi trecut la o a treia. pers6nă», disposiţiune care: 
nu esistă în articolul corespondent 132 din codul ci- 
vil frances. 
„Legiuitorul nostru a vrut. ca să ingrădăscă cu mai 

mari. garanţii creditul public şi. să „oerolescă intere- 
sele celui d'al treilea. 

Inalta n6stră Curte de Casaţie secţia 1, inspirată 
de aceste principii, prin decisiunea sa cu No. 110 
din 145 Martie 1902 a.statuat că cactele de înstrăi- 
nare, şi prin urmare şi de ipotecare, ipoteca fiind: 
un desmembrământ al dreptului. de propristate, - fă- 
cute de moştenitorul aparent sunt valabile pentru 
cumpărătorul de bună credinţă; 

inalta Curte şi-a intemeiat decisiunea sa pe urmă. 
t6reie remarcabile considerante : 

«Considerând că de şi regula, că autorul nu pâte. 
transmite mai multe drepturi de cât a avut, resultă: 
din diferitele disposiţiuni ale codicelui civil, nu este, 
insă “mai puţin adevărat că legea a: admis excepţiuni: 
la dânsa, ori de câte ori echitatea şi: necesităţi de 
interes public cerea o asemenea excepțiune; că â- 
cesta resultă din disposiţiunile art. 117 Cod. Civ, 
care - recunoscând celui absent, când se ivesce sai 
când existenţa sa este dovedită; dreptul de a. reven-! 
dica patrimoniul săi, îi ridică pe acela de a putea ui- 

„mări averea dacă va fi trecut la a ireia persână. 
«Considerând că dacă “cumpărătorul averei unui ab- 

sinte este apărat de acţiunea de revendicare a aces- 
tuia, cu atât mal mult trebue să fie apărat acela ce 

cu. bună credință a cumpărat de la acel ce posedă. 
acea avere ca'erede al defunctului în faţa tuturor şi, 
prin urmare, şi a aceluia ce-sa pretins în urmă ca.
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erede; că acel ce a cumpărat averea unui absinte 

ştia că titlul aceluia ce "i-a vindut era revocabil, pe 

când cel ce a cumpărat de la eredele aparent, din 

momentul ce s'a recunoscut că a cumpărăt cu bună 

credinţă, nu putea avea nici:0 îndoială asupra drep- 

tului de proprietate a aceluia ce "%-a vindut. 

«Considerând că echitatea cere ca paguba să fie su” 

ferită nu de acela ce a cedat unei erori comune şi 

pe care era în.neputinţă de a o cunoşte, ci de acela 

ce are a-şi imputa neglijenţa dea nu se fi presintat 

ca moştenitor ; Sa | 

«Considerând, afară de acâsta, că a nu se recu- 

n6sce ca valabilă vindarea făcută de eredele aparent 

cumpărătorului de bună credinţă, ar fi a se isbi de 

inalienabilitate bunurile unei succesiuni pe un timp 

indelungat, ceea-ce arfi contrariii interesului public, 

care cere libera circulaţiune a bunurilor.» 

Pentru aceste principale” considerante Inalta Curte 

a considerat ca valabile pentru cumpărătorul de bună 

credinţă: actele de înstreinare făcute de moştenitorul 

aparent. e i 

Prin consecinţă sunt valabile şi ipotecile constituite, 

de moştenitorul aparent în favorea unui-creditor de 

bună credință. | e 

Pentru acesta, însă, eredele trebue să [ie trimis în po-. 

sesiunea bunurilor defunctului de către justiţie, după. 

ce acestă din urmă va, fi. constatat lipsa de alți mo$-: 
tenilori, şi să fie-şi de fapt pus în posesiunea acelor. 

bunuri fără nici o. contestaţie. 

C .. 

„Vom examina acuma dacă moştenitorul strein, după 
revisuirea Constituţiunei n6stre în 1879, pote ipoteca: 
la Creditul funciar un imobil -rural venit lui ca MOŞ“: 

tenire, după mai sus arătata dată. E
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După lege, pentru ca cine-va să ipoteceze un bun 

imobiliar trebue “să fie proprietar al acelui bun. 
Constituţiunea n6stră, prin paragraiul 5 al art. săi 

7, revisuit la 1879 prescrie că: 
«Numai Românii sau cei naturalisaţi români pot 

“dobândi imobile rurale în România.» 
Acestă înțelâptă şi prevădătâre disposiţiune cons- 

_tituţionale a fost dictată de interesul conseri vărei n6s- 

tre naţională. 
Legiuitorul nostru constituant, întrebuinţând cuvin- 

tul generic de a dobândi a înțeles să coprindă în- 
tr'ânsul i6te modurile de achisiţiunea proprielăței, 
prevă&dute în art. 644 şi G+5 din Codul nostru Civil, 
adică : succesiunea, legatele, convenţiunile, tradiţiu- 

nea, accesiunea sau incorporaţiunea, prescripţiunea, 

legea şi ocupaţiunea. | 
Legiuitorul constituant a voit, dar, ca, prin nici 

unul din aceste diferite moduri de achisiţiune a pro- . 

prietăţei, streinii să nu pâtă dobândi proprietatea 
imobilelor rurale şi a reservat, exlusiv, acest drept 
numai românilor sau celor naturalisaţi români. 
“EI a transformat dreptul de a dobândi proprietatea 

imobilelor rurale din drept civil în drept politic. 

Inalta nstră Curte de casaţiune şi justiţie, În sec- 

țiuni unite, a stabilit că «de şi streinul moştenitor 
fie testamentar, fie ab intestat, nu pâte dobândi imo- 

bile rurale în România ;. totuşi, el ne putând fi spo- 

liat de nici o val6re din succesiune, are dreptul şi 

la val6rea imobilului rural aflat în succesiune. | 

Curtea nâstră supremă a tăcut, ast-fel,. în ce pri- 

vesce pe moştenitorul strein, o justă şi echitabilă 

aplicare a disposiţiunilor art. 7, $ V din Constituţiune. 

Credem, însă, că Inalta nostră Curte a mers prea 

departe, când a aplicat acelaş principiu şi la dona- 

ţiunile între vii. făcute unui strein, prin decisiunea
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sa cu No. 8 din 18 Noembre 1904, dată tot în sec- 

țiuni unite, 1). 
“Prin nici.0o decisiune, insă, Gurtea. n6stră de ca- 

saţie n'a recunoscut streinului dreptul de proprietate 

asupra unui. imobil rural, venit lui, în ori ce mod, 

după revisuirea Constituţiunei în 1879. 

Streinul, dar, ne .putând fi proprietarul unui imobil 

rural nu-l, pâte ipoteca Creditului funciar ?).. 

Românul, însă, care a cumpărat un imobil rural de 

moştenire al unui strein pâte oferi Creditului funciar 

acel imobil ca ipotecă ; căci, streinul, având dreptul 

la val6rea imobilului rural venit lui „moştenire, con- 

form constantei jurisprudente a Curţei nostre supreme, 

valabil a vindut acel imobil unui romăn, pentru a'şi 

lua valdrea. 

Românul, însă, achisitor al unui asemenea imobil va 

trebui, neapărat, se dovedâscă titlurile de proprietale 

ale aulorilor vindălorului sâi, dreptul acestui din urmă 

asupra imobilului vindut şi capacitatea lui de a-l trans: 

mite prin vîndare. 

90 Donaţiune între vi 

| Când proprietarul a dobândit prin donaţiune intre 

vii, bunul ce oferă ca ipotecă, 'pe lângă titlurile de 

proprietate ale donatorului asupra bunului dăruit el 

va aduce şi originalul act al donațiunei, făcut cu forma 

cerută de lege şi Lranscris la. tribunalul situațiunii 

vimobilului, precum şi probă legală că donatorul a în 

celat din viaţă. 

4) A se vedea acestă decisiune in giarul « Dreptul» No. 80 din 

1904. 
2) Asupra acestei cestiuni a se vedea, in partea IV-a a acestei 

lucrări studiul nostru intitulat: « Despre ipoteca constituită de moş“ 

tenitorul strein asupra imobilului mural de moştenire >
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Daca donaţiunea s'a făcut sub actuala lege civilă 
trebuie să se dovedâscă atât capacitatea donatorului, 

în momentul când a făcut donaţiunea, cât şi acea a. 

donatarului când a acceptato. Daca acceptaţiunea sa 
făcut de donatar prin act separat se va aduce acel 
act autentic transcris la tribunalul situațiunei imobi- 
lului, dimpreună cu comunicarea de acea acoeplare 
făcută donatorului în viaţă. 

Când atât donatorul cât şi donatarul . ai fost re- 
presintați prin procuratori se vor aduce, în copir le= 
galisate, procurele lor autentice şi speciale. 
„Daca donatorul de sub legea Calimach, a încetat 

din viaţă în timpul acelei legi, sai sub legea actuală, 

trebue să se mai probeze de către donatar că defune- 
tul n'a lăsat eredi reservatari ; iar, daca va fi lăsat 

aseihenea eredi, donatarul va aduce actul prin care . 
denşii "şi-a împărțit avereu rămasă de la defunct, 
fără să se atingă de donaliunea lui, sau .renun!area 
dor la succesiune. 
--Cand donatarul ar fi şi erede al donatorului, va 

trebui să producă renunțarea sa la succesiunea. acestui 

din urmă, sau de va [i acceptat acea succesiune, să 
presinte a“te legali dovedităre că bunul dăruit wa în- 
cetat da fi în patrimoniul lui. 

Aceste din urmă acte trebuiesc presintate şi de do- 

natarul de sub legea (caragea când ar fi erede al do- 

natorului decedat în actuala lege civilă. 

„Câna, însă, donatorul de sub legea Caragea a în- 

cetat din viaţă, în timpul acelei legi, donatarul va 

avea să probeze numai că a posedat într'una imobi- . 

lul din momentul in carei-a tost dăruit. Proba acesta 

se va face cu contractele de arendă ce ar fi încheiat 
pentru acel imobil, ca proprietar al lui, cu ipotecele 
ce ar fi constituit asupra lui, cu procesele ce ar.îi 

avul cu vecinii, etc. -
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Asemenea probă se cere şi donataraului de sub le- 

gea lui Calimach. 

Fata înzestrată în timpul vechilor legi, dacă în- 

zestrătorii sei părinţi vor fi murit sub actuala lege ci- 

- vilă, va avea să aducă renunţarea ei la moştenirea de- 

funcţilor sei părinţi. 

Fiica înzestrată sub imperiul legii Calimach va tre- 

-bui să mai probeze că înzestrătorii mau lăsat eredi 

reservatari ; in cas de a fi lăsat asemeni eredi, se va 

produce ori actul prin care ci şi-a, împărţit averea 

defuncţilor, fără să atingă cu reducţiunea zestrea ei, 

ori, de vor fi majori toți acei eredi, declaraţiă au- 

tentică din parte-le că mat, nici o pretenţie de nici un 

fel de natură asupra zestrei. 

Când cel cea dăruit bunul în actuala lege civilă, 

_va fi încetat: din viaţă, donatarul va trebui să dove- 

dâscă cu acte legali că. defunctul w'a lăsat eredi reser- 

vat-ri saă, dacă va fi lăsat asemeni eredi că-ei, ori, 

“au renunţat la moştenirea defunctului, ori ai îm- 

părţito fără să atingă cu reducțiunea bunul dăruit. 

Daca donatarul ar fi erede al defunctului donator, 

va avea să aducă şi renunțarea lui la succesiunea 

acestui din urmă, sau de 'va îi accepta'o să presinte 

acle legali doveditâre că bunul dăr uit ma îucelal da 

[fi tot în patrimoniul hiă. 

Daca defunctul dovator nu va fi avut copii in Mo- 

mentul tacerii donaţiunii, va trebui să se dovedescă 

de către -donatar că donatorul din momentul faceri! do- 

națiunii şi până la încetarea: din viaţă na dobândit 

nici un copil legitim, nici wa legitimat prin căsătoriă 

subsecuentă un copil. natural, precum asemenea că na 

lăsat un postum. 

Pentru ori-ce donațiune, de: sub ori-ce lege, tăcută 
cu condițiuni sai cu sarcine se va dovedi cu acle le- 
gale împlinirea condiţiunilor şi îndeplinirea .sarcinelor 

Dacă donatorul este încă în viaţă, trebuea se distinge
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intre donaţiunea făcută în timpul legii lui Caragea; 
acea făcută sub imperiul legei Calimach- şi acea. fă- 
cută sub actuala lege civilă. 

*- Bunul dăruit sub legea Caragea, chiar dacă se află 

în viaţă dohatorul, pâte face obiectul unei ipoteci, de 
6re-ce nu pâte fi temă de o reducţiune a donaţiunii.: 

Ori-cât de controversată ar fi cestiunea de a se sci 
ce lege trebue aplicată donaţiunilor de sub legea ve- 
chiă, când succesiunea donatorului se deschide sub 
actuala lege, nu credem că sar putea aplica reduc- 
tibilita:ea la donaţiunea: ce a luat nascere în timpul 

legei Caragea, care nu prevedea reducţiunea donaţiu- 
nilor. De asemenea, nu ne putem teme că donaţiunea . 
să se revâce pentru survenire de copil. donatorului 

care. n'a avut copii în momentul .facerei donaţiunii; 
acestă causă: de revocare creată de Codul civil actual. 
nu poate fi admisă, fără a se lovi un drept. câştigat, 
pentru donaţiunile de sub o lege care nu admitea un 

ast-fel de cas pentru revocarea unei donaţiuni. 

Codul Caragea dispunea că darul se cere înapoi 

numai: 
„a] de.va fi dat daral cu legătură şi cel ce la, luat 

nu va urma legăturii, 

.b] de va necinsti. prirmitorul darului pe dăruitor, 

sai de-l va păgubi, sait de va cugeta o faptă rea 

asupră-j, saii de va fi dat jalbă asupră-i cu pâră ne- 

drâptă.. 
Pentru a fi la adăpost de o eventuală revocare a. 

donaţiunei pentru -primul'cas, donatarul va trebui să 

dovedescă că a urmat legăturii cu care i sa dat darul. 

Iar pentru a se înlătura, față cu Societatea Credi-: 

ditului. funciar, ori-ce pericol. de revocarea 'donaţiunii 

pentru al doilea cas, se va aduce un act autentic din 

partea donatorului prin care să declare că consimte la 

ipotecarea bunului dărui! şi să se oblige că nu va ri-
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dira nici o dată nici un fel de protenţiune de vev-ce 
natură asupra bunului dăruit 1). E 

Mai r&mâne să examinăm dacă. acceptarea din par- 

tea donalarului a succesiunii donatorului, atunci când 

ea se va deschide, va putea să-aibă vre:o înriurire, 

din punctul de vedere al raportului, asupra. iputecei 

constituită de donatar pe bunul dăruit. 

Se scie că aplicaţiunea . principiului neretroaclivi- 
tăţii legii la raport este fârte discatală şi a dal loc la 
multe dificultăţi. 

In ce privesce raportul donaţiunilor, unii, conside- 
rând că donaţiunea fiind irevocabilă şi trebuind să 

„fie cârmuită în tâte efectele ei de legea. in vigoare la 
facerea ei, susţin că raportul donaţiuuilor nu se pote 
face de cât după acea lege, iar nu după cea în vi- 
gore în momentul deschiderii succesiunii ;-alţii, găsind 
că dreptul de rnoştenire al donatarului asupra averii 

donatorului, ne luând: nascere de cât:sub legea în. 

vigoare la deschiderea moştenirei, trebue ca dona- 
tarul să se supue la prescripţiile acestei. legi şi prin 
urmare să raporteze ori-ce dar primit de la defunctul. 

Fie, insă, că sar aplica legea veche, fie că sar 
avea in vedere legea actuală pentru donaţiune de 
sub Codul Caragea, nu pâte fi-nici o temă pentru 
ipoteca constituită de donatar. asupra bunului dăruit. 
“Aplicându-se legea veche, bunul 'dăruit n'ar veni 

la raport, căci în acea lege nu exista raportul; apli- 
cându-se legea actuală, raportul. bunului dăruit ipo- 
tecât nu sar face în. natură, : ci scădându-se va- : 
lOrea lui 'din partea „cuvenită donatarului, conform 
art. 765 C.C. 2 

: Pentru donaţiunea făcută. în timpul lege Calimach 
de către: un: donator care se află incă in viaţă, se ri- 

  

"1) A se vedea la Partea, III-a Fo ormularul «Gonsimţimintul do- 
natorului la ipotecarea bunului dăruit,
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dică mai multe: dificultăţi cari fac să nu se. -primescă 
ca ipotecă bunul dăruit. 

'In'legea Calimach există şi reducţiunea:: donaţiini- 

lor şi raportul lor; numai fetele inzestrate erai dis- 

pensate de raportul zestrei lor. Survenirea de copil 
nu revoca darul ; dar | supunea la: reducţiun= in 

casul când, la deschiderea succesiunei, .se găsea. co- | 
pilul vătamat în legitima sa. 

Ast-fel fiind, pe cât timp va-fi in viaţă donatorul 

de sub legea “Calimach, nu se pote admite ca ipo- 
tecă bunul dăruit ;—şi acâsta nu pentru că acel.bun 
ar fi supus la raport,-daca donatarul ar accepta suc- 
cesiunea donatorului, de 6re-ce, după cum am ar&- 
tat mai sus, bunul dăruit ipotecat inainte de deschi: 
derea succesiunei, nu ar fi degreval. de ipotecă prin 
raport;—ceea ce face ca acel bun dăruit să nu potă 

fi primit ca iputecă este tema ca el să nu fie supus 
la reductiune, atunci când va inceta din viaţă: do- 
natorul. 

Ni se va. dice că acestă temă se 2 pât6 inlătura prin 

aducerea de către donatar.a unor probe suficiente 

cu .cari să -stabilescă, în mod 'positiv, sait că.dona- 

torul .nu va lăsa eredi reservatori 'saă că el' are 

destulă 'avere pentru „ca reserva heregilor să i fie” in- 

taclă. 
Cine-pâte, insă, spune cu siguranță că. donalotul, 

până la incetarea lui. din viață, nu' va dobândi un 

„copil? Cine asemenea pâte asigura că donatorul. nu 

'Şi va înstrăină averea prin acte cu titiu' oneros?- 

Afară de acestea, mai este şi greutatea d'a se sci 

daca reserva: trebue calculată după legea in vigore 

la facerea donaţiunei sai aceea din momentul des- 

chiderei succesiunei, acestă cestiune fiind şi ea con- 

troversală. a 

In faţa unor asemeni indoeli, pradenţa. cere :ca să 

nu se acorde un împrumut cu ipotecă un bun dă-
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ruit sub:legea Calimach, când donatorul se află încă 
în viaţă. 

Tot pentru parte din consideraţiunile de mai sus 
şi pentru motivul că survenirea de copil revâcă de 

drept donaţiunea, daca donatorul nu a avut copiii 
în momentul facerii ei, nu se pot primi ca ipotecă 
nici bunurile dăruite sub actuala lege civilă, daca 

donatorul trăesce. | 
„Pentru a termina cu această materie, mai avem să 
cercetăm dacă, imobilul dăruit fiind înstreinat de do- 

natar, acel care a dobândit,. de la acest din urmă, 
imobilul dăruit pâte să constitue asupra acelui: imo- 
bil o ipotecă în favoarea Societăţii Creditului fonciar, 
tără ca acesta din urmă să fie expusă la vre-un pe- 
ricol. | | 

Cestiunea aceasta am..mai tratat'o într'un studiu 
publicat în diarul «Dreptul» No. 76 din 1894. 
Vom reproduce părţi din acel studiu spre a arăta 

părerea noastră. 

Se scie că legea nu s'a mărginit a înscrie dreptul 
de 'reservă al unora din moştenitorii defunctului nu- 
mai ca un principiu; cil'a garantat prin o elicace 
sancţiune, acordând reservatarilor acţiunea în reduc- 
ţiure a liberalităţilor cari ar aduce atingere reservei . 

"tor legitime. 
Când bunurile dăruite se află în “patrimoniul do- 

natarului, este admis că reducţiunea atât a douaţiu- 

nilor cât şi a legatelor se face în natură, asupra lu- 

crului. dăruit, cu excepţiunile: prevăgute 'de articolele 

Săl şi 770 Codul civil 
Când însă lucrurile dăruite au eşit, prin alienaţiu- 

ne, din patrimoniul donatarului, inainte de deschi- 
derea succesiunei donatorului, are dreptul reserva- 
tarul :să exercite acţiunea în reducţiune asupra lu- 

crului supus reducţiunei în orice mâini sar afla? 
In Codul francez . se răspunde la acâstă cestiune.
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prin articolele 929 şi .930, dispunendu-se prin cel 

d'ântâiu că «imobilele vor fi redobândite prin efectul 
reducțiunei, fără sarcina datoriilor sau ipotecelor 

„create de donatar» ; eră prin cel d'al douilea, că 
«acţiunea in reducţiune sai revendicaţiune va putea 

fi exercitată: de moştenitori contra terţiilor deținători 
ai imobilelor dăruite şi instrâinate de donatar, in 

acelaşi mod şi în aceeaşi ordine ca şi contra dona- 
tarilor, discutându se în prealabil bunurile acestor 
din urmă». " 

Aceleaşi disposiţiuni sunt conţinute şi în articolele 
-1095 şi 1096 Codul italian. 

Prin urmare, după Codul francez şi cel italian, moş- 
„tenitorii pot să revendice bunurile dăruite de la terţi 
achisitori, atunci când donatarul care a alienat ave- 
rea dăruită este insolvabil 

La noi legiuitorul a eliminat art. 929 şi 930 Codul 
frances şi le-a inlocuit cu -art. 355 după care «dona-. 
torul este obligat, dacă a alienat bunurile dăruite, să 

“facă în urmă raportul escedentului peste porţiunea 

disponibilă, după valoarea lucrurilor din timpul mor- 

ei disponentului.» 
Daci se naşte cestiunea d'a se şti dacă, prin dis- 

posiţiunile art. 855. legiuitorul a înțeles să aducă o 

ştirbire dreptului de rezervă, ba şi chiar să-l des- 

fiinţeze in cas de nesolvăbilitate a donatarului care 
a alienat imobilul dăruit supus reducţiunei. ” 

Se susţine de unii că, după legea n6stră, acţiunea 

in reducţiune este o acţiune pur personală şi. nu. 

"se pâte exercita de cât contra donatarului; că, atunci, 

când imobilul a eşit din patrimoniul s&i eredii re- 

servatari wau de cât un drept de creanță contra 

danatarului pentru împlinirea rezervei lor, fără ca 
cei d'al treilea să potă fi intru ceva supăraţi. 

Dar, chiar în sistema acestora cari pretind că art. 
395 n'a avut în vedere de cât garantarea terţiilor
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„achisitori,. noi: credem: că creditorii ipotecari nu pot 

să beneficieze de favârea acordată .de acest arlicol ; 

căci, întrinsul nu .se vizeză de cât înstreinarea, fără 

să. se facă vre-o menţiune de ipotecare. 

Dacă legiuitorul ar fi voit să garanteze şi pe cre- 

ditorii ipotecari ar fi spus'o, cum.a făcutola raport 

în art. 765, compleclând pe legiuitorul francez, care 

nu prevede. de cât instrăinurea în articolele 859 

şi 860 din Codul civil francez, corespunzătore cu art. 

nostru 709. | 

Dispoziţiunile articolului 855 conţinând o însemnată 

derogare la principiul înscris in codicele civile, că 

reserva nu pote fi atinsă de liberalităţile disponen- 

tului, ele constituesc o excepțiune.la regulu. gene- 

rală şi, prin urmare, nu. se pot interpreta prin ana- 

logie. i a 

“ Pentru motivele. mai sis expuse - părerea nostră 

este :: a nu se primi ca ipotecă bunul cumpărat de 

la un' donatar, până ce situaţia. acestui-a nu se va 

limpezi faţă de moştenitorii săi reservatori. 

“Este bine înţeles că dacă. comparatorul bunului de 

la donatar ar avea: dobândită prescripţia, față de 

moştenitorii reservatari, nici o leamă nu pote i. 

30 Testament 

Proprietarul, care oferă caipotecă un bun ce isa 

lăsat prin. testament, are să presinte: acel testament 
in original, titlurile de proprietate ale testatlorului asu- . 

pra bunului legat şi probă legală de numărul eredilo» 
resevvalari ai testatorului sat de neesistența unor ase- 

menea cvedi, când acâsta nu s'ar dovedi, în mod 
neîndoios, din testament. - 

Daca prin testament: s'a impus legatarului Gre-cari 

sarcini saii condițiuni, se va aduce acle legale dove- 

ditâre că acele sarcini sati condițiuni sasi îndeplini.
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„Actele de. rhai sus 'sunt cerute pentru ori-ce testâ- 
ment, fie el făcut, sub legea actuală civilă, fie în tim- 
pul vechilor legi Calimach saă Caragea. 

Pentru testamentul făcut sub actuala lege civilă se 
mai cere, când el este autentic, să se aducă în copie, 
legalisată, delegaţiunea dată, de Tribunal judecătorului 
însărcinat, din causă de bolă a testatorului, să. mergă 
la: domiciliul acestuia spre a îndeplini for malitățile ce- 
rute de arl. 861 şi 862 C. C. 

Acest act, însă,-nu se pretinde de cât pentru tes- 
tamentele autentice făcute. înainte de legea! pentru 
“autentificarea actelor din 97 Iunie 1886.  -: 

Notăm aci că testamentul autentificat de Tribunal, 
pe basa consimţimintului luat de. un judecător. de 
Ocol, este isbit de nulitate. 

Curtea de Apel din Bucuresci, Secţia li, prin de- 
cisiunea sa cu No. 191 din 24 Septembre 1905 1), a 
considerat ca nul un testament, autentificat de Tri- 
bunal, pe basa consimţimintului luat de judecătorul 
de Ocol, de 6re-ce, atât înaintea legei autentificărei 
actelor. din 1886, cât şi în urma acestei legi, auten- 
tificarea testamentelor fiind de competința exclusivă 
a tribunalelor de judeţ, judecătorul de ocol nu pâte 
să autentifice asemenea acte, nici să primescă con- 
simţimintul părţilor, chiar când ar îi fost delegat de 
Tribunal. 

Pentru testamentul olograt sau mistic: se:va pro- 

duce procesul. verbal al Președintelui Tribunalului, ju: 
deţului, în ocolul căruia s'a. deschis succesiunea, făcut 
în conformitate cu arţ. 892 C. C. 

Pe lângă acesta, daca succesiunea .s'a deschis de 
puţin timp, se va presinta şi probă legală că testa- 

mentul olograf a fost adus la cmioscința moștenilorilor 
  

  

1) A se vedea acestă decisiune în ziarul «Dreptul» No. 76 din 

1905. 

18
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şi aceştia waii ridicat. nici un fel de contestaţiune 

contra luă: . Sa 

In ce privesce esecutarea testamentului, dacă tes- 

tatorul a murit în legea Caragea, legatarul va trebui 

să presinte, în copii. legalisate : încheierea judecătoriei 

de darea în' stăpânirea lui a bunului legat, fără vre-o 

contestaţie din partea cui-va, saii, în cas de vre-o coil- 

testaţie, hotărîrea definitivă dată asupra acelei contestaţii; 

Dacă testatorul a încetat din vilă în timpul legii 

Calimach, trebuie să se aducă, în copii legalisale: 

procesul verbal al judecătoriei pentru constatarea pre- 

sintăriă testamentului şi « dărei celor coprinse întren- 

sul în stăpânirea moștenitorului, :saii în cas de recla- 

mațiune îvită contră acelui testament, hotărireu prin 

care sa judecat definitiv acea reclamațiune. 

Atât.pentru testamentul de sub legea Caragea cât 

şi pentru cel din timpul legii Calimach se .vor putea 

produce şi alte acte pentru ase dovedi că s'a ese- 

culat .testaimentul, numai să resulte din acele acie, 

in mod. neindoios, că legatarul sai moştenitorul a 

luat în stăpânire bunul lăsat şi la posedat continuii 

d'atuncă. Si a 

Daca cel ce:cere împrumutul 'şi fundeză dreptul 

sâi de “proprietate, asupra imobilului ce oferă ca 

ipotecă, pe un testament făcut sub actuala lege Ci- 

vilă, pentru a dovedi esecutarea acelui testament vă 

trebui, de va fi legatar universal, să presinte punerea 

lui în posesiunea bunurilor coprinse în testament, Con 

form arl..889 şi 891 0.0. 

Daca este legatar cu titlu universal va presinta ac 

tul de punerea luă în posesiune, confor art. 895 C.U. 

Atât legatarul universal cât şi cel cu titlu univer- 

sal, neputându-se pune în. posesiunea legatului fără 

a se face un inventar al bunurilor ce compun legatul, 
va mai trebui presintat, în copie legalisată, şi îmvenla-
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“rul făcul după cererea lor, de către judecătorul în ocolul 

căruia. sa -deschis succesiunea. ! 
Daca cel ce'cere împrumutul 'şi întemeiază dreptul 

“său de proprietate pe un legat particular, cată să pro- 
ducă : ori actul autentic prin care î sa predat de bună- 
-voie legutul de către moştenitori, ori hotărîrea judecăto- 
-vescă prin -care el sa pus în posesiunea acelui. legal. - 

Toţi cei trimişi în posesiune de justiţie, trebue să 
„presinte .şi procesul-verbal de punerea lor în posesiune, 

«e fapt, asupra | later zulacă legat lor. ai 

„ Cumpăran e. 

Daca bunul ce se oferă ca ipotecă s'a dobândit prin 
cumpărare, actele cari se cer proprietarului variază, 

după felul cumpărării ; d'aceia, vom arăta ce acte şe 
pretind .când cumpărarea. s'a făcut prin contract de 
vinqare şi ce acte când. ea avul lov la licitaţie pu- 
blică | 

Mai "nainte, însă, notăm aici că, atât pentru e CUm- 

-părarea de. bună-voiă cât şi pentru cea de. la licitaţie 

-publică, cumpărătorul trebue si presinte titlurile de 

proprielate ale vindetorului asupra bunului vindut. 

a) Cumpărarea de bună-voe. Când dreptul de 

proprietate al acelui. care -cere împrumutul. derivă 

dintr'un contract: de cumpărare, trebue să se pre- 

simte acel contract în original, legalisat şi transcris . şi 

nvend, acel făcut sub legea Calimach, atât legalisarea 

uremelnică, cât.şi cea statornică. 

Dacă în contractul de.cumperare nu se: declară că 

preţul s'a: primit, saii dacă: se stipulâză că prețul se 

va plăti după legalisarea sai transcrierea actului, se 

va aduce chilanţa 2 îndetorulai legalisată de primirea 

preţului. : că 

„Când vindarea s'a tăcut pe pOgON sai falce și, s'a 

convenit că prețul calculat pe pogon sai falce să se
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răspunqă după numărul pogânelor sai fălcilor ce vor 
eşi la mă&surătâre, cală să se aducă atât mesurătorea 
făcută câl şi dovada legalisată de achitarea totală a 
fălcilor sati pogonelor găsite prin acea: măsurătdre. 
- De acâstă din urmă probă, precum şi de acea a. 
achitării a parte din preţul cumpărării imobilului, se 
va dispensa proprietarul care va contracta impru- 
mutul cu societatea, tocmai pentru a plăti acele sar- 
cine saii partea datorită din preţul cumpărării. 

Dacă s'a cumpărat o parte indivisă dintr'o moşie, 
se va produce alegerea definitivă a acelei părţi, din- 

preună cu planul şi executarea lui pe fata pămentului. 
De se va fi prevădut în contractul de cumpărare 

că imobilul se transmite cu 6re-care procese, se va 
aduce dovadă legală de starea «în care sar afla acele 

procese. | 
De asemenea, se va dovedi şi îndeplinirea a ori-că: 

ror alte condițiuni sub cari se va fi făcut vindarea. 
Pe lângă acestea, mai trebue probat de proprietar 

că a intrat în stăpânirea bunului ce i sa vindul. 
Atâta, însă, nu este destul; căci, mai rămâne pro- 

prietarului să dovedescă că acela de la care a cum- 

părat imobilul a avut capacitatea cerută de lege ca. 
să i-l vinqă. 

Pentru actele de vingare făcute sub vechile nâstre 

legiuiri,: capacitatea vindătorului se. constată, în ge- 
neral, în chiar legalisarea făcută actului de vindare 
de către judecătorie. 

Şin adevăr, după acele legiuiri, judecătoria che- 
mată a adeveri actele de vindare era ţinută a se in- 

credinţa atât de capacitatea vindătorului de a înstrăina, 
cât şi de titlurile 'lui de proprietate, precum şi de 

sarcinele proprietăţii. 
Nu tot ast fel este sub actuala n6stră legislaţiune, 

care lasă părţilor contractante sarcina d'a se asigura
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de sunt saă nu. capabile de a contracta şi d'a apre- 
cia valOrea actului de vindare: ce încheiă. - 

Numai actele de vindare de pământuri, pe cari sunt 
împroprietăriți locuitorii săteni, sunt supuse contro- 
lului tribunalelor, cari sunt ținute să examineze le- 
galitatea lor. 

Ast-fel fiind, dator este proprietarul, pentru cum- 
p&rările făcute sub actuala lege civilă, să dovedescă 
că n'a cumpărat de la un incapabil; de acea, dacă din 
titlurile de proprietate ale vindătorului sati din alte 
acte nu va resulta, in mod neindoios, că el a fost ma- 
jor în momentul vindării, se'va aduce actul săi de 
nascere în estract legalisat. 

Dacă imobilul sa cumpărat de la o femeiă mări- 
tată autorisată de:soţul ei, se va presinta contractul 
săi de căsătorie pentru a se dovedi că imobilul vîndut 
a fost parafernal, iar nu dotal. 

In cas ca actul de. vendare să emane de la o fe- 

meiă nemăritată, se va aduce dovadă legală că fe- 
aueia vîndălore, în momentul vindării, a fost nemări- 
iată sai văduvă. 

-P6te să fie nevoie, în unele casuri, şi de un cer- 

tificat al grefei Tribunalului constatător că, în mo- 
mentul vindării, vindătorul n'a fost isbit de nici o 
incapacitate juridică. 

In urma esaminării actelor produse, avocatul So. 

cietăţii pote să simţă trebuinţă a mai cere şi alte 

acte, ori spre a se convinge de deplina capacitate 
a părţilor, ori spre a înlătura viţiile cari ar face a- 
aulabilă cumpărarea din causa incapacității părţilor 
în momentul contractării. 

Se scie că, afară de incapacităţile din causa. virstei, 
a unei infirmităţi a minţii şi din causa măritişului, 
legea a mai creat şi alte incapacității în materie de 

vindare. Aceste incapacităţi sunt prevegute în art. 

419, 1307, 1308 şi 1309 C. C.
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Apoi prin legi speciale s'au adus 6re-cari restric= 
țiuni la dreptul. de dobândirea imobilelor rurale. . 

Aşa, după art. 7 al legii rurale din 1867, interpre- 
tat .prin legea de la 13 Februarie 1879, pământurile 
date spre împroprietărirea locuitorilor săteni nu se 
pot înstrăina de cât către comună sai un alt sătean, 
în condiţiunile stabilite:prin acea lege. 

- După legea din 1864, pentru dreptul străinilor do- 
miciliaţi în ţară d'a cumpăra imobile in România, 
numai străinii de rit. creştin puteai cumpăra imo- 
bile rurale. e 
"Prin art. 7 $ V din Constituţiune, revisuit la 1879, 
se stabilesce că numai Românii sai cei naturalisaţi 

români pot dobândi imobile rurale in România; prin 
urmare, de la 13 Octombre 1879 "străinii, de ori-ce 

rit; nu pot dobândi imobile rurale în' România nici 

prin dar, nici prin testament, nici prin cumpărare, 

nici prin schimb, .nici prin îndelungă posesiune; să 
esceptă numai ştrăinii cărora li s'a dat dreptul să 
dobendescă imobile rurale prin convenţiunile inter- 
naţionale existente în momentul revisuirei art. 7 din 
Constituţiune. Aceia ai putut ' cumpăra imobile ru- 
rale, până la espirarea termenului acelor.convenţiuni: 

: Mai sunt şi alte împrejurări cari. pot tace ca o 
cumpărare să nu presinte t6te garanţiile cerute peu- 
tru validitatea ei. Aşa, de esemplu, împrejurarea că 

„un imobil s'a cumpărat de o femeie măritată, în tim- 
pul căsătoriei, pâte fuce ca acea: cumpărare să fie a: 

tacată de creditorii bărbatului ca făcută cu banii a- 
ceștuia in frauda lor, mai ales -dacă bărbatul este 
comerciant. În adevăr, in cas de faliment al. bărba- 
tului,. după art. 795 din codul de comerciă, ori-care 
ar fi regimul sub care sai căsătorit soţii, presumţia 
este. că: bunurile dobândite de femeia falitului apar- 
ţin bărbatului şi că aă fost plătite cu banii lui, ast- 
fel in cât acele bunuri se intrunesc la masa fali-
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mentului, remănend femeiei numai dreptul de a face 
proba contrariă. 

Pentru a înlătura, dar, o asemenea temere, când! 
se cere împrumutul de o femeiă măritată care oferă 
ca ipotecă un imobil cumpărat de: densa în timpul 
căsătoriei, cu autorisarea soţului ei, se va aduce nu nu- 
mai contractul sei de căsălorie dar şi probe valabile 

- de provenința banilor cu care a cumpărat acel imobil. 
b) Cumpărarea de la licilaţie publică. Sub 

vechile nestre legiuiri erati două feluri de mezaturi: 
acela după voinţa şi cererea fețelor parliculare şi . 

acela după hotăririle judecătoreşti, pentru plată de 
datorii şi altele. . 

In ţera. Românâscă tole vindările :prin mezat se 

întăreau de Domn după anaforaua Logoteţiei cea mare: 
In Moldova mezaturile de bună-voie 'se înlăreaii de 
Divanul ţărei de sus sau al (&rei de jos; iar meza- 

turile silite pe lângă - întărirea Divanurilor lrebuiaii 

să aibă şi întărirea domnescă. 

. Pentru imobilul, dar, cumpărat la mezat, în linpul 

vechilor legiuiri, “se va presinta de către proprietar 

cartea de mezal învestită cu formalităţile mai sus ară: 

tale, prescrise de acele legiuiri, precum şi dovadă de 

intrare în stăpânirea imobilului cumpărat. - 

Prin ordonanța domnâscă din 21 Septembre 1862, 

s'a dat drept Tribunalelor de urmărire să elibereze 

cumperătorilor, d'a dreptul, fără nici o întărire, ac: 

tele de vindare silnică, r&mânând părţei nemulțumilă 

recursul în Casaţie in' termenul prescris de art. 44 

din legea organică a. Curţei de Casaţie. Prin urmare, 

de la data acelei ordonanțe domnești va trebui să 

se aducă şi. cer tificatul Grefei Curţei de Casaţiune: că. 

nu s'a făcut -recurs contra aclului de vindave eliberat 

de Tribunalul de urmărire. - 

In Moldova, când era vorba de O răzăşie, nu se fă
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cea vindarea până ce, mai întâju, nu se alegea prin- 
tr'o hotarnică partea ce trebuia vindută. 

Acea hotarnică căta să se producă de către proprietar. 
După sobornicescul hrisov din 1835, modificat de 

Obştesca Adunare a Moldaviei la 1839, publicaţiile 
de şâse luni ale vindării purgai imobilul de orice 
sarcine sai pretenţiuni. Si în adevăr, art. 8 din acel 
hrisov dispunea că, «dacă în termenul publicaţiei de „Şese luni nu se va arăta nimeni cu cerere de res- 
cumpărare de acei cu dreptul protinisului, nici se 
va ivi o asemenea pretenţie în: ori-ce chip asupra 
lucrului vindut, atunci instanţa competentă va întări 

„Vingarea acea ca să r&mâe statornică ; şi, când după 
trecerea unui asemenea termen de şese luni s'ar ivi. 
cerere de protimis, saă ori-ce altă pretenţie din par- 
tea acelor de faţă, sai după trecerea de trei ani din 
parlea acelor de peste hotar, să nu li se ţie în semă 
nişte aşa cereri Şi pretenţii, nici acelor de faţă, nici 

„acelor de peste hotar». 
Când în cursul acelor şese luni de publicaţii se 

iviaă reclamaţii, acele reclamaţii trebuiau judecate, 
dacă cumpărătorul nu declara că primeşte vindarea 
cu acele pricini. E 

Când vingarea, dar, sa făcut în asemenea condi- 
țiuni, cată să se aducă de către proprietar acle le- 
gale dovedităre de modul cum S'aii terminat acele pri- 
cîini sa, pretenţii. | 

Pe lângă acestea, dacă vindarea de bună-voe a avut 
de obiect un imobil dotal. ori aparţinend unui ne- virsnic sai interdis,. cum nu credem că publicaţiu- 
nea de şâse luni făcea să stingă dreptul de reclama- 
maţie şi al femeiei, al minorului saiă al interdisului, dacă imobilul nu s'a vinqut pentru casurile şi for- malităţile prev&qute de lege, va trebui, în ce privesce imobilul dotal, să se dovedâscă că sai îndeplinit 
formalităţile cerute de oficiul circular cu No. 410 din
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3 Iulie 18474); iar, in ce privesce pe minori, dispo- 
siţiunile art. 289 şi 307 C. Calimach. Sa 

Codul Caragea, în ce privesce vindarea nemişcăto- 
rului lucru al s&rmanului, dispunea că epitropul nu 
putea face o asemenea vindare de cât, numai la o 
mare trebuinţă şi, atunci cu sfatul rudelor şi cu sci- 

rea stăpânirei. In cas, dar, de cumpărarea unui bun 
de s&ărman, sub Codul Caragea, va trebui să se do- 

vedăscă că sai indeplinit disposiţiunile art. 20 de la 
parlea: 3-a Cap. 21 din acel. Cod. In ce privesce vin- 
darea zestrei ea era regulată de art. 33, 34 şi 35 de 

“Ja partea 3-a Cap. 16 Cod. Caragea. Prin urmare, în 

cas de cumpărarea vre unui imobil dotal sub regi- 
mul acelei legi'va trebui să se dovedâscă că s'ati în- 
deplinit formalităţile prevedute de sus citatele articole, 
precum şi. de civcularele departamentului dreplăţii cu 

* No. 245 din:2 Iamuiarie 1848 şi No. „279 din 14 Ia- 
nuavie 1849. - 

Pentru cumpărările de la licitaţie publică, de sub 

actuala lege civilă, trebue să distingem între vindă- 
rile silite cu licitaţie publică şi vindările voluntare, 
cu licitaţie publică, cum. sunt: vindările bunurilor 
minorilor, emancipaţilor şi interdizilor pentru casuri 
de nevoe saii de un folos invederat, sai pentru eşire 

din indivisiune şi vinderile bunurilor dotali in casu- 

rile prevădute de ars. 1.253 Cod. Civil. | 

Vom arăta, mai intâiă, ce acte trebuesc'să se aducă 

pentru cumpărările de la licitaţie publică a unui imo- 

bil de: minor, interdis sai emancipat pus în vinqare 

pentru vre-unul din casurile prevădute de art. 401 
Cod Civil. Pe lângă ordonanța de adjudecare va tre- 

bui să se presinte de către proprietar în copii lega- 

lisate; 

  

1) Vedi Cotul judiciar pentru tribunalele din Moldova înorin- 

duit şi adnotat de Scarlat Pastia, pag. 781.
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Jurnalul tribunalului de numirea consiliului pe fa- 
milie, avisul acestui . consiliii “făcut în condiţiunile 
cerute de art. 401 Codul Civil şi hotărirea tribuna- 
lului de omologarea acelui avis, dată în conformitate 
cu art. 401 acelaş Cod şi articolele 682, 683 şi 684 
procedura civilă. “Pe lângă acestea, se va mai dovedi 
că preţul r&spuns de cumpărător a servit la folosul 

învederat sau la marea nevoe „pentru care - vingarea 
imobilului. a fost autorisată.. 

- In cas de. vingare pentru eşire din indivisiune a 
unui- imobil în care ai avut parte şi minori sau in- 
terdişi ori emaucipaţi se va , aduce. în. copii legalisule, 

urmăldrele acte: | 
10 Jurnalul tribunalului de numirea membrilor CON 

siliuluă de familie, pentru a se vedea dacă consiliul de 

. familie s'a compus în confor milate cu pr escr ipțiunile 

art. 857-858 0. C.. 
90 Avisul consiliului de familie prin care sa aulo- 

torisat. tutorele a face împărțela averii minorului. 

„3 Daca aii.fost mai mulți minoră cu înterese con- 
trarii la împărţelă, trebuind să aibă fie-care dintrenșiă 

um .tutor special, se ra aduce: jurnalul tribunalului 

pentru numirea acelor tutori speciali şi avisul  consi- 

liului de. familie pe care sa întemeiat Tr ienalul în 

numirea lor. 

„AWP Jurnalul Tr intactă prin: care sa ordonat eşi- 
rea din îndivisiune și sa numit judecătorul raportor și 
experții, .. 
59 Procesul-verbal constătitor de pr estar ea jurământ 

tului de.către experți. 
Go Raportul experților, care trebue făcut la fața lo- 

culuă, conform art. 695 Dr. civ. și în care se constată 

cc îmobilul nu este comod partag giabil și trebue vândut 

pe prețul fixat în estimaţie. 
70 Jurnalul Tribunalului prin care su , ordonal vân- 

darea și sa fixat cifra de.la care să începă licitația.
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“- Pentru “cumpărarea :unui' imobil dotal pus în vân= 
dare, peniru unul din casurile prevă&dule. de arlico- 

lul 1253 Cod. Civil, se va aduce în copii legalisale: 
actul de cununie și contractul de căsătorie al femeici, 
autorisarea Tribunalului domiciliului soților “pentru în- 
străinarea imobilului prin care se constată escistența 
casului, pentru care sa aulorisat: vândarea, dovadă, că 

prețul sa întrebuințat pentru! trebuințele recunoscute 
prin autorisarea Tribunalului. | 

Pentru ori-ce cumpărare la. licitaţie publică de bu- 
nuri puse în vândare voluntară se va aduce: ordonanța 
de adjudecare în original investită cu formula execultoriă, 

dovada că ea sa comanicat purților şi că mai făcut apel 
în termenul prevădul de lege, precum şi certificatul grefeă 

Curţei de Casaţie că nu sa făcut recurs contra ordo- 
nanţei; de: 6re-ce, după cum am mai arâtat deja, s'a 

controversat chestiunea de a se sei dacă ordonanlele 

de adjudecare pentru vândări voluntare sunt supuse 

apelului. sai. recursului. 
Se va mai aduce, de asemenea, procesul-verbal fă- 

cut conform legei de piumerea în posesiune a adjudicu- 

tavuluă şi jurmaihd Tr ibunalului de confirmarea acelui 

proces-rerbal. - o : - 

-. In materie de: vângare voluntară cu licitaţie pu- 

blică ordonanța de adjudecare neputând avea efec- 

tele prevădute de art. 508: Procedura civilă, dacă din 

pretul cu care s'ă: adjudecat imobilul nu Sai putut 

achita tâte creanţele ipotecare d'asupra lui, adjude- 

catarul trebue. să dovedescă că a îndeplinit formalită- 

țile purgei, confor articolul 1804 până la 1807 Cod. 

Civil. 
Pentru cumpărar ea la licitaţie publică. a.unui bun 

pus în. vândare silită, pe lângă ordonanța de adjude-. 

care: în original, învestită cu formula esecutoriă, se va. 

aduce : certificatul grefei Curţei de Casaţie. că nu sa 

făcut recurs contra ei şi procesul-verbal de punerea în.
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posesiune a adjudecatarului asupra imobilului, precun 

şi jurnalul Tribunalului. de confirmarea aceluă Prooes- 
verbal. 

Dacă pentru achitarea preţului adjudecatarul va fi 
depus şi vre-o creanţă ipotecară sau privilegiată cu 
care era grevat imobilul şi care se va fi cedat lui de 
către cei în drept, se va aduce: Și acul acele de ce- 
siune în copie legalisată. 

De 
5, Schimb. 

Pentru schimbul săvârşit în timpul vechilor le- 
giuiri, cabacitatea şi titlurile de proprietate ale co- 

permutanţilor se constată, în general, în însăşi a- 

deverirea dată actului de schimb de către judecătorie, 

care era ţinută să facă cuvenitele cercetări în acâstă 
privinţă. 

Totuşi, proprietarul care oteră ca ipotecă un bun: 
primit. în schimb trebuie, pe lângă actul de schimb, 
în original, să presinte şi titlurile de proprietate ale 
copermutantelui săi asupra bunului ce î-a dat în schimb 
precum şi. probe legali că alât'el cât şi copermutantul 
săi at întrat în stăpânirea bunurilor schimbate. 

Dacă schimbul s'a făcut sub actuala lege civilă, 
proprietarul care cere imprumutul are să dovedescă 
capacitatea părţilor în momentul facerei schimbului, 
după regulele arătate mai sus pentru constatarea ca- 
pacităţei părţilor în materie de vinqare ; şi, cată să 
producă atât titlurile de proprietate ale ambilor coper- 
mutanţi asupra bunurilor schimbate cât şi situaţia îpo- 
tecară a acelor bunuri în momentul schimbului.. Mai 
trebuie, în fine, să aducă probe legali că ambii caper- 
mutanţă ai întrat în stăpânirea bunurilor schimbate. 

Dacă schimbul s'a făcut şi cu sultă şi nu se de- 
clară în act'priimirea ei, se va: presinta chitanța le: 
galisată de achitarea acelei sulte, făc&ndu-se menţiune
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despre acesta pe marginea registrului unde este t tre- 
cut schimbul. . 

Când schimbul a avut de obiect un bun dotal se 
va dovedi că s'au îndeplinit tâte formalităţile pres- 

crise de art. 1954 CG;. C. - 
T6te schimburile trebuesc transcrise în registrele 

de transcripţiuni ale Tribunalelor situaţiunei imobi- 
lelor schimbate. 

„60, Posesiune sai - Prescripţiune. 

Când imobilul care se oferă ca ipotecă este doliân- 

dit prin prescripţiunea achisitivă, trebue să se dove- * 
descă o posesiune continuă şi neîntreruptă pentru bu- 
marile din țera hRomânescă de cel puţin trei-deci de 
ani şi pentru cele-din Moldova de patru deci de ani. 

Pentru a se dovedi acesta, nu ajunge un singur act ci 
o sumă de acte prin cari să sc stabilescă că, în ară- 

tatele intervale de timp, cel care cere imprumutul a 
făcut acte de proprietar al imobilului şi necontenit 

a fost privit ca desăvirşit stăpân al lui. Aşa,.ca să 

dăm un exemplu, se vor presinta.hotăririle ce ar fi 
intervenit între dânsul şi proprietarii vecini pentru 

limite, precum şi pentru ori-ce reclamaţiuni de. ori 
şi ce natură în privinţa acelui imobil, contracte vechi 

de arendare, chitanțe de plata impositului fonciar, 

procesul- -verbal de darea pământului la foştii clăcași, 

ori-ce acte, in fine, doveditâre că proprietarul n'a în- 

cetat în timp de trei qeci sai patru-zeci de ani, d'a fi 

deplin stăpân al imobilului. Observăm aci că, cu tote 

multiplele acte ce trebuiesc presintate, totuşi .se ad- 

mite cu 6re-care dificultate o ipotecă pe un imobil do- 

bândit numai printr'o îndelungă posesiune, de 6re-ce 

prescripţiunea achisitivă pâte fi întreruptă sau sus- 

pendată prin diferite împrejurări, cari adesea sunt 

anevoie de descoperit.



c) Consistenţa imobilului 

0 dată: stabilit dreptul de proprietate al celule care 
“cere împrumutul asupra imobilului oferit ca ipotecă, 
mai este nevoe să se:dovedescă întinderea. proprie- 
tăţii şi limitele ei. O asemenea dovadă pentru pro: 
prietăţile rurale nu se pâte face de căt cu planul şi 
hotărnicia imobilului, confirmate definitiv de instan- 

ţele judecătoreşti: şi ezecutate .pe faţa. -pămentului. * 
Prin urmare, trebue să se presinte de către proprie- 

tar' planul şi hotărnicia imobilului, făcute cu formali- 
tăţile cerute de lege, hotărivile definitive, date cu che- 

marea părților, pentru confirmarea. tululo» limitelor şi 

actele de. aducere la îndeplinire a acelor hotărivi. * 
_Notăm aici că: nu se.pote considera ca intărită 0 

hotărnicie care s'a confirmat de Tribunal numai pen- 
tru că a trecut duuă luni de dile de la comunicarea 

ei .proprietarilor. vecini, fără ca aceştia să ridice vre-o 

contestaţie; căci, art. 30 din Regulamentul de hotăr- 

nicii,. pe care se basăză unele Tribunale pentru a ade- 

veri: planul şi hotărnicia, nu este relativ. la judecarea 

hotărniciilor ci la esecutarea lor. . . 
*Sunt casuri. în cari -o moşie pote fi primită ca ipo- 

tecă; chiar dacă planul: şi hotărnicia ei nu sunt defi- 

niliv confirmate şi esecutate pe faţa pământului. Aşa, 
dacă din plan 'şi hotărnicie se constată că unele din 
limite sunt naturale, că altele s'aii fixat cu ocasiunea 

_facerii .hotărniciilor de către proprietarii vecini ; dacă 
de către proprietarii vecini şi capăbili se dai declu- 
rațiuni autentice prin' care: recunosc de bune. și De” 

contestabile limitele fixate pe planul proprietarului 
visat de dânşii ; în asemenea casuri, :.se primesce 

imobilul ca ipotecă şi tără ca planul şi: hotărniti + lui 

să fie confirmate şi esecutate: definitiv pe faţa pămen: 

„tului; în contractul de împrumutare, însă, se pune.
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indatorire . proprietarului” ca, într'uu termen dat,'să 

facă a se confirma şi esecuta pe faţa pământului, 

definitiv, planul şi hotărnicia moşiei, sub. pedepsă de 
exigibililate a creanței înainte de termen, dacă: nu-şi 
ar indeplini acea obligaţiune. i ui i 

  

»). Situaţiunea ipotecară a imobilului: 

Acel care cere impr umutul mai trebue să arate ș şi 
situațiunea ipotecară a imobilului, adică: ipotecele 

care-l apasă, privilegiile de care este grevat şi urmări- 
vile indreptate contra lui. Acestea se constată. prin- 
i”uu certificat al gretei situaţiunei imobilului, pe care; . 

am. arătat mai sus că, trebue să "| anexeze:.pro- 

prietarul pe lângă cererea sa de impruimutare. . Pe 

lângă acel certificat, însă, trebue să se aducă în.copii 
legalisate actele de îpotecă şi acelea prin care s'a consti- 
tuit privilegiile, pentru a se vedea in ce condițiuni s'a 
stipulat plata sumelor datorite şi la cât se urcă ele în 
capele şi dobândi. Dacă imobilul este urmărit, se.va 

aduce, iarăşi în copie. legalisată, cererea:de vindare 'a 

creditorilor urmărilori şi un cerlificat al grefei: Tribu- 

valului de'urmărivre prin care să se arate dacă sunt 

sai, nu alţi credilori inte» venienţi ș şi in ce stare. se a[lă 

vindarea. ” 

$ 4, Decisiunea. Consiliului de Administraţie 
. asupra “Cererii de împr mutare şi încheierea aetiiiai | 

: condiţional: de impr umautare, e 

După ce avocatul. Societăţii a studiat: dosar ul | im- 

prumutului, prinur* un raport detaliat către lirecţiune 

in care examineză tâte chestiunile relative la capaci- 

tatea şi titlurile de proprietate ale proprietarului şi la 

consistenţa şi situaţiunea ipotecară .a imobilului, îşi 

dă -părerea lui in privinţa tuturor acestor chestiuni şi
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conchide sau la admiterea sai la respingerea cererei 
de împrumut. Direcţiunea, primind raportul avocatu- 

“lui îl înaintează împreună cu tote actele inginerului 
Societăţii, pentru .ca să studieze şi dânsul consis- 
tenţa imobilului, să controleze planurile 'cu actele 
înfăţişate, şi să-şi dea avisul s&ii asupra fixităţii li- 
mitelor şi întinderii proprietăţii. Inginerul Societăţii, 
după studiarea părţii care îl privesce, înapoiază ac- 

tele Direcţiunei printr'un raport. al săi esplicativ de 
tâte împrejurările privitre la consistenţa şi limitele 
imobilului. Directorul cerceteză, la rindul săă, ches- 
tiunea şi face istoricul detaliat al afacerii întrun ra- 

port. către .Consiliul de administraţie, arătându-şi 

opiniunea sa. - 
Consiliul de administraţie, avend în vedere con: 

clusiile avocatului şi ale inginerului societăţii, rapor- 
tul "Directorului şi avisul membrului consiliului de- 
legăt a studia afacerea, desbate la rindul s&ă ches- 
tiunea şi, sait admite cererea cum s'a făcut de pro- 
prielar, sau o primesce în parte, sai sub alte con- 
diţiuni, sau .în fine respinge în totul cererea de îm- 
prumutare. 

In cas d'a se respinge cererea, decisiunea Consi- 
liului de administraţie se. consemneză în procesul- 
verbal al şedinţei ; şi, această respingere se dă in 
cunoscinţa proprietarului, comunicându-i-se motivele 

respingerii, conform art. 77 din statute. 

Când cererea se admite sai în total sai iu parte, 
sau sub alte condițiuni de cât cele propuse de pro- 
prietar, Consiliul de administraţie fixeză val6rea cu 
care societatea primesce imobilul oferit ca garanţie, 
determină suma de împrumutat şi condiţiunile Îm- 
prumutării şi autorisă pe. Director a încheia actul 

condiţional de imprumutare. 
Acest act coprinde t6te condiţiunile imprumutu- 

lui. Intr'ânsul se arată suma împrumutului, cifra a-
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.nuităţilor, durata liberării, indivizibilitatea creanței, 
regulele şi efectele plăţilor prin anticipație. In cas 
ca imprumutul să fie acordat la doui sai mai mulţi co. 
proprietari, se stipul&ză solidaritatea pentru dânşii. 
Actul condiţional de împrumut mai conţine afectaţia 
ipotecară, descrierea proprietăţii şi situaţia ei. Când 
în evaluare intră şi imobile. cari sunt supuse a peri 
prin foc, acele imobile trebuind să fie asigurate, se în- 
-semneză polița de asigurare, se ia angajamentul de că- 
tre împrumutat de a menține asigurarea în tot timpul 
imprumutului şi se cedeză societăţii indemnitatea, în 
condiţiunile articolejor 44 din lege şi 93 din'statute 4). 
Actul  condiţional mai coprinde angajamentul îm- 
prumutatului d'a se folosi de imobilele ipotecate ca 
un bun părinte 'de familie şi a nu face nimic care să - 
le potă altera val6rea sai să împuţineze garanţiile So- 
cietăţii, precum şi obligaţiunea pentru densul de a se 
supune la tote disposiţiunile din legea, statutele şi 
regulamentele Societăţii 

Dacă ipoteca se coustitue în primul rang, se declară 
că proprietatea nu este supusă la nici un privilegiă 
sau ipolecă convenţională sau legală, nici la vr'un alt 

drept de natură a văt&ma ipoteca consimţită În pri- 
mul rang în fav6rea Societăţii 2). 
Dacă asupra proprietăţii există ipoteci sau privilegii, 

cari trebuesc achitate din împrumut, se' arată data 
inscripţiunilor sai a privilegiilor precum şi cifra la 
care ele se urcă în capete. şi dobândi; se face men- 
țiune despre destinaţia scrisurilor funciare cu care 
-se împrumută proprietarul; se arată că ele au să fie 
reţinute de Societate în comptul creditorilor ipote- . 
cari cari trebuesc achitaţi, se ia obtigaţiunea de către 

1) A se vedea la Partea a Ill-a, formularul «Articolul relativ 

la imobilele supuse incendiului. 
2 A se vedea la Partea a III-a, formularul cAct de împrumu- 

tare cu o moşie liberă de ori-ce sarcine » 

19
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imprumutat ca, în casd'a fi mai mari vechile creanţe 

ipotecare de cât, suma ce s'a putut acorda de Socie- 

tate, să complecteze cu din banii săi proprii suma 

necesară pentru achitarea .pe deplin a vechilor da- 

torii în capital şi dobânzi; se autorisă Societatea ca, de 

drept .şi fără nici o punere în întârziere, să negocieze 

prin ori-ce mijloace, pe riscul şi. pericolul imprumu- 

tatului,' sumele reţinute de dânsa, să incaseze banii 

dobândiţi prin aceea negociare, să facă plata crean- 

ţelor, .să'şi scolă cheltuelile făcute şi escedentul, de 

va. fi, să-l ţie fără dobândă la disposiţiunea proprie- 

tarului. Asemensa autorisare : se: dă Societăței nu- 

mai pentru casul când proprietarul nu va negocia 

el însuşi serisurile funciare reţinute, după un ler- 

men dat,. şi. nu va achita pe vechiul creditor spre a 

se şterge inscripliunea lui ipotecară şi a face ca ins- 

cripţiunea luată în profitul Socielăţei să rămăe în 

primul .rang ipotecar şi fără concurență 1). . 

Dacă printre creditorii ipotecari sunt unii cari CON- 

simt să r&mâe după ipoteca Societăţii, împrumatatul 

se angajază prin actul. condiţional de imprumut â 

face ca, înainte de inscripţiunea actului în registrele 

Tribunalului. respectiv, creditorele cedent, în persână 

sai prin procurator cu procură autentică: şi specială, 

să declare că-:cedeză Societăţii. Creditului Funciar 

rangul ipotecei sâle şi că consimte la puneree So- 

cietăţii în primul rang ipotecar :pentru întrega sa 
.creanţă,. şi se obligă ca, la înscrierea în registrul Tri- 

-bunalului. respectiv a ipotecei Societăţii, să facă a se 

trece, mai întâiii, în întregul ei delaraţiunea de ce- 

-siune de rang a creditorului cedent pe marginea I& 

gistrului unde este înscrisă ipoteca sa*)- 

1) A se vedea la Partea a III-a formularul. cAct de împrumu- 
tare cu sarcini». | - 

2) A se vedea la Partea a Ill:a formularul «Act de împrumu- 

tare cu cesiune de rang». ii .
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Actul condiţional de împrumut se subsemnâză de 
- Directorul Societăţei şi de proprietarul împrumutat 
în persână saă prin procurator. Procura trebue fă- 
-cută conform tormularului Societăţii; ea pâte să fie 
“sai generală, adică să conție puteri pentru mandatar 
-de a represinta pe proprietar de la incheierea şi sub- 
semnarea actului de imprumutare şi până la defini- 
tiva lui realizare 1). 

Procura p6te conţine şi puteri mai restrinse, aşa 
proprietarul pâte să autorise pe un mandatar numai 
-să ceră împrumutul, să închee actul condiţional de 
“imprumut, să câră autentificarea şi inscripţiunea lui 
“Tribunalelor respective, sai să facă numai realizarea 
împrumutului, sai numai să-l represinte la .luarea 
inscripţiunei 2). - 

Procura fie generală, fie cu puteri mai restrânse 
trebue să fie autentică și dată. unei anumite persâne, 
-adică să: nu fie dată în alb. Dacă ea se face în (eră, se 
învestesce cu autenticitatea legală de căire Tribunal, 

conform legii pentru autenticitatea actelor. Dacă ea 
„se face în străinătate de către un român şi într'o lo- 
“calitate în care există o legaţiune română, autentici- 
tatea se dă de către legaţiune, tot in forma prescrisă 
-de legea actelor autentice. Dacă acel care dă procura 
-este străin, autenticitatea se va da de către funcţio- 
marul competinte a da autenticitate actelor, în locali- 
tatea în care se află străinul şi tot acel funcţionar 

“va autentifica procura unui român, când în localitatea 

-streină n'ar exista o legaţiune română. Aşa de exem- 
plu, dacă procura sar face intr'un oraş din Franţa, 

“aande nu există legaţiune română, procura, redactată 
ot după modelul dat de Societate, va trebui făculă 
dinaintea notarului din acel oraş, semnătura notarului 

1) A se vedea la Partea a II-a formularul aProcură generală». 
2, A se vedea la Partea a III-a formularul «Procuri cu puteri 

xostrinses. |
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va trebui să fie legalisată de p'eşedintele tribunalu- 

lui, semnătura acestuia de către ministrul justiţiei, ş 

legalisarea acestuia certificată de Ministrul francez i 

afacerilor străine şi a acestuia de către legaţiunea ro- 

mână din Paris; şi apoi, procura va trebui să fie 

tradusă de către Ministerul afacerilor străine din 

România. 
Dacă actul condiţional de imprumut se încheiă cu 

un tutor al unui minor sai interdis, în act se face 

menţiune şi de 'avisul consiliului de familie omolo- 

gat de Tribunal prin care tutorul a fost autorisat să 

contracteze împrumutul. Minorul .emancipat trebue 

să fie asistat de curatorul s&i care trebue să sub- 

semne aclul împreună cu dânsul. Cel pus sub con- 

siliă judiciar trebue să fie asistat de către consi- 

liul lui. 
Dacă actul condiţional de împrumut se încheiă cu 

„o femeiă măritată care se împrumută cu ipotecă un 

- bun parafernal, femeia trebue să fie asistată de soțul 

său, spre a'i da consimţimântul şi autorisarea, prin 

semnarea şi 'de catre dânsul a actului de imprumut. 
In cas ca soţul să nu pâtă fi faţă la semnarea ac 

tului, se face menţiune într'6nsul de autorisarea s0- 

țuiui autentică şi făcută contorm formularului So- 

- cietăţii 1). 
Când femeia măritată ipotecă un bun zestral, în 

_act se face menţiune de autorisarea Tribunalulul şi 

se declară şi de bărbat prin actul de imprumutare 

pe care trebue să'l semneze şi dânsul, în pers6nă 

„sai prin: procurator, că autorisă pe soţia'sa a.con- 
tracta imprumutul şi afecteză şi dânsul veniturile 

imobilului pentru garantarea plăţii imprumutului, a- 
nuităţilor şi celor-l'alte cheltueli şi accesorii. 

  

1) A se vedea la Partea III-a . formularul „Autorisarea soţului 

pentru ipotecarea unui bun parafernal al femeiel““.



293 

Actul condiţional de împrumut nu legă pe Socie- 
tate şi ea il poate declara de nul şi ne-avenit, de va 

găsi de cuviinţă, şi fără să fie trebuinţă de vre-o 
punere în întârziere; iar. împrumutatul în nici un 

caz nu pâte cere anularea 'lui, când Societatea Cre- 
ditului Funciar va persista in menţinerea lui. 

Actul condiţional de imprumut semnat de directo- 
rul Societăţii şi de partea care se împrumută în per- 

s6nă saii prin procurator, după plata taxei de înre- 
gistrare la Casieria generală de Ilfov, se presintă - 
spre autentificare la Tribunalul Ilfov, Secţia de No- 
tariat. 

$ 50 Inscripţiunea actului condiţional de împrumut. 

După autentificare, actul condiţional de împrumu- 
tare se aduce de către împrumutat la Direcţiunea So. 
cietăţii, şi un delegat din partea Societăţii merge cu 

partea împrumutată sai împuternicitul săă cu pro- 

cură autentică şi specială la tribunalul situaţiunii 

imobilului, spre a lua inscripţiunea ipotecară. Acolo, 

partea împrumutată saă procuratorul s6ă dimpreună 

cu delegatul societăţii, priatr'o petiție semnată de 

ambele părți, cer -preşedintelui inscripţiunea: actului 

de imprumutare conform condiţiunilor dintr insul 4). 

Preşedintele tribunalului delegă pe membru supli- 

nainte ca, asistat de grefier, să tacă cercetările sarci- 

nelor. în registrele tribunalului, spre-a constata că 

situaţiunea ipotecară a imobilului este ast-tel după 

cum s'a declarat de parte în actul de împrumutare: 

Cercetările se tac în registrele de inscripţiuni, trans- 

cripţiuni şi urmăriri pe numele impramutatului şi 

ale autorilor s6i pe trei-zeci de ani inapoi şi până 

1) A se' vedea la partea Ill-a formularul, „,Petiţiunea pentru 

luarea, inseripţiunei ipotecară.'*
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în momentul 'luării inscripţiunii.: Când ipoteca se 
constitue pe un bun cumpărat de la Stat, registrele 
nu se examin6ză de cât de la data cumperării imo-= 
bilului de la stat şi până la di. 
“Faţă cu disposiţiunile articolului 1786 Cod. civil, 

in privinţa inscripţiunilor, ar fi de ajuns să se cer- 
ceteze registrele numai pe 15 ani; :de 6re-ce, acel 
articol prescrie că dacă inseripţiunea unui privilegii 
sau a unei ipoteci n'a fost reinoită 'după 15 ani din: 

“diua în care ea a fost făcută, înceteză de a-și mai 
avea efectul ej. Dar, în registre. nu se cerceteză nu-: 
mai sarcinele ce pot să greveze imobilul, ci şi dife- 
ritele mutaţiuni ale proprietăţii. Afară de acâsta, pot 
să existe pe imobil inscripţiuni luate în favârea mi- 
norilor, interdişilor, a femeilor. măritate, a Statului, 
comunelor şi celor-l-alte :stabilimente publice ; şi, 
acele inscripţiuni sunt dispensate de a fi reinoite 
până după un an de la încetarea tutelei, disoluţiu- 
nea căsătoriei, sai incetarea din funcţiune a funcţio- 
narului:. “ 

» Notăm aci, că . legea Creditului. Panciar. în alinia-= 
tul 2 al articolului sâi 93 prescrie că: 

«Ori ce popriri, secuestre sai alte Sarcini consti- 
tuite sub imperiul legilor vechi, sunt nule şi: nea- 
venite faţă 'cu. ipotecele constituite în favârea :Cre= 
ditului Funciar, dacă de la promulgarea noului Co- 
dice, nu s'aii luat de persânele în drept inseripţiuni 
ipotecare, în! regulă, contorm regulelor stabilite prin 
Codul civil» [i 

" Reproduserăm aceste disposiţiuni, numai spre amin- 
tire; căci, acuma ele'nu mai presintă nici un inte- 
res; de: 6re-ce, chiar fără de ele, tote sarcinele de 
cari: se“ vorbesce: în sus citatul aliniat al art..33 sunt, 
astădi, prescrise prin trecerea timpului. - 
“După cercetările făcute, conform legii, în registrele 

de inscripţiuni, transcripţiuni: şi armăriri, dacă nu
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se găsesce nici o sarcină asupra.imobilului afectat că- 
tre societate cu ipotecă în.primul rang de către pro- 
prietar, preşedintele tribunalului emite ordonanța de 
inscripțiune în primul rang 1) a actului de îimprumu- 

tare care se trece în registrul de ipoteci. 
Daca împrumutul s'a contractat de către proprie- 

tar: pentru achitarea unor ipoteci sai privilegii de cari 

este grevat. imobilul, negăsindu-se, după cercetările 
făcute, alte sareine afară de cele. declarate -de pro- 
prietar prin actul de împrumntare şi cari trebuesc: 
achitate din imprumut, în ordonanța de inscripţiune 
se- not&ză acele sarcine şi se dispune că, îndată după 

achitarea şi desfiinţarea lor din registre, ipoteca so- 
cietăţii va remânea, de drept în primul rang şi fără 

nici o concurență 2). 

In cas. când printre ipotecele cari greveză. imobi- 

lul va fi vre-una al cărui rang sa cedat de către 
creditorul. ipotecar în favorea creanţei societăţii, îna- 
inte de a se cere şi a se face, inscripţiunea actului 

de împrumulare al societăţii, creditorul cedent al 

rangului ipotecei sele - dimpreună cu representantul. 

societăţii cer Tribunalului ca să trâcă actul de ce- 
siune autentic în registrul de inscripţiuni, şi men- 
țiune despre acea cesiune să se facă pe marginea re- 

gistrului unde este trecută ipoteca al cărui rang se 

cedeză 3). | 

Preşedintele 'Pribunalului delegă pe membrul su- 

plininte ca, asistat de grefier, să cerceteze dacă .e- 

sistă sai nu vre-o împrejurare popritore asupra ipo- 

tecei al cărui rang se cedeză ; şi, apoi, conform or= 
  

4) A se vedea la par „tea la Pormulărul. „Ordonanţa de in=" 

scripţiune în primul rang.“ 

2) A se vedea la pârtea a III-a Formularul „Ordonanţa de in- | 

scripțiune cu sarcini.“ 

3) A se vedea la Parteau III-a Formularul «Cererea de inserip= 

țiune a actului de cesiune de rang».
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donanţei de inscripţiune a Preşedintelui, 1) actul de 
cesiune se trece în registrul de ipoteci şi menţiune 
despre cesiune se face de grefier pe marginea re- 
gistrului unde se află trecută ipoteca al cărui rang "S'a cedat. 

După indeplinirea acestei formalităţi, se procede la iascripţianea actului de împrumutare al societăţii cu: formele mai sus arătate ; şi, Preşedintele Tribunalu- lui în ordonanța sa de inscripţiune constată că ipo- teca, al cărui rang s'a cedat, remâne chiar din mo- meniul acela în al doilea rang după creanța ipote- cară a societăţei 2), o Actul de imprumutare înscris în regulă, se incre- dințeză de proprietar: sai de procuratorul sâi re- presentantului societăţii care îl înaintâză Direciu- ni printr'un raport detaliat, In acel raport repre- sintantele „societăţii espune resultatul cercetărilor de la Tribunal Şi, daca a descoperit împrejurări ne- declărate de împrumutat Şi cari sunt de natură a face imposibilă realisarea imprumutului, opineză pen- iru anularea lui; dacă, insă, nu a găsit alte sarcini de cât cele declarate de proprietar prin contractul de împrumutare conchide la realisarea împrumutului, arătând ce acte mai trebue să presinte imprumutatul inainte de încheierea actului-de realisare. Mai tot-d'a-una, imprumutatul are să mai aducă acie inainte de realisare. In adevăr, se intemplă ade- sea ca la acordarea imprumutului să lips6scă pro- prietarului 6re-cari acte, cerute . spre stabilirea de- plină a dreptului s&ă da ipoteca ' imobilul, şi i se pune iindatorirea să presinte acele acte înainte de realisare. Afară de: acesta, pentru a se putea procede 

    

1) A se vedea la Parteu III-a Yormularul. «Ordonanţa de inscripţiune a actului de cesiune de rang.» ”) A se vedea la Partea Ill-a Formularul «Ordonanţa de in- - ps Seripțiune ipotecară cu cesiune de rang:s
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la realisarea imprumutului sunt, în general, necesa- 
rii Gre-cari acte fără de cari nu se pote face. reali- 
sarea 
"Aşa, daca imprumutatul este comerciant, realisarea. 

imprumutului său nu se pâte face de cât după espi- 
rarea a dece qile de la înscrierea ipotecară a actului 
seu de împrumulare, şi, atuuci trebue să aducă de lu 
grefa Tribunalului de Comercii, în resortul căruia îşi 
are principalul seă stabiliment comercial, un certificat 
constatator că din diua în care i sa liberat primul cer- 

tificat, pe care cin spus maă sus că trebue să-l presiute 
proprietarul comerciant ta cererea împrumutului, şi 

până la eliberarea : celui dal doilea certificat nu i sa 
protestat mici o poliţă, nică s'a făcul vre o cerere în de- 
clarare de faliment contra luă. 

Daca moşia este arendată, imprumutatul trebue.să .. 
presinte din partea arendașului o declarație autentică 
şi făcută după formularul societății, prin care să arate 
dacă a r&spuns vre-un câşt prin anticipație. proprieta- 

rului şi să se oblige ca pe viitor din câştiuri să râs- 
pundă, mai întâiă, societăţii ratele datorite şi numai 
restul 'să-l dea proprietarului +): 

Dacă din imprumut trebuesc plătiţi creditori ur- 

măritori sai ipotecari, cată să se aducă din partea lor 
declaraţiuni autentice prin cari să arate căl aii să pri- 
mâscci în capele, dobândă şi alte cheltueli şi să se oblige 
că plătinduli-se acele sume de călre societate, 'credilorii 
ipolecară vor cere ștergerea ipotecii lor,. îar creditorii 

armăritori vor cere împreună cu debilorul urmărit ânchi- 

<erea cu desăvârşire şi fără nâcă o reservă a dosarului 

urmăririi. 2) 

Mai trebuie, în fine, tot înainte de realisare, să se 
  

1) Vedi la Partea a l-a Formularul «Deelaraţia arenda- 

Şului. » : 
:) Vedi la Partea a III-a formularul «Declaraţiunea creditor u- 

ui ipotecar ce trebue plătit din împrumut.»
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presinte de imprumutat 22 certificat din partea grefet 
Tribunalalată situațiuneă imobilului ipolecat, prin care 
să se arate că în diua în care sa înscris actul de împrul- | 
mulare al societății nu sa cerut şi nu sa luat asupra 
aceluă imobil vre-o altă inscripțiune ipotecară în favorea. 
alle persone, acesta în vederea art. 1779 Cod. Civ. 

Câte odată se întâmplă ca împrumutatul să nu pâtă 
“aduce actele necesarii pentru realisare, în semestrul în 
care s'a încheiat şi s'a inscris actul săă de împrumu- 
tare. In asemenea cas, se modifică disposiţiunile ar- 
ticolului din contractul condiţional .de împrumutare 
relative la epoca de când incepe: să curgă anuitatea 
împrumutului ; căci, realisarea. ne putându-se efectua 
de câț de la finele acelui semestru tot de atunci se 
calculă anii imprumutului. .: 

Pentru a se constata acâstă singură modificare adusă 
actului. de împrumutare se încheiă între împrumutat 
şi societate un act adițional 1!) care se autentifică de. 
către Tribunalul Iltov secţia de Notariat ; şi, pentru ca 

- acestă modificare să fie adusă la cunoscinţa celor d'al 
“treilea, imprumutatul dimpreună cu represintan:ele 
societăţii se presintă cu acel act la Tribunalul situa- 

- ţianii imobilului şi cer inscripțiunea lui în registrut 
de ipoteci şi notarea lui pe marginea registrului unde 
sa inscris actul de imprumutare al societăţii în fața 

„art. 2 din acel act.% .: - | 
Preşedintele “Tribunalului delegă pe supleant, ca 

asistat de grefier, să cerceteze” daca de la- epoca de 
când s'a inscris, actul de împrumutare al societăţii 
Şi până la gi nu mai esistă altă inscripţiune ipote- 
cară; şi, apoi, ordonă inscripţiunea actului adiţio- 
    

„1) Vedi la Partea a III-a Formularul «Act adiţional.» 
„*) Vedi lă partea Ill-a Formularul «Petiţiunea pentru inscrip- tiunea ipotecară a Actului adiţional.»
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nal 1), care face parte integrantă din contractul. de 
împrumut. . 

După . articolul 924 din legea Creditului funciar, 
proprietatea, asupra căreia s'a luat inscripţiune ipo- 
tecară in favârea Societăţii, rămâne angagiată pe tot 
timpul cât ţine amortisarea, în proporţiune cu su- 
mele ce mai rămâne datâre. 

AL doilea alineat. al articolului 95, insă, prevede 
“că imobilul: angagiat. pâte fi înlocuit “printrun alt 
imobil de aceeaşi natură .și de-o val6re echivalentă,. 

de se va primi acesta de Consiliul de Administraţie. 

Noul imobil, angagiat ast-fel, este supus la obligaţiu- 
nile şi sarcinele imobilului pe care Va înlocuit. 

„Articolul 32 din lege prescrie că inscripţiunea ipo- 
_tecară luată în favorea .:societăţii, . garanteză dobân- 
dile până la plata integrală a creanţei, fără să fie 
trebuință a se lua o' nouă inscripţiune la espirarea 
celor: trei ani, -prevăduţi în art. 1785 al Codicelui 
Civil. Iar. articolul: 87 tot .din: lege hotăraşte că: 
aipotecile constituite în profitul :societăţei n'aii tre- 
buinţă: a. fi reînoite ; prescripţiune nu curge contra 
lor.» 

Actul de impramutare, după ce s'a , înscris la ri- 

bunal se aduce la Direcţiunea societăței şi se pro- 

cede la realizarea împrumutului, 

Ş 6. Realisarea Tnuprruumnautarlută 

Când tal de împrumutare încheiat cu Societatea 
s'a înscris în regulă şi n'a survenit nici o împreju- 
rare care să facă pe Consiliul:de Administraţie a 
decide anularea lui şi daca împrumutatul a adus tâte 
actele cerute: de avocatul societăţii şi cari sunt ne- 
cesarii pentru realisarea imprumutului, Consiliul de 

  

1 Vedi la Partea [Ia Formularul «Ordonanţa de inscripţiune 

a actului adiţional».
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administraţiune, după raportul Direcţiunei, autorisă 
pe Director să încheie cu împrumutatul actul de rea. 
lizare al împrumutului şi ordonă desăverşirea seri- 
surilor funciare şi felul lor, adică câte bucăţi de 5000, 
de 1000, de 100 iei. 

Se scie că Societatea nu face imprumuturi în nu- 
merar, ci în scrisuri funciare cari se primesc de 
imprumutat sută în sută şi tot sută în sută le pri- 
mesce şi Societatea de la proprietar când acesta i le 
dă în plată prin anticipație. 

- La realisarea împrumutului, din! valorea nominală 
în scrisuri funciare acordată cu împrumutare, se re: 
ţine 20/, val6re nominală în serisuri funciare cu cu- 

ponele lor pentru capitalul social, care se restituie 

fără dobândă proprietarului după stingerea desăver- 
şită a datoriei sale. 
Pe lângă acesta, din produsul negociării scrisuri- 

„lor funciare ce mai r&mâne sai din banii săi proprii, 
împrumutatul trebuie să verse în casa societăţii: 

1/, la 9% în numerar aur, pentru .capitalul de re- 
servă care nu se mai restituie proprietarului ; 

925 bani la sută pe an calculați din diua realisării 
împrumutului şi până la finele semestrului în care se 

„ face realisarea, pentru cheltuelele de administraţie; 

21/, la sută val6rea cuponului suplimentar, adică 
cuponul semestrului în care se realis6ză imprumutul 

„Şi pentru care semestru nu se plătesce anuitatea. 
Afără de aceste sume mai pot fi şi alte: cheltueli 

făcute de societate pentru inscripţiunea şi realisarea 
împramutului Şi cari trebuiesc vărsate la casă de că- 
tre împrumutat. | 

Daca împrumutul s'a contractat cu ipotecă o moşie 
liberă de ori-ce sareine, restul scrisurilor funciare ce 
mai rămân, după reținerile de mai sus, se dai îm-
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prumutatalui, constatându-se acesta în actul de reali- 
sare 1). 

Când din suma acordată cu imprumutare trebuie 

să se achite creanțele ipotecare aflate pe moşie, în 

actul de realisare se arată câte scrisuri funciare s'aă 
reţinut de societate pentru ca din produsul negociării 

lor să plătescă pe acei creditori şi câte sai remis 
proprietarului împrumutat *). 

Dacă, în urma declaraţiunii creditorilor ce trebuese 

plătiţi din împrumut, se constată că scrisurile fun- 
ciare cuvenite proprietarului nu sunt suficiente, pentru 
ca din produsul negocierii lor să se achite sumele 
datorite acelor creditori, imprumutatul este dator, 

“înainte: de realisare, să verse în casa societăţei de 

la densul suma necesară pentru complectarea banilor 

ce trebuesc plătiţi acelor creditori. In actul: de rea- 
lișare,: se constată atât suma scrisurilor funciare re- 

ținute din imprumut cât şi suma v&rsată de proprie- 

tarul împrumutat pentru Plata acelor creditori 3). 

După realisarea împrumutului, dacă scrisurile fun- 

ciare reţinute pentru plata creditorului nu se nego- 

ciază de însuși proprietarul imprumutat în termenul 

convenit prin actul de realizare, ele-se negociază de 

societate pe- cursul zilei şi produsul negocierei lor 

se ţine la disposiţiunea creditorilor spre achitarea 

lor, după ştergerea în regulă a ipotecilor şi privi- 

- legielor ce aii asupra moşiet ipotecată societăţii. 

In general, achitarea creditorilor se face în modul 

următor: Directorul societăţii le dă o declaraţiune 

  

1) Vegi la Partea III-a Formularul «Act de realisarea unul im- 

prumut fără sarcine.» 

:2j Vegi la Partea III-a Formularul «Act de realisarea impr u- 

mutului pentru plata creanţelor cu parte numai- din scrisurile 

funciare împrumutate.» 

3): A se vedea la Partea III-a Formularul: «Act de realisarea îm- 

prumutului pentru plata tutulor creanţelor ipotecare».
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în care se obligă a:le plăti creanţele lorin capete şi 
dobândi, de indată ce vor aduce societăţii, în copie 
legalisată, jurnalul tribunalului situaţiunii imobilului 

“prin care sa ordonat radiarea:ipotecei lor, precum 

şi certificatul grefei acelui Tribunal constatator că 
acea ipotecă s'a şters din:registre 4). 

Pe basa acelei declaraţiuni creditorul în persână 
sau prin procurator cu procură specială şi auten- 
tică *) se presintă dimpreună cu debitorul dinaintea 
“Tribunalului unde este înscrisă ipoteca lui şi prin 
aceiaşi petiție cer ştergerea acelei ipoteci 3).; 

Tribunalul, în urma relaţiunii supleantului delegat 
„Să cerceteze, asistat de grefier, dacă nu există vre-o 
împrejurare popritâre asupra ipotecei a cărei radiare 
-se cere, ordonă gtergerea € ei şi desfiinţeză actul ori- 
ginal al. ipotecii +)... 

Când se cere radiarea. ipotecei trebue neapărat să 
se presinte de către creditor actul original al. 1 ipotecei 
sale spre: anulare. 
Acesta s'ar părea că nu se pretinde de către legiui- 

tor; căci, pentru .radiarea voluntară. art. 1788 C. C. 

nu cere de cât consimţimintul-părţilor interesate ca- 
pabile de:a contracta. Ce se inţelege, însă, prin cu- 

vintele părțile interesate ? 
Daca legiuitorul ar fi avut in vedere. numai pe de- 

bitor şi creditor ar. fi spus acesta şi n'ar ti întrebuințat, 

zadarnic, alți termeni. Legiuitorul, de sigur, a inţeles 
  

1) A se vedea la Par tea III-a formularul «Declăraţiunea Directo- 

rului societăţii dată creditorului ce trebue plătit din împrumut.» 

*) A se vedea la Partea III-a formularul «Procura din partea 

creditorului plătit de societate pentru a se şterge ipoteca consti- 

tuită in favârea sa.» 

3; A se vedea la Partea II-a formularul «Petiţia către Tribunal _ 

a creditorului ipotecar. şi a debitorului pentru ştergerea ipotecei 

plătită de societate.» 
4) A se vedea la Partea Iil-a formularul «Jurnalul Tribunalului 

€ ştergerea ipotecei plătită de societate,
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-că radiarea volunlară se pâte cere nu numai de de- 
bitor şi creditor, dar şi de. ori-ce altă persnă care 
ar avea un. interes in ipoteca.a: cărei. radiare sar 
cere. Şi'n adevăr, creditorul care figureză în act pâte 
fi înlocuit printrun altul sai prin alţii, în urma-u- 
“nei subrogaţiuni sau cesiuni; debitorul din act de 
asemenea pote fi înlocuit printr'un altul, cum 'este 
în casul de vândare voluntară a imobilului ipotecat. 
Ei bine; legea a voit ca acei cari ai un drept asupra. 
ipotecei şi acei cari represintă în realitate pe debitor 
aceia: să se presinte la Tribunal, în persână -saii 

prin procuratori cu procure autentice, la radiarea i- 
polecei. Si 

Presintarea actului ipotecar, în original, este ne- 
cesară pentru ca să'se dovedescă că creditorul po- 
„sedă, ca să zicem aşa, acea ipotecă, că n'a înstrei- 

nato nici prin subrogaţiune, nici prin cesiune şi prin 
urmare este în drept a cere radiarea ei. 

Când actul de ipotecă nu se presintă în original, 

“pote fi lemere că creditorul şi-a cedat drepturile 
“sâle către un altul şi prin urmare nu mai are cali- 

tate a cere radiarea ej. Sa 

Când creditorul care trebuesce plătit este: un ce-. 
sionar, cată să producă dinaintea Tribunalului, tot 
“in original, actul de cesiune prin care i s'a transmis 
ipoteca a cărei radiare o cere ; şi, despre acea ce- 
ziune trebue să'-se facă: menţiune în jurnalul de ra- 

-diare al Tribunalului. : 

După ştergerea ipotecei sele, creditorele se pre- 
sintă la Direcţiunea societăţii cu următârele acte : 

-10 Jurnalul Tribunalului de radiarea: ipotecei, în co- 
-pie legalisată. 

9» Certificatul din. partea grefei aceluiaşi Tribunal 
„prin care se alestă că ipoleca sa şters din regisiru, 
„conforiu jurnalului de radiare. | 

3: Actul de îpotecă, în original, „anulat de tribunal,
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“40: Actul de cesiune, iarăși în original, al creditorulauă 

care a cerut rudiarea, de va fi acel creditor un cesionar. 

d Declaraţia direcțiunii prin care s'a obligat aplăli 
pe creditor după ştergerea ipotecei sale. 

Direcţiunea primind aceste acte ordonă casieriei să 
numere creditorului banii datoriţi în schimbul unei 
chitanţe autentice *), în care creditorul: declară că i 

sa r&spuns de societate banii datoriţi lui în capete 
„şi dobândi şi recunâsce provenința sumelor plălile. 

Dacă creditorul de plătit este un creditor urmări- 

tor, pentru a avea dreptul de a fi achitat de Socie- 
tate în schimbul unei chitanțe autentice a sa şi fâ- 
cută tot in condiţiunile mai sus arătate, el trebue să. 

“aducă la direcţiune, pe lângă titlul creanţei sale în ori- 

ginal, şi jurnalul tribunalului de urmărire, în copie le- 

galisată, prin care, după cererea creditorulai urmăr itor 

și a debitorului urmărit şi constatând că nu există alți 
creditori întervenienţi la urmărire, a ordonat închide- 
rea cu desevârșire a dosarului de urmiirire şi scoterea 
moșiei din vândare, Tot-do-dală va înapoia și decla- 
raţiunea -direcţiunii prin care acestă din urmă s'a obli- 

gat ai respunde sumele datorite după închiderea do- 

„sarului vînderiă. 

Când sunt creditori recalcitranţi cari pretind să li 
se facă plata de odată cu desfiinţarea creanţelor lor, 
Societatea delâgă un. represintant din parte'i care 
merge de face plata acelor creditori la tribunalul si- 
tuaţiunii imobilului ipotecat, după ştergerea în re- 
gulă a ipotecelor lor şi în schimbul unei chitanțe 
autentică din parte-le. 

Daca prin!re ipotecele de plătit sunt “ipoteci legali, 

Societatea pentru a obţine desfiinţarea lor depune 
sumele datorite la Casa de . Depuneri şi: Consemna- 

1) Vedi la partea II-a formularul «Chitanţa creditorului ipo- 
tecar de primirea banilor de la societate.»
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țiuni ; iar, recipisa o înainteză în păstrarea tribuna- lului competinte a o primi şi cere să se dispue, cu. formele cerute de lege, radiarea ipotecei achitată prin depunerea banilor. Proprietarul imprumutat este! da- tor -să stăruiască la tribunal pentru radiarea ipotecei... După achitarea de către Societate a creanţelor ipo-: tecare ce apăsau imobilul, de mai rămâne vre-o sumă: din produsul negocierii: scrisurilor funciare reţinute 
de. Scoietate, acea sumă se remite proprietarului îm- prumutat, care dă Societăţii o chitanţă generala de 
desfacere autentică, în care el recunbsce modul de: 
intrebuinţarea banilor proveniţi din negociarea: scri- 
surilor funciare reţinute de Societate la realisarea 
împrumutului, precum şi a sumelor vărsate, atunoi,: 
de densul în casa Societăţii, spre complectarea: su- 
melor de plătit, creditorilor săi. ” 

Ş 7. Imprumutul suplimentar 

Proprietarul, împruinutat la societate, are dreptul 
a cere o nouă estimaţiune a proprietăţii sale ipote- 
cată Creditului funciar, spre a obţine un supliment 
de împrumut. a a - Si 

Art. 99 din legea Creditului funciar dispune că 
proprietarul pote cere o nouă estimaţie a proprie-: 
tăţii sale pentru primul period, după trecerea de: 
trei ani. iar după primul period la fie care cinci ani. 
Când proprietarul esercită acest drept, daca, după 

noua estimaţiune făcută de societate, se. constată că 
val6rea- imobilului a sporit, consiliul de administra- 
ție pote să acorde proprietarului. un supliment de 
imprumut, dar numai pentru o sumă care adăo- 
gală la cea datorită deja de densul, să nu trecă peste 
jumătatea valorii imobilului, după noua estimaţiune, - 
şi anuitatea noului împrumut unită cu acea a .ve- 

. ag
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chiului împrumut să nu fie mai mare de cât venitul 

anual al proprietăţii. .. o 

Când consiliul de administraţie acordă propriela- 

rului un supliment de împrumut autorisă pe direc: 

tor să încheie cu proprietarul, în persână sai prin 

procurator 1) actul de împrumutare cu garanţie mo- 

'şia deja ipotecată societăţii ?). 

Actul de împrumutare autentificat de Tribunalul 

lifov secţia de Notariat se presintă prin o peliţiune, ?). 

semnată de proprietar sau împuternicitul săi şi de 

represintantele societăţii, Preşedintelui Tribunalului: 

situaţiunei imobilului. : Preşedintele Tribunalului de- 

“legă pe suplininte pentru ca, asistat de grefier, să 

cerceteze registrele de inseripțiuni, transcripliuni şi 

urmăriri, din momentul inscripţiunei ipotecii ante-. 

ridre a societăţii şi până la qi. După terminarea a- 

cestor cercetări, Preşedintele Tribunalului ordonă 

inseripțiunea ipotecară *) a suplimentului de împru 

mut, daca nu s'a găsit nicio sarcină asupra proprie- 

tăţii, de la inscrierea împrumutului contractat mai 

nainte cu societatea i | | 

Actul de împrumut suplimentar, înscris in regulă, 

conform stipulaţiunilor dintr'insul, .se aduce la di: 

recţiune; şi, după decisiunea Consiliului de Adminis- 

traţie, se realisează noul împrumut, în condiţiunile 

arătate mai sus pentru primul împrumut. 

') A se vedea la Partea Ill-a Formularul : «Procura pentru 
contractarea unui supliment de imprumut.» o 
2) A se vedea la Partea III-a Formularul: aâct de imprumu- 

tare cu o moşie deja ipotecată societăţii. 

| 3) A se vedea la Partea Ill-a Formularul : ePetiţiunea pentru: 

inscripţiunea actului de imprumut suplimentar» 
4) A se vedea la Partea III-a: Formularul : «Ordonanţa de in- 

scripţiune a actului de împrumut suplimentar.»
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TITLUL Ig 
Scrisurile Funciare . t

e
s
 

(Lettres de gage) 
  

I 

Cel mai însemnat privilegii; acordat! societăţilor de 
Credit funciar, este dreptul de u emite serisuri fun: 
ciare. 
„Art, 2 din legea Creditului fanciar declară, formal, 

că numai societăţile de Credit funciar, inșțituițe “pe 
basa aceslei legi, au dreptul de a emite crisuri 
funciare. 
imprumuturile la Creditul fanciar, după cum am mai 

arătat, se efectuează numai în scrisuri : funciare, po- 
trivit articolelor 27 din lege şi 68 din statuțe, 

Ce sunt aceste scrisuri fanciare? 
Natura scrisurilor funciare este admirabil esplicată 

de J. B. Josseau în tractatul său asupra Creditului 
. funciar. | 

«Un angajament, dice el, este suberis de împrămiutat, 
în forma ordinară, în profitul Creditu:ui funciar. 

«Prin acest contract, al cărui original rămâne . în 
mâinile : Societăţii, împrumutatul se obligă a plăti 
esact anuităţile cari trebue să stingă datoria întrun 
timp determinat. - 

«In schimbul acestui. contract, Societatea Cegaitu- 
lui funciar este autorisată a emite obligaţiuni sai 

“scrisuri funciare pentru 0 valdre nominală echiva- 
lentă cu împrumuturile. . 

«Ea dă aceste titluri inprămatatului, sai le: pego- 
ciază ea insăşi pe complul ei şi îi dă bapii „proveniţi 
din acâstă negociare.
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«Punerea în “circulaţie a scrisurilor fanciare obligă 

pe Societale a servi purtătorilor o dobândă şi a le 

plăti capitalul, prin tragere la sorţă,.într'un termen 

corespundător cu durata împrumutului. 

«Acestă dobândă ea o primesce de la imprumulat; 

capitalul îl găsezce, la fie-care semestru, în porţiunea 

anuităţii afectate la amorltisarea succesivă a datoriei. 

aScrisurile funciare ai aceiaşi garanţie ca împru- 

mutul; numai, ele nu aiio ipotecă specială asupra 

- cutărui sai cutărui imobil; saii o afectare particulară 

asupra veniturilor etc., ele sunt garantate prin masa 

bunurilor şi a veniturilor grevate. 
“aEste gagiul colectiv substituit gagiului individual. 

„ «Subscrise de “Societate, ele sunt dedublarea con- 

tractului de împrumutare, ele îl mobilizează, fracţio- 
nându-l, ele scot dintr'insul gagiul, fac din el o vâ- 
l6re deosebită, transmisibilă din mână în mână ?). 

Articolele 48 din legea Creditului funciar şi 18 din 

statute, prescriii că: 

Plata dobândilor şi a capitalului scrisarilor funciare 

este garantată: : 
- 1 Prin tâte- sumele capitalulur: de revirement al 

Societăţii ; 
2% Prin capitalul de reservă ; Sie 
3 Prin capitalul social; ;.-- E 
4 Prin responsabilitatea solidară a tuturor pro- 

prietăţilor ' angagiate « câtre Societatea Creditutui fun- 
ciar; i - 

5 Prin capitalul de subvenţiună; 
0 Şi înfine prin ori ce avere a Societăţei.» 

u 
Emisiunea scrisurilor funciare este: supusă la ore- 

care regule şi anume: 

' Trait€ du credit foncier, Tom. II, pag. 4 şi 5.
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“1 Scrisurile funciare: se emit după cum se fac îm- 
prumuturile la societate, şi sumele lor nu pot co- 
:virşi val6rea angagiamentelor. împramutaţilor. 

.. „Ac6sta '0o cer. articolele. 6 alin. 2 şi 47 din: legea Creditului .funciar şi 108 din statute; | 
2 Ele potrivit art. 117 din statute, sunt represin- 

tate prin titluri trase dintr'un registru . cu suşe, ti- 
părite în limba română, franceză şi germană. Câtul 
dobândii şi val6rea lor nominală trebuie însemnate 
îintr'insele ; Aa 

30 Fie-care scris funciar urmează să aibă o. fâie de 
cupone şi să fie subscris de director, de câte un ad- 
“ministrator şi de casier; să pârte timbrul societăţii 
şi viza comisarului guvernului şi să aibă un număr! 
după -cum o pretinde art. 192 din statute, care mai 
prescrie. că scrisurile funciare sunt create fără epocă 
fixă pentru cererea capitalului; iar articolele 46 din 

“lege şi 100. din statute dispun ca ele să.fie la pur- 
tător, să potă circula. liber din mână în mână; 
4 Nu se pot crea scrisuri funciare de O val6re mai 

mică de 100 lei, conform.art 112 din “statute... 

JI A a 
„ Deosebite avantagii s'au acordat de lege scrisurilor 
funciare. Notăm, aci, fie-care din acele avantagii: 
1 Ele nu se pot urmări. Articolele 50 din lege şi 

416 din statute hotărăsc că: «nu. se admite nici o 
oposiţiune la plata capitalului şi dobândilor scrisu- 
rilor funciare, afară numai în cas de perdere a scri- 
surilor funciare.» | | . e 

Prin .acesta se derâgă la disposiţiunile art. 1099 
_Gin codul civil, prin cari se prescrie că: . . i 

«Plata făcută de debitore creditorului să, în urma 
unui secuestru sai oposiţiuni, nu este valabile în. 
privinţa creditorilor secuestranți şi oponenți ; aceştia
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pot, în” viitiitea dreptului” Lor, să-l silâscă. a plăti 
dih doi's 

I. B. Joăs&ău şăsâşie că disposițiuiniea iată de sus 
citătele articole se justifică priit uimătorele itolive: 
„«lntâită, oposițitinile ce Sar facă lă plată căitălu- 

“circulația lor. (ine ar cohsimţi d deveiit cesionar âl 
'uior titluri a căror dobândă şi capităl iar putea să 
fie plătite în mâinilă sâle? O niulţime de s6tisuri 
funciare ar putea i, ast-fel, in stare de inidispoiiibi- 

litate, pe tot timpul cât vă ție: procesele pentru ce- 
verile de vâlidarea popririi. 
" «Al doilăă motiv este încurcătuita şi chieltuelile 
ce aceste piiocese ar căiisa Societăţii: At fi chemată 
îi tot: mombniiil să facă declăiațiuni afiriiătive, să 
pledeza &tc., tâte ăcestă pitdici hu s6 pot coiicilia cu 
mersul ăcesiei instituţiuni *)». 

La regula, însă, stabilită de art: 50 did lege şi 110 
din stătute s'a sdmis 5 escepţiuiie. pentru casiil de 
Dărdere ă scrisurilot fuiiciărg. [n ăsefiisnea câs, pro- 
prietarul scrisitilot fanciară ar&' dreptul la reveiidi- 
carea lor, împedicând printr'o oposiţiane plata lor 

„În mâna altor persone. 

 AfticOlele sus Gitâi6 vizedză niwiat asul de per 
„dere; dar, în escebpțiunsă creată, intră; de sigur, tote 

“Gazutile presdută de legăă -din 21 Ialtiarie 1883 
“pentru litutile la: purtător perdute, distr ust, Îd- 
"tât6, etc. 5). 

9% AL ddileă avahtagiii acordat sokisuilor funciare 
„emise de Societatea Creditului foriciar- este că ele 
“silit scutite prită ări. 90 ain. isgea creditilul funitiar 
de ori-ce drept de: timbră, iniăgistrăte şi âlte in- 

„posite. 

"î) Traite du erddit foncier. Toni. Il pâg. 57. 
ki ) A se vedea acâstă lege în partea II a acestei lucrări.
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3% Ele sunt. primite la tâte casele statului ca ga- 
ranţie, in aceleaşi condițiuni cu cari sunt. primite 
efectele statului, după cum glăsuesc art. 51 din lege 
şi 127 din statute: 
“4 Potrivit. acestor din urmă articole din legea şi 

statutele Creditului Funciar, ele pot servi la plasa- 
vea fondurilor incapabililor, ale comunelor şi stabi- 
limentelor publice saii de utilitate publică. 

5% Falşificarea lor, după art. 9% din lege şi 128 din 
statute, este supusă la aceeaşi penalitate ca şi pentru 
acea a „efectelor statului. : i 

IV 

Am vedul că scrisurile funciare coprind capital şi 

dobândă. Cum se; plătesc acestea ?: 

- Serisurile fonciare, tiind la purtător, articolele 40 

din lege şi 107 din statute dispun că Societatea este 
valabil. descărcată prin .plata lor, numărată în mâi- 

nile aducătorului ; iar art.- 52 din lege şi 1:14 din sta- 
tute dispun că dobândile. scrisurilor,- funciare sunt 

bine plătite, când se soldează aducătorului . de . cu- 

poane. | a | 
După atit. 111 din statute, plata dobândilor şi ca- 

pitalului scrisurilor funciare se face in lei. noi, mo- 
nedă de aur. 
Dobândile. scrisurilor funciare neeşite la “sorţi se 

plătesc 'pe fie-care semestru. 

Art. 113 din statute cere ca, intervalul dintre văr- 
sământul anuităţilor : de către împrumutaţi şi. plata 

“ dobândilor *aducătorilor. de -scrisuri funciare. să fie 
de două luni cel puţin; d'aceea, fiind că anuităţile 

"se plătesc la Credit de împrumulaţi la 1 Maiu şi 1 
Noembrie st. n. din fie care an, dobândile  scrisuri- 
lor funciare se plătesc .de Societate la 1 Ianuarie și 
4 Iulie st. n. din fie care an.
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“ In ce priveşte. capitalul, articolele 53 din lege şi 
120 din. statute dispun că «scrisurile funciare se vor 
plăti sai'la. di fixă, saii prin tragere: la sorți, după 

prorata intrării sumelor afectat= la amortisare, aşa 
în cât să-nu r&măe, nici o dată, în circulaţiune un 

„număr de scrisuri funciare pentru o val6re nominală 
mai mare de cât acea a capitalurilor ce se- datorâză 
din impramuturile ipotecare. 
“Articolul 120 din statute -mai adaogă că : afară de o 

autorisare specială a guvernului, ele. nu pot să aibă 
o dată mai mică de 12 luni. | 

«Tragerea la sorţi a scrisurilor funciare, dice art. 
--193 din statute, se face în public de consiliul de ad- 
ministraţiune, în presenţa comisarului guvernului şi 
a delegatului detentorilor de scrisuri funciare. 

» Art. 124 dispune 'că, în timp de opt dile de la ope- 
raţiunea tragerii, numerile eşite sunt publicate în 
Monitor, e 
“În aceeaşi incunosciințare se 'va indica diua plăţii. 
Dintr'acea di dobândile, ce se cuvin scrisurilor fun: 
ciare plătite, înceteză de drept. .: a 

Conform ultimului aliniat al art. 110, fie-care scris 
funciar cădut la sorţi se plătesce aducatorului după 
val6rea sa nominală. | - e 

Articolul 119 din statute prescrie. că: - Ia 
«Cup6nele de dobândă şi scrisurile funciare, a că 

Tor plată nu se va fi cerut în timp de qece ani după 
termenul pentru care ai fost. puse în circulaţiune, 
-perd val6rea lor şi plăţile, 'ce s'ar fi cuvenit pe acele 
titluri, rămân în: profitul Societăţii».. E 

. 

V 

„>. Cari sunt drepturile purtătorilor de scrisuri fun- 
ciare in cas de neplată a cupoanelor saii a scrisu- 
rilor funciare ? | | Ă !
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“Articolele 49 din lege şi 115 din statute respund 
la acâstă întrebare, statuând că: 
„. «Purtătorii 'de scrisuri funciare nu ai “aută acţiune 
pentru împlinirea capitalurilor şi dobândilor exigi- 

bile.. de cât aceea. ce pot exercita în contra +socie- 

tăţii». . 

“Din disposiţiunile de mai sus ale articolului 49 

din lege şi față de art. 55, tot din legea Creditului 
Funciar, care prescrie că «plata anaităţilor.nu pâte 
fi oprită prin nici o -oposiţiune», .reese, in mod evi- 

dent, că: în casul când, cu tâte garanţiile luate pen- 
tru asigurarea plății cupânelor şi serisurilor funciare, 
Societatea nu le-ar achita, creditorii ei nu pot să se 

“ îndrepteze contra debitorilor. debitârei lor, nici prin 
„acţiune directă, în virtutea articolului 974 din codul 

civil, nici prin popriră. 

Legiuitorul n'a voit să acorde creditorilor socie- 
tăţii asemenea. drepturi, cari ar fi adus piedici şi în- 

târdieri în plata anuităţilor şi ar fi făcut, ast-fel, im- 
posibilă achitarea complectă şi regulată a cupânelor 
scrisurilor funciare. 

Se va obiecta, pâte, că acţiunea creditorilor So- 

<ietăței, mărginită numai contra ei direct, ar fi fără 

nici un efect, de ori-ce, după art. 88 din legea Cre- 

ditului Funciar; nu se „pâte pune sequestru pe ave- 

rea mobilă sai imobilă a Societăţii Creditului Funciar. 

Asemenea obiecţiune n'ar. fi seri6să. | 

Mai întâiă, nu pote fi nici o teamă că purtătorii de 

scrisuri funciare n'ai să fie plătiţi: căci, am văqut 

mai sus cât de solid. este organisat - fondul care ga- 

ranteză plata scrisurilor. funciare şi:a cupârielor lor. 

Afară de acesta, creditorii societăţii mai sunt asi- 

guraţi prin supravegherea guvernului, al cărui comi- 

sar este orânduit pe lângă Creditele Funciare. ca să 

controleze, mai cu osebire, operaţiunile. lor finan- 

ciare.
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“Dacăjintârzierea în plată va proveni dinti”o causă 
“accidentală, cum observă cu drept cuvânt I. B. Jos- 
:seau, ea nu va ţine mult; dacă va proveni dintr'o- 
causă maâi gravă, dintr'o  desordine generală în afa- 
ceri, guvernul, din oficii, va. putea provoca lichida- 
ţia ;: şi, atunci, prin efectul acestei măsuri generale, 

activul social va fi întrebuințat la .plata drepturilor 
tutulor creditorilor 1). 

Articolul 134 din statute care dă dreptul guvernu- 
lui, în casul mai sus espus, să provâce lichidarea 
Societăţii, în ultimul su âliniat, stabilesce că şi oii 
„ce interesat pâte' cere disolvarea Societăţii. 

VI - 

“Ne rămâne ăcuma să - esaminăm cum se „ desfiin- 
țează scrisurile funciare. 

Stingerea scrisurilor funciare se operează prin plata 
“valorii lor notiiinală. Această plată este fictivă sait 
reală. 

Este fictivă Gând serisurile funciare revin la s0- 
cietate in urma a plăţilor anticipate făcute de impru- 
mutaţi. 

Esie reală, când sumă ce ele represintă se r&3- 
-punde, prin tragere lă sorți, în mâinile puitătoritot 
„lor, În schimbul titlurilor lor. 
in ămândoiiă câsurile scrisurile funciare Lrebuesc 

“anulate; căci, alt-fel, ar. exista scristiri funciare fără 
garânţie ipotecată, cea ce n'a voit legiuitorul. 

Cum se face aceâstă anulâre ? 
-Luăm primul cas, âcela al scrisurilor funciare re- 

'mise societăţii de! împramautăți ca plată ânticipâtă a 
"datoriei lor, fie parjială, fie totală. 

După ârt.. 38 din lege şi 191 din statute plăţile an- 
ticipate se pot face în numerar sai În scrisuri fan- 

  

') 'Trait€ du erâdit foncier Tom. II, pag. 56.
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ciare'ale emisiunei prevădulă în contractul de iîm- 

prumutare. 
Articolul '45 din lege prevede că : «daca. credito- 

rul plăteşte datoria .sa în'.nimerar. prin anticipa- 
țiune, societatea este datoare a.retrage : şi distruge 
scrisuri funciare de o valre egală cu.suma plătită, 
afară numai daca nu va întrebuința acea sumă la noui 

împrumuturi ipotecare. Este incontestabil că legiui- 
torul a înțeles să dea drept societăţii a întrebuința” 
la un nou împrumut suma scrisurilor funciare cuin- 
părate cu banii vărsali, spre plată. anticipată, de că- 

tre. împrumutat, iar, 'nu suma în numerar .vărsată 
de el' la societate; de 6re-ce, şi în lege şi in statute 
se declară, formal, că împrumuturile la societate - nu . 

se efectiisză de cât în serisuli funciare. | - 
AL G6ileă alinâât â! articolului 45 dispune că: 

dacă plata cu anticipăţie se făce de imprumutăt în 
scrisuri funciăre, se procede la anularea lor conform 

art. 85. 

Articolul 85 al legii, în al şâselea al sâiă alineat, 

“prescrie că: «titlurile adnulate»: se rup, în presenţa 

comisăriilui ' giivernului şi se încheiă- proces:verbal 

despre această operaţiune. | 

în articolul 85, după cum vedem, este vorba de 

desființărea, de ruperea titlurilor anulate, : nu se 

“spus, dar, cum se face anularea lor. 

In ce priveşte anularea lor, găsim în articolul 121 

din statiuite că eâ se face de direcţiuneă societății ; 

iar nodul de ânulăre ni'l arată articolul 126 din Sta- 

tute 'câia- prescrie - că :- «scrisurile funviare. primite in 

“casă prin plăţi afticipate se. însemtează cu un tim- 

bru de ânulâte » 
Diipă articolele sus-citate, dâr, din lege şi statute, 

scrisurile fonciare primite im căsa societăţii: prin 

plăți ănticipăte, se, alează, mâl intâiă, de direcțiu- 

“nea - Societăţii cu uw timbiu ide ânulare, Şâpoi se
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rup în presenţa comisarului guvernului, c care trebuie 

încunoştiinţat despre aceasta. 
Tot ast-fel se: procede şi cu scrisurile fanciare plă- 

tite, după eşirea .lor la sorţi. Articolul 125. din sta- 

tute prescrie că : 'scrisurile funciare. plătite se în- 
“ semnează cu un “timbru 'de anulare, după acea ele 
sunt desfiinţate, prin rupere, neapărat, potrivit arti- 
“colului: 85 din lege, in presenţa directorului, unui 

"membru al consiliului de administraţie, a comisaru- 
“lui guvernului şi a delegatului detentorilor de scri- 

suri funciare. Se încheiă un; + Proces- -verbal despre 

aceasta” : . 

Vă&durăm cum: se anulează şi se desfiinţeză prin 

„rupere, prin perforarea . lor scrisurile ' funciare pri- 

„mite în casa societăţei ca plăţi anticipate şi acelea 

„cari s'au plătit după eşirea lor la sorţi. 
In nici un articol, însă, atât din legea Creditului 

Funciar, cât şi din statutele ei, nu se.spune ce se 

face cu acele scrisuri funciare desfiinţate; nu se arată 

dacă ele se distrug ca'să nu le. mai rămâie nici O 

„urmă, sai se păstreză rupte de societate. 

- Faţă cu tăcerea legii Creditului Funciar şi a sta- 

statutelor ei, în acâstă privinţă, - se nasce cestiunea 

de-a sesci care din cele două măsuri de mal sus tre- 

buie adoptată. | 
Resolvarea acestei. cestiuni. nu a presintă mai nici un 

interes ; căci,. odată ce . scrisurile tunciare, „despre 

care este vorba, -aă fost perforate şi insemnate cu 
timbru de anulare, operaţie constatată printr'un pro- 
ces-verbal încheiat de tâte părţile interesate prin re- 

presintanţii lor, acele scrisuri funciare nu mai pot 
fi puse din noi în „circulaţie... , 

Voința legiuitorului exprimată, în mod expres, atât: : 

„prin lege cât şi prin statutele Creditului Funciar, este
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ca, în nici un chip, sănu existe în circulaţie un nu- 
mer de scrisuri funciare pentru :0o valore. nominală 
mai mare de cât acea a. capitalului ce se datorâză 

din împrumuturile ipotecare. . 
Puţin importă, dar, daca scrisurile fanciare anu- 

late şi rupte se aruncă saii se păstreză de societate, 
de 6re-ce ele nu mai pot fi puse în circulaţie. . 

* Acestă consideraţie se vede că a făcut pe legiuitor. 

să nu se preocupe de loc de ce are se facă cu acele 

scrisuri. funciare, în urma desființării lor prin rupere. 
Care este. sistemul adoptat, în acestă privinţă, de 

Prima Societate de Credit Funciar român din “Bucu- 
reşti ?. 

Sistemul admis de. acestă societate il găsim în ur- 

mătârele rânduri extrase din raportul d-lui Dimitrie 

Sturdza directorul societăţii către consiliul de admi- 
"nistraţie, în care, între altele, se arată că:: 

«Până la 1902 comisiunea prevăzută de art. 125 din 

„statute, constata în fie-care an regularitatea plăţilor 

scrisurilor funciare fie acelor trase la sorţi, fiea ce- 

lor presintate ca plată prin anticipație a capitalului da- 

torit şi în urma acestei constatări ardea acele - scri: 

suri funciare. , 

aAceeaşi operaţiune se „făcea: şi pentru: cupenele 

plătite în cursul.unvi an. 

_«De la 1902 inc6ce s'a socotit că este mai prudent 

ca scrisurile funciare retrase, anulate şi prin perfo- 

“rare rupte, distruse şi desfiinţate, să nu se ardă la 

finele fie-căruia an,. ci numai după zece ani,. după 

care termen, conform art. 1119 din statute, «scrisurile 

«funciare şi cupânele de dobândă, ale cărora plată 

«nu va fi cerută în timp de zece ani de la punerea 

«lor în circulaţie, îşi pierd valdrea lor.» 

«Procedura arderii, după zece ani de la plată, a fost 

„adoptată pentru ca scrisurile tinciare şi cupânele 

distruse şi desfiinţate prin perforare să pâtă servi
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ca documente originale necontestabile în. cas de re- 

clamaţii. Acâsta nu constitue nici o violare a vre: 
unui text din legea :şi :statutele Creditului Funciar, 
care nu prevede undeva.că distrugerea şi desființa- 
rea să 'se facă prin ardere. Legea a. intrebuințat di- 
feritele expresiuni  menţionate.pentru a'şi arăta in- 
tenţiunea de a se rădica, prin semne exteridre evi- 

dente, ori-ce val6re scrisurilor funciare plătite. 
câtară de acâsta, arderea după zece ani de la plata 

lor u serisurilor . funciare şi a cupânelor . plătite in- 
lesneşte in “mod hotăritor dovada. plăţii, într'acest 
timp de zece ani adică până în momentul expirărei 
termenului de prescriere pentru casul când s'ar pre- 
senta în acest interval un titlu falz, putânduri-se 
opune imediat titlul original. 

- Numai prin.acestă procedură rămâne deplin eficace 
disposiţiunea, articolului 92 - din lege (Şi art, 198-din 
statute), .care dispune : 

«Falşificarea. scrisurilor: funciare este impusă la . 
aaceleaşi penalităţi ca şi pentru aceea a efectelor 
statului.» 

acestă procadură este legală, complectă şi asigu- 

rătâre pentru toţi cei interesaţi. Legea (arL. 55) şi 
slatutele (art. 125) prescriii, de alt-fel, numai anula- 
vea imediată, iar nu ruperea şi dis'rugerea imediata ; 

ceea ce de fapt nici.nu s'ar putea executa de comi- 

siunea instituită pentru. acesta. 
: . -* . 

- «Din. cele ce.:preced reiese, că. direcţiunea Credi- 

tului Funciar după ce a plătit -scrisurile funciare 

trase la “sorţi sai ,„presintate spre plată cu anticipare 
a unei datorii contractate la . densa, rebrage an ase- 
menea scris funciar din circulaţie :. 

„a). însem rând. pe' scrisul funciar însuşi ziua plăţii, 

numerul borderoului cu care a fost presintat spre 
plată: şi. în fine anularea du,
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« b) perforând imediat acel scris funciar şi ne- -care 
“cupon; făcând parte dintr'ânsul. 

c) Constatând aceste operațiuni prin controlul exercitat 
de comisiunea prevădută la art. 195 din .statude. 

- d) arzând în fine aceste serisur! anulate, perforate 
Şi controlate, la expirarea termenului de presoripţie 

de dece ani prin menţionata comisiune».. 
Această procedare a societăţii este preferabilă ve- 

-chii procedări de arderea efectelor anulate. 
; Este mai prudent ca scrisurile funciare anulate să 

rămâie în păstrarea societăţii pentru a servi de probă, 
ca documente originale, în cas de reclamaţiuni din: 
partea acelora cari ar contesta. anularea şi desfiinţa- 
rea acelor scrisuri funciare Şi în cas de falşifica- 
rea lor. 

Păstrarea de către Societatea Creditulul Funciar, 

ia condiţiunile mai sus arătate, a r&măşițelor scri: 

surilor funciare desființate, față cu toate părlile in-: 

teresate prin represintanţii lor, nu constitue nici o 
violare a vre-unui text dia legea şi statulele Credi- 

tului Funciar, cari nu prevăd. în nici unul din-arli- 

«olele lor, 'arderea scrisurilor funciare anulate. 
In tot casul, chiar de.sar admite sistemul arderii, 

iegea impune societăţii,. prin: articolul 85 alineatul.5,. 
numai anularea imediată, iar nu şi distrugerea ime- 

diată. că 
Odată făcută anularea, distrugerea, arderea se. pâte 

„face, fără nici o călcare a vre-unei disposiţiuni din: 
lege, după dece ani, adică după espirarea termenu-, 

lui de prescripţie. n. 

TIPLUL x. 

Da Datoriile împrumutaţilor 

 indată după: realisarea imprumutului, : “proprietarul 

împrumu'at devine membru al Societăţii Creditului
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Funciar şi este supus la îndeplinirea mai: multor 
datorii, impuse lui prin legea şi statutele Credituluj 
Funciar. și prin contractul săi de împrumutare. 

Notăm aci, în trăsuri generale, datoriile lui: 
- 10 EL este dator să se folosâscă de moşia. ipote- 
cată ca un bun proprietar, să facă toate reparaţiu- 
nile necesarii pentru conservarea şi întreţinerea imo- 
bilelor şi menţinerea .lor în bună Stare, după na- 
tura lor. 

2 El nu trebuie să facă nimic care să pâtă altera 

valârea gagiului şi nu pâte stabili-pe proprietatea 
- ipotecată societăţii nici un .. privilegiu în folosul ar- 
chitecţilor, intreprinzătorilor şi lucrătorilor însărci- 
naţi cu conastrucţiuni saii reparaţiuni, sub pedepsă 

de resiliare a contractului de imprumutare Şi esigi- 
bilitatea imediată a creanţei. 
„80. Potrivit art. 10 din legea Creditului Funciar. şi 

6 din. statute, împărțâla unei proprietăţi. ipotecată 
societăţii, ca să aibă efect faţă de societate, trebuie 

să aibă încuviințarea ei. " 
4 Proprietarul nu pâte, fără încuviințarea Socie- 

tăţii, să înstrăineze . pădurile coprinse, după cere- 
rea lui,. în evaluarea bunurilor afectate la garanţia 

imprumutului, şi produsul vindării -trehue să ser- 
- vească la plata totală sau parţială a. datoriei (L. 40. 
Statute 87, alin. 4). 

5 .£ dator proprietarul să supue la acceptarea S0- 
cietăţii şi contractele ce ar încheia pentru a'endarea 

moşiei ; căci, alt-fel acele .contracte nu sunt ţinute 
in sâmă (L. 57). 

60 După art. 41 din lege şi 90 din statute împru- 

mutatul este ţinut să denunțe Societăţii în termen 

de o lună alienaţiunile totale sai parţiale ce va fi 

făcut ; căci, de nu ar face denunţarea în acest ter- 

men, "Societatea pâte cere de la densul plata întregă
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a datoriei avend drept şi la o  indemnitate de 1 
asupra capitalului imprumutat. 

10 Imprumutatul mai este încă obligat, sub pe- 
depsă de a fi supus aceleaşi indemnilăţi, de a de- 
nunţa, în trei luni, stricăciunile ce va fi suferit imo= 
bilul ipotecat şi t6te faptele de natură a micşora va- 
l6rea lui, precum distrucţiunea sai -perderea prin 
incendiu a pădurilor şi „construcţiunilor ce produ- 
ceaii venit.. 

După art. 44 din lege şi 93 din statute, în cas de 
sinistru, indemnitatea se plăteşte d'a dreptul socie- 
tăţii Creditului Funciar. 

In termen deun an, din-diua regulării sinistrului, 
debitorul are facultatea de a : resiabili imobilul în 

starea lui primitivă. Acest termen pste fi prelungit 
de consiliul de administraţiune. 

In tot timpul acesta, Societatea conservă indem- 
nitatea ca garanţie până la suma cu care s'ar aco- 
peri drepturile sale, calculate până la ” "împlinirea a- 

nului. 
După reconstrucţiunea imobilului, ea predă. debi- 

torului indemnitatea, după ce mai întâiii reţine par- 

tea ce 'va avea să iea într'acel moment. 
Dacă, până la espirarea anului, - debitorele. i nu s'a 

servit de dreptul ce avea de a restabili imobilul in-: 

cendiat, şi dacă, înaintea acestei epoce, a notificat 

intenţiunea sa de a nu se folosi de dânsul, indem- 

nitatea devine definitivă a Societăţii, şi se pune asu- 

pra creanţei s6le ca plată făcută. prin anticipaţiune. 
Plăţile anticipate, cari provin din sinistre, nu dau 

loc la indemnitatea autorisată prin art. 41 din lege: 

Articolele 42 din lege şi 92 din statute prescriu că, 

dacă -proprietarul nu face cerutele - mai sus denun- 

țări şi, în ori ce cas, când prin asemenea întâmplări 

valârea imobilului ipotecat ar fi redusă la a patra 

parte, Societatea va fi în drept a cere imediat plata 

21
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capitalului până la concurența scăderii val6rei ce a 

suferit imobilul ipotecat... . . 

Sc Proprietarul este dator în fine să plătescă anui- 

tăţile împrumutului. săi la termenele fixate prin con- 

tractul de împrumutare. | i 

Ori ce semestru neplătit la scadenţă conform art. 

36 din lege şi 86 din statute aduce de drept dobândă, 

fără punere în întârdiere, în profitul Societăţei, după 

cursul dobândilor pe piaţă, fără a putea, însă, trece 

peste 10 la sută. o | 

Pe lângă aceasta, dacă proprietarul nu plăteşte un 

semestru din anuitatea sa, nici după o lună de la 

punerea lui în întârdiare, societatea, în virtutea art. 

37 din lege şi 87 din statute, este în drept a cere 

cu stăruinţă plata intregei datorii. 

TITLUL XI | 

Liberarea împrumutatului de datorie 

imprurmutatul se pâte libera în două moduri de 

datoria contractată cu Societatea :. ori prin plata anui- 

tăţilor, ori prin plăţi anticipate. 

Vom examina, deosebit, fie-care “din aceste două 

moduri de liberarea imprumutatului. | 

$$ 1.. Plata prin anuităţi 

I 

Am arătat, deja, că imprumuturile la Creditul Fun- 

ciar sunt, în general, platnice cu termene. lungi prin 

anuităţi, calculate, ast-fel, ca datoria să fie stinsă în- 

trun timp care nu va putea fi mai scurt de 10 ani, 

nici. trece peste 60 ani. o i 
O anuitate după art. 34" din lege şi 8% din „statule 

coprinde : Se 

10 Dobânda ; a.
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2 Amortisarea dețerminată după. dobândă şi du- 
-. Tala imprumutării ; 

3 O sumă destinată la acoperirea cheltuelilor de 
administraţiune, şi care sumă nu pâte trece cifra de 
0,30 la sută (50 de bani la suta de lei). 
„Acestă annitate se plăteşte de imprumutat la Casa 

Societăţii în rate evale din şâse în şese luni, la 1 Maii 
şi 1 Noembre stil noi, în numerar monedă de aur, saă 
în cupone cu termene împlinite de scrisuri funciare. 
„Se pote lesne vedea, dice J. B. Josseau, avanta- 

giele acestui mod de liberaţiune asupra modului or- 
dinar. Să luăm un exemplu şi să facem comparaţiunea: 
-o persână se împrumută de la Creditul funciar cu o | 
sumă de 10.009 franci, plătibilă în două-deci. de ani. 

«Fixând anuitatea la 856 fre. 72 c.,- el plăteşte, 
pentru a fi cu desăvârşire liberat, de dou&-deci de 
ori anuitatea sa de 836 fre. 72 c.......... Fro-. 17.13440 

«Dacă acea persână sar fi împru- - 

mutat de la un capitalist ordinar, care 

s'ar fi mulţumit cu dobânda legală de 
30/, sati 500 fre. pe an, el ar fi plătit 
în 90 ani, de 20 ori dobenda sai 

fre. 10.000, şi ar fi trebuit să plătescă 
şi capitalul 10.000. . Se o 

| „= Total. Fre. 20.000,— 

_- «Diferenţa în plus...... kre... 9.805,60 
«Dacă împrumutul s'ar fi contractat pentru 50 ani, 

diferenţa -ar fi fost cu mult mai simţitore. . 
Apoi adaogă: «Creditul funciar,. graţie. organisa- 

ţiunei sale -speciale, operă o capitalisare semestrială 
care recompune suma împrumutată înțr'un. termen 
dat; el face în profitul debitorului o economie pe 
care acesta n'ar putea s'o facă şi este pentru el cea 

mal bună casă de economie 1).» 

  

1) J. B. Josseau «Traite du Credit, foncier», ol, Î, pag. 927, 928,
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Imprumutatul, după cum vădurăm, se libereză pe ne- 

simţite de întrega datorie prin plată numai de anuităţi. 

De şi art. -34 din legea Creditului funciar arată deo- 

sebitele elemente care compun o anuitate, aceste ele- 

mente, însă, influenţăză unele asupra celor Valte; căci, 

am vădut că amortisarea se calculâză după, dobânda şi 

durata împrumutului, şi ast-fel tote impreună formeză 

un tot, care este modul de liberare al debitorului. 

cAnuitalea, gice d. Louis Donaud, este un amestec 

de capital, de dobândi şi câte odată şi de alte ele: 

mente.. Legea însăşi distinge aceste elemente ca un 

inginer care, făcând planul unei maşine, îi descrie 

tâte bucăţile ; dar, odată împrumutul realizat, odată 

maşina în' mişcare, ceea-ce este necesar la funcţio- 

narea împrumutului, nu este o fracțiune din capital, 
saii fracțiune din dobendi, bucăţi separate, dar 0 
'anuitate : trebue ca tote bucăţelele din care se com- 

pune maşină să mergă împreună sub pedâpsă da o 

vedea oprindu-se. In adevăr, ceea-ce permite socie- 

tăței, într'un: termen dat, să reclame un capital cu 

mult mai mic de cât cel imprumutat, nu este numai 

plata fracţiunei din capital coprinsă în fie-care semes- 

tru, chiar mărită cu dobendile sale: de întârziere. Re- 
ducţia capitalului este, în adevăr, resultatul matematic 

al acestei plăţi, dar acest resultat însuşi nu s'ar putea 

obţine, dacă societatea n'ar primi esact dobengile ce 

datoresce la obligatari şi beneficiile cari o fac să tră- 
iască: societatea ar semăna cu o' mâră în care s'ar găsi 

tot ce trebue pentru făcut făină, grâul ar fi sub piatră, 
dar morarul ar fi paralisat şi r6ta nu s'ar întoarce. 

aResultă din t6te acestea că anuitatea, de şi com- 
pusă din elemente diverse, ea este, însă, în totul ei 

un capital 1).» 

„ 4) Louis Donaud, «Les Privilăges du Crâdit foncier et les Droits 
"des tiers», pag: 930, 937. . .
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Legiuitorul nostru consideră şi el tot ca un capital 
într&ga anuitate semestrială cu dobendile, amortisa- 
rea şi cheltuelile : de administraţie Dovadă despre 
acâsta este că prin art. 36 din.legea Creditului fun- 
ciar se dispune că: «Ori-ce semestru neplătit la sca- 
denţă aduce de drept dobândi fără :puner€ în întâr- 
'diere în profitul societăței, după cursul dobândilor. 

pe piaţă, iărăa putea, însă, trece peste dece la sută.» 
Prin acest articol se stabilesce, pentru casul de 

întârdiere de plată, o singură dobândă pentru întrega 
" anuitate semestrială, fără să se distingă între frac- 

ţiunea representând capitalul şi acelea cari represintă 

dobenda şi cheltuelile de administraţie. . 
* Legiuitorul a dispus ast-fel, pentru că el a. consi: 

derat întrega anuitate ca formând un capital datorit. | 
_ Aici nu pâte fi vorba de anatocism. Disposiţiunea 

din art.. 36 al legei Creditului funciar formâză unul 

din. rotagiile esenţiale -ale imprumutului cu' amortis- 

ment, 

- Dacă. o asemenea disposiţiune ar fi coprinsă într'6 

convenţiune particulară, s'ar putea discuta validitatea 

ei, faţă cu. prescripţiunile art. 3 din. “legea de la 20 

-Februare 1879, care definde a se stipula în momen- 

tul formărei unei convențiuni, care n'ar fi comercială, 

dobânda la dobendile datorit= pentru un an, sau pen- 

tru mai puţin saă mai mult de un an. 

Prescripţiunile, însă, ale art. 3 din legea de la. 20 

Februare 1879, nu pot să atingă intru nimic dispo- 

siţiunile art. 36: din legea Creditului funciar ; căci, 

aceste din urmă sunt edictate de o lege nu numai 

specială, dar posteridră legei din 1879, de 6re-ce cu 

ocasia modifivărilor aduse legei şi statutelor Credi- 

tului funciar, la 1882, acele modificări cari au atins 

şi articolul 36, ai fost trecute prin Corpurile legiui- 

târe. şi după votare s'au promulgat tot la anul 1882. 

Chiar dacă disposiţiunea art. 36 'din legea Credi-
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tului funciar ar constitui un anatocism, totuşi, ea nu 
„pâte fi de cât valabilă, pentru că anatocismul'este 
permis, dacă el este stabilit printr'o lege. In acest 

sens este jurisprudenţa n6stră,' cităm, între altele, 
decisiunea Curţei de apel din Bucuresci secţiunea |, 
cu No. 213 din 18904). 

“ Astfel fiind, în ipotesa că art.: 36 din legea Cre- 
ditului funciar ar conţine idea de dobindi capitali- 

sate cari produc dobindă, naşte întrebarea dacă pâte 
curge prescripţiunea de.5 ani, din art. 1907 C. C., 

contra dobindilor capitalisate. 
La acestă întrebare răspundem negativ, în unire 

cu Curtea de apel din Bucureşti. secţia III, care prin 
două decisiuni ale sale cu „No. 109 şi 471 din 1891 

a stabilit că : 
«Atunci când din termenii unui contract de îm- 
prumut ar resulta 'că părţile ai convenit ca, în cas 
de neplată la scadenţă, dobindile să se capitaliseze 
şi să producă şi ele din diua exigibilităţei alte do- 
bândi (şi dacă acâstă clausă sar considera valabilă) 
nu se pâte aplica acestor dobindi, capitalisate mai 
dinainte, prescripţiunea cincinală prevădută de art. 

1907 Codul civil» 2). , 
- Dar, încă odată, susţinem. că în disposiţiunea art. 
36 din legea Creditului fanciar nu pâte fi vorba de 
anatocism. 

Legiuitorul, stabilind dobândă de întârgiere în cas 
de .neplată a unei ânuităţi semestriale, “a luat acâstă 
măsură pentru că a considerat intrega anuitate ca 

un capital. ' 
Dacă anuitatea, după legea Creditului funciar con- 

stitue în tot complexul ei un capitai, prescripțiunea 
de 5 ani nu pote. curge contra ei, căci art. 1907 

1) v. Dreptul No. 79 din 1890, pag. 635. 
? V. Dreptul No. 49 şi 82 din 1891, pag. 391 şi 954. 

.
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Cod. civil dispune că numai dobângile sumelor î îm- 
prumutate se prescriu prin cinci ani... 

De şi, din termenii generali în care este redactat 

ultimul aliniat al art. 1907 Cod. civil, sar părea că 

el sar aplica şi la capitalurile plătibile cu anul s&u 

cu termene periodice mai: scurte, totuşi, însă, este 

recunoscut de toţi că disposiţiunile acestui aliniat 

trebuesc restrinse numai la. accesoriile capitalului, 

la creanţele cari aii ceva analogie cu pensiunile, lo- . 

caţiunile, arendile,: dobândile. 

LU 

Mai sunt şi alte consideraţiuni puternice, înteme- 
iate pe texte positive din:legea Creditului funciar, 

cari ne tac să afirmăm că prescripţiunea din art. 

1907, precum şi alte prescripţiuni prevădute în Co- 

dul civil,.nu pot curge contra imprumuturilor i ipo- 

tecare acordate de Creditul funciar. 
Art. 924 din legea Creditului funciar dispune că: 

«Proprietăţile, asupra cărora seva fi luat inscrip- 

țiune în favorea societăţei, r&mân asigurate pe tot 

timpul cât ţine amortisarea, în proporţiune cu su- 

mele ce mai rămân datâre». 

Cu alte cuvinte, ipoteca constituită societăţei ga- 

ranteză până la cea din. urmă sumă ce imprumuia- 

tul mai rămâne să plătească din datoria sa către 

societate. 
.- Am.-vădut în art. 34 din legea Creditului. funciar 

„că proprietarul se libereză de datoria contractată la 

Creditul funciar prin plată de anuitate ; că într'o a- 

nuitate intră şi dobânda, prin urmare şi plata da- 

bândei ca şi a amortisării este garantată, în proprie-= 

tatea ipotecată, până la definitiva şi efectiva ei i achi- 

tare, 
"- Că acesta a fost ideia Şi Voința legiuitorului re- 

sultă. până la evidenţă din disposiţiunile categorice
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ale art. 32 al legei, Creditului funciar, în următoarea 
cuprindere: . 

«Ipoteca pusă societăței garantâză dobândile până 
la plata integrală a creanței, fără ca să 'mai fie tre- 
buinţă a se lua o nouă inscripţiune la espirarea ce- 

lor trei ani prevă&duţi de art..1785 al codului civil». 

Se ştie că după art. 1785 codul civil, creditorul 
ipotecar, dacă ţine ca interesele capitalului să aibă 
acelaş rang ca şi capitalul, este dator să ia o ins- 
cripţiune ipotecară după trei ani. 

Art. 22 din legea Creditului funciar, dispensând pe 
societate de o asemenea  reinoire de inscripţiune, 
după ce a stabilit în principii că ipoteca garanteză şi 
dobândile până la plata integrală a creanței, a înţeles 
că ele curg şi sunt: datorite pe tot timpul cât ţine 
creauţa sosietăţei. 
„Art. 24 din legea Creditului funciar ne spune că: 

creanţa societăței işi are esistenţa sa până ce debi- 
torul işi achită cea din urmă sumă datorită şi e ga- 

rantată printr'o ipotecă care are aceeaşi durată. 
Acestă ipotecă care, după art. 32, garanteză şi do- 

bândile până la plata integrală a creanţei n'are tre- 
buinţă de a fi reinoită, şi mici o prescripţiune nu 
"curge contra ci. ! 

Art. 87 din legea Creditului funciar declară formal 
acestea. 

Prin consecinţă, dispunându- -se în mod formal prin 
articolele 24, 34 şi 87 din legea Creditului funciar, 
că ipoteca societăței dureză fără reînoire de inscrip- 
țiane cât ţine şi creanța societăţei, că ipoteca garan- 
teză şi dobândile iarăşi fără reinoire de inscripţiune, 
până la plata integrală a creanţei, şi că preserip- 
ţiune nu curge contra ipotecei constituită Creditului 
funciar, rămâne stabilit, in mod necontestabil, că 
prescripţiunea cincinală prevădută în art. 1907 Co-
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dul civil, nu se pote aplica la dobândile slipulate: 
in ipoteca constituită Creditului fanciar 9, 

$ 2. Plăţile prin anticipație Mă 

După art. 38 din lege şi 88 din statute, imprumu-: 
tatul are 'dreptul a se libera, prin anticipație, de da- 
toria contractată, în' totalitate sati în parte. | 

Plăţile anticipate se efectueză în numerar sati în 
scrisuri funciare ale. emisiunei prevădută în contrac- 
tul “de împrumutare, şi ele se primesc al-pari, ori 
care .ar ti cursul lor. 

Plata se pâte face in numerar înainte de tragerea 
la sorţi a scrisurilor funciare; după tragerea la sorţi, 
ea urmează a se face în scrisuri fanciare, având cu- 
ponul semestrului următor.. 
“In virtutea articolelor 39 din lege şi 87..din sta- 

ute, -când proprietarul va plăti cel puţin a patra 
parte din datoria sa, este în drept a cere ca cele- 
Valte trei sferturi, cari mai rămân, să fie amortisate, 
de la acestă epocă, întrun număr egal cu acel care 
a fost determinat la facerea impramutului, pentru 
stingerea datoriei întregi. 

La plata parţială reducerea se face in semestrul 
următor plăți. 

La plata integrală, stingerea impramutulul se con- 
sideră făcută pe prima di a semestrului care urmâză 
aceluia în care s'a făcut plata: 

Când debitorul se liber6ză de întreaga datorie con- 
tractată, fie prin plată prin anticipație, fie prin achi- 

tarea tutulor anuităţilor, datoria este stinsă şi înscrip- 
țiunea ipotecară se radiază. 

1) Aceste observaţiuni, asupra cestiunei d'u se sci, daca pres- 
cripţiunea cincinală se aplică anuităţilor datorite Creditului fun- 
car, sunt reproduse dintr'un studiă al meii, în această privinţă, 
publicat in diarul «Dreptul»: No. 11 din 1900, ,
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"TITLUL x 

Privilegiile acordate Societăţii 

Creditului Funciar pentru siguranţa și 

împlinirea împrumuturilor 

Am arătat, deja, în trăsuri generale, Ia titlul Il al 

acestei lucrări. (paginele 116 şi 117). cari sunt privi- 

legiile acordate societăţilor de; Credit Funciar. 

Sub acest titlu, vom examina, în detalii, privile- 

giile de-care se bucură societăţile de Credit Funciar, . 

- pentru împlinirea. datoriilor împrumutaţilor săi. | 

Le vom studia, succesiv, în. ordinea stabilită de 

legea Creditului Funciar. 

In capitolul 1 al-.titlului VI din legea  Greditului 

Funciar se stabilesc drepturile şi mijlocele de exe- 

cuţiune ce are Societatea în contra împramutaţilor. 

„Se prescrie, mai întâiă, prin. art.'54% că ajudecăto- 

rii nu pot acorda nici un termen pentru plata anui- 

tăților.» 

„Acestă derogare la drepti comun se  justică cu 

inlesnire. 

După alineatul. al 2-lea al articolului 1101 Cod. 

Civ. ejudecătoril'pot, în consideraţiunea posiţiunii 

debitorului, să acorde mici termene pentru plată şi 

să oprâscă execuţiunea urmăririlor, lăsând lucrurile 

în starea în care se găsesc.» : 

"Este adevărat că, în al treilea alineat al acelui 

articol, legiuitorul povăţueşte pe judecători să nu 

useze de acestă facultate de cât cu mare reservă. 

Se pote, însă, întâmpla ca judecătorii să nu as- 

culte de acestă povaţă a legiuitorului şi, impinşi de 

milă pentru debitori, să le: acorde termene forte pre- 

judiciabile pentru interesele Societăţii Creditului Fun- 

ciar. 

Şi în adevăr, dacă imprumautaţii la Societate nu!
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plătesc la timp anuităţile datorite, nici ea nu pâte să 
achite: cu . exactitate cupânele purtătorilor scrisurilor 
funciare. 

Tot în scopul dea nu se impedica plata regulată 
a anuităţilor, art. 55 dispune că cacâstă plată nu pote 
fi oprită prin nici o oposiţiune.» 

Leginitorul a voit ca nici creditorii societăţii, cum 
ar fi de pildă purtătorii de scrisuri funciare neplătiți 

de dobânda lor la scadenţă, nici creditorii, debitoru- 
lui societăţii să nu pâtă face vre o poprire, în mâi- 
nile acestui din urmă, care ar paralisa plata anuităţii. 

„Legiuitorul intrebuinţâză cuvintul anuitale şi, ast-fel, 
sar putea înţelege că ar. fi vorba de 'o datoiie pe un 

an întreg... - 
* Articolele, insă, 36 şi 37 din legea Creditulul Fun- 

ciar şi 86 şi 87 din statute, stipulând că ori-ce se- 
mestru neplăiit la scadență aduce de drept dobândă 
in folosul societăţii, şi ori-ce semestru neplătit, după 
o.lună de la punere în întârdiere, face datoria exi- 

gibilă, explică lămurit adevăratul înţeles. al cuvintu- 
luă anuitate, arată că ea represintă datoria pe un se- 

mestru. .: 
'La regula. stabilită in articolul 55 din legea Credi- 

tului Funciar, se face . o :singură excepţiune, prin 

acelaşi articol, în favoarea statutului, recunoscând 

că numai el va avea un drept de precădere, pentru 
acoperirea impositului.. | _ | 

Ca excepţiune la o regulă generală, ea trebuie 

strict: interpretată; şi, ast-fel, favârea statutului caută 

să fie mărginită numai la casul de acoperirea impo- 
- sitului.. 

Așa au hotărit şi instanțele nâstre judecătoreşti. 
_-Nici unul.din privilegiile, acordate Societăţii Cre- 
ditalui Funciar prin art. 54 şi 55, mai sus notate, nu 
cuprinde şi mijl&cele ce are Societatea d'a sili pe im- 
-prumutat. să şi plătescă: datoria.
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“Acele mijlece. ne spune art. 56 din lege că, sunt 

date Societăţii, în cas de neplată a anuităţilor la ter- 

men, pe de o parte de dreptul comun, care îi 'per- 

mite, ca ori-cărui creditor, să urmărâscă pe debitor 

direct, prin. acţiune personală, în tâte bunurile sale, 

sati indirect, prin popriri făcute:în mânile debitorilor 

lui; iar, pe de altă parle, ea găseşte : acele mijloce 

în facultatea, care ii este acordată de legea ei spe- 

cială, d'a secuestra şi vinde imobilele ipotecate după 

regulele stabilite prin acea 'lege. 

 Dinaintea instanţelor n6stre .judecătoreşti s'a pus 

întrebarea dacă Societatea Creditului funciar, recur- 

gând la dreptul comun pentru 'urmărirea debitori- 

- lor săi, mai poate invoca privilegiile acordate ei de 

legea sa specială. e, 

- Jurisprudenţa constantă a instanţelor n6stre jude- 

„cătoreşti a dat un răspuns afirmativ. la această ces- 

tiune. n a 

Inalta nâstră Curte de Casaţie. secţia 1 prin deci- 

siunea sa! cu No. 430 din 1897 a recunoscul că: «de 

şi Societatea Creditului funciar a luat calea secues- 

“tului din procedura civilă, pentru urmărirea debi- 

“torului săi, şi n'a usat de facultatea ceii acordă 

art. 57, din legea sa specială, d'a se pune în pose- 

sia moşiei, acâsta nu modifică în nimic dreptul a- 

cordat ei, prin acel articol, de a nu ţine în s6mă 

contractele de arendare făcute, fără ştirea şi consim- 

ţimântul său.» Si 

lar, prin decisiunea sa cu No. 444 din 29 Noem- 

bre 1902 a statuat că: 
aSocietatea Creditului funciar, prin articolul 56 din 

legea şi statutele «i, reservându-şi întrun mod ex- 

pres, pe lângă privilegiile: speciale şi toate dreptu- 
rile ce aparţin ori cărui creditor, ea pâte, în această 

calitate şi în virtutea articolului 1718 Cod. civil 
după care toată averea debitorului este gagiul Cre-
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ditorului,. să secuestreze şi să urmărească averea miş- 
cătore ce se află pe imobilul ipotecat, mai nainte 
chiar de a fi pusă în posesiunea acelui imobil Prin 

-acâsta nu se violează art. 1828 Cod. civil; căci, acest 
articol, aducând o restricţiune la regula generală, el 

nu-şi găseşte aplicarea de cât in casul Vingării imo- 
bilelor». 

La 1903, cu ocasia modificării unor. articole . din 

legea şi statutele Creditului funciar, s'a consacrat 

jurisprudenţa constantă a instanțelor n6stre judecă- 
toreşti prin un text positiv de lege, adăogându-se la 

articolul 56 următorul. aliniat : 
«Or care ar fi calea luată de societate, fie acea a 

procedurii sale speciale, fie acea a dreptului comun, 

ea işi păstrează toate drepturile şi privilegiile acor- 
date ei prin legea şi statutele Creditului funciar. 

La această .regulă generală s'a adus o singură ex- 
cepţiune prin un al treilea aliniat, creat de comite- 
tul: delegaților Camerii articolului 56 şi care dis- 

puue că: 
«Vindarea imobilelor, însă, se va face numai con- 

form disposiţiunilor legii sale speciale». 

Până la modificarea, în 1903, şi a articolului:56 din 

legea :Creditului funciar, .se discuta cestiunea d'a se 

şti dacă asupra fructelor şi veniturilor: în genere şi 

a mobilelor corporale de ori-ce natură, aflate pe 

moşie, Societatea avea privilegiu, înaintea ori. cărui 

alt creditor, afară de stat, pentru impositele datorite. 

. Majoritatea instanţelor n6stre judecătoreşti, înte- 

meiată pe art. 55 din legea Creditului funciar, n'a 

recunoscut de cât statului preferință, faţă de creanţa . 

„societăţii, şi numai pentru imposite datorite.. 

La camera deputaţilor, comitetul deiegaţilor. che- 

mat a se pronunţa asupra modificării adusă în 1903, 

'de Adunarea generală a Primei Societăţi de Credit 

Român din Bucureşti articolului 56 din legea Creditu-
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4ui funciar, a mai dat. acelui articol, încă două ali- 

niate în următorea coprindere :. ă 

«In cas de concurs de urmăriri. între Societate și 

alţi creditori asupra fructelor și veniturilor în ge- 

nere, şi a mobilelor corporale de ori-ce natură, 

Societatea va avea privilegii înaintea ori-cărui alt cre- 

ditor, afară de Stat pentru impositele datorite şi de 

„creditorii privilegiați prev&duţi de art. 1729 şi de ali- 

niatele 2, 4 şi 5 de sub art. 1730 din Cod. civil. 

In urma .discuţiunilor ridicate în Adunarea depu- 

taţilor asupra redacţiunii date de comitetul delegaţi- 

lor alineâtului 4 de mai sus al art.'56, privitor la ca- 

sul de concurs de urmăriri între societate şi alţi 

. creditori asupra fructelor şi veniturilor în genere şi 

a mobilelor corporale de ori-ce natură, sa adăogat 

cuvintul. «aflate pe moşie» şi cu acest adaos s'a vo- 

tat de Adunarea deputaţilor acel aliniat. 

"După disposiţiunile coprinse într'însul resultă că : 

10 Numai când. esistă urmăriri şi din partea S0- 

cietăţii şi din partea altor creditori, aceşti din urmă 

"au dreptul a invoca privilegiele şi preferința lor. 

9 Creditorii cari invâcă dreptul :lor de preferinţă 

trebuie 'să dovedâscă, în mod legal şi necontestat, 

esistenţa reală a causei care:a dal. nascere creanţei 

lor privilegiată. Se E 
In acest sens s'au pronunțat instanţele n6stre ju- 

.decătoreşti. . Se | 

“Să examinăm, în parte, pe fie-care din acei creditori 

privilegiați, faţă. de cari creanţa societăţii nu va avea 

preferință : | De 

a) Statul pentru imposite datorite. 
Incontestabil este că nu pâte fi vorba de cât pen- 

tru impositele directe datorite de moşia, ale cărei 

fructe şi venituri în genere, de ori ce natură aflale 

pe dânsa se urmăresc de Creâitul funciar şi de Stat: 

- Nu pâte Statul se invâce dreptul săi de preferinţă
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pentru imposite datorite de un alt imobil, nici pen- 
tru sume ce ar avea să ia de la debitorul săi din 
alte cause, fie chiar pentru contribuţiuni indirecte. 

Notăm aci o recentă decisiune a Curţii de Apel 
din Bucureşti, secţia I cu No. 136 din 928 Maiu 1905, 

admirabil motivată, prin. care nu se recun6sce Sta- 
tului dreptul de preferinţă,. faţă de creanţa Creditu- 
lui funciar,. nici pentru taxa.de înregistrare a suc- 
cesiunilor. | 

«Având în vedere, dice Curtea de Apel, că în. 

speţă debitorul Statului nu este Căpitanul D. P.cei 
soţia sea, în calitate de. legatară universală, care ac- 
ceptând succesiunea, era obligată să plătescă + taxele 
de înregistrare prevă&dute de lege; : 

«Că, întru cât privilegiul Statului pentru taxele de 

înregistrare trebuie să .se execute asupra averii a- 
-cesteia, el remâne fâră efect față cu ipoteca.socie- 

tăţii Creditului funciar urban din Bucureşti ; 
«Având în vedere, in afară de aceasta, că, con- 

form art. 1795 Cod. civil, tesaurul public neputând 
obţine nici un privilegiu în contra drepturilor per- 

s6nelor de al treilea dobândite de mai dinainte, cre- 

anța Statului pentru taxa de inregistrare, născută în 

momentul deschiderii succesiunei, posterior ipotecii 

Creditului funciar consimţită înaintea morţii sele de 
„către Căpitanul: D. P., care n'a avut nici un raport 

juridic cu Statul, hu pole să primeze acâstă ipotecă; 
«Având în vedere, asemenea că,:în virtutea art. 

48 din legea timbrului din 1886, aplicabil în speciă 

şi art. 63 din noua lege, taxele de înregistrare nu 

se plătesc de cât asupra activului net, deducându-se 
t6te datoriile succesiunei ;.că, de aciresultă: că suc- 

cesiunea nu formeză un patrimonii pentru mouşteni- 
tor de cât după ce se scot sarcinele ce.o apasă; că, 
prin urmare, creditorii .succesiunei, în :speţă Cre-



336 

ditul funciar, trebue despăgubit cu preferinţă inain- 

tea creditorilor eredelui, Statul ; o 

«Având în vedere, că, în basa art 58 din legea 

sa constitutivă, Creditul funciar are un privilegii 

special asupra veniturilor imobilelor ce-i sunt afec- 

tate cu ipotecă, 'pentru asigurarea plăţii regulată a 

anuităţilor împrumuturilor sele, pe când din contă, 

Statul pentru plata taxelor de înregistrare are, pe 

baza art. 60 al legii din 1886 şi art. 76 al noueilegi 

a timbrului, un privilegii general asupra averii mo- 

bilă şi imobilă a, debitorului săi, moştenitorul ; 

«Clă este, generalmente, admis că privilegiele ge- 

nerale 'aii rang după cele speciale ;.că, în virtutea 

acestui principii, un privilegii general asupra averii 

mobilă şi imobită se va exercita, mai întâi, asupra 

bunurilăr neafectate de un .privilegiă special si nu- 

mai în caz de insuficienţă se va întinde şi asupraa- 

cestor bunuri luând rang, însă, după privilegiul spe- 

cial ; a a “ 

«Că, asemănat acestei regule, creanța Societăţii 

Creditului, care a luat naştere, prin neplata ratelor 

exigibile, înainte de creanţa. tesaurului rezultând din 

succesiunea defunctului Căpitan D. P., deschisă în 

urma exigibilităţii ratelor Creditului, irebue să fie 

achitată cu precădere din veniturile imobilului, ră” 

mânind ca Statul să vie în urmă pentru plata laxe- 

lor de înregistrare datorite de moştenitori; | 
«Având in vedere că nici după art. 8 din legea de 

urmărire, care recunâsce tesaurului un drept de pri- 

vilegiă asupra întregei averi a debitorului, înainte 

de ori-ce datorie particulară şi. nică din art. 58 din 

“legea Societăţii Creditului. funciar care obligă pe S0- 

cietate ca: din veniturile imobilului luat în posesie; 

să achite drepturile tesaurului, nu resultă, cum pe 
tinde ministerul de finanțe, prioritatea privilegiului 

general al Statului pentru perceperea taxelor de în-
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registrare asupra privilegiului.. special al. Creditului, 
“pentru plata ratelor datorite, de 6re-ce, amândouă 
aceste texte sunt relative la contribuţiunile directe, 
iar nu la taxele de înregistrare, cari sunt contribu- 
ţiuni indirecte şi cari sunt regulate prin legi spe-. 
ciale, art. 60 din legea timbrului de la 1886 sub im-. 

periul căreia s'a deschis succesiunea defunctului că- 
-pitan D. P. şi art. 76 din noua lege». . 

Pentru aceste considerante, atât de fundate în 
drept, Curtea de. Apel recunâşte Creditului funciar. 

Urban din Bucureşti dreptul ce-i conferă ipoteca 
luată în imobilul defunctului căpitan D. P. şi obligă 
pe Ministerul finanţelor să ridice urmărirea efectuată 
asupra chiriilor acelui imobil. 
„b) Pe lânga creanţa privilegiată a Statului pentru 

imposite datorite,. alineatul 4 al articolului 56 din 

legea Creditului funciar, mai pune, ca primind cre- 
anţa. Societăţii. Creditului funciar şi creantele privi- 
legiate asupra tutulor mobilelor, prevădute de art. 
14729 Cod. civil, cari sunt mai jos arătate. şi se eser- 

cită în ordinea următoare : „ 

10 «Ciheltuelile de judecată făcute în interesul co- 

mun al creditorilor, cărora li,se opune privilegiul 

Creditului funciar. | 
„20 «Cheltuelile îngropării debitorului, . în “raport cu 

condiţiunea şi starea defunctului. | 
30 «Cheltuelile bolei celei de pe urmă în curs de, 

un an. 
40 «Salariul 6&menilor de. servicii pentru. un an 

trecut şi. restul datoriei din anul curent. 

«Salariul. de şease luni al calfelor. de prăvălie şi 

salariul pe o lună al. lucrătorilor cu diua. 

50 «Preţul obiectelor de subsistenţă date debito- 

rului şi familiei sale în curs de şease luni».. 
6). Aliniatul &:al articolului 56 din legea . Creditu- 

lui funciar nu dă drept. de întlitate creanței Socie- 

22
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tăţei Creditului funciar. nici faţă de creanțele privi- 

legiate asupra 6re căror mobile prevădute în alinea- 

tele 2, 4 şi 5 de sub articolul 1730 cod. civil şi cari 

sunt următărele : ăi ! 

10 «Sumele datorite pentru sămânțe, sai pentru 

cheltuiala recoltei anului curent, asupra preţului a- 

cestei recolte, şi sumele 'datorite pentru instrumente 

de esploataţiune pe preţul acestor. instrumente ; în 

“arabele casuri cu preferinţă, chiar înaintea proprieta- 

rului moşiei. pentru privilegiul arendei. 

:99 «Cheltuelile făcute pentru corservarea lucrului. 

3 «Preţul pentru lucruri mobile neplătite, daca se 

allă încă în posesiunea debitorului, chiar şi în casul 

când a cumpărat cu termen de plată. 
«Dacă vindarea s'a făcut fâră termen de plată vin- 

dătorul pote chiar să revendice obiectele vindute, 

pe cât timp se află în posesiunea cumpărătorului, 

şi poate să impiedice re revinderea acelor lucruri, dacă 

insă a făcut cererea sa în termen de opt qile după 

predarea lucrurilor şi dacă lucrurile se află încă tot 

“în starea în care se găsiai la timpul trădării lor. 

- «Perderea acţiunii de revendicare aduce cu sine 

şi perderea acţiunii resolutorie a contractului vin- 

dării, în privinţa celor-l'alţi creditori». 

Mai repetăm că tâte creanţele privilegiate maj sus 

notate, nu se pot opune creanţei Creditului funciar, 

de cât numai dacă existenţa lor este justificată în 

mod necontestabil. 
In Adunarea deputaţilor s'a adăogatla articolul 56 

din legea Creditului funciar şi ultimul săi alineat prin 

care se stabileşte că, anu se derâgă intru nimic la 

art. 15. alineatul ultim din legile promulgate la 98 
Martie 1894 şi 31 Marie 1895 pentru înfiinţarea Băncei 

Agricole. 
“Alineatul din suscitatele legi, pe care La avut În 

vedere legiuitorul este: acela prin care se dispune că:
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«Pentru a respecta drepturile şi interesele Socie- 
tăţilor de Credit tunciar rural, banca agricolă nu va 

putea acorda imprumuturi pe gagiu proprietarilor şi 

“arendaşilor moşiilor ipotecate la aceste credite, în- 
tru cât nu vor fi achitate sau nu sevor achita ratele 

datorite acestor credite şi ajunse la. scadenţă». 

Daca dar, banca agricolă, nu se va conforma a- 

cestor disposiţiuni, ea nu va putea opune privilegiul 
său creanţei Creditului funciar. 

Am -vE&dut mai sus că Societatea Creditului Pun- | 

ciar, pentru împlinirea sumelor ce are să primescă 
de la împrumulaţii săi, pâte recurge ori la mijl6- 

„cele de urmărire, prevădute de dreptul comun, ori 
la secuestrarea şi vindarea imobilului ipotecat după 
regulile stabilite” în legea sa specială. 

„Vom arăta, dar, cum se face după legea. sa spe- 
cială secuestrarea şi vindarea imobilului, ipotecat. 
Vom începe cu secuestrarea.. 

$ 1. Despre secuestrare 

Inainte de a expune natura secuestrării, formele, 
cu care ea.se face şi efectele ei faţă de debitor şi 
de cel d'al treilea, vom examina în ce consistă pri- 
vilegiul Societăţii: asupra veniturilor imobilului ipo- 
tecat pe care 'se întemeiază dreptul de secuestrarea 
imobilului. i 

A 

privilegiile Creditul funciar, asupra veniturilor 
a imobilului ipolecal. 

I 

Iatr'o ipotecă constituită Creditului Funciar, ceea 
ce'i este, mai ales, afectat pentru garantarea anuită- 

tilor datorite lui, este venitul imobilului ipotecat. 
“ Atât din legea cât şi: din statutele:Creditului Fun-
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ciar resultă, fără îndoială, că în.ideia legiuitorului a 
fost ca anuităţile datorite de împrumutaţi să se ia 
de Creditul Funciar din veniturile moşiei ipotecate, 
şi să se evite, pe cât va fi cu putinţă, deposedarea 
definitivă a proprietarului, în întârziere, prin vinda- 

rea imobilului ipotecat. 
Scopul pentru care sa înfiinţat Creditul Funciar a 

fost d'a veni în ajutorul: proprietarilor, iar nu dai 

expropria. 
Articolul 1 din legea Creditului Funciar spune, ă- 

murit, că scopul înfiinţărei acestei instituţiuni este 

_de a procura proprietarilor, cari ar voi să se impru- 

mute cu ipotecă, putinţa d'a se. libera - prin anuităţi . 

cu lungi şi scurte termene. 

Ideia legiuitorului, că aceste ahuităţi trebuie să se 

plătescă din veniturile imobilului ipotecat, se mani- 

festă prin. dispositiunile art.. 74 al statutelor, cari 

impun Societăţii Creditului. Funciar să nu primescă 

în garanţie de cât proprietăți cari produc un venit 

durabil şi sigur. 
Aceiaşi idee o conţine şi art. 82 din aceleaşi sia- 

tute, care cere ca, în nici un cas, anuitatea la care 

se obligă împrumutatul să nu fie mai mare de cât 

venitul total al proprietăței. - 
Aceiaşi idee a legiuitorului, în fine, reiese şi din 

drepturile şi privilegiile acordate Creditului Funciar 

asupra venitului imobilului ipotecat. 
Aşa, prin ultimul alineat al articolului 57 din le- 

gea Creditului Funciar se dă: dreptul societăţii a nu 

ţine în s6mă contractele de arendare neaprobate de 
densa ; prin primul alineat al art. 58 din aceeaşi 
lege se autorisă societatea a lua veniturile sau re- 

coltele aflate pe moşie, ori-care ar fi oposiţiunea sai 
poprirea; şi, prin ultimul alineat al art. 59 din le-" 
gea Creditului Funciar se acordă societăţei facultatea 
d'a arenda imobilul ipotecat pe termen de 5 ani.
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Contractele de împramut încheiate de proprietari 
cu societatea: sunt stabilite pe aceleaşi base. 

Pentru ce atâtea drepturi şi privilegii asupra ve- 
niturilor, dacă ele n'ar fi fost considerate ca princi- . 
pala garanţie a plăţii anuităţilor ? 

Pe lângă acestea, ceea-ce mai face a se vedea că 
legiuitorul a înțeles a garanta, în principal, plata 
anuităţilor în veniturile imobilului 'ipotecat, este că 
pentru vindarea imobilului legea a fixat termene 
fârte lungi. | 

Şi în adevăr, în cas de neplată a unel anuităţi, 
Societatea Creditului Funciar, conform art. 37 din 
legea Creditului Funciar, trebue să facă. proprieta- 
rului o somaţiune d'a plăti sumele datorite. După ex- 
pirarea unei luni de la primirea acelei somaţiuni de 
către proprietar, daca acesta nu plăteşte şi societa- 
tea trebue să'i pună imobilul în vindare, ea, este da- 
tre, conform art. 61 din lege, să facă proprietarului 
alte două somaţiuni din şase în şase luni. In cas ca: 
proprietarul să nu'şi plătscă datoria nici în termen 
de un an de la semnificarea celor două somaţiuni, 
atunci societatea pâte cere tribunalului vindarea imo- 
bilului, vindare care după art. 62 din aceeaşi lege 
cată să se facă în trei. luni din . gina publicărel în 
Monitor. 

Pentru ca societatea, dar, să ajungă a vinde” imo- 

biiul ipotecat trebue să trecă aprâpe doui ani. | 
Se. ştie că societatea Creditului Funciar nu dă îm- 

prumutul proprietarului în numerar, ci în efecte, cari 

se. negociază pe piaţă şi ale căror cupâne se plătesc 
de societate la 1 Ianuarie şi 1 Iulie st. n. al fie-că- 

rui an, din anuităţile semestriale ce proprietarul se 
obligă a vărsa în casa societăţii la 1 Maiii şi 1 Noem- 
brie st. n. din. fie-care an. 

In cas de neplată la termen a anuităţilor semes- 

triale datorite de proprietari, daca societatea ar fi
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„trebuit, pentru plata cupânelor, să aştepte preţul eşit 

din vindarea imobilului, ar-fi ajuns în scurtă vreme 

la lichidare ; căci, până la împlinirea celor..doui ani 

-al vindării, n'ar Â avut:de unde să plătescă atâtea 

cupâne devenite exigibile. 

Putea dre .legiuitorul să expuie societatea Credilu- 

lui Funciar la o asemenea desastrâsă situaţiune, el 

.care a îngrădit. existenţa .sa cu atâtea garanţii? 

Evident este că, daca legiuitorul. a fixat termene 

atăt de lungi pentru vindare, a fost numai pentru că 

vindarea a considerato ca o măsură extremă şia 

credut că societatea este îndestul de garantată pen- 

tru plata anuităţilor datorite ei, în veniturile imobi- 

lului-ipotecat. 

"Aceşte venituri legea le-a atribuit în acest scop 

Creditului Funciar, mai în mod exclusiv. 

Privilegiile şi drepturile acordate societăţei asupra 

veniturilor imobilului ipotecat pentru garantarea plă- 

“ţei. anuităţilor sunt considerabile. 

In Franţa s'a întrebat care să fie fundamentul aces- 

tor privileşii acordate Creditului. Funciar, şi sa r&s- 

puns că: cexistenţa societăţei de Credit Fonciar fiind 

considerată ca de'interes general, se pâte dice că in- 

teresul general este fundamentul acestor privilegi 1). 

“Daca în Franţa existenţa societăţilor de Credit Fun- 

“ciar s'a considerat ca de interes-general, cu atăt mal 

mult-ea trebue să fie privită ast-fel:la noi. 

Ştiut este cât de împovărată era proprietatea nostră 

fanciară înainte de înfiinţarea creditelor funciare şi 

cum acestea ati scăpato din miinile cămătarilor şi 

ai făcut'o să prospere. 
În Franţa, şi doctrina : şi jurisprudenţa recunosc, 

în mod mai unanim, că venitul imobilului ipoteca 

1) Louis Dohaud, «Les privileges du. Credit foncier et les droits 

des tiers», pag, 121.
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societăţii Creditului Funciar :este special afectat la 
„plata anuităţilor Şi căi aparţine ei cu privilegii ş şi 
„preterinţă. 

- Daca invocăm doctrina şi jurisprudenţa francesă 
o facem pentru că legea Creditului nostru Funciar 
este aproape copiată după'decretul din 28 Februarie 
1852, prin care s'a înființat Creditul Funciar în Franţa. 

De s'a adus prin legea n6stră 6re-cari modificări, 
la citatul decret, acele modificări aii fost făcute pen- 
tru a asigura şi mai mult drepturile şi privilegiile 
societăţei Creditului nostru Funciar asupra venitu- 
rilor imobilului ipotecat, Ast-fel, prin legea nstră, 
după cum am arătat deja, s'a dat dreptul societăţei, 
în termeni formali, d'a nu ţine în semă contractele 
de arendare nerecunoscute de densa şi i s'a acor- 
dat facultatea da arenda imobilul ipotecat pe termen 
de cinci ani, disposiţiuni cari nu există în decretul 

„din 928 Februarie 1852. | | 
Cu tâte că în Franţa Creditul Funciar nu se bu- 

cură şi de aceste drepturi, totuşi, şi acolo este sta- 

bilit, fără contestare, că veniturile imohilului ipote- 
tecat aparţin Creditului Funciar, în mod exclusiv şi 

cu preferinţă inaintea tutulor, spre despăgubirea sa 
de anuităţile datorite cu dobânda lor, cheltueli şi 
alte accesorii. 

«Gândindu-ne, d'altmintrelea, dice . d. Josseau, la 

natura contractului intervenit între imprumutat şi 

societate, vedem că venitul imobilului este afectat la 

plata anuităţei îp. .. .. N : Sa 
«Venitul imobilului, observă Louis Donaud, este 

în special afectat la plata anuităţei ; debitorul nu pâte 

păstra pe. cel. d'intâiă şi a.se abţine de a plăti pe 

cea d'a doua.. 
«Legea mai cere ca societatea să potă lua fructele 

  

1) «Trait6 du Crâdit foncier», p par J. B. Josseauu, pag. 423. vol. |.
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imobilului cu privilegiii. Cuventul acestei disposiţiuni 
este lesne de înțeles, şi nici un creditor nu sar pu- 
tea plânge de acâsta,. pentru că societatea este în- 
scrisă în primul rang, şi toți câţi au tratat cu pro- 
prietarul au cunoscut situaţiunea lui faţă de densa 1)». 

Mai t6te instanţele nâstre judecătoreşti au recu- 
noscut că veniturile moşiei ipotecate societăţei Cre: 
ditului Funciar sunt afectate ei ca garanţie pentru 

plata anuităţilor. 
_loalta nâstră Curte de casaţie şi “justiţie secţia 1, 
prin decisiunea sa cu No. 430 din 1897, stabiliteşte 
în mod categoric că: «Imprumutul ipotecar greveză 
moşia şi veniturile ei, abstracţiune făcând de pro- 
prietar sai de cei ce vor fi obţinut posterior impru- 

-mutului ori-ce alte drepturi de la dânsul.» 
In acelaş sens s'a pronunţat şi Curțile de apel din 

Iaşi, Bucureşti, Craiova şi Galaţi precum şi diferitele 
tribunale dinaintea cărora sa discutat acestă ces-. 

tiune. 

Il. 

Acum să vedem de când iai naştere drepturile şi 
privilegiile Creditului Funciar asupra veniturilor imo- 

bilului, faţă cu terţii. 
Atât jurisprudenţa francesă cât şi mai tâte instan- 

țele nostre judecătoreşti, cari -aii avut a se pronunţa 

asupra acestei cestiuni, ai statuat că privilegiul cre- 
ditului funciar asupra venitului imobilului ce "7 este 
ipotecat ia naştere, faţă de terţii, din momentul ce s'a 

înscris actul de împrumutare al societăței în regis- 

trul de ipoteci al tribunalulului situaţiunii imobilului. 

Reproducem mai jos unele din considerantele pe 

cari se întemeiază hotărârea tribunalului din Nice 

  

*) Louis Donaud, Les priviloges du Crâdit foncier ct les droits 
des tiers», pag. 121,
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de la 11 August 1890, pentru resolvarea acestei ces- 
tiuni în sensul rai sus expus şi cari considerante 
au fost adoptate prin decisiunea " Curţei de apel din 
Aix de la 2 Maiu 1891. . 

«Dreptul societăței la perceperea exclusivă a fruc- 
telor, dice acea hotărâre, se naşte din diua chiar în 

care dreptul său ipotecar a devenit eficace față: cu 
terţii, prin inscripţiunea care 1 a manifestat. E! a fost 
dobândit din chiar.acea qi. EI primâză, prin conse- 
cinţă, dreptul locatarilor cari ai obţinut chitanţe an- 

ticipate de chirie, de şi aceste chitanțe vor fi fost 
consimţite înaintea: venirei secuestrului, dacă, d'alt- 
mintrelea, ele sunt posteridre inscripţiunei iuată în 
virtutea contractului de împrumutare. 

«Debitorul n'a putut prin asemenea chitanţe să ră- 

p&scă Creditului Funciar un drept care "i-a fost atri- 
buit. raai dinainte prin disposiţianea legei şi care este 
legat de. titlul săă. 

„ «Sistema contrară ar avea de efect să favoriseze , 
frauda, Să distrugă sau să paraliseze drepturi ante- 
ridre în profitul unor drepturi posteridre ca dată şi 

de a. face ilusorie garanţia asigurată societăţei Credi- 
tului Funciar, prin decretul din 95 Februarie 1852. 
Toţi fiind datori să cunscă. legea, locatarii cari au 
achitat chiriile trebue să 'şi impulte lor că.nu sau 

informat, înainte de a face aceste plăți, despre-si- 
tuaţiunea ipotecară a proprietarului 1)». 

Aceeaşi părere o susţin şi instanţele nostre jude- 

cătoreşti. 
«Considerând, dice Inalta. n6stră Curte de casa- 

ţiune, că prin înscrierea contractului de: împrumut, 

stipulaţiunile cuprinse într'6nsul şi conforme, de 
altmintrelea, cu disposiţiunile legei,. ai primit publi- 

  

)-«Les priviloges du Grâdit fonciet et les droits de tiers», par 

y.ouis Donaud, pag. II, No. 178.
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citatea necesară spre a putea fi cunoscute şi Oposa- 

bile terţiilor ; că, deci, contractantul ce în urmă în- 

chee cu împrumutatul un contract de arendă, nu 

pâte excipa de buna sa credinţă, faţi de disposiţiu- 

nile precise ale art. 57 din legea Creditului Funciar, 
care presupune cunoscut. de terţii. contractul în- 
scris î)». 

După cum vedem, Inalta n6stră. Curte de casa- 
ţiune şi justiţie recunşte şi. densa că dreptul socie- 
tăţei la luarea exclusivă a veniturilor imobilului pen- 
tru incasarea anuităţilor datorite, ia naştere din diua 

chiar in care dreptul s&i ipotecar a devenit eficace, 
faţă cu terţii, prin inscripţiunea lui în registrul de 
ipoteci. 

II. 

Drepturile şi privilegiile societăţii asupra venituri- 
lor, decurgând din legea sa specială şi din con- 
tractul de împrumut. încheiat cu proprietarul, lu 
naştere, după cum am arătat, faţă de terţii, din mo- 

mentul în care actul de împrumut a fost dat pabli- 
cităței prin inscripţiunea lui în registrul de ipoteci; 

şi ele nu se sting de cât numai când contractul de 
imprumut se desfiinţeză prin achitarea integrală a 

sumei împrumutate de către proprietar. 
Faţă cu cele până aici expuse, rămâne învederat 

că cei cari contracteză cu un proprietar sunt datori 
să cerceteze cu cea mai mare scrupulositate situaţia 

lui ipotecară. 
„Daca proprietarul se află ângajat către Creditul 
Funciar cu ipotecă, contractanţii, posteriori acestei 

ipoteci, sunt ţinuţi să observe cu atenţiune disposi- 
țiunile din contractul de imprumutare încheiat de 

1) Decisiunea Curţei de casaţiune secţia 1, cu No. 130 din 1597. 
In acelaşi sens Curtea de apel din Iași, secţia II, şi cea din 

Craiova, secția Il, în 1898.
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proprietar cu societatea şi cele prescrise. de legea şi 
statutele Creditului Funciar şi să se conformeze lor; 
alt-fel, ei rișcă să'şi vadă periclitate drepturile lor). 

Cum se face: secuestrarea 

1 

Legiuitorul acordând societăţilor de Credit funciar 
privilegiu asupra veniturilor imobilelor ipotecate lor, 
a trebuit să le dea şi mijlocele necesarii pentru a 
pune mâna, în nod efectiv, pe acele venituri, în cas 
când proprietarii nu-şi achită dinti'insele anuităţile 
împrumuturilor contractate cu Societatea ; căci, fără 

. acele mijloce, nu S'ar fi putut îndeplini voința legii da 

se plăti anuităţile din veniturile imobilului ipotecat. 

Unul din acele mijloce, am spus că este şi se- 
„cuestrarea imobilului ipotecat, după, procedura spe- 
cială a legii Creditului Funciar. 

Ce este această secuestrare a imobilului 2 

"Nu putem răspunde mai bine la această cestiune, 
de cât reproducând observaţiunile şi părerea lui 
Louis Donaud în această privinţă. 

«Toţi autorii, dice el, recunosc că dreptul de se- 
-cuestru acordat Creditului funciar prin decretul din 
28 Fevruarie 1852, nu este, adevărat vorbind, nică 
acela determinat de articolele 1055 (1626 rom.) şi 

următoarele. din Cod. civil, nici acela resultând din 
amanet, “deposit sai din. anticresă. Cu tote acestea, 

cei. mai mulţi se silesc să caute analogii - între se- - 

cuestrul special şi aceste instituţiuni din dreptul nos- 

tru civil ; „Şi, cum fie care își. are preferințele lui, 

  

-1) Aceste: observaţiuni relative la privilegiul Societăţii Credi- 
tului Funciar asupra veniturilor imobilelor ipotecate. sunt repro- 
duse dintr'un studii al meu publicat în diarul «Dreptul» No. 4 
din 1899.
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diverse regule resultă din comparaţiile lor. Nu-i vom 

urma pe- acest teren. 

aFalsele analogii duc la false consecinţe, şi ni se 

pare că dacă cineva voeşte să studieze o situaţiune 

juridică, trebue, înainte de toate, să se întrebe ce 

„este ea; în urmă, este numai o simplă curiositate 

d'a căuta cu ce semănă ea. 
„aSecuestrul Creditului fonciar se deosebeşte lămu- 

rit de' toate contractele, gagiu, amanet, deposit, se-: 

cuestru, mandat sai anticresă, prin acea. că el este 

o cale de execuţiune ; capitolul [1 titlul IV, al decre- 

tului care îl organisează. are ca rubrică» despre drep- 

turile şi mijlocele de esecutare ale Societăţii contra 

împrumutaţilor. (Aşa este şi în legea Creditului nos- 

tru funciar). Aceasta ar putea să ne facă a'l apropia 

de secuestrul judiciar, dar ţinându-l mult depărtat de 

el; căci, secuestrul judiciar este o măsură conser- 

valdre şi acel care ne ocupă n'are numai acest ca- 

racter; apoi art. 1961 codul civil (1632 rom.) protes- 

teză contra âcestei comparaţiuni ; între Creditul fun- 

ciar şi debitorul săi nu este vorba nici de amobile 
poprite» nică de un litigiu asupra proprietăţii sau 

posesiunei unui imobil sai unui lucru movil», nici de 

alucrurt oferite de un debilor spre liberarea sa», şi pe 

cari creditorul nu le acceptă. Mai mult de cât atât, 

secuestrul din decretul de la 11852 nu pune în causă 

decât pe Creditul fanciar şi pe împrunmiutat, pe când 
secuestrul ordinar presupune trei părţi, cel puţin : 

depositarul şi doui deponenţi. Afară de acestea, el 

nu are nică âceleaşi mijlâce, nici aceleaşi resultate 

ca diversele instituţiuni cu cari s'a căutat a se ase- 

măna. De aceea, şi autorii nu-şi iau puntele: lor de 

comparaţie dintr'un singur capital din cod ci, aprope, 
din mat tote». 1) | 

1) Les privileges du Crâdit foncier et; les droits des tiers. pag. 

102, 103.
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Louis Donaud este 'de părere că :. cidea legiuito- 
rului este mult mai simplă de cât acelea cari i s'aă 
atribuit. Imprumutând legislaţiunelor germane insti-: 
tuţiunea societăţilor de Credit funciar, le a luat, în 
acelaş timp, potrivind'o cu legile şi obiceiurile n6s- 

tre, instituţiunea  secuestrului (secuestrarea) care îi 
este un ajutor indispensabil. şi logic». 

Legea Creditului nostru funciar, adoptând cuvin- 

tul de «secuestrare», pune şi mai în evidenţă origina 
ideii secuestrului imobilului. 

Măsura acesta de .secuestrare a imobilului este 
luată de legiuitorul nostru după decretul de la 1852, 
pentru înființarea Creditului funciar din Franţa... 

- Bsistă insă Gre-cari deosebiri între disposiţiunile 

din gisul decret şi acelea stabilite. de legiuitorul 
nostru. 

Întâi. In decret nu se specifică | care preşedinte 

este competent a da ordonanța de punere in pose- 
siune,. acela al tribunalului domiciliului debitorului, 

sai acela al tribunalului situaţiunei imobilului ? A- 

ceastă nelămurire face că, în Franţa, Creditul fun- 
ciar este nevoit, pentru a înlătura ori-ce contesta- 

țiune, să ceară ordonanța . de punere în posesiune, 
atât preşedintelui. tribunalului domiciliului debito- 
rului, cât şi preşedintelui tribunalului situaţiunei 
imobilului. . | 
“La noi legiuitorul dispune in mod expres că pre- 

şedintele tribunalului, situațiunei imobilului ipotecat, 

trebue să pue in posesiune pe societate. 

“Al douilea. Termenii întrebuinţaţi în decret pentru. 

secuestrarea imobilului, nu sunt atât de imperativi! 

pentru. preşedintele tribunalului, ca în legea nostră. 

In art. 57 din legea Creditului funciar, în. adevăr, 

se prescrie că preşedintele tribunalului este obligat 

în termen de trei ile, să someze pe debitor ; apoi, 

dacă debitorul. nu'şi plăteşte datoria în termenul
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fixat, se impune preşedintelui. datoria 'de a' pune pe 

societate în. posesiunea imobilului, fără altă forma- 

litate. 

Al treilea. Art. 3l din decret dispune că, în. cas 

de contestaţiune asupra comptului secuestrului, se 

 statuează de tribunal, ca în materiă sumară, şi este 

stabilit atât în -doctrină, cât şi în jurisprudenţă că 

hotărirea tribunalului este susceplibilă de apel, Con- 

torm dreptului comun. 

Art. 59 din legea Creditului nostru fanciar pres- 

crie că, in:cas de contestaţiune ridicată, fie de că- 

tre proprietarul imprumutat, fie de către : alţi inte- 

resaţi, asupra socotelelor de gestiune ale societăţii 

pricina se va judeca de către arbitrii, în chipul ș şi 

în termenii prevăduţi de lege. 

li 

Regulele de observat in privinţa secuestrării imo- 

bilului ipotecat sunt prevădute în paragraful 1 de 

sub titlul LV capitolul 1 din legea Creditului funciar. 

Art.:57 din lege prescrie că, în cas de întârdiere 

din partea debitorului a plăţii anuității, societatea 

pote cere preşedintelui Tribunalului şituaţiunei imo- 

bilului punerea sa în posesiunea imobilului ipotecal. 

Preşedintele Tribunalului, numai după simpla ce- 

rere a societăţii, este obligat ca, în trei dile se s0- 

meze pe debitor a-şi plăti datoria arătată de Credit. 

Dacă debitorul nu-şi plăteşte datoria, în dece dile 

de la semnificarea somaţiunei, preşedintele fără altă 

formalitate, trebue să pună Societatea în posesia imobi- 

elor ipotecate, cu cheltuielile şi riscurile debitorului. 

- În general, ordonanța preşedintelui Tribunalului 

de punerea societăţii in posesiune constală: 

a) presintarea cererii: societăţii de punere în por 

sesiune ; 
b) somaţia ce a adresat debitorălui;



331 

-c) neplata de către debitor a sumelor reclamate 
de societate, după dece dile de la primirea somaţiei; 

d) dispositivul prin Care se ordonă punerea socie- 
tăţii în posesiune. 

Acest act semnat de preşedinte se contrasemnâză 
de grefier. 

Inalta Curte de casaţiune şi justiţie secţia I prin 
„decisiunea sa cu No. 497 din 19 Noembre 1904 a 
decis că: 

«l. După art. 57 din legea Creditului funciar, pre- 
şedintele Tribunalului, când i se fuce o cerere de 
punere în posesiune a Creditului, nu este vbligat să 
facă o: ordonanţă preşidenţială, în sensul art. 66 bis 
din proc. civilă, ci este destul ca să dispună face. 
rea somaţiunii, conform art: 74 proc. civ., şi daca 
debitorul nu plăteşte, se ordonă, fără altă formali- 
tate, punerea Creditului in posesiune. 

a2, Când instanţa de fond constată că există so- 
maţiune şi ordinul .preşedintelui de punerea socie- 
tăţii în posesiune, că aceste acte pârtă numere de 

ordine, că ele sunt semnate cu parafă de preşedinte 
şi contrasemnate de grefier, presumţiunea este, în 

lipsă de probă contrariă, ca aceste acte ai fost fă- 
cute cu.ştirea şi din ordinul preşedintelui.» 1). 

IL 

Din cele mai sus expuse, resultă până la evidenţă 
că, după art 57 din legea Creditului funciar, nimic: 
nu pâte împedica punerea în posesiune a Societăţei, 
de cât numai plata de către debitor a sumelor pen- 

tru care societatea a cerut „punerea sa în posesiune. 

Nici o contestaţiune, de nici un fel de natură, nu 

se pote: face de debitor, nici la preşedintele tribu- 

1) A se vedea acâstă decisiune în darul Dreptul No. 66 din 
20 Octombre 1905. -
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nalului, nici la tribunal, contra punerei în posesiune 

a societăţei, căci, judecătorii ordinari sunt necompe- 

'tenţi a judeca contestaţiunile dintre societari cu s0- 

cietatea. | 

Dacă societarul ar avea vre-o contestaţiune de ri- 

dicat contra punerei in posesiune a societăţei, după 

art. 59 combinat cu art. 75 şi 83 din legea Creditu- 

lui funciar, el nu pâte îndrepta acea contestaţiune 

de cât numai la tribunalul arbitral. : 

Numai pe baza hotărirei tribunalului arbitral, care 

i-ar admite contestaţiunea, sar putea desființa se- 

cuestrarea imobilului. | 

S'a presintat casuri de contestaţiuni din parlea 

societarilor ridicate dinaintea Tribunalelor contra 

punerii în posesiunea Societăţii, sub cuvint că mar 

datori sumele reclamate de societate. S'a găsit, chiar, 

-un Tribunal, Tribunalul de Rimnicul Sărat, care, 

faţă de contestaţia ridicată de proprietarul unei moşii 

în care Societatea ceruse să fie pusă în posesiune, 

a suspendat, în mod provisorii, prin jurnalul cu No. 

479 ain 20 Ianuarie 190%; cererea Creditului funciar 

dia lua în posesiune moşia, până la resolvarea Con- 

testaţiunei debitorului. 

Tribunalul de Rimnicul Sărat prin acel jurnal a 

nesocotit ordinele positive ale legii Creditului fun- 

ciar, cari obligă pe preşedintele Tribunalului să 

pună pe Societate în posesiunea imobilului ipotecat, 

fără nică o altă formalitate, dacă debitorul nu-şi plă- 

teşte datoria după somaţia adresată lui, de oare-ce 

Tribunalul a admis ca acea punere în posesiune să 

fie suspendată după o simplă petiţiune a debitoru- 

lui, răi adresată Tribunalului. 

Tribunalul a înlocuit, ast-fel, legea cu voinţa sa; 

căci, pe când legea prescrie, în mod categoric, Că 

numai arbitrii sunt competenţi a judeca contestaţiu- 

nile dintre societar cu Societatea Creditului funciar,
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Tribunalul a reţinut dinaintea lui judecarea unei a- semenea contestaţiuni. : | a 
„Tribunalul, în fine, a nimicit : privilegiul acordat 

societății de legea sa specială asupra venitului imo- 
bilului ipotecat ei, impedicând'o d'a percepe acele 
venituri prin punerea ei în posesiune, lăsând această 
punere în posesiune la discreţiunea societarului: con- 
testator care, profitând de timpul cât Societatea are. 
să fie ţinută de el dinaintea instanţelor judecătoreşti, 
poate face să dispară veniturile moşiei, cari garan- 
tează, în special, plata anuităţilor datorite. | 

Pentru aceste motive Creditul Funciar a atacat cu 
apel acel jurnal ilegal ; şi, Curtea de apel din Ga- 
laţă secţia II, prin decisiunea sa cu No. 95 din 19 
“Fevruarie 1904 a admis apelul societăţii şi a infirmat 
acel jurnal.ca dat fără competinţă. 

IV 

Avem să examinăm, acuma, dacă secuestrarea imo- 
bilului de către Societatea Creditului Funciar se pâte 
face cu tote că acel imobil ar fi scos în vinqare, fie 

după cererea ei, fie după cererea altor creditori. 
In ce privesce pe Societate, nu pâte fi îndoială că 

“ea pâle să secuestreze imobilul ipotecat, atât după 
ce a cerut scoterea lui în vindare, cât şi în timpul 
vindării. - | îi 

- Acesta resultă din disposiţiunile ultimului aliniat 
al art. 64 din legea Creditului Funciar, în cari se 
arată că: «dacă în ajunul qilei fixate pentru vindarea 
imobilului, proprietarul va răspunde remăşiţele şi 
cheltuelile datorite, viidarea nu va avea loc şi : se- 

„cuestrul se va ridica. 

Acesta iînsemnâză că pote să existe, în acelaş timp, 
şi vindarea şi secuestrarea imobilului de către So- 
cietate. | i 

Dacă, însă, imobilul este scos în vindare, după 

23
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cererea altor creditori, urmărirea acestora pâte îm- 

pedica secuestrarea acelui imobil de către Societatea 

Creditului funciar ? „. 

Josseau, intemeindu-se pe art. 30 al decretului din 

1852 (art. 58 al. legii: Creditului nostru funciar), care 

prescrie că dreptul Societăţii se exerciteză ork-care 

ar fi oposiţiunea sau urmărirea, este de părere că o 

“urmărire imobiliară nu pote să impedice pe Socie- 

tate d'aşi exercita. dreptul săi de secuestrare 1, 

Alţi autori combat acestă părere. 

Louis Donaud găsesce că cei ce nu admit secues- 

trarea de către Societate a unui imobil scos în vin- 

dare de cei-lalţi creditori, nu'şi daii bine seama de 

“natura secuestrării. cc 

«Nu pretindem, qice el, că cei-lalți creditori n'ai 

dreptu! d'a urmări un imobil ipotecat Societăţii, nici 

că secuestrul venit după urmărire ar paraliza tote efec- - 

tele acesteia ; se pot lesne concilia drepturile Cre- 

ditului funciar cu acelea ale celor-Palţi creditori. Se- 

cuestrul fiind pus numai asupra fructelor, neapărat, 

că paralisâză efectul urmăririlor făcute, numai asupră 

fructelor. | A 

«Urmărirea imobiliară are de obiect fondul şi, din 

momentul -transcrierei ei, -ea imobiliseză chiriile şi 

'arendile, fructele: naturale şi industriale în profitul 

creditorilor ipotecari. Neavând . de obiect de cât 

fondul, ea nu poate împedica funcţionarea secues- 

tralui, care -va exista atâta timp cât se vor. datori 

anuităţi, fie de către debitor, fie de către adjude- 

“catar. 

aImobilizând fructele în profitul masei ipotecare 

urmărirea se găsesce neapărat în conflict cu secues- 

trul ; dar acest conflict, trebue s'o mărturisim, mai 

nu are importanţă ; căci, în masa ipotecară, Socie- 

  

„19 Trait6 du Credit foncier. Tom. I, pag. 428.
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"4atea ocupă primul rang, ast-fel că ea tot ar. lua, ca 
creditre, ceia-ce i s'ar refuza ca secuestrantă. Se 
cuestrarea îi permite numai d'a încasa îndată anui- 

„tăţile cari, alt-fel, ar rămânea in suferință, cel puţin 
până la adjudecaţie. Acest resultat este, evident, con- 
form cu spiritul legii şi ni s6 pare imposibil, faţă cu 
termenii generali ai articolului 30, să se impedice 
Societatea d'a'l obţine 1). 

Intemeiat pe aceste consideraţiuni, Donaud -con- 
chide că secuestrarea se pâte face cu tâtă existenţa 
unei urmăriri imobiliare. EL mai adaogă că secues- 
irarea se va efectua chiar în casul când, pentru 
ori ce moliv, imobilul ipotecat sar găsi încredinţat 
administrăţiunii unui secuestru judiciar şi în toate 
casurile anal6ge ; stabilirea secuestrului nu pâte, nici 
-odaltă, să fie impedecată când. există întârgiere in 
plata anuităţilor. 

Odată insă, pusă, Societatea in posesiunea imobilu- 
lui ipoteca! ei, cei-V'alţi creditori ai debitorului săi 
nu pot lua nici o măsură conservatorie, care ar fi 

d» natură să oprescă pe Societate d'aşi exercita dr ep- 
tul ei privilegiat 'asupra veniturilor. o 

In acest sens s'au pronunţat instanţele -n63're ju- 
„decătoresci. | | 

Aşa, Tribunalul Ilfov secţia IV, prin sentinţa sa 

-cu No. 703 dn 1 Decembrie 190%, a refuzat cererea 
-de înființarea unui secuestru judiciar. la o maşie, 
luată în posesie de Societatea. Creditalui Funciar. 
"Curtea .de Apel. din Bucureşti, secția III, prin deci- 
:siunea sa cu No. 62 din 26 Martie 1905, 2) a decis că: 

  

1) Les Privileges du Crgâdit foncier et les Droits des tiers pag. 116. 
2) Acâstă decisiune a fost criticată de d.'1. N. Cesărescu, în 

“ziarul Curierul Judiciar cu No 36 din 15 Maiii 1905. | 
"A se vedea la partea IV-a a acestei lucrări răspunsul nostru 

la acea, critică, întitulat: «O decisiune a Curţii de Apel diu Bu- 
„curesci, secția Iil-a, şi observaţia d-lui [. N. Cesărescu».
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- . 

«Veniturile imobilului ipotecat fiind puse la dispo- 

" sițiunea Societăţii Creditului Funciar, care are dreptul 

a se despăgubi din ele cu preferinţă, înaintea altor 

creditori neprivilegiaţi, resultă că odată ce Creditul 

Funciar a intrat în posesia imobilului ipotecat, nu 

se mai pâte ca altă persână să fie trimisă şi ea în: 

posesiunea aceluiaşi imobil. | - 

aAşa fiind, numirea unui conservator ce sar face: 

de Tribunal, după cererea altui creditor, desfiinţăză. 

privilegiile Creditului şi dreptul său de a percepe 

singur veniturile imobilului şi că, prin urmare, faţă 

cu disposiţiunea art. 58 din legea Creditului Funciar 

o asemenea măsură nu se pâte lua». , 

Curtea însă, a recunoscut celor-Palţi creditork 

dreptul de a face popriri pe cea ce ar prisosi, după 

plaia sumelor datorite societăţii şi celor-Valte creanţe 

privilegiate. ! 

V. 

Contra cui se exerciteză dreptul societăţii d'a se- 

cuestra imobilul ipotecat ei? 
Anuităţile pot fi datorite Creditului Funciar saii de 

către împrumutat, saii de către un terţi achisitor ab 

imobilului. | 

“Dacă Societatea: n'are nici o cunoscință că: imobi-: 

lul împramutatului a trecut către altă pers6nă, prin 

vre-un mod 6re-care de transmiterea proprietăţii, 

anuităţile se datoresc de imprumutat şi contra lui se 

va exercita secuestrarea “imobilului. 

Când imobilul a eşit din patrimoniul împrumnta- 

tului, fie pentr'un act de bună voie, fie prin vindare 

silită şi s'a făcut cunoscut Societăţei Creditului Fun- 

ciar mutarea proprietăţei, anuităţile se vor datori de 

-către achisitorul imobilului.
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Am vădut că, după art.. 925 din* legea Creditului 
Funciar transmisiunea imobilului angagiat, fie prin 
vindare, zestre, donaţiune, expropriaţiune sai ori-ce 
alt-fel de alienaţiune sati transacţiune, nu descarcă 
acel imobil de obligaţiunile luate către Creditul Fun- 
ciar. N 

Acele obligaţiuni trec către achisitorul imobilului. 
Cel ce a dobândit, printr'un act de bună-voie pro- 

prietatea imobilului ipotecat Societăţei Creditului 
Funciar, pentru a obţine de la Societate recun6şte- 
rea lui ca proprietar şi transferarea pe numele lui . 
a chitanţei capitalului social, conform art. 10 din le-. 
gea Creditului Funciar, dator este să achite Sociată- 
ţei ratele datorite de fostul proprietar şi rămâne el 
obligat a plăti şi anuităţile viitâre, 

Dacă imobilul s'a cumpărat la licitaţie publică, cu 
sarcina ipolecei Creditului Funciar, fie după urmă- 
rirea Creditului Funciar, fie după urmărirea altor 
creditori, nu numai că adjudecatorul trebuie să 
verse în casa Societăţei anuităţile în întârziere da- 
totorite Creditului Funciar, pentru a obţine de lia 

tribunal ordonanța de adjudecare dar, după ce acea or- 

donanţă de adjudecare r&mâne definitivă, lui îi in- 

cumbă datoria d'a plăti şi anuităţile următâre. 
N eplătindu-se, dar, de către terţii achisitori, cunos- 

cuţi Societăţei Creditului Funciar, anuităţile datorite 
ei, dreptul Societăţei d'a secuestra imobilul ipotecat  - 
se va exercita contra acelor achisitori. 

C. 
Urmările secuestrării 

| 1. Faţă de proprietar 

Din momentul ce ordonanța preşedintelui tribuna: 

lului s'a executat, prin punerea Societăţii in posesiunea 
imobilului ipotecat ei, proprietarul acelui imobil este
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deposedat de administrarea lui, în favârea Credilu- 

lui Funciar, către care trec tâte drepturile de admi- 

nistraţie ale proprietarului. 
Pusă în locul proprietarului, Societatea Creditului 

Funciar are tâte drepturile lui, taţă de terţii. 

In'calitate de secuestru, administrând averea al- 

tuia, ea este supusă Ja tâte regulele: stabilite pentru 

acei cari administreză un bun străin. 

Ast-fel fiind, Societatea Creditului Funciar, pusă in 

posesia imobilului, cum observă Dalloz cu drept 

cuvint trebue să administreze bunurile pe cari le a 

luat în posesiune ca un bun părinte de familie, să 

plătescă 'contribuţiunile şi sarcinele anuale, să Îni- 

grijească de întreținere şi să facă reparaţiunile nece- 

sarii şi utile imobilului, cu dreptul de a lua din ve 

nituri cheltuelile relative la aceste deosebite obiecle; 

să se opuie, la cas de trebuinţă, pe cale de inte- 

grandă sai de complângere,; contra: usurpărilor imo- 

bilului, să facă, cu un cuvint, pentru gestiunea, COn- 

servarea şi chiar ameliorarea lucrului tot ce ar face 

un proprietar diligent ; căci, alt fel, ea: s'ar expune 

la o acţiune în responsabilitate pentru perderea sall 

deteriorarea provenită din negligenţa sa, potrivit 

art. 2.080 G. C. (196lLal nostru care a tradus cuvintul 

neuligenţă prin culpă). . 

«Societatea, însă nu pote să schimbe modul de 
folosinţă stabilit de proprietar %.».- 

Ca creditoare ipotecară cu privilegii asupra veni- 

tarilor imobilului, Societatea Crediiului Funciar are 

dreptul să percepă veniturile sai recoltele ce se Vor 

afla pe proprietate, pentru. ca dintr'6nsele s*'şi scolă 
anuităţile datorite şi cheltuelile făcute, cheltueli cari 

*) Repârtoire. Vol. 40 verb. Sociâtăs de Crâdit foncier et 42 
credit mobilier No. 179. .
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sunt, de asemenea, privilegiate şi trec, chiar, înain-. 

tea anuităţilor. 
In ce priveşte fructele sai recoltele, şi Dalloz i 

"Josseau recunosc că Societatea Creditului Funciar 
pote: să le vindă, ca insuşi proprietarul, sai cu lici- 
taţie, sau de bună voie, fără să fie ţiuulă a observa 

formalităţile prescrise de procedura civilă, în acâstă 
privință. 

«A'-0o supune la aceste formalități, dic mai toţi 

autorii, ar fi să se fucă gestiuuea pe cale de se- 
cuesiru, adese ori, dezastrudsă chiar pentru de- 
bitor». 

Când la punerea sa în posesiune, societatea Credi- 

tului Funciar. n'are a face decât cu proprietarul de- 
bitor, care 'şi exploatează singur proprietatea, greutăți 
un se pot ivi față de densul pentru 'exercitarea 

drepturilor Societăţii. 
Se pâte, însă, întâmpla ca. imobilul să fie arendat, 

saii să existe alţi creditori urmăritori ai fructelor sau 
” veniturilor imobilului, sau terţii cu drepturi câştigate 
asupra acelor fructe sai venituri, inainte de stabi- 

lirea secuestrării. a 

- Vom examina, dar, cari vor fi efectele secuestrării. 
faţă de arendaşi, de alţi creditori urmăritori ai fruc-. 

telor sai ve: iturilor imobilului, de terţii cu drepturi .: 

câştigate asupra acelor venituri sai fructe, înainte 

de înfiinţarea secuestrări!. : 

Vom începe cu arendaşii. 

. Faţă de avendaşi 

Ultimul aliniat al articolului 57, din legea Credi- 

tului Funciar prescrie că: «Societatea pusă in pose-. 

siune este datoare să respecteze contractele de aren- 

dare. şi iînchirierile, chiar pe cele făcute în urma.
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„contractului de împrumutare, dar numai când ele 
vor fi fost primite de dânsa». 

Din. aceste dispoziţiuni rezultă. că: contractele de 
arendare sau închirierile, făcute înainte de înscrierea. 
contractului de imprumutare, sunt oposabile Socie- 

tăţii ; iar, cele făcute după înscrierea împrumutului 
nu se pot opune Societăţei, de-cât numai dacă ea 
le-a aprobat, le-a recunoscut. 
Vom vedea, insă, că, în practică, arendaşii, fie an- 

teriori, fie posteriori inscripţiunii contractului de îm- 
prumutare încheiat de proprietar cu Societatea, vor 
avea mai toţi aceeaşi soartă. 

In adevăr, când proprietarul se împrumută de la 
Societate cu o moşie care este arendată, împrumutul 
nu se realisează până ce proprietarul nu aduce o 
declaraţie autentică din partea arendaşului, prin care 
acest din urmă declară până la ce epocă a plătit 
câştiurile proprietarului, şi se obligă pe viitor a nu 

plăti câştiurile decât in casa Societăţei, pentru achi- | 
tarea ei de sumele ce ar avea să primească dela 
proprietar în capete, dobânzi şi alte accesorii, sub 
pedepsă, în cas de a nu face acesta, d'a se vedea 

urmărit de Societate ca şi proprietarul, conform 
drepturilor şi privilegiilor acordate ei de legea, sta- 

-tutele şi regulamentele sale. 
Dacă arendaşal nu răspunde în casa Societăţei câş- 

'tiurile arendei la epocile fixate prin contractul săi 
de arendare, şi ast-fel rămân neachitate anuităţile 
datorite de proprietar, Societatea va esercita dreptul 
său de secuestrare şi contra proprietarului şi contra 
arendaşului; veniturile şi recoltele aflate pe moşie se 
vor lua de Societate spre despăgubirea ei de sumele 
ce va avea să primească, fără ca arendaşul să polă 
ridica vre-o pretenţie, de 6re ce el s'a obligat per- 
ssonal la plata anuităţilor datorite de proprietar, prin 
declaraţiunea sa autentică dată Societăţei.
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Se p6te, însă, ca proprietarul-să fi ascuns Socie- 
tăţii existenţa contractului de arendare în momentul 

contractării împrumutului şi Societatea să nu fi avut 
cunoştinţă de acel contract de arendare nici din re- 

gistrele Tribunalului, unde el nu s'a găsit transcris, 
atunci când sa înscris contractul de împrumutare; 

şi, astfel, Societatea. a realizat împrumutul fără a avea 

o "declaraţie autentică de la arendaş, în condiţiunile 
mai sus arătate, 

Intw'o asemenea împrejurare, care va fi situaţiunea 

Creditului Funciar la intrarea lui în posesiunea imo- 
bilului, faţă de arendaşul, cu contract anterior ins- 

- cripţiunii actului de imprumutare, şi mai ales dacă 
el va fi tăcut proprietarului plăţi anticipate din arendă ? 

Chitanţele anticipate, fi-vor ele oposabile Societăţii 
Creditului Funciar ? | 

Dacă contractul de arendare şi chitanţele antici- 
pate, cari au dată înainte de înscrierea actului de 

împrumutare, nu sunt făcute pe mai mult de trei ani 
şi au o dată certă, ele vor fi oposabile Societăţii. 

Societatea, însă, va avea dreptul să considere ca 

exigibilă întrâga datorie a împrumutatului, potrivit 

ultimului aliniat al art. 40 din legea Creditului Fun: 

ciar şi art. 89 din statute cari dispun, cum am mai 

arătat, că daca proprietarul la facerea contractului 

a ascuns sarcinele ce-'vor fi pe proprietate şi cari ar 

putea vătăma drepturile Societăţii, datoria devine exi- 
gibilă, daca Societatea o găseşte cu cale, şi are drept 

la o indemnitate de 1 la sută din capitalul împru- 

mutat. 

Dacă arendarea s'a făcut, după. inscripţiunea actu- 

lui de împrumut, trebuie a se distinge intre casul 

când contractul de arendare a fost aprobat de So- 

Cietate şi casul când el sa incheiat fără ştirea So- 

ietăţii. | 

In primul cas, pentru ca Societatea să recunoscă
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contractul de arendare, a trebuit ca arendaşul să dea 

o, declaraţie autentică societăţii prin care s'a obligat. 

că din câştiurile moşiei să.verse in casa Societaţii 

anuităţile datorite ei de proprietar, în capele şi do-. 

bândi la epocele fixate în contractul de imprumutare 

incheiat cu Societatea, recunoscând că, în cas d'a nu 

face acâsta, Societatea va usa -conira lui, tocmai 

ca în contra proprietarului, de tote drepturile şi pri- 

vilegiile ei. - | 

Când, dar, nu s'ar plăti Societăţii de arenda;, la 

termen, anuităţile datorite ei de proprietar, Sociela- 

tea, pusă în pusesiuue, va percepe ea direct venitu- 

rile moşiei, va lua l6te recoltele aflate pe densa, pen- - 

tru ca din vindarea lor să se despăgubescă de tote 

sumele ce ar avea să ia în capete, dobândi şi chel- 

tueli, fâră ca arendaşul, obligat personal către Socie-. 

tate, să potă ridica vre-o pretenţiune. 

In cas când contractul de arendare s'a încheiat de 

proprietar, fără ştirea Societăţii, fără ca acesta să-l 

fi aprobat, acel contract de arendare nu.ăre nici 0 

fiinţă faţă de Societate, ea nuilține în s6mă şi pune 

mâna pe veniturile şi .recoitele ce se vor afla pe Mo: 

şie, considerându-le ca ale proprietarului, fără ca 

arendaşul să pâtă face vre-o oposiţiune la exercila- 

rea drepturilor şi privilegiilor Societăţii, de dre-ce, 

el, faţă de Societate, nu are nici un dr pt asupră 

moşiei. 
Toţi fiind ţinuţi să cun6scă -legea, şi arendaşul a 

trebuit să ştie că un contract de arendarea unei moşii 

ipotecată Societăţii, neaprobat de Societate, n'are nici 

o fiinţă faţă de acestă din urmă potrivit art. 57 din 

legea Creditului Funciar, ale cărui disposiţiuni sunt 

inserate şi în contractul de imprumutare al pro-: 

prietarului şi adus, ast-fel, la cunoştinţa celor dal 

treilea şi prin inscripțiunea lui în registrul de in- 

scripţiuni al Tribunalului situaţiunei imobilului.



363 

Inalta n6stră Curte de Casaţie şi Justiţie secţia 1, 
prin decisiunea sa cu No. 430 din 19 Noembhre 1897 

Bul. pag. 1336, a decis că: 
«Clauza prevăzută în -contractele de impramut ale 

Creditului Funciar Hural prin care se stipuleză că 
ori-ce arendări posteri6re împrumutului, nu vor fi 
ținute în semă, dacă nu vor fi fost supuse Societăţii 
şi acceptate de dânsa, este oposabilă teriilor, cari 
din momentul inscripţiunei ipotecii, sunt presupuşi 

că ai luat cunoscinţă despre stipulaţiunile contrac- 

tului de împrumut». 
In acest sens s'au pronunţat, tote iustanţele nostre 

judecătoresci. 
__Ori de cite ori arendaşii, posteriori înscripțiunei 

contractului de imprumutare al proprietarului şi ne- 
recunoscuţi de Societate, aii contestat dreptul aces- 
teia d'a lua lructele după moşia arendată lor şi au 
cerut desființarea secuestrului inființat pe acele 
fructe după cererea Societăţii, tâte instanțele jude- 

cătoreşti, ai respins acele contestaţiuni, chiar cind 

Societatea a cerut înființarea secuestrului a asigurator 

prevă&dut de dreptul comun.. 
Tribunalul de Fălciii prin sentința sa cu No. 272 

din 15 Octombre 1898, admisese cererea unor aseme- 

nea 'arendaşi şi desfiinţase secuestrul asigurător apli- 

at, după cererea Societăţei, asupra fructelor după 

moşia arendată lor de proprietar fără aprobarea So- 

cietăţei. 

Curtea de Apel din Iaşi secţia II, însă, chemală a 

se pronunţă asupra apelului Societăţei contra citatei - 

sentinţe a tribunalului de Fălciă, a admis apelul So- 

cietăţei.. a respins contestaţia arendaşilor şi a men- 

ținut secuestrul asigurător, inființat după cererea sa; 

intemeinduşi decisiunea pe următdrele remarcabile 

considerante :
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«Având în vedere, în primul loc, că prin contrac- 

tul de împrumut ipotecar, proprietara moşiei s'a obli- 

“ gat a nu arenda moşia sa de cât cu consimţimintul 

Societăţei, sub pedâpsă de a nu i se ţinea în semă 

de Societate contractele de arendare saii de închi- 

riere neaprobate de ea, restrângendu-şi ast-fel drep- 

tul de a se bucura în mod exclusiv şi absolut de 

folosinţa imobilului ipotecat şi renunțând prin acestă 

disposiţiune la unul din atributele esenţiale ale drep- 

tului de proprietate; 

«Că întru cât prin acâstă obligaţiune contraciată 

făţă de Societatea Creditului, proprietara imobilului 

ipotecat a micşorat dreptul s6ă real “asupra acestui 

imobil, ea n'a putut transmite altuia un drept mai 

mare asupra acelui imobil, de cât il avea însă-şi ; 

că asf-fel Societatea, în favârea căreia proprielara a 

consimţit de a suferi o asemenea restricţiune a drep: 

tului de proprietate, o pâte opune atât celei Palte . 

părţi contractante cât şi succesorilor săi cu titlul par- 

ticular prin urmare şi locatarului; că chiar dacă 

aceştia s'ar considera ca persâne de al treilea, totuşi, 

actul de împrumut, cu tâte condiţiunile sale, dobân- 

dind publicitatea legală prin inseripţiunea sa în re- 

gistrul respectiv al Tribunalului, le pote fi opus, CU 

atât mal mult că în specie intimaţii, prin transcrierea 

contractelor lor de arendă, ai luat necesarminte cu- 

noştinţă despre privilegiile şi ipotecile constituite asu- 

pra imobilului pe care '1 luase în arendă. | 

«Considerând, în privinţa drepturilor pe care legea 

le acordă Societăţii Creditului Funciar pentru sigu- 

rantă în implinirea împrumuturilor, că din întrega 

economie şi din texte positive ale acestei legi, resultă 

intrun mod neindoios că legiuitorul, dintr'un punct 

de vedere de interes general, voind, pe de o parte, a 

proteja proprietatea funciară, iar, pe de alta, a garanta 

şi obligaţiunile contractate de Societăţile de Credit
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Funciar, a prescris nişte măsuri, cari permițând pe 
cât este cu putință amânarea exproprierilor silite, fa- 

ciliteză proprietarilor imobilelor ipotecate achitarea 
cu uşurinţă a anuităţilor. datorite de ei şi tot odată, 

asigurând plata exactă a acestor anuităţi, garantâză 
achitarea cupânelor scrisurilor precum şi capilalul 

scrisurilor eşite la sorți ; căci în adevăr, pe de o parte 
art. 72 şi 82 din statutele Societăţei, aii în vedere 
pentru acordarea imprumuturilor, veniturile imobi- 
lului ce se oferă ca ipotecă, ceea ce se explică fârte 
lesne prin consideraţiunea că capitalul împrumutat 
nu se restitue de cât în anuităţi, pe care ast-fel le - 

suportă numai venitul fondului, iar pe de altă parte, 
art. 54, 55, 56, 57, 58 şi 59 din legea Creditelor Fun-: 
ciare stabilesc în favârea acestora un privilegii ge. 
neral asupra tutulor celor-l'alte, afară de acel al Sta- 

tului pentru imposite, cari se manifesteză prin impie- 
decarea proprietarului de a se bucura întrun mod 
absolut de folosinţa imobilului ipotecat şi de a'l arenda 

fără consimţirmintul Societăței, precum şi prin facul- 
iatea acordată Societăţei de a'l arenda eventual pe 
termen de cinci ani şi care se pote exercita în două 
moduri : fie după dreptul comun, procedura civilă, 

care permite ori-cărui creditor cu un act autentic şi 
executor de a secuestra averea debitorului săi, fie 

a se pune în 'posesiunea imobilului ipotecat, cu per- 

misiunea justiţiei, pentru a lua în ambele. cazuri, 

veniturile ori recoltele ce se vor afla pe proprietate, 

ori-care ar fi opoziţiunea saii oprirea ; că acest drept 

de privilegii asupra lucrurilor constituind venitul 

imobilului, fiind deci stabilit prin lege, este indife- 

rent pentru. debitor, pentru representanţii săi cu ti- 

tlul universal sai chiar particular, în ce mod va fi 

exercitat; căci, fie că va usa de măsura mai rigurâsă 

a luărei în poseşiune şi a despoierei proprietarului 

de posesiunea imobilului pentru a'l administra sin-
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gură Societatea, sau al arenda, .conform art. 59 din 

lege, fie că se va mărgini a sechestra veniturile şi 

recoltele de pe moşie lăsând" administraţiunea pro- 

prietarului, Societatea va pune în aplicare acelaş 

drept de privilegii în scopul în care legea a creat; 

iar pentru cei d'al treilea, dacă. locatarii s'ar putea 

considera ast-fel, e: aă fozt „preveniţi de legiuitor şi 

părţil= le-ai adus la cunoştinţă că. privilegiul Socie- 

tăței îi dă dreptul de a considera ca neaverit ori-ce 

contract de arendare sai închiriere pe care ea nu la 

acceptat şi a lua chiar din posesiunea ori-cărui po: 

sesor, fie arendaş sai proprietar, imobilul supus 

ipotecei, că, în specie, intimaţii. nu pot fi presupuși 

„măcar că n'a cunoscut acest privilegii pe care, pe 

de o parte, legea, apoi contractul de împromut înscris 

în registrul Tribunalului Fălcit le-ati adus la cunog 

tinţă, mai cu s6mă când numiții, cerând transcrie- 

rea contractului de arendă în registrul respecliv, 

aă putut lua cunoştinţă despre sarcinele ce apâsail 

asupra moşiei; că prin urmare, în -virtulea art. 7 

din lege, contractul lor de arendă trebue să [ie CON- 

siderat ca neavenit față cu Societatea care nu Va ac- 

ceptat şi ast-fel t6tă averea, producte şi altele, aflale 

pe numita moşie, neputându-le aparţine, în virtulea 

contractului, face obiectul privilegiului pe care So- 

cietatea Pa dobândit din momentul inscripţiunei ipo- 

tecel sale şi pe. care la exercitat, contorm legei, 

prin secuestrul. aplicat, precum lar fi exercitat şi 

prin luarea în posesiune a imobilului cu lte veni- 

turile-şi tot ce sar fi aflat pe el, ceea ce se jus- 

tifică “în fapt, cu atât mai mult, cu cât intimaţii, cu- 

noscând că proprietara avea de plătit Societăţei 

anuităţi întârdiate, i-ai plătit totuşi prin “anlici- 

paţiune câştiul de Octombrie "1898 şi o parte din 

căşiiul de Aprilie 1899, precum se dovedeşte cu chi- 

tanţele autentice presentate în instanţă;
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“Că deci, chiar dacă întimaţii ar fi consideraţi ca 
'persâne de al treilea şi ca "posedând nu pentru pro. 

prietara moşiei, precum susţin şi. recunosc în ins- 

„tanţă, ci ca proprietari aanimo domini» totuşi, întru 
cât din - împrejurările expuse mai sus, resultă că 

dânşii nu posedau acea avere cu.bună credinţă, a- 

dică cu credinţa că veniturile sunt libere de ori-ce 
“sarcini, privilegii, etc., şi: nu se pot folosi de dis- 

.posiţiunea prevă&dută de articolul'1909 şi obţine pe 
această cale ridicarea averei secuestrată de Societate.» 

3. Faţi de cei- -Palţi creditori ai proprietar ului 

i La intrarea societăţii Creditului Funciar in pose- 

siunea imobilului, se poate să existe lerţii cari să fi 

dobândit drepturi asupra fructelor şi veniturilor ace- 
“lui imobil, înainte de secuestrarea lui .de căre So-. 

cietale: 

- Asemenea drepturi pot să resulte, saii dintr'o con- 

'venţiune cu proprietarul, cum ar fi vinqarea recoltei, 

-delegaţiunea câştiurilor arendii, un contract de anti- 

'cresă ; sa, acele drepturi pot să decurgă din ur- 

“măriri judecătoreşti, cari priveză pe proprietar de 

"dreptul de a dispune de veniturile imobilului sei şi 

impedică pe debitorii lui d'a se libera în .mânile 

-sale, cum ar fi popririle, secuestrele şi armăririle . 

fructelor sai ale veniturilor imobilului. - 

In asemenea casuri- care va fi situaţiunea. Gredi- 

tului Funciar faţă de drepturile acelor terţii ? 

A 

In ce priveşte drepturile terţiilor resultând din 

“convenţiunile încheiate de ei.cu proprietar al, înainte 

de secuestrarea imobilului de către Societatea Cre- 

ditului: Funciar, trebue a se examina dacă acele con-
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venţiuni n'au fost încheiate în:scop de a zădărnici 

exerciţiul privilegiului S ocietăţii asupra veniturilor 

imobilului. 

Dacă acele convenţiuni ai fost: făcute in frauda . 

drepturilor Societăţii, Creditului Funciar, de sigur, că 

ele nui pot fi opuse. 

Aşa, contractul constitutiv de anticresă incheiat de 

proprietar cu un terţii, după înscrierea actului său 

de împrumut cu Societatea, n'ar fi oposabil acesteia, 

la intrarea ei în posesiunea imobilului; căci, nici 

proprietarul ici terţiul n'au putut prin convenţiunea 

lor să nimicescă dreptul de privilegii al Societăţii 

asupra veniturilor imobilului, privilegii care, am vă- 

dut că, ia 'nascere din momentul inscripţiunei actului 

de imprumut. 
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie secţia I, după cum 

-am mai spus, a decis că: '«imprumutul ipotecar de 

la Creditul Funciar greveză veniturile moşiei, abstrac- 

țiune, făcând de proprietar sau de cei ce vor fi ob- 

ţinut, posterior împrumutului, ori-ce alte drepturi de 

la dinsul; şi contractantul' ce în urmă închee cu îm- 

prumulatul un act relativ la veniturile moşiei nu 

“pâte escipe de buna sa credinţă, faţă cu 'disposiţiu- 

nile art. 57 qin legea Creditului Funciar, care presu- 

pune cunoscut de terţii contractul înscris. 1) 

Tot ast-fel va fi şi pentru delegaţia câştiurilor arengil. 

S'a adus dinaintea Justiţiei o reclamaţiune conira 

Societăţii Creditului Funciar, din partea unui pretins 

tovarăş al proprietarului la exploatarea moşiei sele, 

luată în posesiune de Societate şi, prin care se ce- 

rea condamnarea Societăţei la plata a 19%/, din ve- 

niturile moşiei ce i se datorau conform contractului 

încheiat cu proprietarul, înainte de deposedarea lui 

de către Societate. 

1) Decisiunea Curţel de Casaţiune, secţia 1, cuiNo. 430 din 1897.
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Tribunalul Ilfov, secţia IV, care a judecat această 
reclamaţiune, prin sentinţa sa cu No. 1006, din 13 
Noembre 1903, a respins acţiunea reclamantului, 
avend în vedere că: «din momentul împrumutului la 
Creditul Funciar, . proprietarul nu mai pote :dispune 
de veniturile moşiei sale, afectată pentru plata rate- 
lor, de cât cu consimţimântul Societăţii ; şi, aşa dar, 
ori-ce contract relativ la veniturile moşiei, se va su- 
pune acceptării Societăţii, sub pedâpsă de. a nu fi 
ţinute în s6emă.» | a 

Acestă sentinţă a Tribunalului Iltov, secţia 1V, a 
r&mas definitivă. : 

Louis Donaud observă că drepturile creditorului 
anticresist precum şi acelea ale cessionarului câştiu- 
rilor arendii nu sunt desființate ci numai paralisate 
de secuestrul Societăţii; ele işi păstrâză întrâga lor 
valdre, față de debitor, şi îşi vor relua efectele lor, 
deplin drept, indată.ce se va ridica secuestrarea So- 
cietăţii. | Ai 

Dacă la intrarea Societăţii în posesiunea imobilu- 
lui se va găsi că debitorul a vindut recolta mai dinainte, 
pe când nu era deposedat de administraţia mo- 
şiei, putea-va Societatea să nu ţie seamăde acestă 
vindare ? MI | ED 

Louis Donaud r&spunde că: «dacă recolta a fost 
ridicată şi preţul :plătit înainte. de înfiinţarea secues- 
trului, Societatea n'are nici un drept, afară. de casul 
de fraudă. Dacă preţul este incă datorit,. el. trebue 
plătit Creditului Funciar.  : | 

«Dacă vinqarea a avut de obiect fructele şi recol- 

tele neculese şi. încă prinse de rădăcini în momen- 
tul înfiinţării secuestrării, Societatea va trebui să res- 
pecte vindarea făcută fără fraudă; dar, dacă preţul 
nu s'a plătit, elva trebui răspuns Creditului Funciar. 
Preţul plătit prin anticipație nu pâte fi oposabil Cre- 
ditului Funciar, pentru aceleşi motive pentru cari am 

24
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„spus că nu sunt oposabile Creditului. Funciar chitan- 

țele de arendă anticipate.» 1) 

Inalta n6stră Curte de Casaţie. secţia I, prin deci- 

siunea sa cu.No. 177, din 8 Maiu 1900. Bul. pag. 

618, a decis că: 
«Prin venituri sai recolte nu se > pote înțelege de 

cât acelea, care se află încă în momentul secuestră- 

rii în mâna şi în stăpânirea debitorului, iar nu şi 

acele obiecte care, de şi aflătâre încă pe moşie, ar . 

fi trecute prin acte în regulă şi făcute cu bună cre- 

dinţă asupra terţiilor pers6ne.» 

Specia, asupra căreia Inalta nostră Curte de Casa- 

ţie a pronunţat această decisiune, n'a fost relativă la 

veniturile moşiei ; era vorba de nişte. arbori cumpă- 

raţi de un terţiă din pădurea situată pe moşia ipo- 

tecată la Credit, tăiaţi de dânsul, inainte ca Creditul 

să fi luat moşia în stăpânire, însă neridicaţi în mo- 

mentul intrărei in posesiune a Societăţii. 

„ De-ar fi fost vorba de veniturile moşii înstrăinate 

de proprietar, fără ştirea Societăţii, de sigur, Înalta 

Curte .n'ar fi decis decât, cum a statuat mai "nainte, 

că veniturile moşii fiind afectate Creditului Funciar, 

încă din momentul inscripţiunii actului de împrumut, 

înstr&inarea lor fără consimţimântul Societăţii nu-i 

pâte fi oposabilă, terţiul neputând invoca nici buna 

sa credinţă fiind încunosciinţat, prin inscripţiunea 

actului de împrumut, de dreptul Societăţii asupra 

veniturilor imobilului ipotecat ei. 

b. 

“Examinăm, acuma, influenţa secuestrării asupră 

drepturilor creditorilor cari ai făcut urmăriri înainte 

de înființarea ei. - 

Primul aliniat al articolului: 58 din legea Greditului 

1) «Les privilăges du Credit foncier. et les droits des țiers», 
pag. 121. :
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Funciar, dispune că: «pe tot, timpul cât va dura se- 
cuestrul, Societatea vă lua veniturile sai recoltele ce 
:se vor. afla pe proprietate, ori care ar fi oposiţiunea 
sau poprirea. > 
Acestă disposiţiune nu este de cât reproducjiunea 

„articolului 30 din 'decretul' dela 1852 pentru înfiin- 
ţarea Creditului Funciar din Franţa. Donaud. se: în- 
trebă dacă frasa: ape timpul cât va dura secuestrul, 
“Societatea va lua ori care ar fi oposiţia sau oprirea, 
etc., trebue interpretată în sensul că Societatea ia 
veniturile ori-care ar fi oposiţiunea sai "oprirea fă- 
ută în timpul duratei secvestrului şi, ast-fel, să se 
„conchidă că acelea făcute” înainte de înfiinţarea lui, 
împedică exerciţiul dreptului de secuestrare al So- 
„cietăţii ? : 

La acâstă întrebare el răspunde categoric CĂ 0 ase- 
menea interpretare ar. fi contrarie intenţiunei ade- 
vărate a legiuitorului şi principiilor 'cari guvernează 
drepturile Societăţii” asupra veniturilor şimobilului 
ipotecat ei. 

| «De altmintrelea, zice el, nici construcţiunea: frazey 
nu "autoriză o asemenea interpretare ; cuvintele «pe 
tot timpul duratei.. „„ se raporteză la verbul va lua; 
iar. cuvintele: ori-care ar fi oposițiunea saă * oprirea 
arată, din potrivă, că: nu trebue să ne preocupăm de 
«data acestor acte. Prin urmare, dacă asupra venitu- 
rilor sau recoltelor există vre-o poprire sai urmă- 
“rire” pe cale judecătorâscă, Creditul Funciar nu poie 
“fi împedecat d'a lua; ca secuestru fructele urmărite, 
rămânând 'să le întrâbuinţeze; cum li dicteză legea 

EL observă, însă, că urmăririle: nu suntinule. In- 
fluenţa secuestrării de către Societate: face numai să 
se paraliseze efectele acelor urmăriri, îri tot ce ele 
“ar avea de contrarii drepturilor Societăţii, aşa, cum 
sunt definite de art. 30 din decretul de la- 1852 din 
"Franţa; articol ale cărui 1 disposiţiunr sunt reproduse,
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întovmai, în art.58 al legei Creditului nostru Fun- 

ciar. e | | | 

Cu alte cuvinte, acele urmăriri nu pot să înlăture 

disposiţiunile art. 58 din legea Creditului Funciar, 

cari vor trebui executate, ori cari ar fi oposiţiunile 

sai popririle existente la intrărea. Societăţii in pose- 

“siunea imobilului. i o | 

__ Dacă, dar, drepturile terţiilor, anteri6re punerii 

Societăţii în: posesiunea imobilului, nu pot impedica. 

exercitarea privilegiilor acordate Societăţii prin sus 

citatul art. 57 din legea Creditului Funciar, cu alăt 

mai mult nu se pâte opri: funcţionarea secuestrărel 

de către. creditori cu drepturi posteri6re punerei În 

posesiune a Societăţei. | | 

_ Ast-fel ai. hotărit mal tote instanţele nâstre jude- 

cătoreşti. a 

Aşa Curtea de Apel din Bucureşti, secţia I, prin 

decisiunea sa cu No. 68 din 16 Octombre 1902 1), a 

considerat ca neoposabilă' Creditului Funciar Urban 

din Bucureşti o poprire validată pe chiria unui imo- 

bil luat în posesiune de el, cu tâte că Creditul nu 

intervenise în instanța de validare a poprirei. 

„__ Reproducem aci parte din considerantele, atât de 

fundate în drept, pe cari Curtea de Apel şi a înte- 

_meiat citata decisiune. , 

«Considerând, zice Curtea, că, pentru siguranţa Și 

“implinirea împrumuturilor, art. 56 din legea. Credi- 

tului, prevede că, în cas de neplată a anuităţilor la 

termen, Creditul, în afară de drepturile cani aparțin 

ori-cărui creditor, p6te să procedeze şi la luarea În 

posesiune a imobilului ipotecat;. 
«Că art. 58 prevede, încă, în mod clar şi catepo- 

„Tic, că petot timpul posesiunei, Creditul are dreptul 

1) Acestă decisiune este publicată în diarul «Dreptul» No. 69 

din 1902.
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a.lua veniturile şi recoltele imobilului, ori cari ar fi 
oposiţiunile saii popririle ce sar fi făcut; | 
___«Că din acest articol reese, evident, că, atunci când 
Creditul se află pus în posesiunea imobilului, debi- 

torul este expropriat, Creditul dobândeşte dreptul de 
a incasa el singur şi d'a dreptul chiriile imobilului, 
iar oposiţiunile sati popririle ce sar fi făcut în mâi- 

nile chiriaşilor pentru chiriile datorite pe timpul pu- 
nerii în posesie sunt şi român fără nici un efect faţă 
de. Credit.» 

Am arătat, deja, că instanţele năstre judecătoreşti 
au hotărât, de asemenea, că cei-l'alţi creditori al îm- 

prumutatului, n'aă dreptul să câră a se aplica asupra 

fructelor şi veniturilor unui imobil luat in posesiune 
de Credit, măsuri de conservare, cari ar zădărnici 
privilegiile acordate de lege Societăţei 'Creditului 
Funciar prin dreptul de secuestrarea imobilului. 
Am.spus că s'au respins de Justiţie cererile unor 

creditori d'a.se numi: fie conservator, fie secuestru 
judiciar la o moşie, luată în posesiune de Societa- 
tea Creditului Funciar, recunosându-se că asemenea 
măsuri ar desfiinţa privilegiile Creditului Funciar şi 

dreptul săi de a percepe singur, direct, veniturile - 

imobilului, ori care ar fi oposiţiunea şi oprirea altor 

persâne şi sar nesocoti, ast- fel, disposiţiunile art. 58 

din legea Creditului Funciar. 

4. “Cium' percepe Creditul Funciar veniturile 
„şi recoltele 

“Se pote întâmpla ca, la intrarea sa în posesiune, 

Societatea Creditului Funciar să găsească moşia a- 

rendată de proprietar printr'un contract de aren 

dare care, de şi neaprobat “de ea, pâte, însă, să 

presinte, avantagie de natură a face pe Societate să re- 

cunoască validitate lui.
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“ Aşa, dacă proprietarul n'ar fi incasat prin antici- 
paţie ciştiurile . arendii, daca din -acele ciștiuri s'ar 
putea achita anuităţile în intârgiere în capital, do- 
binqi . şi cheltueli, precum şi anuităţile curgătore 
datorite de proprietar până la expirarea contractu- 
lui de arendare, daca arendaşul sar obliga, formal, 

către Societate a vărsa. în .casa ei tote . acele ciş- 

tiuri, până la concurenţa anuităţilor datorite in ca- 

pital, dobindii şi cheltueli, şi daca asupra acelor 
ciştiuri n'ar exista nici o.poprire în momentul in- 

trării în posesiune a Societăţii, aceasta n'ar avea 

nici un interes să nu recunoască acel contract de 
arendare. 

Daca, dar, contractul. de. 'arendare sar recundsce 

de Societate, în condiţiunile mai sus expuse, aren- 

daşul va .r&spunde ciştiurile moşiei Societăţii Credi- 

tului Funciar; şi, chitanţele acesteia. de primirea ciş 

tiurilor arenqii vor descărca pe arendaş faţă de pro- 
prietar. | 

Este controversată, însă, cestiurea da sci . dacă 
privilegiul Societăţei. se întinde şi asupra veniturilor 

scădute inainte de intrarea ei în posesiune Şi incă 

neplătite, saii asupra. fructelor culese şi cari se gă- 

sesc in şoprânele sau magasiile de exploatare ale 

imobilului secuestrat. - 
Dalloz, intemeindu-se pe regulele de drept comun 

după cari, în materie-de urmărire imobiliară, se de- 

cide că fructele civile, dobindindu-se di cu di, ur- 
măritul pâte să ia arendile datorite şi scădute inainte 

de transcrierea urmăririi, şi prin urmare, numal â- 

rendile posteridre sunt de poprit; dând, apoi, o gre- 

şită interpretare. frasei. ape tot timpul cit va dura se 

cuestrul» din art. 30 al decretului Frances, 58 al Je- 

ge Creditului nostru Funciar, „el găseşte | că venitu- 

rile imobilului n'ar fi afectate de privilegiul Socie- 

tăţii, de cit din diua intrării sale în posesiune $ si că,
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prin urmare, veniturile scăzute sai fructele culese 
înainte de intrarea Societăţii în posesiune, aparţin 
debitorului săi şi sunt de împărţit. între creditorii 
săi 1), 

J. N. Josseau nu împărtăşeşte acâstă părere şi 

crede, cu drept cuvint, că trebue a se decide alt-fel; 

mai întiiu, pentru că venitul imobilului este atectat, 

în special, la plata anuităţilor, apoi pentru că Socie- 
tatea este pusă în locul debitorului pentru adminis- 
traţia imobilului; şi, prin urmare, ea singură are 
dreptul s&.:ia cea-ce este datorit de arendași sau 
chiriaşi. 2) 

Acest drept nu. se p6te contesta Societăţii, mai 
ales, când ea n'are. nici o cunoscinţă de existența altor 
creditori. 
„Dacă nu există contracte de arendare cari să se 

pâtă opune Societăţii Creditului Funciar sai daca 
moşia se exploatează de însuşi proprietarul, Socie- 
tatea pusă în posesiunea imobilului, pe risicul şi pe- 

ricolul debitorului, cum dice ultimul aliniat. al arti- 
colului 58 din legea Creditului Funciar, are dreptul 
să ia veniturile şi recoltele aflate pe moşie, în con- 
diţiunile arătate mai sus de noi, când am examinat 

influența secuestrărei imobilului asupra drepturilor 
proprietarului, arendaşilor şi celor-Palţi creditori ai . 
proprietarului deposedat. 

Pentru: recolte, după cum am mai spus, Socie- 

tatea le pâte vinde de bună voie, de 6re-ce Creditul 

Funciar administrează ca şi proprietarul ; şi apoi, 
„legea nu prescrie nici o formă specială pentru această 

vîndare. 
__ Louis Donaud susţine că, «Şi în casul când imo- 
bilul secuestrat este supus unei urmăriri transcris, 

- 1) Reâpertoiro Verbo Socict6s de Crâdit Poncier et de Credit 
Mobilier. Vol. 40 No. 180. 

2) Trait€ du Credit Foncier Tom. I, pag. 428.
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nimic nu autorisă a se asemăna rolul Creditului 
Funciar cu acela al secuestrului numit de Tribunal, 
el continuă a exercita, chiar faţă de cei-Yalţi credi- 
tori, un privilegiu care'i profită numai lui; ar trebui 
un text positiv pentru a decide că el îl exercită în 

- condițiuni deosebite. De altmintrelea, scopul legei, 
când ordonă vindarea cu licitaţie, este d'a împedica 
o colusiune între cumpărător şi acela care este în- 
sărcinat d'a vinde bunul altuia; se înţelege, lesne, că 
legiuitorul Creditului Funciar n'a putut să se t6mă 
de un asemenea lucru din partea Societăților auto- 
risate şi el s'a gândit mai mult la interesele impru- 
mutatului, fiind ştiut că vindarea de bună. voie dă, 
de ordinar, resultate mai bune de cât vingarea cu 
licitaţie.» 1) 

De aceaşi părere este şi J. B. Josseau. *) 
"Daca Societatea Creditului Funciar nu găsesce a- 

vautagios d'a exploata ea insă-şi imobilul, pe socoteala 
proprietarului, are dreptul să arendeze acel imobil 
pe termen ce 5 ani, prin licitaţie ţinută in localul 

Societăţii, contorm articolului 59 din legea Creditu- 
lui l'unciar. . 

5. La ce servesc veniturile sai, fructele percepule 

de Societate 

Alineatul al doilea al articolului 58 din legea Cre- 

ditului Funciar dispune că: din produsul veniturilor 

se vor scădea: 
19 Drepturile tesaurului ; 

20 Cheltuelile de punere în posesiune; 
30 Cheltuelile făcute pentru administraţia moşiei; 
4 Termenii împliniţi ai anuităţilor. 

1) Les priviloges du Cr6dit Foncier et les droits de tiers paz: 
119, 190. 

) Trait€ du Crâdit Foncier Vol. L, pag. 497.
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lar. restul, după tte aceste reţineri, se va da de- 
bitorului. 

Prin drepturile tesaurului se inţelege acele drep- 
turi ale Statului cari decurg, numai, din impositele de 
ori-ce natură ar datori imobilul. 

Cheltuelile de punere în posesiune sunt acelea pe 

care Societatea Creditului Funciar a fost silită: să le 
facă pentru a intra în posesiunea imobilului. 

lar, în cheltuelile făcute pentru administrarea mo- 

şiei intră tote sumele ce Societatea trebuie să verse . 
pentru administrarea imobilului şi, mai ales, cum, 
dice Josseau, indemnitatea cuvenită administratoru- 
lui ce Societatea a fost nevoită să numescă. 

Louis Donaud găseşte că în aceste cheltueli intră 

"şi reparaţiunile necesarii şi chiar cele utile. In spri- 
jinul părerii sale invâcă o sentinţă a. tribunalului 

Seinei din 18804). 
Anuităţile, datorite de proprietar şi pe cari Socie- 

tatea este autorisată să le rețină, după ordinea mai 

sus stabilită, ain produsul veniturilor, coprind şi do- 

bândile datorite la ele, de drept, până în momentul 

achitării lor. 
Legea dictând cum are să se întrebuințeze proda- 

sul venitului imobilului secuestrat de Societate, da- 

tor este Creditul Funciar a executa acele „disposi- 
țiani ale legei. 

“In lipsă, însă, de alţi creditori cunoscuţi Societă- 

ţei, şi dacă debitorul consimte saă o cere, Creditul 

Funciar pâte întrebuința produsul veniturilor şi la 

cheltueli neprevădute de alineatul al 2-lea al art. 58. 

- Aşa, dacă debitorul cere ca parte din produsul ve- 

nitului să se intrebuinţeze și la îmbunătăţiri. neindis- 

pensabile imobilului, Creditul Fanciar pie să i sa- 

tislacă acestă cerere, dacă cheltuiala cerută se pote 

lua din partea r&masă debitorului. 
. “ . . . 

1) Les privileges du Credit foncier et les droits des tiers pag. 123.
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Daca vor fi şi alţi creditori, cu drepturi asupra ve- 

niturilor moşiei, cunoscuţi Creditului Funciar, acesta 

nu mai este liber să întrebuinţeze produsul venitu- 
rilor cum ar găsi el cu cale, chiar -de ar avea con- 
simţimâîntul: proprietarului ; şi, dator va fi să între- 
buinţeze produsul veniturilor la plata anuităţilor scă- 
dute şi a cheltuelilor. 

Acestă obligaţiune a Societăței ii i este impusă din 

momentul, în care cei Palţi creditori ai notificat că 

partea din venituri, care trece peste anuităţile dato- 

rite, nu mai este liberă a se da imprumutatului: 

Din acel moment.Societatea Creditului Funciar nu 

mai p6te întrebuința produsul veniturilor de cât la 

- plata anuităţilor datorite ei, fără să mai dea nimic 

împrumutatului, a cărui. parte se cuvine creditorilor 

săi. popritori. 
Aceaşi soluţiune se impune şi în cas când urmă- 

rirea imobilului a fost: adusă la cunoştinţa Creditu- 

lui Funciar. 
In sprijinul âcestei păreri Louis Donaud invoacă 

o hotărire a Curţei de Apel din Paris de la 13 Au- 

gust 1884, in care se recunoaşte că: «Creditul Fun- 

ciar a putut, fără îndoială, după ce a luat cunoştinţă 

de.urmărirea imobilului, să afecteze cu privilegii 

fructele la plata' anuităţilor. datorite ei ; dar, n'a pu: 
tut, nesocotind drepturile apelanţilor, se distragă o 
parte din acele fructe imobilisate în profitul lor, spre 

a le da debitorului expropriat» 1). 
Din disposiţiunile aliniatului al 9-lea al.art. 58 din 

legea Creditulni Funciar. resultă că, după punerea 

Societăţei in posesiunea imobilului, privilegiul Credi- 

tului Funciar asupra venitului, pentru încasarea anui- 

tăţilor datorite lui, are rang imediat după privilegiul 
tesaurului pentru acoperirea impositului şi după 

*) Les privileges du Orâdit foncier et les droits des tiers pag. 497.
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cheltuelile de punere în posesiune Şi cheltuelile pen- 
„tru administraţia moşier.: 

Nici un alt privilegii nul p6te prima. 
Se poate obiecta că, cu ocasia modificărei adusă 

art. 56 din legea Creditului Funciar, prin al patrulea 
alineat, introdus de Adunarea deputaţilor şi aprobat 
şi de Senat, s'a regulat alt-fel rangul privilegiului 

. Creditului Funciar asupra venitului, dându-se “drept 
de preferinţă şi creditorilor privilegiați prevăduţi de 
de art. 11729 şi de alineatele 2, 4 şi 5 de sub arti- 
colul 1730 din codul civil. 

Dar disposiţiunile acelui alineat al 4- Jea adăogat 
la art. 56 din legea Creditului Funciar sunt relative 
numai la casul de concurs de urmăriri, intre Socie- 
tate şi alţi creditori, asupra fructelor veniturilor şi 

mobilelor corporali aflate pe moşie, iar nu şi la ca: 
sul când Societatea este -pusă în posesiunea imobi- 

lului şi se urmăresc veniturile, Îrnotele şi mobilele 
după moşie şi de'alţi creditori. * 

Cazul acesta: din urmă n'a putut să-l aibă în' ve- 

dere legiuitorul de” oare-ce el'n'a avut să se ocupe 
de 'dinsul, ' nefiind “adusă nici o modificare la ŞI, 
«despre secuestrare», „unde stă scris art. 58: din 
legea Creditului Funciar, care regulează rangul privi- 
legiului Societăţei asupra fructelor şi veniturilor imo- 

bilului, în cas de secuestrarea lui de către Societate. 
Atât împrejurările cari au: dat nascere noului ali- 

niat al art. 56 din legea Creditului Funciar cât şi Te 
dacţiunea lui autorisă acestă interpretare. 

“In adevăr, ceea-ce se propusese la aprobarea cor- 

purilor legiuitâre, prin proectul de lege modificător 
al unor aiticole din legea şi statutele.Creditului Fun- 
“ciar fusese, în ce' priveşte: art..56 din lege, un'ali- 
niat al doilea prin care se consacra principiul admis 
de jurisprudenţa constantă a instanţelor: noastre Ju= 
decătoreşti. că : «ori care ar fi calea luată de Socie-
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tate, fie acea a proceduri sale speciale, fie aceea a 

dreptului comun, ea 'şi păstrează tâte drepturile şi 

privilegiile acordate ei prin legea şi: statutele Credi- 

tului Funciar. | | 

Comitetul delegaților din adunarea deputaţilor a 

admis acest aliniat, cu următârele restricţiuni co 

prinse în două noi aliniate. adăogate de dânsul şi 

anume : 
10 Că vânzarea imobilelor nu. se . păte face după 

dreptul comun, ci numai conform dispoziţiunilor Jle- 

gei sale speciale. | 

-9 In cas de concurs de urmăriri intre societate şi 

alţi creditori asupra fructelor şi veniturilor în genere 

şi a mobilelor corporale de ori-ce “natură, aflate pe 

moşie, Societatea va avea privilegiu înaintea ork-cărui 

creditor, afară de stat pentru impositele datorite şi 

de creditorii prevăzuţi de articolul 1729 şi de alinia- 

tele: 2, 4 şi 5 de sub art. 1730 din codul civil. 

Prin cuvintele : din cas de concurs, de urmăriri» 

nu se poate ințelege de cât cazul când urmărirea se 

face şi de. Societate şi de alţi creaitori al debitoru- 

lui ; şi, prin-urmare, nu poate fi vorba de cât numai 

de mrmăriri după dreptul. comun. 

Aşa fiind, Societatea prin punerea ei în posesiunea 

imobilului nu urmăreşte veniturile ci esercită un 

drept al său acordat de legea sa specială 

„După cum a statuat Tribunalul civil. din Caen, prin 

sentinţa din 3 Noembrie 1885 citată de Louis Douaud!), 

«Creditul Funciar exercită - dreptul său nu solicitând, 

ci reclamând 'trimeterea lui in posesiunea, bunurilor 

iipotecate»>. 

Mai există şi alte deosebiri între urmărirea fruc- 

telor sai veniturilor, după dreptul comun, şi perce- 

perea lor prin secuestrarea imobilului, după legea 

Creditului Funciar. . 

1) Les privileges du Credit foncier et le droits de tiers p. 1291.
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In caz de urmărire, după dreptul comun, vânda- 
rea fructelor se face cu licitaţie publică şi pentru 
distribuţiunea pretului vingărei se face un tabloi de 
ordine. 

In caz de secuestrare, după legea Creditului Fun- 
ciar, vinderea fructelor, cum am arătat, se face de 

„Credit de bună voie; şi Societatea Creditului Fun- 
Ciar încasează ea d'adreptul preţul vândărei, spre 
“a-l întrebuința în modul 'arătat de art 58 din legea 
Creditului Funciar, fâră altă indatorire de cât acea 
de a da socoteli de gestiune debitorului ŞI celor- 
Valţi interesaţi. 

Apoi, cum observă cu multă dreptate Louis Douaud, 
secuestrul organizat de articolele 57 şi 58 din legea 
Creditului Funciar nu 'se poate considera ca o mă- 

sură colectivă in interesul tuturor creditorilor : căci, 
de ar fi aşa, aceşti din urmă ar lua tructele cari 

“aparţin debitorului .comun, 'fără a întrebuința mij- 
loacele ce li'sunt impuse de dreptul comun ;' dar, 

faptul că Creditul Funciar a acordat un imprumut nu 

poate da creditorilor imprumutatului sii mai multe 

drepturi, de cât ei ar fi putut avea fără acestă împre- 

jurare. D'altmintrelea, acesta ar fi şi contrarii ar- 

ticolului 2 din legea Creditului Funciar care prescrie 

că : numai Societăţile de Credit Funciar înfiinţate pe 

baza acestei legi se pot bucura de tote drepturile 

prevădute: în această lege. 1) 

Pentru motivele 'mai sus expuse credem: că dispo- 

“ziţiunile aliniatului 4 al articolului 56 din legea Cre- 

ditului Funciar p'aă schimbat întru nimic rangul privi- 

legiului Creditului Funciar asupra venitului imobilului, 

aşa cum : este stabilit de aliniatul al 2-lea al artico- 

lului 58 din legea Creditulu! Funciar, pus sub titlul 

«despre secuestrare» 

  

1) 'Les'priviligs du Credit foncier elt le droits des tiers p.:1%.
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Societatea Greditulul Funciar, in, virtutea privile- 

giului acordat ei de lege asupra venitului imobilului, 

prin secuestrarea lui specială, «trebuie să-şi ia, cum 

dice, Louis Donaud, anuităţile şi cheltuelile, rămâind 

ca: cei-L'alţi creditori să'şi exerciteze asupra restului 

„privilegiile lor şi să'l imparță. între denşii.>t) 

6. Darea socotelilor 

“Ca administratre a unei averi străine şi după cum 

prevede şi art. 59 din legea Creditului „Funciar, So- 
cietatea este datâre să dea socoteli de. gestiunea ei. 

Cui trebuie să dea ea aceste socoteli ? 
„După art. 59 din lege, socotelile,se dată proprieta- 

„Tului sai altor interesaţi. | 

Louis Donaud qice că Societatea este datore să 

„dea socoteli la toţi câţi ai vre-un drept stabilit asu- 

pra veniturilor imobilului. 

Dacă Creditul Funciar, la punerea : sa în posesiune, 

a avut, în faţa lui, de cât pe. proprietar, fără să 

aibă vre-o cunoştinţă de cei-Paţi creditori ai lui, de 

“sigur, că numai proprietarului, - trebue să i se dea 

socoteli; şi, când socotelile lui sunt aprobate de acest 

din urmă, sumele incasate de Societate sunt defini- 

tiv eşite din patrimoniul debitorului. Creditorii cel- 

Vali nu mai pot face nici o reclamaţiune, în acâstă 

-privinţă,. afară numai de. casul când ar exista vre-o 

causă de acelea cari să'i îndrituiască a usa de dis- 

„posiţiunile art. 935 din codul civil, adică, să atace, 

în numele lor “personal,: aprobarea socotelilor de 

către debitorul lor, ca făcută € cu viclenie ! dn prejudiţiul 

„drepturilor lor.. 
Cât timp socotelile nu vor fi aprobate de proprietar, 

creditori acestuia exercitând drepturile lui în virtu- 

tea art. 974 c. civ.potinterveni pentru a le contesta. 

” 1) Les privil&ges du Crâait foncier et les Droits des tiera. pag. 199.
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Mai pot cere Societăţii socoteli de gestiune şi 'ce- 
ssionarii câştiurilor arendei şi creditorii popritori, dacă 
-cesiunea saii poprirea lor aii fost comunicate aren- 
daşilor sau chiriaşilor înainte de înfiinţarea secues- 
trărei, şi dacă 'ele ai fost aduse şi la cunoştinţa 

Societăţei Creditului Funciar, care numai în aceste 
condițiuni va trebui să justifice acelor cessionari saă 
popritori că a întrebuințat sumele incasate, conform 
art. 58 din legea Creditului Funciar. 

“Societatea mai este datâre să dea socoteli de ges- 
tiune şi creditorilor ipotecari, dar numai. din mo- 
-mentul în care transcrierea urmărirei lor a fost a-. 
-dusă la cunoștința Societăţei. 

Louis Douaud mai adaugă că soldul comptului a a- 
probat de proprietar este oposabil chiar creditorilor 
“ipotecari sai. privilegiați 1). 

Art. 59 din-legea Creditului Funciar dispune că : 
contestaţiunile ridicate, fie de - către proprietarul îrn- 

prumulat, fie de către alţi interesaţi, asupra socote- 

jilor de gestiune. de către Societate, se vor judeca 
de. către arbitrii în chipul. şi în termenii: prevă- 
-duţi de această lege specială. 

Leguitorul n'a voit să:lase tribunalelor ordinare 

judecarea unor asemenea -contestaţiuni,: pentru că a 
ţinut să nu se aducă străgăniri şi intârgieri opera- 
țiunilor Societăților Creditului Fonciar.. 

D 

__.. Gum se sfârșește secuestrarea. 

In paragraful 1, «despre secuestrare». de sub ca- 

ipitolul 1 al titlului VI din. legea Creditului: Funciar, 
-se arată cum. se face secuestrarea Şi cari sunt urmă- 
rile ei. .: 

1) Les privileges du Credit Fonciar et les droits des tiers pag. 

498, 129 şi 130. : i: Na | ,
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Nu găsim, însă nimic în ce priveşte desființarea ej. 
Numai în paragraful 2 «despre vindare» la art. 6% 

al legei Creditului Funciar se spune că: «daca în a- 
“junul dilei fixate pentru vindarea imobilului, pro- 
prietarul va răspunde rămăşiţele şi cheltuelile dato- 
rite, vindarea nu va avea loc şi secuestrul se va ri- 
dica.» 

După disposiţiunile. acestui articol, dar secuestrul 
se ridică dacă proprietarul plăteşte toate anuităţile 
în întârdiere cu dobinda lor şi cheltuelele datorile 

până la di.: 
J. B. Josseau şi Louis Donaud mai recunosc pro- 

prietarului dreptul de a cere desfiinţarea secuestru- 
lui, în cas când Societatea Creditului Funciar ar abuza 

de folosinţa imobilului, aceasta ca aplicare a unui 

principii de drept comun stabilit de articolul 2082 

„c. c. frances, după care debitorul poate cere restitui- 

rea gagiului, când detentorul abusează de acel gagiil. 

De abuzul creditorului de amanet se vorbeşte şi 
în codul nostru civil la art. 1693, introdus de redac- 
torul: român, dar, acest articol dispune că daca cre- 

ditorul abuză de amanet, debitorul poate să ceară 
ca acel amanet să se pună sub secuestru. 
„Mai are de asemenea dreptul debitorul să ceară 

desfiinţarea secuestrăre! când ea a fost înfiinţată de 
Preşedinte după o neintemeiată cerere a “societăţii, 

-când de exemplu el n'ar datori sumele reclamate de 

Societate. 
Am văqut că după alineatul al doilea al articolu- 

lui 57 din legea Creditului funciar, Preşedintele Tri- 

bunalului situaţiunii imobilului, este obligat, dacă 
debitorul nu-şi plăteşte datoria, în qece dile de la 
-semnificarea somaţiunei ce i-a făcut, este obligat, 

fără altă formalitate, a pune pe societate în posesi- 

unea imobilului. | | | 
Ordonanţa preşedintelui, care autoriză secuesira-
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rea cum observă J. B. Josseau, nu este de cât: ese- cutarea unei disposiţiuni imperative a legii ; ea nu este o hotărire, ci numai o autorisare. [n „Debitorul, dar, care ar pretinde că secuestrarea este fără temeit înființată, nu pâte ridica nici 'o con- testaţiune, dinaintea Tribunalului contra acelei se- Ccuestrări, ci va trebui să citeze pe Societate dinain- tea 'Tribunâlului arbitral ; Şi, numai, obţinând de la acesta o: hotărire favorabilă, va putea în puterea ei să desființeze secuesirarea, i Tot Tribunalul arbitral va decide şi când debito- Tul va cere desființarea secuestrărei,. pentru : abus de folosinţă din partea Societăţei, de oare-ce,: după cum am arătat ori-ce contestaţiuni 'dintre societari cu Societatea se judecă numai de arbitrii. i „Afară de casurile mai sus citate, secuestrarea nu se pote ridica, fără voia Societăţei.. Se 
Nici: vindarea, nici expropiaţiunea imobilului, nu. 

fac să înceteze secuestrul,'dacă nu se plătesc anui- tăţile datorite cu dobânda lor şi cheltueli. Di 
De asemenea, nu se desfiinţeză 'secuestrarea, cum 

zice J. B.:: Josseau, prin ' mârtea debitorului care 
produce divisiunea 'datoriei între moştenitorii. săi; 
căci, şi in acest cas, ca in:materie de amanet şi de 
anticresă, gagiul este considerat ca indivisibil, potri. 
vit articolelor 2083 şi 2090 Cod. civ. fr., 1695 şi 1702 Cod. civ. român. Se 

Prin urmare, moştenitorul debitorului, care ar plăti 
partea lui din datorie, n'ar putea cere restituirea 
porțiunei sale din imobilul secuestrat, pe cât timp 
datoria n'ar fi plătită, în întregul ei.1) i 
Cum văEdurăm, debitorul nu pâte, fără a'şi plăti 

datoria reclamată de Societate, să reintre în posesiu- 
nea imobilului secuestrat ; Societatea, din potrivă, 

1) Teait6 du Credit foncier, vol. 1, pag, 432, 43, 
25
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ori când pâte să se scape de administraţia imobilu- 

lui şi să silescă pe împrumutat a'şi relua lucrul, dacă 

ea găseşte că administrarea imobilului îi aduce nu- 

mai greutăţi şi cheltueli, fără să seâţă din veniturile 

lui anuităţile datorite în capete, dobândi şi cheltueli. 

_]. B. Josseau găseşte că dreptul Societăţii de a de- 

lăsa imobilul secuestrat este întemeiat pe disposiţiu- 

nile art. 2087 C. civ. fr. (1700 Cod. civ. român) care 

dispune că: «Creditorele pote tot-d'a-una, întru cât 

n'a renunţat expres la aceast drept, să silescă pe 

debitor aşi primi îndărăt folosinţa imobilului. 

„Dacă, dar,. Societatea se l6pădă de administraţia 

moşiei, pentru că nu pote să scâţă din veniturile ei 

sumele ce i se datoresc, silită este să recurgă la Ca- 

sul extrem, la vândarea imobilului. . 

Aci credem că este locul să examinăm, dacă S0- 

cietatea înainte de a vinde imobilul ipotecat, pote, 

afară de. veniturile lui şi averea mobilă aflată pe acel 

imobil, să urmărâscă şi ori-ce altă avere” mobilă a 

debitorului s&ă, ori unde sar afla. i 

_Casul s'a presintat. . : 

Creditul Funciar urban din Bucureşti, pentru & se 

despăgubi de sumele datorite de un debitor al seu 

pe un imobil ipotecat ei, 'a urmărit şi poprit nişte 

sume datorite debitorului săă din preţul vincării 

unui alt imobil al seu. a , 

Acâstă procedare a Creditului funciar urban din 

Bucureşti a fost confirmată de Curtea de Apel din 

Bucureşti secţia II, prin decisiunea sa cu No: 172 

din 7 Septembre 1905, ale cărei considerante, de 0 

mare însemnătate, le reproducem mai; jos. 

«Având în vedere, dice Curtea de Apel, că Socie- 

tatea apelantă îşi fondeză apelul său pe motivul că 

dânsa ca creditâre are drept a se despăgubi de creanță 

sa din ori-ce avere a debitorului săi ; că faptul de a 

fi luat o inscripţiune ipotecară, asupra unul anume
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imobil nu'i pâte ridica, fără un text precis de lege, 
dreptul ce acordă legea prin art. 1711, ori-cărui cre- 
ditor; că disposiţiunile art. 1828 C. civ. n'aii aplicare 
în specie, pentru că suma poprită este o val6re mo- 
biliară şi dispoziţiunile acestui articol, fiind o excep- 
ţiune la regula coprinsă în art.1718, trebue aplicată 
-cu stricteţă şi că, în fine, şi în ori-ce caz, art. 56 
«din legea Creditului Funciar Urban, li dă anume 
„acest. drept ; | 

«Având în vedere dispoziţiunile coprinse în art. 
1718 şi 1719 C. civ., după care tâte bunurile, mo- 

bile ori imobile şi chiar cele viitâre ale unui debitor 
“sunt: gagiul comun al tuturor creditorilor lui şi pre- 
“ul lor. serveşte ai despăgubi prin analogie, respec- 
tându-se, bine înţeles drepturile de preferinţă ; 

«aAvend in vedere. că nici o disposiţiune legală nu 

ridică creditorului ipotecar, care n'a făcut de cât a'şi 
«asigura, peste garanţia dată de art. 1718, o preferinţă : 

asupra preţului imobilului ce i sa afectat, calitatea 

de. a uza de dreptul de a urmări pentru despăgubi- 
rea sa ori-ce altă avere a debitorului ; 

«Având în vedere că prin art. 56 din legea pentru 

“Creditul. Funciar român se prevede în mod expres 
-că, deşi s'a dat Creditului drepturi excepţionale pen- 

tru garantarea şi realizarea creanţelor sale ipotecare, 
i s'a menţinut şi recunoscut tâte drepturile ce după 

legea civilă, are oricare creditor ; iară din discuţiu- 
nile' parlamentare asupra acestei legi se constată că 
s'a propus a i se ridica drepturile ori-cărui creditor, 
-menţionându-se numai drepturile excepţionale create 
de acea lege, dar că această idee a fost înlăturată ; 

«Că obiecţiunea opusă de Societatea de construc- 
ţţiuni şi dedusă din art. 29 al legei Credituloi Funciar - 

- vomân şi anume, că, de 6re-ce Creditele nu pot acorda 
ca. împrumut de cât jumătatea val6rei imobilului ce 
:se afecteză cu ipotecă, legea a înțeles că Creditul.
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p'are a se despăgubi de cât. din acel imobil, este 

absolut neintemeiată, faţă. cu dispoziţiunile clare ale 

art. 56 citat mai sus, dispoziţiunea art. 29 fiind creată 

numai în interesul Creditului şi spre complecta sa 

asigurare, în vederea fluctuaţiunilor val6rei venale a 

imobilelor; * - | 3 

«Că, prin urmare, este cert că Creditul Funciar ur- 

ban din Bucureşti pâte, ca ori-care creditor, a urmări 

pe lângă imobilul ipotecat şi orl-ce altă avere mobi- 

liară a debitorului săă; - | 

«Că în zadar intimata societate de construcţiuni în 

lichidare opune art. 1828 G. civ. de 6re-ce acest ar- 

ticol opreşte ca 'excepţiune la art. 1715 C. civ. nu- 

mai urmărirea unei averi imobiliare alta de cât cea 

atectată prin ipotecă, şi lasă, prin urmare, supusă 

urmărirei creditorului ipotecar averea mobiliară a 

debitorului săi; 
«Că această măsură legală ast-fel înţeleasă este 

dreaptă şi înțeleaptă, întru cât dacă s'ar fi lăsat cre- 

ditorului dreptul de a urmări ori-ce avere imobiliară 

a debitorului săi iar nu, mai întâiiu, cea afectată în 

mod special la plata creanţei sale particulare, ar fi 

urmat ca un creditor de rea credinţă sau răutăcios 

să pâtă cu înlesnire ruina, în paguba avuliei generale, 

o' avere fârte reală, lovind-o prin urmărirea lui de 

diseredit sai expunând-o rapacităţii exploatatorilor, 

neajunsuri cari nu se pot intâmpla în cazul când se 

lasă creditorului ipotecar dreptul general şi necon- 

diţionat prevădut de art. 1718, numai întru cât pri- 

veşte averea mobiliară a debitorului săii ipotecar; 

«Că, independent de aceste consideraţiuni, întru 

cât art. 1828 C. e. şi întru cât escepțiunile sunt de 

drept strict în aplicaţiunea lor. nu se pote tăgădui 

apelantei, creditâre ipotecară a intimatei, Societatea 

de construcţiuni, dreptul de a urmări averea mobi- 

liară a acesteia;
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„_ «Având în vedere că intimata se opune la admi- 
terea apelului făcut de Creditul Funciar urban. din 

Bucureşti, şi pe alt motiv: Societatea de construc- 
țiuni. pretivde că preţul unui imobil este şi el imo- 

biliar pretium succedit loco rei, şi deci supus regule- 

lor din art. 1898, in cât priveşte pe creditorul ce. 
are ipotecă asupra unui alt imobil decât cel vindut, 

că, deci, în.specie, suma de 5228 lei depuşi la Casa 
de Depuneri în comptul Societăţei de construcţiune 
ca.rest din imobilul din strada Poliţiei,. ce fusese 
ipotecat Creditului Funciar urban din Bucureşti şi a 

cărui vindare a avut de urmare complecta despăgu- 
bire a acestuia de creanţa sa ipotecară, fiind subro- 

gat imobilului vindut, nu pâte fi urmărit 'de Credit, 
creditor ipotecar asupra fabricei de cărămidă, decât 

după vindarea acestei fabrici. şi numai dacă nu va. 

fi complect despăgubit. 
«Considerând însă, mai întâi, că formula pretiuma 

succedil loco rei nu este o.regulă generală de drept 

aplicabilă în tâte cazurile, ci caracterizarea unei 

excepţiuni adusă la natura juridică a unui bun în 
favârea unor anumite pers6ne şi în anumite cazuri, 
excepţiune impusă de principiile de equitate existând 
in acele cazuri. şi de natura „drepturilor ce dânsa 

este chemată a garanta ; 
«Că, afară de cazurile prevădute în art. 1686, 47 721, 

1790, 1253 ultimul alineat şi art. 195% alin. II Cod. 

civ., unde fungibilitatea este oprită şi unde se prescrie 

că banii, pretium, reprezintă în totul imobilul; res, pen- 

tru a da o garanţie eficace drepturilor reale ale cre- 

ditorilor. gagişii, ale creditorilor ipotecari asupra 

unui imobil care a ars şi care era asigurat, etc., toţi 

având drepturi. reale asupra unui imobil, drepturi 

cari le dă preferinţă şi privilegii, legea nu mai con- 

sacră prin. nici o altă dispoziţiune excepţiunea că
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preţul unui imobil ar continua să fie un bun imo= 

biliar ; e | a 

aCă, din faptul că Societatea Creditului Funciar din 

Bucureşti .a consimţit ca cumpărătorul imobilului 

din strada. Poliţiei să devie pentru o sumă asociatul 

şi debitorul ei, nu se poale deduce că zisa Societate 

a consimţit ca restul de preţ să fie imobiliar, cu 

aiât mai mult că dânsa, conform art. 96 din statule, 

nu pulea refuza cumpărătorului imobilului ipotecat 

de a deveni debitorul ei pentru restul împrumulu- 

lui neamortizat ; | 

«Că, aşa fiind, rămâne constant că suma ce Cre- 

ditul Funciar urban din Bucureşti a poprit în mâi- 

nile Casei de depuneri ca avere a Sacietăţei de con- 

strucţiuni, este o avere mobiliară a acesteia, şi deci 

“nu pâte intra în previziunile art. 1828; . 

«Considerând că, întrucât Curtea stabileşte, cum 

s'a arătat mai sus, că art. 1898 nu este aplicabil în 

specie, banii consemnali la Casa de depuneri şi po- 

priți de Creditul Funciar urban . din Bucureşti fiind 

bunuri mobiliare, nu este'loc de a se mai discula 

dacă popritorul s'ar putea sau nu să fie plătit de 

creanţa sa din imobilul ipotecat: cu toate că şi din 

acest punct de vedere, în fapt, este constant că un 

imobil cu destinaţiune specială cu desăvârşire, În 

specie fabrica de cărămidă, cum este imobilul ipo- 

tecat Creditului pentru garantarea împramutului ale 

cărui rate intârziate a provocat poprirea imobilului 

care stă închis de ani asupra căruia, pe. lângă capi- 

talul împrumutat, mai sunt rate întârziate şi dobinzi 

în sumă de peste 60.000 lei, şi care, deşi luat în po- 

sesiune de Credit, n'a putut fi închiriat, nu pote gă- 

ranta în destul creanţa Creditului, mai ales în vede- 

rea situațiunei economice actuale ; 
«Având în vedere că, în fine, Societatea de con- 

strucţiuni, spre a contesta Creditului dreptul de â
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urmări debitorului săi ipotecar altă avere de cât 

numai imobilul ipotecat, opune consideraţiunea că, 

în acest caz, s'ar viola principiul solidarităţii şi mu- 

tualităţii între societari, consacrat prin art. 7, 10, 19, 

15, 70 alin, Îl, şi art. 65 şi 73 din legea Creditului, 

adăogând că art. 15 în special, arată că pagubele 

'eventuale ai a se acoperi din masa socială şi în caz 

de neajungere, din altă avere a asociatului ; 

«Considerând, însă, că solidaritatea şi mutualitatea 

intre asociaţi nu are de scop de cât a garania obli- 

gaţiunile Societăţei, scrisurile pe cari ea le emite şi 

cu cari se înlocueşte către împrumultaţi moneda su- 

nătâre, reprezentând valoarea împrumutului contrac- 

tat, şi nu trebue, căci e imposibil, să confundăm 

obligaţiunile dintre asociaţi cu obligaţiunile dintre 

Societate şi debitorii săi ; 

«Că dispoziţiunile art. 15 din legea Creditului de- 

vin aplicabile numai atunci când, cu tote că Socie- 

tatea a întrebuințat tâte mijlocele permise, "fie de 

dreptul comun, fie de legea sa specială,. pentru a 

ajunge la realizarea creanţelor sale, totuşi ar rezulta 

o pagubă, care neapărat trebuie acoperită din fon- 

dul de rezervă şi din capitalul social, pentru ca ast- 

fel seriositatea şi valrea' reprezentată prin scrisu- 

rile emise de Societate şi primite pe piaţă drept 

monedă să nu fie atinse; | 

«Că, pentru toate. aceste consideraţiuni, apelul fă- 

cut de Societatea Creditului Funciar Urban din Bucu- 

reşti în contra sentinţei No. 479 din 1904 a tribuna- 

lului Ilfov secţia de notariat este fondat şi ca atare 

trebue admis, validându-se poprirea făcută de Credit 

asupra sumei de 5228 lei, depuşi la Casa de depu- 

neri pe numele Societăţei de construcţiuni, condam: 

_ pându-se acea casă săi răspundă Creditului Funciar 

urban din Bucureşti.» n 

Şi. Curtea de Apel secţia III-a din Bucureşti, prin
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decisiunea sa cu No. 229 din 19 Octombre 19034), a 

stabilit, de asemenea, -că: «<disposiţiunile art. 18% 

Cod. Civ., constituind o derogaţiune: de la dreptul 

comun, după care întreaga avere a debitorului este 

gagiul creditorilor .săi (art. 1718 Cod. Civ.), art. 1828 

trebuie interpretat, într'un mod restrictiv, excepțiu- 

nile fiind de strictă interpretare; or, art. 1828 Cod. 

Civ. definde creditorului ipotecar de a urmări altă 

avere imobiliară de cât cea ipotecată, nu qice nimic 

de averea imobiliară şi, prin urmare, ea rămâne ga- 

giul creditorului ipotecar, . pentru că cel care a Juat 

o siguranţă mai mult, nu pâte fi privat de beneficiul 

dreptului comun.» | A 

Dacă Societatea Creditului funciar, nici din secues- 

trarea imobilului ipotecat, nici din urmărirea altor 

bunuri mobile ale debitorului săă, nu pâte să do- 

hândâscă achitarea anuităţilor sale, silită este să re- 

curgă la vindarea imobilului, care este măsura extremă. 

Cum observa marele Mihail Cogălniceanu, în Adu- 

narea Deputaţilor la discuţiunea proectului de lege 

pentru înfiinţarea Creditului Funciar, proprietarii nu 

se asociază ca să vindă. proprietăţile lor ci ca să le 

scape tocmai de asemenea nenorociri. 

Şi neuitatul Vasile Boerescu, care a luptat cu atâta 

energie ca să triumfe ideea fondărei Creditului Fun: 

ciar de către proprietarii români, recunoscea că mij- 

locul d'a incasa anuităţile trebuia să fie secuestrarea, 

iar nu vindarea, «fiind-că interesul Societăţii este nu 

să 'vingă ci să'şi primescă anuitatea. Numai ca mă- 

sură extremă, la care se recurge forte rar, se vinde 

proprietatea. Societatea are interes economic ca să-şi 

aibă anuităţile. Statistica din Germania şi din Franţa 

ne probeză acâsla». ; 

*) Acestă decisiune este publicată In diarul «Dreptul» No. îi 

din 1905. „ i a
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..«Pe de altă parte, fiţi siguri, dicea Vasile Boerescu, 

că îndată ce secuestrul va fi.serios, nu vom vedea 

vindările, nici urmările de care se temea „d: Ko- 

gălniceanus. 
Avea dreptate mult regretatul Vasile Boerescu. 

Urmărirea seri6să a veniturilor moșiilor, impuţineză 

numărul vinqărilor lor. 
- Când administraţia Creditalui Fanciar s'a hotărât 

să ia măsuri energice pentru încasarea anuităţilor, 

din veniturile moşielor, de la : proprietarii :recalci- 

tranți sai neprevădători, s'au. făcut 1 mai i puţine vin- 

dări de moşii 
In privinţa acesta găsim date forte instructive in 

bilanţul Societăţei pe anul 1904, care ne arată că:.nu 

mărul proprietăţilor urmărite în vederea unei vindări 

judiciare care, la 1900,. era de 199 cu o întindere de 

275,571 hectare,. o datorie de 28.972.915 lei şi rămă- 

şiţe de 5.659.457 lei, s'a redus în 1904 la 43 moşii 

cu o întindere de 48.294 hectare ; „şi o rămăşiţă de 

1.703.863. lei. 
„Dar, ori-cât de riguresă ar At urmărirea veniturilor 

moşiei şia celor-lalte bunuri mobile ale debitorului, 

se pâte întâmpla ca Societatea, numai prin aseme- 

nea măsuri, să nu pâtă obţine achitarea.ei de anui- 

tăţile datorite în capete şi dobândi : şi de cheltuelile 

făcute ; atunci,: nu îi mai rămâne de' cât'să ia-mă- 

sura extremă, să ceară: vindarea imobilului cu for- 

mele speciale: dictate de legea sa constitutivă. 

Vom examina, dar, cum este. organisată vingarea 

de legea Creditului Funciar. : 

î: $ 9. 'Expropiaţiunea și vindarea” 

Leyea Creditului Funciar are o procedură specială 

pentru vindarea. imobilelor. ipotecate Societăților de 

Credit Funciar.
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Legiuitorul, pentru a garanta acestor societăţi în- 

casarea sigură a creanţelor lor ipotecare, a derogat 

de la regulele de procedură civilă şi a creat regule 

de vindare mai ocrotitâre pentru interesele lor. 

Pusă în legea Creditului Funciar sub titlul al VI-lea 

«despre privilegiile acordate societății pentru împlinirea 

împrumuturilor», vindarea constitue, ca şi secuestra- 

rea, un adevărat privilegiu care nu se pâte nesocoli, 

fără a se viola legea şi drepturile Creditului Funciar. 

Cu t6te acestea, s'aii găsit tribunale cari, sub pre- 

textul că pentru tâte câte nu se prevăd în procedura 

specială a legii Creditului Funciar trebue a se recurge 

la dreptul comun, ai înlăturat procedura de vindare 

aşa, cum este stabilită de legea Creditului Funciar şi ai 

înlocuit'o cu procedura din Codul de procedură civilă. 

Aşa tribunalul Dolj secţia comercială şi de nola- 

riat, prin sentinţa sa din 10 Septembre 1899 a aminat 

vindarea cerută de Creditul Funciar, pe motiv că nu 

p6te pronunţa conexarea ei cu urmărirea unui alt 

creditor asupra aceluiaşi imobil, nefiind îndeplinită 

procedură în acâstă din urmă urmărire. 1) 

Tribunalul de Romanați prin sentinţa sa No. 3.162 

din 1900 a amânat vindarea cerută de Creditul Fun- 

ciar, pentru lipsă de concurenţi *). | 

Aceste hotăriri, însă, aii fost reformate. 

“Tribunalul de 'Dorohoiă a mers şi mai departe; 

prin jurnalul săi cu No. 59251 de la 20 Noembre 1901, 

a decis că art. 740 din procedura civilă revisuită 2 

desfiinţat tâte disposiţiunile din legea Creditului Fun- 

_ciar, contrarii disposiţiunilor din legea de procedură 

civilă. | 

Acest jurnal, însă, a fost sfărâmat, după apelul 

1) A se vedea critica acestei hotăriri în partea a patra a acestel 

lucrări sub titlul: «Tribunalul județului Dolj | 
2: A se vedea critica acestei hotăriri în partea a patra a acestei 

lucrări sub titlul: Tribunalul de Romanați».
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Societăţii, de Curtea de Apel din Iaşi secţia II prin 

decisiunea sa cu No. 3, din 4 Ianuarie 19u9, pe ur- 

mătârele considerante : a 

“ «Având în vedere că Societatea Creditului s'a în- 

ființat in baza unei legi cu anume statute, care fac 

parte integrantă - din legea ei organică şi prin care 

i se acordă anumite privilegii şi drepturi pe baza 

cărora funcţioneză, statute care nai putut fi modi- 

ficate saii desființate printrun articol transitoriu 

dintro lege generală, mai ales când legiuitorul n'a 

avut a se ocupa de o asemenea lege specială. 

«Având în vedere că disposiţiunea cuprinsă în art. 

740 pr. civ. nu pâte să se refere la legea specială a 

Creditului, resultă chiar .din ultimul alincat al art. 

496 pr. c., care declară că cin cazurile în care legi - 

speciale înlocuese comandamentul prin somaţiuni 

sati notificaţiuni pentru punerea în vindare a imobi- 

lelor, etc., aliniat, care recundşte existența legei 

speciale în care se cuprind disposiţiuni contrare pro- 

cedurei: noui ; legea Creditului enumeră formalităţile 

ce trebuesc indeplinite pentru vindări, art. 63 şi art. 

G4 spun că nu se pâte face nici o contestaţie la 

vindare de către debitori, ar urma, atunci, ca tote 

aceste disposiţiuni să fie abrogate de art. 740 pr., 

ceia ce nu este admisibil, căci prin acesta s'ar mic- 

şora drepturile ce i sa acordat de legiuitor Credi- 

tului prin legea sa fundamentală. i 

«Că, afară de acesta, dovadă că legiuitorul 'n'a în- 

teles să desființeze prin art. 740 pr. vre-una din dis- 

 posiţiunile: cuprinse în legea Creditului care este 

specială, resultă învederat chiar din desbaterile care 

ati avut loc în Senat cu votarea art. 523 pr. care 

zice: că dacă sunt mai mulți creditori urmăritori 

asupra aceluiaş imobil, t6te urmăririle să întrunesc, 

cu care ocasiune s'a ridicat cestiunea care lege va 

avea precădere, legea comună saii legea specială a
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Credilului, când între creditorii urmăritori este şi 

Creditul; la acestă cestiune d. Ministru de Justiţie 

a răspuns: precăderea o are legea Creditului, cu alte 

cuvinte, de câte ori se face vre-o urmărire de cre 

ditori particulari şi in. acelaş timp imobilul se urmă- 

reşte şi. de Credit, se va aplica legea specială a Cre- 

ditului ; deci, urmărirea se face sai în baza dreptului 

comun saii în baza altei. legi speciale care prevede 

“moduri deosebite de esecuțiune, precum sunt şi legile 

fiscale. 

«Având în vedere că din cele ce preced resultă 

cu evidenţă că legiuitorul. n'a. înţeles de loc ca prin 

art. 740 Pr. civ. care cuprinde disposiţiuni transi- 

torii să abroge legi speciale,. cum sunt legile Credi- 

tului sai legile tiscale, care n'a format obiectul dis- 

cuţiunei. | 

Pentru aceste considerante,. atât de fundate în 

drept, Curtea a reformat citatul jurnal al Trib. de 

Dorohoi. 
Prin modificările aduse la 1903 legii şi statu- 

telor Creditului Funciar, vom vedea că s'a fixat mai 

bine linia despărlitâre dintre procedura specială 

de vindare a legii Creditului Funciar şi aceaa 

dreptului comun; şi, instanţele nostre judecătoreşii 

nu le :mai pot amesteca. pe amândouă şia ne- 

socoti, ast fel, privilegiul. Societăţii în materie de 

vinqare. | 
Vom cerceta acuma dacă Societatea Creditului Fun- 

ciar pâte urmări vindarea imobilului numai peniru 

neplata anuităţilor la timp. sai sunt şi alte casuri 

cari autorisă vindarea. 
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A 

Casurile de vîndare 

Art. 60 din legea Creditului Funciar dispune că, 

în cas de neplată a unei anuităţi şi ori de câte ori 

pentru o causă prevădută in lege şi în statute, ca- 

pitalul integral devine exigibil, Societatea va putea ur- 

mâri vindarea imobilului ipotecat. Si 

Ast-fel fiind, ori de câte ori capitalul integral de 

vine exigibil, Societatea este în drept a urmări vin- 

Qarea imobilului ipotecat. Vom mai! enumera, pe 

"scurt, causele de exigibilitate a datoriei înainte de 

termen, de şi le-am mai arătat o dată. a 

"Afară de acelea prevădute de codul comercial şi. 

de codul civil, mai sunt şi alte cause speciale, cari 

sunt înscrise în legea şi statutele Creditului Funciar, 

sat. cari resultă din contractul de împrumuiare. 

Causele de exigibilitate a datoriei, prevădute de le- 

gea şi statutele Creditului Funciar, sunt următârele: 

4) Neplata unui semestru, după: o lună de la pu- 

nerea în întârdiere (articolul 37 din lege şi 87 din 

statute). | i 

2) Nedenunţarea din partea imprumutatului socie- 

tăţei, în termen de o lună, a înstreinărilor totale sai 

parţiale ce va fi făcut, a deterioraţiunilor ce imobi- 

Jul ipotecat a putut să sufere, şi a tuturor faptelor 

de natură a micşora val6rea gagiului, saii a atinge“ 

dreptul s&ă de proprietate. (Art. 41 şi 42 din lege 

şi 90 şi 9l din statute). | 

3) Când la facerea contractului, îimpraumutatul va 

fi ascuns 'sarcinele cari ar fi asupra proprietăţei şi 

cari ar putea vătăma drepturile Societăţei, fie causa 

de preferinţă, de resoluţiuni sati de rescisiuni pro- 

venina de la dânsul. (Articolul 40 din lege şi 89 din 

statute)
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Aceste cause de exigibilitate a datoriei sunt înse- 

rate şi în contractul .de împrumutare, în care Socie- 

tatea mai prevede şi pe acelea resultând din drep- 

tul comun şi mai impune proprietarilor Şi următd- 

rele condițiuni: 
1) Imprumutaţii sunt datori să se folosâscă de 

bunurile ipotecate, ca buni părinţi de familie şi s să 

le menţie în bună stare după natura lor. 

9) Li se interdice dreptul de a face ceva, care să 

pâtă altera val6rea gagiului. | 
3) Nu pot să stabilescă pe imobilele ipotecate nici 

un privilegii în profitul: constructorilor, intrepringe- 

torilor şi lucrătorilor. 
4) Sunt datori, într'un termen dat, să aducă la 

îndeplinire pe faţa pământului hotărnicia moşiei, în 

cas când ea nu se află adusă la îndeplinire în mo- 

mentul contractărei împrumutului. 

T6te acestea sunt cerute sub pedepsă de esigihi- 

litate a întregei datorii. | 
In t6te casurile de exigibilitate a capitalului inte- 

gral, Societatea are dreptul să ceră vindarea imo- 

bilului ipotecat. 

Procedura vindării imobilului ipotecat stabilită de 

legea Creditului Funciar român, diferă cu totul de 

acea prevădută în decretul din 1852 înfiinţător al 

Creditului Funciar din Franţa; de aceea, pentru in- 

terpretarea procedurei de urmărire a imobilului ipo- 

tecat regulată de legea Creditului Funciar romăn, 

nu se pote recurge nici la doctrina, nici la juris- 

prudenţa francesă. 
Pentru a arăta deosebirea ce există intre decretul 

din Franţa şi legea Creditului Funciar român, in 

privinţa procedurii de urmărire şi vindare & unul 

imobil ipotecat la Creditul Funciar, n'avem de cât 

să facem 0 comparaţiune între art. 32 din decretul 

de la 1852 şi art. 60 ain legea Creditului Fanciar:
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Art. 32.din decret: 

a S"il y a contestation, îl est 
stalud par le tribunal de la Si- 
iuation des biens, comme en ma- 

Art. 60 din legea Creditului 
Funciar: 

"« Nici o oposițiune nu este 
primită contra acestei urmă- 

.riris. 

tigre sommaire. 
«Le jugement n'est pas sus- 

ceptible d'appels. | 

După art. 82 din decret, dar, se pâte face contes- 

taţiuni la urmărire, şi aceste contestaţiuni sunt de- 

ferite judecăţei tribunalului ordinar. 

După art. 60 alin. 2 din legea Creditului Funciar, 

debitorul nu pâte face nici o oposiţiune contra urmă- 

rirei cerută de Credit, pentru ori-ce. cause cari pro- 

duc exigibilitatea capitalului integral. 

Dacă se judecă acestă disposiţiune a art. 60 în 

mod isolat, fără să se aibă în vedere şi alte articole. 

din lege cari îi lămuresc adevăratul înţeles, se pare 

monstruos ca legiuitorul să. nu permită debitorului 

nici o oposiţiune contra urmărirei imobilului său | 

de către Societate. 
Dacă, insă, se combină disposiţiunea alin. 2 a) 

art. 60 cu prescripţiunile art. 75 şi 83 din legea 

Creditului Funciar, se explică. lesne că acea dispo- 

sițiune nu este de “cât o consacrare a principiului 

stabilit. de legiuitor, în citatele articole, că numai ar- 

pitrii sunt competenţi a judeca neînțelegerile de ori- . 

ce: natură dintre societari, cu Societatea Creditului 

Funciar. 
Legiuitorul. n'a înţeles să, “ lipsescă pe debitor de 

_ori-ce mijloc de oposiţiune contra urmărirei imobi- 

lului s&i de către Societate, ci a statuat, numai, că 

el nu pâte ridica nici o oposiţiune contra urnmiărirei 

la 'Tribunal, de 6re-ce Tribunalele nu sunt compe- 

tente a resolva contestaţiunile dintre societari şi So- 

cietatea Creditului Funciar. 

Dacă societarul are de ridicat vre-o contestaţiune 

asupra faptelor cari. au motivat. exigibilitatea între-
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gei datorii şi ati provocat urmărirea imobilului de 

către Societate, el -are dreptul să facă ori-ce con- 

testaţiune, dar n'o pâte: îndrepta de cât la tribuna- 

lul arbitral, potrivit art. 75 şi 83 din legea Creditu- 

lui Funciar 
De va obţine de la arbitrii o hotărire prin care 

să se stabilescă că nu există causă de exigibilitate 

a întregei datorii şi prin urmare nu este cas a se 

urmări imobilul, cu acea hotărire - arbitrală defini. 

tivă şi executorie societarul va putea impedica vin- 

qarea imobilului urmărit de către Societate. 

“In ce priveşte: pe terţii, incontestabil este că nici 

lor nu le este închisă ori ce cale - pentru a reclama 

contra unei urmăriri imobiliare cerută de Credit, în 

dauna drepturilor lor. 
Daca ei ar avea interes să împedice acea urmă- 

rire, fie pentru că ipoteca, pe baza căreia urmăreşte 

_ Creditul, ar fi răi: constituită şi izbilă de. nulilate, 

fie că bunul urmărit le-ar aparţine lor, ei pot ridica 

pretenţiunile lor în justiţie; dar, nu dinaintea Tribu- 

nalului urmăritor,. pe cale de contestaţie, ci prin ac- 

țiune principală contra Societăţei, la Tribunalul do- 

miciliului ei. 

Acest principii este consacrat de legea Creditului 

Funciar prin disposiţiunea prevădută în alineatul al 

3-lea al articolului săă 70, după care ori ce recla- 

maţiune contra Societăţii se adresează la Tribunalul 

domiciliului ei, neputându-se impedica efectele vin- 

dării dinaintea Tribunalului urmăritor. | 
Terţii ar avea tot timpul până la diua vinqării să 

obţie hotăriri, pe cale principală, cari le ar da drep- 

tul să oprească vindarea ; şi, în adevăr, vingările, 

după cererea Creditului Funciar, nu se fac în pripă; 

pentru a ajunge la diua - vindării îi: trebue Creditu- 

lui Funciar doi ani, aprâpe. 
Legiuitorul, după cum arătarăm, n'a voit ca terţii
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„să fie lipsiţi de justiţie; ceea ce ela voit, în: mod 
„excepţional, prin legea Creditului Funciar, a fost ca 
vîndarea unui imobil cerută de Creditul Funciar, 
după atâtea îndelungi formalităţi şi termene, să nu 
fie turburală prin contestaţiune sati oposiţiune, di- 
naintea Tribunalului urmăritor. 

* 

B 

Formalităţile vindării 

Inainte de a enumera formalităţile cerute de legea 

Creditului Funciar pentru ca Societăţile de Credit 
Funciar să pâtă vinde imobilele ipotecate lor, avem 
să observăm că nici una din aceste formalităţi nu 

este prescrisă sub pedeapsă de nulitate. 
Legea de procedură civilă prin articolul, săi 512. 

dispune că: atoate formalităţile arătate la articolele 
sele 503, 504, 506, 507, 508, în ceea ce priveşte nu- 
mai publicaţiunea prin Monitorul Oficial, până la 5il 
iaclusiv, vor îi observate sub pedâpsă de nulitate a 

urmărirei, afară: numai de greşelile parţiali. în .des.- : 

crierea bunurilor urmărite.» Se scie care este urma- 

rea acestei: dispoziţiuni: ea impune judecătorului 

d'a pronunţa nulitatea propusă, chiar când călcarea 
legii n'ar aduce vre un prejudiţiă simţitor părți in- 
teresate. 

O asemenea. disposiţiune nu se. găseşte | în legea 
Creditului Funciar ; in nici unul din articolele sale 

nu se spune.:că formalităţile şi termenele cerute de 

articolul .61 şi următoarele sunt prescrise, sub: pe- 

deapsă de nulitate. . 
„Ce se poate deduce din tăcerea legiuitorului în 

această privinţă ? . 

Voit-a. el să nu impue judecătorului: anularea, de 
drept, a urmăririi, în cas de neindeplinirea formali- 

tăţilor şi. termenelor prescrise de el pentru -vindare, - 

25



402 

ci să'i lase facultatea de a decide el pentru ce lipsă 
de formalitate se pronunţă anularea ? 

„ Inţeles-a el, prin tăcerea lui, că judecătorul tre- 
buie a se raporta la disposiţiunile din procedura ci- 
vilă, sau că nefiind prescrise nici o formalitate sai 
termene, sub pedâpsă de nulitate, nu se pâte invoca 
nici o nulitate? . .: 

Să vedem, întâi, cum s'au deslegat aceste cesti- 
uni în Franţa. | 

Louis Donaud este de părere că, faţă cu tăcerea 
legii speciale, trebuie a se referi la legea generală ; 
dar el crede că principiul dreptului comun ce tre- 
buie aplicat, nu stă scris în art. 715 din procedura 
civilă francesă car dispune că formalităţile şi ter- 
menele prev&qute de anumite articole vor fi obser- 
vate sub pedeapsă de nulitate, “ci în articolul 1030 
din codul de procedură civilă care prescrie că «nici 
o notificare sai act de procedură nu va putea fi de- 
clarat nul, dacă .nulitatea nu este formal declarată 
de lege». RE 

«Când legiuitorul. de la 1852, dice el, a găsit ne- 
cesariii să prescrie un termen sati o formalitate sub 
pedeapsă de nulitate a spus'o curat, cum a făcut în - 
articolul 36.» a | 

Plecând de la acest principiiă, el găseşte că tre- 
bue pronunţată nulitatea comandamentului, dacă 
prescripţiunea art. 673 din procedura civilă n'a fost 
observată, acea a procedurei de: supralicitare, dacă 
supra-licitatorul nu s'a conformat articolului 709 $1 
şi 3, tot din pr. civ., pentru că decretul din 1839, - 
trimite la acele articole şi sunt vizate de art. 715 
din procedura civilă; dar, în ce priveşte caietul de 
sarcini, afiptele, comunicarea lor, etc., şi termenele în 
care aceste formalităţi cată să fie indeplinite, el crede 

„că trebue lăsat judecătorilor grija de a recunâsce 
dacă procedura, aşa cum s'a făcut, coprinde ele-
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mentele esenţiale ale unei proceduri de urmărire imo- 
biliară 1). | 

Josseau şi majoritatea autorilor obiect&ză, însă, că : 
anu se pâle înţelege ca, în lipsă de o sancţiune, 

6te actele esenţiale, precum comandamentul, caetul 

-de sarcini,. afiptele, inserţiunile, să pâtă fi, după ca- 

priciul urmăritorului, ciuntite sai suprimate, sai 

-că acesta să p6tă modifica, după placul lui, termenile 
pe cari legea le-a socotit necesare». 

La acâstă obiecţiune Louis Donaud răspunde « că : 
«nu este de loc vorba dea lăsa procedura la capri- 

ciul Creditului Funciar. Din neprescrierea sub pe- 
dâpsă de nulitate a unei formalităţi saă unui termen 
de procedură, nu urmează că legea este lipsită de 

sancţiune, ci numai că sancţiunea este facultativă, în 
loc d'a fi obligatorie.» 

Ori-care, insă, ar fi soluţiunea cea mai bună, dată în 
Franța acestor cestiuni, noi n'o putem adopta pentru 

-a hotări că tot astfel urmează a fi şi faţă de legea 

'Creditului nostru Funciar. Există insemnate deosebiri, 

cum am mai spus, între decretul de la 1852 pentru 
constituirea Creditului Funciar în Franţa ăi legea 
-Creditului nostru Funciar. 

Chiar în articolele copiate în legea noastră după 
decretul de la 1852 s'aă şters cuvintele : sub pedepsă 
-de nulitate», cari există în textul acelor articole din 
«decretul de la 1852. 

Aşa, ca să dăm un exemplu, în articolul 36 din 
-disul decret, după care am copiat noi-primul aliniat 
al art.. 65 privitor la depunerea caetului de sarcini, 
după ce se arată în ce termen şi cum trebue depus 
acel caet la Tribunal, se spune că acâsta se va face 

«sub ped&psă de nulitate». 

  

1) Les priviloges du Credit foncier et les droits des tiers, 

Dag. 140, 14. 
:
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In articolul nostru 65 aceste din urmă cuvinte nu 
“Sau reprodus. 

Apoi în articolele sale 37, relativ la transcrierea 
comandamentului şi art. 40, care regulâză suprali: 
citarea, decretul de la :1852'trimite-la anumite ar- 
ticole din procedura civilă, ale căror dispoziţiuni, 
prescrise sub pedâpsă de "nulitate, cată să fie inde- 
plinite. d E 

Mai adăogăm că în decretul de la :1852, cum 
am mai arătat, se admite oposiţiuni cont'a vindă- 
rii şi formalităţilor ei, dispunându-se numai că ele 
au să fie judecate în mod sumar şi fără” drept 
de apel. 

In legea Creditului nostru Funciar nu se cere inde- 
plinirea altor formalități decât a acelora prescrise de 
ea ; şi nu se adniite nici o oposiţiune nici la vin- 
dare nici la formalităţile vindării. 

Faţă, dar, cu aceste deosebiri dintre legea Credi- 
tului Funciar Şi decretul dela 1852 din Franța, nu 
putem să hotărâm decât'că: dacă legiuitorul nostru 
n'a prescris, sub pedâpsă de nulitate, indeplinirea 
termenelor şi formalităţilor cerute de el pentru vin- 
darea imobilelor, şi n'a :permis nici' o oposiţiune 
contra lor, acâsta a făcut-o pentru că a voit, în in- 
teresul societăţitor de Credit Funciar, să simplifice 
procedura, suprimând ori-ce pedici le-ar fi putut opri 
d'a încasa în scurt timp creanţele lor.. 
După cum observă cu multă dreptate Louis Do 

naud, “procedura ordinară de: urmărire imobiliară 
a fost organizată dintr'un spirit de neincredere în 
urmăritor ; această neincredere mare cuvint de a 
fi faţă de societăţile de Credit Funciar obligate, in 
interesul lor, d'a nu urmări decât în ultimâ extre- 
mitate şi a face să vie la vinqare cât mai mulţi con- 

"curenţi. . . E 
Inalta n6stră Curte de Casaţie, secţia II prin deci-
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siunea sa cu No. 63 din 192 Februarie. 1902 1), recu- 
n6sce că legea Creditului Funciar, în materie de ur- 
mărire silită a imobilelor,. nu prevede nici o nulitate 

pentru neindeplinirea vre-uneia din formalităţile ce 

prescrie pentru -punerea în vindare ; că, înaintea tri- 
bunalului urmăritor, nici o oposiţiune nu se pote 

primi contra afiptelor. şi publicaţiunilor ; găseşte, 
insă, că din tâte acestea nu resullă că legiuitorul a 

voit să consfinţ&scă chiar şi. o vingare care sar 

- efectua cu călcarea tutulor formelor esenţiale cerute 

de dreptul comun, în vederea principiului de ordine 

socială că un proprietar să nu fie expropiat de imo- 

bilul săi fără observarea unor anume garanţii pre- 

scrise ; şi, prin urmare, rămâne ca Curtea de Casa- 

ție să hotărască cari.sunt formalităţile substanţiale 

a căror neindeplinire atrage nulitatea»... 

“Trecem acuma. la. examinarea formalitățitor. ce 

trebue să indeplinâscă Societatea Creditului Funciar 

pentru a obţine -vindarea unui imobi! ipotecat. ei. , 

a , 

Somaţiunile 

| [o MA 

Am arătat casurile în cari datoria devine exigibilă 

şi Creditul Funciar are Areptul să ceră vindarea imo- 

bilului. 

Unul din aceste ' casuri. este şi cel " prevădui de 

“art. 37 din legea Creditului Funciar care dispune că: 

«Ori ce: semestru. neplătit la scadenţă | dă drept de a 

se cere cu stăruință plata întregei datorii, după o 

lună de'la punerea în Intârdiere: » 

') Acâstă decisiune este publicată în: “ziarul Dreptul, No. 1 

din 4902.
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“Pentru ca Societatea, dar, să facă a fi exigibilă în- 
trega datorie pentru neplata anuităţei şi să aibă dreptul 
a cere vindarea imobilului, pentru acest cas, trebuie 
să tacă, mai întâiă, debitorului o somaţie de punere 
în întârdiere +) pentru plata anuităţei. | 

Dacă a trecut o lună de la primirea acelei soma- 
țiuni de către debitor şi acesta nu s'a conformat ei, 
alunci întrega creanță devine exigibile şi Creditub 
Funciar este în drept a cere vindarea imobilului. | 
Pentru a ajunge la vindarea imobilului art. 6! din: 
legea Creditului Funciar cere ca Societatea să inde- 
plinescă următdrele formalităţi : 

a) Va face debitorului o primă somaţiune de ur- 
mărire, prin care îi va cere a plăti capitalul integral şi 
tote anuităţile întârdiate cu procente şi cheltueli.*y 

Indată după notificarea acestei prime somaţiuni, 
Societatea va putea cere tribunalului situaţiunei imo- 

- bilului transcrierea ei în registru pentru trecerea co- 
mandamentelor. | | 

Din momentul transcriere primei somaţiuni, imo- 
bilul este isbit de indisponibilitate şi ori cari ar fi 
transcripţiunile ce ar urma transcrierei, ele nu vor 
fi oposabile Societăţei şi urmărirea se va continua. 
tot în persona debitorului anterior transcrierei. 

b] Dacă debitorul, în termen de şese luni de Ia. 
primirea primei somaţiuni de urmărire, nu s'a con- 
format ei, se va face o a doua somaţiune de urmă- 
rire, prin care i se va cere întreg capitalul datorit, 
cum şi tote anuităţile intârdiate cu procente şi chel- 
tueli, în suma la care tâte acestea se vor ridica în 
momentul facere! acestei a doua somaţiuni. 3) 

  

1) A se vedea în partea a treia a acestel, lucrări formularul: asomaţiune de punere în întârdiere.. i 1) A se vedea în partea a treia a acestei lucrări formularul : «Intâia somaţie de vîndare». | 
3) A se vedea în partea a treia a aceste! lucrări” formularul : «A doua somaţie de vîndare».
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Inalta Curte de Casaţie secţia ÎI prin decisiunea 

sa cu No. 301 din 3 Iulie 1902 şi acea cu No. 420 

din 14 Decembre 1903 a decis că: - | 

«Termenul de şease luni, dintre cele două soma- 

ţiuni prevăqute de art. 61, trebue să se înţeleagă în 

sensul că cea dea doua somaţiune să nu se facă de 

cât după expirarea a şease luni de la notificarea ce- 

lei d'intâiă, aşa: că acest termen nu pote fi scurtat, 

după principiul inscris în art, 732 pr..civilă. Prin 

urmare, daca cea d'a doua somaţiune sa făcut după 

trecerea acelui termen, aceasta este în interesul de- 

bitorului şi în conformitate cu voinţa legii fără ca 

art 61 să fie violat. . 

Ce sunt cele două somaţiuni de urmărire cerute 

de art. 61 din legea Creditului Funciar ? Se pot ele 

asemenea în totul cu comandamentul prevădut de 

codicele de procedură civilă ?. | 

Ca să arătăm deosebirile ce. există între somaţiu- 

nile de urmărire din legea Creditului Funciar şi co- 

mandamentul din codicele de procedură civilă, vom 

face o comparaţiune între aceste acte. | 

10 Comandamentul este'un actjudecătoresc de ur- 

mărire, fără de.care nu se pâte face vindarea unui 

anumit imobil. | | 

..  Somaţiile sunt acte exira judiciare, fără de cari So- 

cietatea nu pâte cere vindarea imobilului ipotecat ei. 

90 Comandamentul se subserie de creditor şi de 

agentul judecătoresc şi printr'iinsul, în nuniele auto- 

rităţii publice şi pe baza 'unel. hotăriri judecătoreşti 

saii unui titlu executorii, reprodus întocmai în copie, 

se someză debitorul a plăti, avizându-se că, în cas 

contrariă, i se va urmări un anumit imobil. 

Somaţiunile de urmărire sunt acte numai ale Socie- 

tăţii Creditului Funciar, subscrise de represintantele
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sei şi, numai, se înaintează prin portărei debitorului ei. Societatea printr'insele somâză pe debitor în nu- mele ei să-i plătescă sumele datorite fără să fie ne- voilă nici a'i comunica titlul s6ă nici a-l investi cu formula esecutorie.. Ea 
Inalta Curte de Casaţie secţia II prin decisiunea sa cu No. 114 din 92 Martie 1902 1), pronunțată după diverginţă a hotărit că, pentru esecutarea contracte- lor de împrumut ale Societăților de Credit: Funciar nu este necesară investirea acelor contracte cu for- mula esecutoriă, de 6 e-ce art. Gl din legea Credi- tului Funciar prevede că pentru a ajunge la vindarea imobilului ipotecat, Societatea trebuie să presinte tribunalului nu contractul de împrumul cu titlu ese- cutoriă ci chitanţele pentru notificarea somaţiunilor de plată făcute debitorului; şi, dacă acesta n'a efec luat plata, tribunalul este dator a. pune imobilul în vindare, jurnalul s&ă ținând loc de formulă esecuto- riă. In acelaşi sens decisiunea . aceleaşi secțiuni cu No. 405 din 20 Octombre 1904). 

+80 Comandamentul, fiind: un act de procedură este supus legii timbrului. i Somaţiunile, fiind “acte: ale Societăţii Creditului. - Fanciar, sunt scutite de timbru, ca ori ce acte ale ei, potrivit art. 90 din legea Creditului Funciar. Aşa a hotărât Inalta Curte de Casaţie, secţia II prin de- cisiunile sale cu No. 170 din 15 Maiă 1902 şi 193: din 27 Maii 1902. -. i | In ce priveşte transcripţiunea şi "somațiunile de urmărire ale Creditului Funciar ca şi comanda- mentul din codicele de procedură civilă, trebue să se treacă în registrul special, pentru ca cel d'al trei- lea să p6lă avea cunoscinţă că imobilul s'a pus în 

  

1) Această decisiune a fosţ criticată de d. Stanislas Cihoski. A se vedea la partea a patra a acestei lucrări răspunsul nostru întitulat : Inalta Curte de Casaţie română şi d. Stanislas Cihoski,
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urmărire şi, prin urmare, el este isbit de indispo- 
nibilitate. | 

UI 

"Cui se notifică somaţiunile? Articolul 61 din legea 
Creditului Funciar, în al şeaselea alineat al s&ă, pre- 

„scrie că cele două somaţiuni de urmărire se vor no- 
tifica debitorului. - 
„Dacă debitorul este un: minor sai intergis soma- 
țiunile se vor adresa tutorilor. 

Inalta Curte de Casaţie, secţia II, prin decisiunea 
"sa cu No. 506 din 95 Noembre 1902 a stabilit că: 

«Comunicarea somaţiei făcută unei pers6ne, care 
„are calitatea de debitor şi de tutor legal al unor de- 

bitori minori, trebuie să se facă în ambele aceste. 
calităţi ; căci, comunicarea făcută numai personal nu 

pote fi considerată valabilă şi pentru minori, întru cât 
o comunicare nu s'a făcut tutoralui in acestă calitate. 

Prin decisiuneă sa cu No. 127 din 18 Martie 1903 
a hotărit, de asemenea,.că <atunci când se constată 

că împrumutul la Credit a fost contractat de cine-va 
personal şi ca tutore, somaţiile de urmărire trebuesc . 
să fie făcute nu numai pe numele moștenitorilor, al 
căror tutore este debitorul, dar şi personal acestuia; 

căci, alt-fel, nu se pâte qice că debitorul, care s'a 
Impramutat personal, a fost somat conform art. Gl 
din legea Creditului. Acest: motiv pote fi invocat - 
d'a dreptul în ' Casaţie, de 6re-ce, pe deo parte 
ari. 64 din legea Creditului opreşte facerea ori-cărei 
contestaţii la tribunal, iar, pe dealta, somaţiile, cari 

inlocuese comandamentul din dreptul comun, con- 

stituesc o formalitate esenţială a cărei. neindeplinire 

atrage nulitatea vingerii. 1)» 
O —_— 

- 

1) Aceste decisiun! le-am luat din importanta lucrare a d-lut 
George 'F. Ionescu, ajutor de grefier la Inalta Curte de Casaţie 

- Întitulată: « Ezecutarea silită asupra bunurilor nemişcătăre etc.», | 
din care am 'reprodus mai multe: decisiuni ale Inaltei n6stre 
Curți.
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Dar când se urmăreşte un imobil al unul minor, 
interdis sai pus sub consilii judiciar, somaţiile de 
urmărire trebuie comunicate şi procurorului? 

Inalta n6stră Curte de Casaţie prin decisiunea sa 
cu No. 310 qin 15 Septembrie 1905 a hotărit că:la. 
urmăririle făcute, după cererea Societăţei Creditului 
Funciar, trebuind a se procede, „conform legei sale 
speciale, fără .a se putea aplica disposiţiuni din pro- 
cedura civilă ; şi, întrn cât, nicăeri, în legea specială 
nu se cere comunicarea somaţiunilor şi procuroru- 
lui când se urmăreşte un imobil al unor minori sait 
interdişi, Societatea nu este ținută a indeplini o ase- 
menea formalitate. 

Tot ast-fel a hotărit şi prin decisiunea sa cu No. 398 
din 1 Noembrie 1905. 4) 

„ «Considerând, qice Inalta Curte în acestă decisiune, 
că după art. 61 din legea Creditului Funciar nu se 
pot aplica Societăţei: Creditului Funciar alte disposi- 
țiuni din procedura civilă, privitore la vinqare, de 
cât cele prevădute de legea sa ; 

«Considerând că între formalităţile pe cari Credi- 
tul trebuie să: le indeplinâscă pentru a ajunge la vin- 
darea imobilului ipotecat, : formalităţi prescrise de 
art. 6l şi urm. din legea sa, nu este şi acea care să 
prevadă că somaţiunile de urmărire trebuesc să fie 
încunoştiințate şi procurorului, când urmărirea se 
face împotriva unui minor, interdis, sai pus sub 
consiliu judiciar, după cum se prevede prin art. 499 
proc. civilă în urmăririle făcute după dreptul comun. 

«Că, prin urmare, tribunalul a făcut o bună apli- 
care a legii când a respins incidentul care face obiec- 
tul acestui motiv de casare.» 

Se pote ca imobilul a cărei urmărire o cere Cre- 
* 

1) Acestă decisiune este publicată în diarul «Dreptul» No. 19 
din 1905, .
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ditul Funciar să fie avere parafernală a unei femei 
măritată, debitâre a Societăltei. 

In asemenea cas somaţiile adresate femeii trebu6sc 

comunicate şi soţului? 
Nu, dice Inalta Curte de Casaţie secţia n, tot prin 

decisiunea.sa cu No. 398 din 1 Noembrie 1905, în- 

temeindu-şi decisiunea sa pe următorele conside- 
rante : | 

«Considerând că, conforma, art. 197 şi 200 codul 

civil, femeia măritată, nu pote sta în judecată, atât 

pentru averea sa dotală cât şi: parafernală, fără au- 

torizaţiunea soţului, şi în caz de refuz a acestuia, 

fără a justiţiei ; 

«Că somaţiunile pe cari Creditul este obligat, con- 

form legei sale, a le face debitorilor, înainte de a 

procede la vinqare, nefiind de cât o simplă încu- 

noştiinţare pentru cererea capitalului datorit, urmeză 

că ele nu trebuesc făcute de cât numai Gatornicului, 

iar nică de cum şi bărbatului, când acest datornie 

ar fi o femeie măritată ; 

«Considerând că, în speţă, se constată că soţii re- 

curentelor ai fost incunoştiinţaţi de vinqare, de 6re-ce 

li s'a notificat şi lor un afipt cu termenul vinderei, 

ast-fel că denşii ai fost puşi în poziţie să dea auto- 

rizare soţielor lor să stea în instanţa de urmărire, 

. respectându-se ast-fel acest principiă din dreptul co- 

mun, care garanteză interesele matrimoniale.» 

Dar daca imobilul a cărui vindere se cere de Cre- 

ditul Funciar va fi dotal, dator va fi Creditul Fun- 

ciar să comunice somaţiunile de urmărire femeiei ca 

imprumu'ată cu ipotecă imobilul săi dotal şi: soțu- 

lui ei ca usufructuar al acelui imobil? 

Inalta Curte de Casaţie a hotărit -că nici în acest 

cas nu trebuie a se comunica şi soţului somaţiile 

de urmărire.
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- Se ridicase dinaintea Inaltei Curți următorul motiv 

de casare: A | 

«Călcarea art. 147 şi urm. 1985, 1243, 1386 codul 

civ. combinate cu art. 496 cod. pr. :civilă şi 61 din - 

legea Creditului Funciar, de 6re-ce trebuia să se fâcă 

somațiune şi soțului atât ca soţ că să asiste pe soţie 

cât şi ca coproprietar usufructuar al averii dotale.e 

Inalta Curte de Casaţie secţia îl, prin decisiunea 

sa cu No 205 din 95 Maii 1905, a respins acest mo- 

tiv, considerând ca: ein cât priveşte lipsa de auto- 

risare a bărbatului de care femeia măritată are ire- 

buinţă, chiar şi într'o instanţă de urmărire, se con- 

stată că soțului s'a comunicat publicaţia vingării şi prin 

- urmare a avut cunoştinţă de: ea, şi, prin acesta sco- 

pul legii s'a îndeplinit; | 
. clar în ce priveşte a doua parte a motivului cănu 

sar fi notificat soţului somaţia şi. publicaţia ca co- 

proprietar” al imobilului, acâsta. este: neintemeială, 

pentru că bărbatul având folosinţa imobilului dotal 

nu pote fi considerat ca coproprietar al imobilului.» 

Daca proprietar al imobilului a cărui vindare se 

cere de Creditul Funciar este un comerciant, cădul 

în faliment, înainte de comunicarea somatiunilor de 

urmărire, acele somaţiuni vor fi adresate sindicului. 

„ Daca se urmăreşte de Societatea Credituiui Fun 

ciar un imobil, ipotecaţ ei de către o obilie de să- 
teni, somaţiunile de urmărire se adres6ză mandata: 

rilor acestei obştii prevăduţi în contractul de îmuru- 

mutare sai celor cari îi vor fi inlocuit, conform 

alineatului a) al articolului 1 din legea din 9 Fe- 

bruarie 1904 pentru modificarea art. 74 şi 51% din 

procedura civilă şi art. 19 din legea pentru autenti- 

ficarea actelor. !). 
Am vădut că art. 61 din legea Creditului Funciar 

1) A se vedea, acâstă lege în partea a doua a acestei - lucrări-
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-cere. ca. cele două somaţiuni de urmărire să se co- 

munice: debitorului; nu spune, însă, dacă, în casul 

când imobilul urmărit se găseşte deținut, în tot sai 
in parte, de o altă persână de cât debitorul, soma- 

țiunile de următire trebuesc făcute şi deținătorului. 

Curtea de Apel din Bucareşti secţia !1, prin deci- 
siunea sa cu No. 22 din 15 Ianuarie 1905 :), a hotă- 
rit că, în casul de mai sus, somaţiunile de urmărire 

trebuesc făcute numai debitorului cunoscut iară nu . 
şi deţinătorului, atât-timp cât nu sa adus la cu- 
noştința- Creditului înstrăinarea imobilului, conform 
art. 4l din legea Creditului Funciar. 

Acâstă decisiune este întemeiată pe considerantele, 
atât de fundate în drept, pe care le reproducem aci: 

«Considerând, qice Curtea de Apel, că cestiunea de-. 
dusă în judecata Curţei,. este acea de a se şti şi ho- 

tără dacă disposiţiunile art. 496 alin. I din proc. . 
"civile, se aplică în urmărirele făcute în virtutea unei 
legi speciale, cum în specie acea a Creditului Fun- 
ciar Urban, atunci când imobilul urmărit se găseşte 
deţinut, în tot sai în parte, de o altă persână decât 

datornicul, şi prin consecinţă somaţiunile prevădute 
de art. 61 din legea Creditului trebuesc făcute nu nu- 
“mai datornicului ci şi deţinătorului; : 

a('onsiderând că prin redacţiunea dată art. 496alin. | 

procedura civilă, cu ocaziunea modificărei vechiului 
„cod de procedură civilă, legiuitorul schimbând ve- 
chiul sistem, după care comandamentul preceda ur- 

mărirea, a prev&dut că urmărirea unui imobil să 

începă pnntr'un comandament şi pentru a îndepărta 
îndoiala ce exista, sub imperiul .vechiului cod de 
procedură, -asupră cestiunei dacă comandanientul 

trebueşte făcut şi dobânditorului în - cas de înstrăi- 

" 1) Acâstă decisiune este publicată In diarul «Dreptul» No..23 
"din 1905, . ,
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nare a introdus în text şi cuvintele: aşi deţinătoru- 
lui de va. fi», aşa că în ceea ce priveşte urmărirea 

imobilelor ipotecate făcută după dreptul comun, co- 
mandamentul trebueşte făcut atât debitorului cât şi 
deţinătorului imobilului de va fi; e 

«Considerând că sus menţionata modificare a art. 49% 
alin. I nu a atins în nimic legile speciale, cum acea 
de urmărire a Statului, a Creditelor Funciare, etc., 

legi cari dintr'un punct de vedere superior de utili- 
tate prevăd formalităţi mai puţine şi termene mai 
scurte de cât sunt prevădute în dreptul comun; că 
modificările dreptului comun. nu pot viza legile spe- 
ciale, atari legi nu se pot modifica de căt tot prin- 
tr'o lege, specială, aşa cum s'a şi făcut prin legea de 
ia 11903 in .ceea ce priveşte Creditul Funciar Rural, 
şi prin legea specială promulgată în diua de 16 Maiă 
1900, trecută sub art. 496 din proc. civilă formând 
astăqi alin. II al acestui text de lege; 

«Considerând că disposiţiunile art. 740 din proce- 
dura civilă, prin care se declară desfiinţate tâte le- 
„gile, decretele şi regulamentele contrarii legei de 

procedură în ființă, nu se referă de cât la vechiul 

“cod de procedură şi la diferitele legi ce privea acea 
procedură, iar nici de cum la legile speciale, cum ar 
fi în casul de faţă acea a Creditului Funciar Urban; 

«Considerând că în legea specială a Creditului nu 

se prevede facerea vre-unui comandament; Că co- 
mandamentul este înlocuit cu o somaţiune de piată 

„Şi alte două somaţiuni de vindare făcute debitorului 

ia anume intervale. prevăqute de art. 61 din legea 
Creditului ; 

: «Considerând că aceste -somaţiuni nu se pot ase- 
măna unui comandament întru cât comandamentul 
este un act judecătoresc, trebuind să satisfacă ceria- 

'țelor art. 497 din. “Proc. civilă, adică să coprindă ti- 

tlul executorii! şi să fie semnat de un agent judecă-
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toresc, neputându-se face de cât în virtutea anui 

titlu executoriă; constituind primul act de execu- 
tare şi ca atare intrerupând prescripţiunea conform 

art.. 1865 aliu. |l codul civil, *pe cât timp somaţiu- 

nile- cerute de art. 61 din legea Creditului sunt acte 

extra judiciare făcute de Credit in scop de a pune 

pe debitor în întârdiere şi, prin repetarea lor la 

termene anume defipte, să constitue pentru Credit 
titlu executor pe temeiul căruia să pâlă cere tribu- 
nalului punerea în vindare a imobilului ipotecat; ele, 

fiind făcute cu mult mai înainte de a se face cerere 
la tribunal de scâterea imobilului în vindare, nu pot 

fi privite ca acte de urmărire şi nici nu produc efec- 
tul de a intrerupe prescripţia ; 

«Considerând că aceste somaţiuni după dispoziţiu- 
nile art. 61 din legea Creditului urmează a se face 

numai debitorului, de oare ce raporturile dintre Cre- 

dit şi proprietarii imobilelor ipotecate sunt. circum= 
scri-e în persoana debitorilor ; 

«Considerând că din intreaga economie a legei Cre- 
ditului reese în mod evident că Societatea nu recu- 
noşte ca debitor al săi de cât pe acela care a con- 
stituit ipoteca, iar când acest debitor. ar transmite 
altora imobilul ipotecat, noul achizitor dacă nu vo- 
eşte a achita întreaga datorie şi voeşte a continua 

plata împrumutului în rate, substituindu-se vechiului 
proprietar, în acest caz Creditul acceptă pe noul 

achisitor ca debitor al său, trece în registre transmi- 
- terea imobilului şi. se operâză o novaţiune de de- 
bitor ; 

«Considerând că în scopul acesta există dispoziţiu- 
nile art. 41 din legea Creditului şi art.. 90 din sta- 
tute, după care .debitorul creditului este dator să 
incunoştiințeze Societăţei în termen maximum de o 

„dană, ori ce înstrăinare ar aduce imobilului ipotecat 
în tot sau în parte, iar în caz contrarii: Societatea
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"e indrituită a cere de la el achitarea imediată a ca- 
pitalului împrumutat ; 

«Considerând că . dispoziţiunile art. 41 din legea 
Creditului şi.a art. 90 din statutele Societăţei con- 

_stituesc o derogare expresă de la dreptul comun, în 

favoarea Societăţei şi, prin urmare, formalitatea înde- 
plinivei somaţiunilor cerute de art. 61 din legea Cre- 

ditului trebue să se facă numai fală cu debitorul săă 
cunoscut, atât timp cât nu i's'a adus la cunoştinţă 

instrăinările făcute ; împrejurarea că actul de trans- 
mitere de proprietate s'a transcris la tribunal no 
pote desființa dispoziţiunile art. 41 din legea Credi- 
tului opozabile atât debitorului principal cât şi celor 
ce sati substituit lut. 

Inalta Curte 'de Casaţie secţia IL prin decisiunea 
sa cu No.:379 din-19 Decembre 1901 a decis că: 
«somaţiunile, cerute de art. 61 din legea Creditului 

Funciar, trebue să fie adresate deţinătorului imobi- 
lului, iar nu fostului proprietar, care încetase de a 
fi proprietar inaintea urmăririi, de oarece nimeni 
nu pote fi judecat fără a fi incunosciinţat». 
„Nu scim speța asupra cărei Inalta Curte a avut să 

se pronunţe ; căci, disa "decisiune AM găsit'o Tesu- 
mată în: «Execuţiunea silită asupra Bunurilor ne- 

mişcătre etc.». adnotată de d. George T. Ionescu 
ajutor de grefier la Inalta Curte. 
 Bănuim că motivul-de casare asupra cărui-a Inalta 
Curte a dat citata decisiune, a fost ridicat de un de- 
ţinător care fusese cunoscut de Creditul Funciar, fie 
că el deţinea imobilul ca cumpărător în virtutea unui 
act de vindare voluntară ce va fi fost comunicat Cre- 
ditului Funciar, fie că imobilul intrase în patrimo- 
niul s&ui ca adjudecător, într'o urmărire silită cerulă 

de alţii şi care, conform art. 96 din statutele Credi- 
tului Panciar a trebuit să fie comunicată Creditului 
Funciar 'de. preşedintele Tribunalului urmăritor.
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In. adevăr. numai în asemenea casuri se..putea 
imputa Creditului lipsa de comunicarea: somaţiei de- 
ținătorului. „: . DI 
- Creditul Funciar nu este obligat, „după. legea sa 
specială, să umble în căutarea deţinătorilor imobilu- 
lui cari - Pai dobândit de la „debitorul ei, în urma 
constituirii ipotecii de către acest din urmă, ca sin- 
Sur proprietar, in favârea Creditului Funciar. Ş 
„“Că nu-are Creditul această obligaţie resultă din 
texte. positive ale legii şi Statutelor. Creditului Fun- 
ciar. Aşa, în cas de înstrăinare; voluntară a imobi- 
luluj, în tot sai în .parte, de către debitor, atât legea 
Creditului Funciar prin art, 4, cât şi statutele prin 
art. 90 impun debitorului obligația d'a .denunţa So- 
cietăţii acele instrăinări, sub pedepsă, în cas. de ne- 
îndeplinirea acestei obligaţiuni, nu: numai de a.cere 
de Ia el plata intregei datorii dar şi o indemnitate 
de 1 la sută a capitalului împrumutat, | Mae 
„În cas de vindare silită a imobilului de către-alţi 
creditori, art. 96 din statute obligă pe preşedintele 
Tribunalului urmăritor. să comunice diua vindării So- 
cietăţii, . pentru ca aceasta să arate situaţiunea în 
care se găseşte Creditul Funciar în raport cu debi- 
torul şi cu imobilul ce se .espropriază. - 

Când, dar, Societatea nu este încunosciințată prin - 
nici, unul din modurile fixate de legea şi statutele ei 
că imobilul a trecut în alte mâini Şi are alt deţină- 
tor de cât debitorul care “-a ipotecat ei acelimobil, 
a-l face o culpă din necomunicarea somaţiunilor de- 
ținătorului necunoscut ei, este a se viola citatele ar- 
ticole din legea şi statntele sale. | 
Daca sunț doui saii mai mulţi împrumutaţi la. So- 

'cietatea Creditului Funciar, printr'un singur contract 
de împrumutare, Inalta Curte de Casaţie, secţia II, 
prin decisiunea sa cu No.. 107 din 93 Fevruarie 1904 
a decis că: aSocietatea Creditului Funciar, având 

21
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dreptul să urmărească pe un singur împrumutat, 
este fără interes motivul întemeiat pe faptul că so- 
maţia trimisă unui-a dintr'inşii ar coprinde o eroare 
la numele debitorului, când se constată că comuni- 

carea este valabilă faţă de cel-Valt debitor.» 
Prin 'decisiunea sa'cu No. 382 din (i Octombre 

1904, aceiaşi secţiune a Inaltei Curți a statuat, de 
asemenea. că creanța Societăţii Creditului Funciar 

este indivisibilă in sensul că plata ei pâte fi cerută, 
chiar in casul când sunt mai mulţi imprumutaţi, 

numai de la 'unul siogur. 

Inalta Curte, prin citatele decisiuni n'a făcut de 
cât să continue jurisprudenţa stabilită deja de dânsa, 
mai dinainte, în'această materie ; incă din anul 1893 
Inalta Curte de Casaţie secţia IL prin decisiunea sa 
cu No. 38, B. 1893 p. 289 a hotărit că: 

-* «Legea şi statutele Creditului Funciar prevădind 
că creanţele, şi, prin urmare, şi ipotecile cari garan- 
tează 'acele creanţe, sunt indivisibile, urmează deaci 
că formalităţile de urmărire făcute în persoana unora 
din codebitorii proprietari ai imobilului ipotecat sunt 

considerate ca bine făcute contra tutulor 'coproprie- 
tarilor. Aşa, dar, dacă unul din 'codebitorii Greditu- 

lui Funciar a cădut în faliment, urmărirea făcută 
pentru întreg imobilul ipotecat, în persâna numai a 
celui-Valt 'coproprietar este valabilă -şi oposabilă şi 
falitului, de şi actele de urmărire 'n'au fost indrep- 

tate şi în pers6na sindicului acestuia». | 
Această secţie a Inaltei Curți, prin decisiunea sa 

cu No. 119 din 19 Iunie 1895, a repetat că: 
«Legea şi statutele Creditului Funciar prevăzând 

că creanțele şi deci şi iipotecele ce-garanteză aceste 

creanţe, sunt indivisibile; urmeză: că formalităţile de 
urmărire făcute în persâna unuia din codebitoril CO- 

proprietari ai imobilului ipotecat, sunt considerate
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-ca bine făcute în contra tuturor coproprietarilor. Aşa 
«dar, chiar dacă unul din aceşti codebitori n'a fost 
“bine citat la urmărire, urmărirea regulat făcută pentru 
întreg imobilul ipotecat în pers6na celor l'alţi. este 
valabilă şi oposabilă şi lui». . ea 

După incetarea din viaţă a debitorului, articolul 6|, 
in penultimul s&ă aliniat, dispune că somaţiunile se 
“Vor începe, sai se vor continua pe numale -moşie- 
mirei, la domiciliul ales prin actul de împrumutare, 
-cu formalităţile cerute de art. 74 din procedura; ci- 
vilă. -. e : i 

Societatea Creditului Funciar nu este ţinută să co- 
“munice moştenitorilor -titlul de creanţă pe baza că- 
Tuia cere urmărirea, de oare-ce, legea sa specială nu 
-cer6 aceasta, cum s'a recunoscut de Inalta: Curte de 
Casaţie secţia II prin decisiunea sa âu No. 445 din 
23 Octombre 1902. II 

AV De 

Arătarăm mat sus că, după art. 61 din legea Cre- 
“ditului Funciar, cele două somaţiuni de urmărire se. 
notifică debitorului şi moştenitorilor săi la domici- 
iul ales prin contractul de îimprumutare ; şi notifi- 
cările se fac, conform art. 74 din procedura civila. 

Vom reproduce în resumat câte-va din decisiunile 
Inaltei Curți de Casaţie privitoare la modul stabilit 

“de dinsa pentru nutificarea somaţiunilor debitorului, 
"la domiciliul ales prin contractul de împrumutare 1). 
“Prin decisiunea sa cu No. 10 din 10'Ianuarie 1901. 

“Inalta :Curte secţia II, a decis că: «Legiuitorul prin 
art. 74 din pr.-civ., pentru a asigura ''iîntr'un mod - 
“eficace dreptul de 'apărare, a regulat modul citări! . 

„părţilor şi, în cas că lipsesc de la domiciliă, a sta- 

  

1) Aceste decisiuni sunt luate din lucrarea d-luţ G.'T. Ionescu. 
„Execuţiunea silită ete.» citată deja. . .: .
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bilit. o gradaţiune între persoanele, în mâna .cărora 

are să se lase -citaţia sai alte acte. de procedură. De 

oare-ce sunt în strinsă legătură cu dreptul. de.apă- 

rare, acele regule sunt de ordine publică şi. au a fi 

observate sub pedeapsă de nulitate, fiind datori agen- 

ţii judecătoreşti să constate în mod clar şi neindoios 

că s'a păstrat gradaţia preserisă. Prin urmare, Trib. 

violează. art. 74 pr. civ., când. consideră . procedura 

îndeplinită, de şi somaţia Creditului a fost primită. 

-de alt-cine-va de cât de acela căruia îi fusese adre- 

sată, fără să se constate printr'un proces-verbal că 

-s'a respectat gradaţia din acest articol.  --..: 

.. Prin: decisiunea sa cu No. 175 din 19 Aprilie 1904 

Inalta Curte secţia Il a decis, de asemenea, că «pro- 

cedura nu este îndeplinită în conformitate cu art. 74 

când agentul judecătoresc. se mărginește a arăta în 

procesul-verbal că somaţia a lăsat'o în primirea unui 

servitor, în lipsa debitorului de la domiciliu, fără să 

constate întrun mod expres că n'a găsit nici o rudă. 

Aceeaşi Inalta Curte secţia II, însă, prin „decisiu- 

_nea sa cu No. 374 din 8 Octombre 1904 a stabilit că: 

--- «Din combinaţia art. 61 -cu art. 64 din legea Cre- 

ditului Funciar resultă că scopul legii este ca debi- 

torul să nu fie urmărit fără o încunosciinţare prea- 
labilă; aşa că nu pâte fi vorba de o nulitate.a's0- 

maţiei, când. se constată că debitorul a avut cunos- 

_cinţă de. urmărirea. ce i se. face, de şi somaţia.nu 

i-ar fi înmânată cu observarea ; riguroasă; a.. tutulor 
formalităţilor: prescrise de arț. 74 pr.. civ.: Prin:ur- 

mare, predarea unei somaţiuni în mâna servitorului, 

"chiriaşului din. imobilul ipotecat nu poate să con- 

:stitue un motiv de casare, când se constată că de- 

.bitorul a. avut cunoştinţă de urmărire, căci a asistat 

la operațiunea vindării, aşa că nu se pâte prevală 
de modul cum s'a îndeplinit procedura, întru căt 

nu i-a pricinuit nici o vătămare»,
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Prin decisiunea sa din 2 August 1904 tot. secţia II 
a Inaltei Curți a stabilit că ; atunci când în lipsa de- 
bitorului de la domiciliu, ia lipsă de rude şiîn lipsă 
de servitori, somaţia se dă unui chiriaş, în loc să 
se lipească pe uşa imobilului se violează art. 14 pro- 
cedura civilă. 

Somaţia, însă, - „dice aceaşi . Inaltă Curte prin deci- 
siunea sa cu No. “359 ain 27 Septembre 1904, lăsată, 
in lipsa debitorului de 'la domiciliu, soţiei sale,. prin 
încheiere de proces-verbal, din causă că aceasta a 
refusat se dea dovadă, este predată în conformitate 
cu art. 74 pr. civ.. care nu cere în casul acesta li- 
pirea actului de procedură pe uşa imobilului. . 

Şi prin decisiunea sa cu No. 77: din 19 Februarie 
1902 Inalta Curte secţia II, a decis că: Nu se pâte. 
dice că debitârea nu: este incunoştiinţată de vindare, 
când se constată că somaţiunile ai fost primite . de 
soţul săi, de 6re-ce acesta, ca mandatar legal, pâte 
să le primescă, fără ca acâsta să atragă nulitatea 
procedurei. : 

In ce priveşte domiciliul, Inalta Curte secţia n, a sta- 
bilit, prin decisiunea sa. cu No. 224 din 31 Mai 1904, 
că domiciliul părţii, în comunele rurale, nu se pâte 

individualisa mai bine de cât prin arătarea comunei. 

Prin decisiunea sa cu No. 784 din 7 Maiui 1903, 
Inalta Curte secţia II, a hotărit, că procedura este 
regulat îndeplinită la domiciliul qebitorului ales în 
actul. de împrumutare, chiar când sar constata că 
defapt nu ar domicilia acolo, fiind deposedat de 
Credii, de 6re-ce acâstă deposedare nu produce vici 

un efect juridic între părţi. Dar, somaţiile nu se vor 

putea lăsa aceluia care este insărcinat cu adminis- 
trarea moşiei luată în posesie de Credit, de! sre-ce 
acâstă persână represintă pe însuşi creditorul ur- 

măritor,: cum dice Inalta Curte de Casaţie, secţia II, 
prin decisiunea sa cu No.: 82 din 19 Martie 1902.
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““lar prin decisiunea sa: cu No. 84 din 16 Februarie 

4904 a decis că, atunci «când debitorul urmărit nu 

“mai locueşte la imobilul ipotecat, adică acolo unde 

işi alesese domiciliul prin actul de împrumut, soma- 

ţia trebuie să se lipescă pe uşa imobilului, aşa cum, 

prescrie art. 74 pr. civ., iară nu să se dea unui chi- 

riaş care ar locui în acel imobil. Acestă procedare 

este contrarie regulelor relative la comunicarea acte- 

lor şi. atrage nulitatea.» - 
-- Ia ce -priveşte obştia sătenilor impramautaţi la 3o- 

cietătea Creditului “Funciar, comunicarea somaţiilor 

se face tot în conformitate. cu art.. 74 din procedura 

civilă, însă după disposiţiunile ultimului s&ă alineat, 

adăugat prin legea promulgată la 9 Februarie 1904, 

şi care alineat. prescrie că: 
“«Gitaţiunile, tâte actele de procedură judiciară saik 

extra-judiciară şi de urmărire mobiliară sai imobi- 

liară relative la locuitorii săteni, cari, în număr de 

cinci, sati mai mulţi, vor: cumpăra în mod divizat 

sai nedivizat un imobil rural grevat de sarcini, sait 

cari impreună vor ipoteca ei înşişi, vor lua în arendă 

saii vor cumpăra un imobil rural, pentru tot ce pri- 

veşte aceste contracte, se vor face pe numele obştei 

acelor locuitori, şi se vor înmâna obştiei,. conform 

art. 75 alin. IL, la primăria comunei situaţiunei imo- 

bilului. » 
“Ca "o regulă generală pentru constatarea predării 

sormaţiunilor in comunele rurale reproducem urmă- 

târea decisiune a Inaltei Curți de 'Casaţie seclia |, 

cu No. 509 din 24 Noembre 1904, prin care se sta- 

bileşte că: «Atestarea făcută de primarul unei comune 

rurale în procesul-verbal că a fost .cu agentul. porlă- 

reilor. la: domiciliul părţei în comuna sa, şi că la acel 

domiciliă a îndeplinit formalităţile cerute de lege; 
pentru îndeplinirea unui articol de procedură,. este 

o dovadă deplină de: cea-ce. se afirmă. în. -procesul-
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verbal şi partea care aleagă că înmânarea s'a făcut 
în altă parte de cât la domiciliul său trebue să do= 
vedească acesta. In lipsa -unei asemenea doveqi, in- 
stanţa de fond.nu pâte. să anuleze procesul-verbal 

„de predarea somaţiunilor cerute de art. 61 din le- 
gea Creditului Funciar, pe motiv că ar fi trebuit să. 

se constate, sub pedâpsă de nulitate, din ce anume 
plasă a judeţului face parte comuna unde arată agen- 
tul că s'a transportat şi a instrumentat. Instanţa de 
fond, când stabileşte o asemenea regulă de proce- 
dură, pentru valabila inmânare a somaţiunilor, adaogă 

„0 condiţiune cerută de lege şi. prin urmare violeză 
art. 6l din legea Creditului Funciar Şi art. 74 din 
proceduru civilă. | 

V. Aa 

Ultimul alineat al articolului 61 din legea Creâitu- 
lui Funciar prescrie că: «Somaţiunile îşi produce efec- 
tul lor până în momentul - când debitorul a achitat, 
integral, Societăţei tâte ratele cu dobândile şi chel- 
tuelile de ori- ce natură, datorite până in momentul 
plăței.» 

Proprietarul “imprumutat, dar, nu pote face să 
desființeze efectul somaţiunilor plătind numai sumele 
cerute prin acele somaţiuni, ci tote. sumele ce va 

- datori Societăţei ca rate, dobândi şi cheltueli în mMo- 
mentul în care el plătesce. 

Aşa-a interpretat ultimul alineat al art. 61 şi Inalta 
Curte de Casaţie secţia II. _ 

Prin deciziunea sa cu No. 305 din 5 Decembre 
1901 a decis că: «Pentru ca vindarea să nu se mai 

”. facă, nu este suficient să se achite numai ratele în- 
târdiate, pentru cari se făcuse somaţiunile, ci tote 
ratele exigibile până în momentul vindărei, după cum 
acâsta resultă din art. 496 proc. civ. şi art. 61 din 
legea Creditului Funciar.»
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Prin decisiunea :sa cu No. 85 din 25 Februarie 
1902, a hotărit, de asemenea, că: «debitorul urmă- 
rit nu p6te să oprâscă vindarea, cerută de Credit, de 
cât dacă achită toate anvităţile exigibile până în mo- 
mentul vindărei cum şi cheltuelile, iar nu numai 
acele anuităţi, cari s'ar Fi datorat până în momentul 
facerei somaţiunilor.» 

Cererea de vîndare şi fixarea dilei vîndărei 

„Art. 62 al legei Creditului Funciar, în primul săi 
alineat, dispune că: «daca debitorul după şâse luni 
de la notificarea celei de a doua somaţiune de urmă- 
rire nu plăteşte la Societate tâte sumele datorite ei, 
Societatea este în drept a cere tribunalului situaţiu- 

nei imobilului ipotecat vindarea lui. 
Cererea de vingare'a Societăţei Creditului Funciar 

este scutită de timbru; căci, după cum a stabilit 
„Curtea de Apel din Craiova, prin .decisiunea sa cu 
No. 130 din 9 Octombre 1901 4), după art. 90 din le- 
gea Creditului: Funciar, sunt scutite de ori-ce drept 

de timbru, înregistrare şi alte imposite creanţele şi 
actele Societăţei Creditului Funciar; şi, prin cuvin: 

„tele <actele Societăţei Greditului Funciar» neputându-se 
ințelege alt-ceva de cât acelea care emană de la Cre- 

dit, cererile de urmărire fiind acte emanate de la 
Credit sunt şi ele scutile de plata taxei de timbru. 

Pentru aceleaşi consideraţiuni şi Inalta Curte de 
Casaţie, prin decisiunea sa cu No. 111 din 1905 ?), 
după o diverginţă, a decis că: chiar recursurile în 

Casaţie făcute de Creditul Funciar, fiind acte ema- 

1) Acestă .decisiune este publicată în + Curierul Judiciar» No.81 

din 1904. 

2) Acâstă decisiune este publicată în «Curierul Judiciar No. 49 
„din 1905..
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nate: de la Credit sunt scutite de plata taxei de tim- 

bru şi a taxei speciale; . 

- Pe lângă cererea de vindare - Societatea Creditului 

Funciar pare să alăture de cât, în original, cele 

două somaţiuni de urmărire prevăzute de art. 61, 

precum şi dovedile sau procesele-verbale de preda- 

rea lor, după cari tribunalul dă Societăţei copii le- . 

galisate; şi, în cas de dispariţiune a originalelor, acele 

copii ţin loc de originale. a 

"Societatea Creditului Funciar n'are voie să înves- 

t&scă contractul de imprumutare cu formula execu- 

“torie nici să-l presinte Tribunalului când cere vinqarea 

imobilului ipotecat. 

Inalta Curte de Casaţie secţia II, după cum am 

mai spus, atât prin decisiunea sa cu “No. :114 din 

4902, cât şi prin aceea cu No. 405 din 20 Octombre 

1904, a hotărât că: «contractul de împrumut de la 

Societatea Creditului Funciar nu trebue să fie învestit - 

cu formula executorie, pentru ca să fie pus în exe- 

cutare ; de 6re-ce, pe de o parte, Societatea, având 

o procedură specială, art. 61 al. legii:sale constitu- 

tive prevede că, pentru a ajunge la vindarea imo- 

bilului ipotecat, Creditul Funciar este dator să pre- 

sinte la Tribunal numai somaţiunile de plată şi chi- 

tanţele de notificarea lor, iară nu şi contractul de 

împrumut cu formulă executorie ; iar, pe de altă 

parte, nici nu e necesară o asemenea învestire, 

fiind-că măsurile, ce se iai în contra debitorilor, aii 

mai mult caracter cominatoriiă, . ca măsuri de ad- 

ministraţie, iar nu de lichidare - definitivă, ceea-ce 

resultă din. ultima parte a art. 64, care prevede că 

vindarea nu se mai face dacă debitorul plăteşte, 

în ajunul dilei fixată pentru vindare, rămăşiţele şi 

cheltuelile datorite, ceea-ce însemneză că in acest 

caz contractul nu este executor pentru plata res- 

tului de capita. |
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Mai adaogă Inalta Curte că o asemenea proce- 
dare specială, care nu cere formula executorie pentru 
urmărire, este şi acea a legii de urmărire a Statului 
care prin art. 15 prescrie că, pentru achitarea dato- 
riilor către fisc urmărirea imobilelor debitorilor se 
face de Tribunalele respective numai după autorisa- 
rea ministerului de finance, sai a aceluia al dome.- 

"nielor Statului». e | 
In trei gile cel mult, de. la priimirea cererei de 

vindare a Societăţii Creditului “Funciar, “Tribunalul 
esie dator să ordone punerea în vindare a imobilului. 
Termenul fixat pentru facerea vindării nu pste fi 
mai scurt de trei luni de la Qiua publicărei în J/o- 
nitor, publicaţiune ce trebue -repetată de două ori 
înainte de termenul vindgării. 
«Termenul de trei luni ceruL de art. 62 din legea: 

Creditului. Funciar, dice Inalta Curte de Casaţie, 
» secţia II prin decisiunea sa cu No. 132 din 15 Mait 
1901, are a fi respectat în acest sens că vindarea nu 
se poate face, mai 'nainte de trei luni de la diua pu- 
blicării în Monitor, iar nu că vindarea irebuie să se 
facă neapărat in. diua în care se împlineşte acest 
termen». Ie o 

„ Prin decisiunea sa cu No. 170 din 15 Maii. 1902, 
Inalta Curte de Casaţie secţia II, a decis că: faptul că vindarea nu s'a făcut tocmai în diua corespun- 
detore a termenului de 3 luni de la data publicării 
în Monitor, ci mai târdiă, nu a putut să aducă nici 
un prejudiciă debitorului şi deci, acesta nu are în- - 
leres să câră casarea pentru acest motiv». 

Dacă diua fixată pentru vindare cade într'o. Du- 
minică saă într'o qi de s&rbătre legală, sai într'o 
di de vacanţă, vindarea se face fără altă publicaţiune 
in cea d'âniâiă di lucrătâre ce va urma. 
„In cas de amânare, vindarea se pote face şi in dou&-deci de dile din giua publicării în Jlonitor ; şi,
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pentru acestă .vindare, ca'-şi pentru acele. prev&- 
qute de art. 70 alin. 5 din legea Creditului Funciar, 
nu se cere de cât o singură publicaţiune in Monitor. 

Articolul 62 din legea Creditului . Funciar în pe- 

nultimul săi alineat dispune că: <diua fixată pentru. 
vindare într'o urmărire cerută de Societatea Credi-. 

tului Funciar, nu va putea fi amânată prin. conesă-. 
rile ce sar face cu alte urmăriri». . 

Apoi în ultimul s&ii alineat prescrie că:. . 

«Dacă din causa unei alte urmăriri de cata Cre- 

ditului Funciar, chiar după conexare, sar . provoca 

o amînare, vindarea cerută de Credit se va continua». 
Inalta Curte de Casaţie secţia II prin. decisiunea 

sa cu. No. 189 din 93 Iunie 1898 Bul..pag. 996.a de- 
„cis că: aîn cas de conexare a unei urmăririi înce- 

pută de Creditul - Funciar, cu urmărirea făcută asu- 

pra aceluiaş imobil de un creditor. particular dina- 
intea Tribunalului unde s'a început urmărirea, după 

'cererea Creditului Funciar, formele ce trebuesc ob- 
servate pentru săvirşirea vindării sunt acelea ale le- 

gii speciale a Creditului.» 
lar prin decisiunea sa cu. No. 127 din 6. Maită 1868 

a stabilit că : «Dacă, în urma conexării unor urmă- 

riri din care.una a fost cerută de Creditul Funciar, 

sa observat regulele şi formele. prescrise de proce- 

dura civilă, iar nu dispoziţiile speciale prevădute de. 

legea Creditului Funciar, numai Creditul este în 

drept să-se. plângă de. neobservarea acelor disposi- 

iuni, iar nu şi debitorul urmărit». 

Acest principii este consacrat de Inalta Curte. de 

Casaţie secţia II şi prin decisiunea sa cu No. 206 

din 13.lunie 1908 prin care statuează că: 
«Prin legea Societăţii Creditului Funciar, legiuito- 

rul, în scopul de a garanta dreptul Societăţii pentru 

despăgubirea sumelor. din creanţa sa, ipotecară,.a 
voit să deroge de la regulele procedurei civile şi să



498 

creeze 'o procedură specială, care să ocrotească in- 
teresele acelei Societăţi in contra debitorilor ei. 

«Că, după cum ori cine poate să renunţe la o dis- 
posiţiune ce şi-a rezervat în: interesul săi, tot așa 
şi Creditul este singurul în drept să ceară aplicarea 
legii sale specială, când crede că aceasta este în in- 
teresul săi, sai să renunţe, dacă vede din împre- 
jurările causei că interesele sale nu sunt vătămate, 
şi să primească ca vingarea unui imobil, ce-i este 
ipotecat, să se facă după formele dreptului comun, 
în materie de urmărire silită, când o asemenea ur- 
mărire a fost începută şi de către un particular. 
«Facerea numai a somaţiunilor şi a unei cereri de 

vindare, fără însă să stăruiască a se fixa un termen 
pentru aceasta şi, mal ales, faptul că Creditul Funciar 
nu a lăcut recurs în contra ordonanţei, dată pentru 
vindarea imobilului ce'i era afectat, invederează că 
Creditul a voit să renunţe la urmărirea după legea 
sa specială şi să lase ca urmărirea începută de un 
creditor ordinar să se facă după procedura dreplu- 
lul comun. Această soluţiune nu se schimbă, chiar 

- Şi în casul “când: Tribunalul ar fi dispus conexarea 
urmărirei Creditului. cu acea a particularului; şi, nu 
se poate dice că prin aceasta legea Creditului sin- 
gură trebuie să se aplice, de oare-ce scopul cone- 
xării nu este altul de cât de a împedica ca un imo- 
bil să se vinqă de două ori, iară nu să aibă de efect 
d'a obliga pe Credit să ceară aplicarea legii sale spe- 
ciale, atunci când interesele sale nu-I dictează aceasta 
Şi nici pe Tribunal să observe alte regule de cât ace- 
lea din. procedura civilă». 
„In vindările cerute de Creditul. Funciar, nu tre- 

buie să se încheie de portărel, la locul situaţiunel 
imobilului urmărit, un proces-verbal de situaţie, ca 
In vindările cerute după dreptul comun; de oare-ce, 

„aceasta nu se cere de: legea specială a Creditulul
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Funciar, cum recunâşte şi Inalta Curte de. Casaţie 

secţia II prin decisiunea sa.cu No. 67, din 926 lanua- 

rie 1898, Bul. pag. 133...In . acelaş sens : decisiunea 

aceleaşi secţiuni cu No. 405 din 20 Octombre. 1904. 

"Se fac numai publicaţiuni. şi afipte. - RR 

Trecem, dar, la cercetarea condiţiunilor în cari tre- 

buesc făcute publicaţiunile şi. afiptele, după legea 

Creditului Funciar. , = aa 

RE Cc | 

Publicaţiunile și afiptele -- 

După cum am spus, mal sus, art. 62, în al cince- 

lea al săi alineat, prescrie că publicaţiunea vinqăriă 

în: Monitor trebuie să se repete de două ori înaintea 

dilei fixate pentru vindare.... :. ..: FREE | 

Inalta Curte de Casaţie. secţia I! prin decisiunea sa 

cu No. 302 din 24 Iunie 1903 a decis că : după art. 

62 din legea Creditului Funciar, vindarea trebuind 

să fie precedată de trei publicaţiuni în Monitor, nu- 

mai o singură publicaţie atrage nulitatea urmăririi; 

şi,-motivul întemeiat pe nerespectarea acelei forma- 

lităţi. pâte să fie propus direct la Casaţie, de oare 

ce arț. 64 din legea: Creditului Funciar. opreşte fa- 

“cerea ori-cărei oposiţiuni. la Trib, în contra afiptelor 

şi publicaţiunilor. | Ea 3 

Prin decisiunea sa, cu No. 349 din 29 Septembre 

1904, aceeaşi secţiune a Inaltei -Curţi recun6sce că 

țermenul de'trei luni, ce trebue să treacă din diua 

publicaţiei vindării în Monitor şi repeţirea de două ori 

-a publicaţiei înainte. de. diua vinqărei sunt formalități 

“cari nu se cer de art. 63 din legea Creditului Fun- 

ciar. de cât pentru primul termen de vinqare. 

Prin modificarea din 5 Martie 1903. făcuta art. 692 

din legea. Creditului Funciar. se prescrie. în termeni
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categorici că, În cas de -aminare, nu se cere de cât „0 singură publicaţie prin Monitor Şi că vindarea se 'pâte face în 20 dile din giua publicării. 
Publicaţiunile în ' Monitor - după art. 63 din legea „ Creditului Funciar, trebue să coprinză numai, nu- “mele imobilului, districtul Şi plasa unde se găseşte Şi inenţiune că vindarea se face după cererea Cre- ditului Funciar 
Inalta Curte de Casaţie, recunoscând că publica- țiunile nu trebuie să coprindă alt-ceva de cât ceea ce se prescrie de art. 63 din legea Creditului Funciar, a decis că: | 
10 Articolul 63 din legea Creditului nu cere ca pu: Dlicaţiunea şi afiptele să coprindă şi profesiunea de- bitorului. urmărit. (Cas. s. 1] decis. 513 din 26 Noem- brie 1902). - 
2% Publicaţiunea nu trebue să: conţină o descriere amănunţită a imobilului, conform procesului-verbal de situaţie ca în dreptul comun. (Cas. s. II, decis. 

411 din 4 Noembrie 1902) 
3% Nu se cere a' se trece în publicaţie numele 

celor-l'alţi creditori, nici încunoştiințarea lor despre 
“vindare. (Cas. s. II, decis. 364 din 16 Septembrie, 
anul 1902). a | | 

49 Nu trebue arătat în: publicaţie preţul de la care se va -incepe licitarea. (Cas. s, II, decis. 280 din 16 
lunie 1903). . 

II 

Pentru afipte, art. 63 din legea Creditului Funciar, 
prin aliniatul să al doilea, cere ca ele să fie în nu- 
“măr de trei şi să conţină aceleaşi indicatiuni ca pu- blicația, adică să arate: numele imobilului, districtul 
Şi plasa unde se găseşte şi. menţiunea că vindarea 'se -face după cererea Societăţii Creditului Funciar. 

Ele trebuesc semnate de preşedinte şi de-portărel.



431 

Ele sunt scutite de timbru, după cum a declarat 
Inalta Curte de Casaţie, secţia II, prin decisiunea sa 
cu No. 50) din 29 Ianuarie 11903, stabilind că afiptele 
şi publicaţiunile fiind scoase după cererea Creditului 
ele, după legea şi statutele Creditului Funciar, sunt 
scutite de timbru: | 

Tribunalul Ilfov, secţia de notariat, prin jurnalul 
său cu No. 8432 din 26 Septembrie. 1905, în lipsa 
debitorului urmărit, a amânat din. oficii -vinqarea 
cerută de Creditul urban, pe motiv că afiptele vin- 
dării nu aă fost făcute pe timbru. contorm. art. 20 
al. 6 şi 8 din legea timbrului. 
După apelul Creditului Urban, însă, acest : jurnal ” 

al tribunalului Ilfov, secţia de notariat, a fost: re- 

format. de Curtea de Apel din Bucureşti, secţia |, 

prin decisiunea sa cu. No. 287 din 17 Noembrie 
1905 4), statuând că: «Impunerile fiscale fiind de 
strictă interpretare, nu se poate cere timbru.:peste 
litera positivă a legil. Ast-fel alin. 6 :de sub articolul 
20 din legea timbrului, nepomenind şi de afipte, iar 
alin. 8& de sub acelaşi articol, vorbind numai de ci- 
taţii şi acte similare, sub care nu se pot clasa şi 
afiptele, acestea se sustrag rigorei fiscale ; şi, deci, 

nu sunt supuse la timbrul de 2 lei, mal :cu:osebire 
că ele 'nu sunt nici din acele acte cari -se transmit 
uneia din părți. 

După alin. 2 de sub art. 63 din lea Creditului 
Funciar, unul din cele trei afipte de cari se vorbeşte 
intrinsul-se 'pune 'de -portărel, cu constatare de 
proces-verbal la uşa Primăriei unde se află situat 
imobilul, cel d'al douilea se pune la uşa Tribuna-. 
dului 'la care: are să se efectueze vinqarea, şi cel d'al 
treilea se dă debitorului la domiciliul ales, prin con- 
tractul de împrumutare. 

1) Acâstă decisiune este publicată | In «Curierul Judiciar», No. 

81 din 1905.
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Lipirea afiptelor la uşa primăriei şi la Tribunal se 
va constata printr'un proces-verbal încheiat şi semnat 
numai de agentul judecătoresc. 

Notificarea către debitor. se va face, conform art. 
74 din procedura civilă. 

In procedura specială de vindare din legea Cre- 
ditului Funciar nu se prescrie vre-un termen în care 
afiptele au să fie lipite la. locurile indicate, sati pre- 
date debitorului.. 
„Inalta Curte de Casaţie secţia II prin decisiunea 

sa cu No. 460 din 30 Oct. 1903, dată după diver- 
ginţă a statuat că: . 

«Articolul 63 din. legea Creditalut Funciar nepre.- 
“văzind în ce termen ai a se face. afiiptele, judecă- 
torul pâte să aprecieze în diferite casuri, duca lter- 
“menu! dintre facerea afiptelor şi diua vindării, a fost 
“suficient, pentru ca cei interesaţi să fi putut lua cu- 
noşcinţă de vindare. Prin urmare, se pote decide că 
termenul de 24:de ore, de la lipirea afiptului la Pri- 
mărie până la licitaţie, .a fost suficient. 

Inalta Curte de Casaţie secţia a II, prin decisiunea 
sa cu No. 305 din lulie 1902 a hotărât că: 

«Lipirea unui afipt de vindare la uşa Primăriei loca- 
lităţii, unde este situat imobilul, fiind o formalitate 
substanţială, neindeplinirea ei atrage nulitatea vin- 
dărei. Acestă formalitate este cerută pentru imobilele 
urbane ca şi-pentru cele rurale, legea care o pres- 
crie, fiind aceaşi; şi, nici. nu pote fi înlocuită prin 
lipirea unui afiş la imobil, în loc de Primărie; căci, 
legea este clară şi categorică, arătând că, în acest 
din urmă loc trebuie să se lipească, 
“In acelaş sens Casaţia, secţia il decis. 569 din 20 

* decembre 1902. decis, 104 din 4 Martie 1903, — decis. 
232 din 28 Miau 1903, — decis. 182 din 17 lunie 1903, 
dată după. diverginţă, —decis, 399 din 3 lulie. 1903,— 
decis. 375 din 8 Oct. 1904.
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Vădurăm că art. 63 din legea Creditului Funciar 

cere ca notificarea afiptului debitorului să se facă 

conform art. 74 din procedura civilă, şi, neapărat, la 

domiciliul ales prin contractul de împrumutare. . | 

Procedura este regulat îndeplinită la domiciliul 

debitorului ales în actul de împrumutare, cum dice 

Inalta Curte de Casaţie, secţia II, prin-decisiunea sa 

cu No. 184 din 7 Maiu 1903, deja citată, chiar când 

sar constata că de fapt el nu ar domicilia acolo, fiind 

deposedat de Credit. | 

Tot aceiaşi secţie, însă, a Inaltei Curți de Casaţie, 

prin decisiunea sa cu No.,82. din 19 Martie 1901, 

deja citată, a decis că: «comunicarea unui exemplar 

după publicaţiune făcută în persoana aceluia - care. 

este însărcinat cu administrarea moşiei luată în pose-. 

siune de Credit, de şi este făcută la domiciliul ales 

prin contractul de împrumutare, nu este valabilă, 

de 6re-ce :este' făcută unei pers6ne care represintă 

pe însuşi creditorul urmăritor». a 

- Yar prin decisiunea sa cu No. 35% din 91 Sep- 

tembre 1904 a hotărât, că: «când se constată că, 

prin manoperile întrebuințate de agentul portăreilor, 

afiptele şi publicaţiunile nu ai fost comunicate . de- 

bitorului în conformitate cu legea Creditului şi cu 

procedura civilă, neindeplinirea unei. asemenea for- 

malităţi substanţiale,- independent de intenţia cu care 

agentul a lucrat, atrage nulitatea vindării. 

Prin decisiunea sa cu No, 998 din 1 Iulie. 1904, 

tot secţia II a Inaltei. Curți, a stabilit că: 

«In urmăririle imobiliare făcute de; Creditul Fun-. 

ciar, unul din afipte trebue să se, dea debitorului, 

conform art. 63 din legea Creditului Funciar. Ast-fel. 

fiind, când se constată: că debitorul îşi. avea domi- 

ciliul la.un cătun pendinte de o comună, iar. agentul 

insarcinat cu remiterea afiptului. s'a prezentat la un 

alt cătun, pendinte tot de aceiaşi: comună, şi unde 

28
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era situată şi moşia urmărită şi unde n'a găsit nici 
pe debitor, nici pe vre-una din persnele îndrituite: 
priu art. 74 din: pr. civ. a primi citaţii, şi a lipit 
afiptul pe un pom, prin acesta' s'a violat art. 63 din: 
legea Creditului Funciar Şi art. 74 din pr. civ. şi, 
deci, ordonanța de adjudecare este casabilă In acelaş! 
sens a judecat aceaşi secţie prin decisiunea sa cu 
No. 467 din 15 Noembre 1904. 
„Dacă imobilul urmărit aparţine 'unui nsvârstnic, 

interdis sai pus sub consilii judiciar, art. 511 din: 
procedura civilă cere ca o copie după publicaţie să 
se depus la: procurorul Tribunalului la care se face 
urmărirea. | e 
- Acâstă formalitate nu trebue îndeplinită când vin- 
darea se face după! cererea Greditului Funciar şi în: 
conformitate cu 'legea sa specială; după cum 'a- ho- 
tărat Inalta Curte, secţia II prin decisiunea sa! cu 
No. 30 din 26 Ianuarie 1898, Bul.. pag. 135: 

Când proprietară. a imobilului urmărit este o fe- 
meie măritată, sub ori-ce regim, trebuie să fie incu- 
nosciinţaţi: de vindare şi soţul şi soţia. | 

* In acâstă privinţă lâalta Curte: de Casaţie a ho- 
tărât i Să 
„Î) cAutorisarea maritală ce se cere să'o aibă femeia! 
măritată, sub" orl-ce regim, pentru â figura într'o in- 
stanţă judecătorescă, trebue cerută : şi pentru 6 in- 
stanță care are de obiect vindarea silită a unui imo- 
bil; Pentru .ca o asemenea autorisare să se pâtă da 
de soţ, trebuie ca el să fie: pus în causă printr'o în- 
cunosciinţare despre vinqare: Aceste disposiţiuni din 
dreptul comun ai a se aplica şi în urmărirea cerută 
de Creditul Funciar, deşi legea sa specială - nu po- 
meneşte nimic despre autorisarea femeei măritate ; 
pentru că, dacă acea lege derâgă de la legea gene- 
rală, în cât priveşte. formele. prevădute anume în- 
tr'insa, ea nu der6gă, însă, în ce: priveşte cele-l'alte
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tincţiune. Lipsa de; autorisarg pâte fi propusă “direct. 
“în Casaţie, de 6re- ce motivul întemeiat pe acea lipsă 

este de ordine publică. (Cas.. S. 1 Decis. 261 din 
18 Iunie 1904). N 
2) In materie de urmărire silită, “debitorul trebue 

să fie tot- d'a-una citât, chiar. dacă este o femee' mă-: 
ritătă sub regimul dotal,. „nefiind sufi cientă citarea. 
soţului numai; „căci, urmărirea silită ar& Garacterul 

unei, „vingări cu forme judecătoreşti” Şi, precum, la 
orl-ce vindare proprietarul ca vinqător are ă fi igura, 
trebue asemenea să figureze şi femeia măritată. Prin' 
urmare, pentru, vibioasa comunicare a afiptului de 

de serviciă, fără ca “agentul: să ig dovadă de predare, 

şii fără să menţioneze” în procesul- -verbal causa pen- 
“tru care nu â luat dovadă, 'debitârea, chiar: de ar fi: 
femee măritată: sub' regimul dotal, pole să c&ră anu- 

larâă urmărirei; căci, necomunicarea afiptulii părţii în: 

drept; eGhivalsză cu o: lipsă de. citare, ceea 'ce con= 

stitue un “motiv de ordine "publică, care se pâte' pro- 

pune direct în Casaţie». (Cas: UL Decis. 384, din 17 

Septembre 1903)... 
În! cas: când debitorul va fi iicetat din' viaţă, arti- - 

colul 63, în alineatul s&ă patru, prescrie că : afiptul 
se vă: face pe numele" moştenirei la. domiciut ales 

priă “actul. de 1ăprumutare, conforin , Art. - Me din pro- 

câdura civilă. „ 
In ce priveşte pe Creditul Funciar; 'Curţea! de Ca- 

saţie, secţia JI prin decisiunea No. 31 din 29 lanua:= 

rie' 1901; a statuat că: 'cArt: 63 din: legea Creditu- 

lui Funciar care arată ce trebuie să se facă cu afip- 

telg de, vindare iu prevede că “unul din, acele afipte 

să se dea şi Creditului Funciar. aşa că acea  Socie: 

tate nu are â fi citată în vindările cerute de dânsa».
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„Articolul 63 din legea. Creditului Funciar. se în- 
„cheiă. cu. următârea importantă disposiţiune : 

«Afară de formalităţile de vindare prevădute prin 
presenta lege, nu. se pot aplica Societăţii. alte dispo- 

_sițiuni din procedura : civilă privitore la vindare». 
Prin acest ultim alineat adăogat la art. 63, cu oca- 

sia modificări! legii Creditului Funciar în 1903, s'a 
pus stavilă pornirei.unor instanţe. judecătoreşti d'a 
'recurge la tâte disposiţiunile | de urmărire din codi- 
cele de procedură la cari nu se derogă, în mod 
expres, prin procedura specială. de Vingare a legii. 
Creditului Funciar. ” _ 

NI 

Articolul 64 din legea Creditului Funciar declară. 
formal că : «nici o oposiţiune: nu se p6te primi în 

contra. afiptelor şi publicaţiunilor. vindării, nici în 
contra operaţiunilor .relative. la vinqare». 

Când. am. vorbit de disposiţiunea alineatului 2 de 
sub art. 60, după care. nici o oposiţiune nu este 
primită contra urmărirei cerută de Creditul Funciar, 
am. esplicat ce a voit legiuitorul când a edictat ac€- 

stă măsură, care este incă, un insemnat privilegiu. 
acordat societăţilor de Credit Funciar. 

_ Aceeaşi voinţă legiuitorul. a manifestat'o şi in ulti- 
mul alineat al art. 64. .. 

Societatea Creditului Funciar nu trebue impedicată. 

în esercitarea drepturilor ei. prin contestaţiuni ridi- | 
cate dinaintea Tribunalului urmăritor Şi cari ar în-. 
târdia- incasarea. sumelor: datorite ei de proprietarii 
împrumutaţi. 

Termenii din art; 64 sunt categoric, “n acestă pri- 
vinţă ; şi nu admit nici o discuţiune. 

Cu tâte. acestea, unele Tribunale, înlocuind legea. 
cu voinţa lor, ai admis să se ridice contestaţii con- 
tra afiptelor şi. publicaţiunilor vinqării cerută de. 

Creditul Funciar.
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- Hotărârile acelor Tribunale au fost reformate în 
Apel. Aşa, Curtea de Apel din Iaşi, Secţia Ila refor- 
mat sentința Tribunalului de Bacăi cu No. 11.066 
din 21 Decembre 1901; şi, prin decisiunea sa 'cu No. 
'35. din 15 Februarie 1902 a stabilit că: «după art. 
00 şi 64 din legea Creditului Funciar nu se permite 

a se face. nici o contestaţiuue, cu alte cuvinte, păr- 

ţii interesate îl este închisă calea Tribunalului pen- 

ru ori-ce contestaţiuni, acestea putându-se ridica 
„numai d'a dreptul la Casaţie». 

| Curtea de Apel din Galaţi, secţia II prin decisiu- 

nea sa cu No. 30 din 27 Februarie. 19041) reformând 

sentinţa Trib. Rimnicu- Sărat cu .No. 386 din 1903, 
a stabilit că: 

«Dispoziţiunile art. 60 alin Îl şi art. "64 alin. ] din 

legea Creditului Funciar, după care nică o oposiţiune 

sau contestaţiune nu se pâte face la vânzarea .mo- 

-şiilor ipotecate urmărite de Credit, nu se aplică” de 

cât faţă de societarii Creditului cari, prin faptul îm- 

prumutalui şi prin contractul încheiat, aă aderat la 

“legea şi statutele Creditului, supuindu-se regimului 

„excepţional creat de acea lege specială ; ele însă. nu 

se aplică terţilor, care în lipsa unui text expres “de 

lege, nu pot îi. decăzuţi din dreptul lor de a se 

adresa cu contestaţiune. la justiţie». 

___ Această părere, însă, a “Curţii de Apel din Galaţi 

“secţia II este în contradicere . cu decisiunea Inaltei 

„Curţă de Casaţie secţia II cu No. 556 din 17 Decem- 

brie 1902 prin care se stabileşte. că : «disposiţia art. 

64 din legea Creditului Funciar, fiind generală, are 

a fi aplicată nu numai debitorului urmărit ci tutulor 

creditorilor şi persânelor interesate în -vindare».. 

Să vedem acuma, cum a interpretat Curtea, de Ca- 

"- 2) Această decisiune este publicata i În diarul «Dreptul» No. 7i 

din 1903.
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ssaţie disposiţiunea articolalut 64 „din legea Crediuu- 
iu Funciar: 
„Prin! decisiunea sa cu No. 44 din! Noembre 
1888” 1 Curtea de Casaţie secţia Ii a statuat că: Art. 
64 din legea! Creditului Funciar ridică debitorului 
"urmărit dreptul de a face 'ori-ce oposiţiune relativă 
la afipte. şi publicaţiuni şi la “operaţiunile vingărel.. 

«Că din acest articol resultă că ori-ce viciă de 
formă Sar invoca de debitorul urmărit relativ la for- 
malităţile vindării, el nu pole opri pe Tribunal de a 
efectua vindarea, „rămâind ca debitorul să se adre- 
„seze, în urmă, la Curtea de „Casaţie şi să obțină ca- 
sarea vindării, daca se va dovedi câ vre-o formă 
esenţială, stabilită de lege ca garanţie pentru dinsul, 
n a fost îndeplinită». | 

Această decisiune a Inaltei Curți a fost viă crili- 
„cată în“ diarul aDreptiil pe '1898. de către. reposatul 
eminent jurisconsult Al. „Degră, consilier la acea 
Curte. 

«Casaţiunea prin acea decisiune, dicea mult regre- 
tatul Al. Degr, hotăraşte că datornicul urmărit, 
“care ştie că afiptele sunt vicioase, trebuie să rămiie 
"dinaintea Tribunalului mut ca Papageno, să tărăgă- 
neze lucrul, să se Linguiască. abia la Curtea de Ca- 
saţie, să facă un ocol mare în dauna Creditului 
Funciar... 

N «Teoria aceasts merge, aşa dar, d'a dreptul în 
“contra scopului art. 64 citat ; ; ŞI e prin urmare falşe 
Şi netrebnică. Art. 64, L6tă lumea o recunoaşte, are 
„de bună s6mă drept stop de a preîntimpina oposi- 
țiunile tărăgănitoare şi de 'rea "credinţă ; ; “iar recur- 
sul in casaţiune omisso medio ar tărăgăna de sigur 
urmărirea ! 

«lată, dar, pe deplin dovedit că deslegarea de mai 

  

:) Bulet. Cas. 1888 pag. 879.
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sus dată de Curtea de Casaţie contradice şi princi- 
piele. dreptului. şi scopul legii. Ce dar, trebuie să 
hotărâm ? Nu ne rămâne, în urma urmei, de cât să 

pornim, ca să câştigăm un. punct de reazim. mai si- 
gur, de la art. 36. corespunzător. frances, pe care le- 

giuitorul nostru nu l'a înţeles bine, articol care sună 
ast-fel :; 

«Les dires. et observations doivent stre consigneş 
sur le cahier des charges, huit jours. au moins avant 
celui de la vente. 

aLe Tribunal statue. sommairement et en dernier 
ressort, sans quil puisse en râsulter aucun retard de 
Vadjudication». 

Răposatul Degr6 se înşela când credea c că legiuilo- 

rul nostru n'a înţeles bine art. 36 din decretul de. 
la 1852 pentru înfiinţarea Creditulvi Funciar. din 

Franţa, articol din.care, pretindea el, căisvorăşte art. 
64 din legea Creditului nostru Funciar. 

Adevărul nu este acesta. Adevărul este că legiui- 
torul nostru n'a voit să. admită . sistemul adoptat în 
decretul de la 1852 din Franţa. . 

In acel decret, la art. 32, se prevede că se. poate 

face contestaţie la vindare. 
In legea Creditului nostru Funciar, la art. 60 co- 

respundător cu art. 32 frances se definde în mod 

formal ori ce oposiţiune la .vindare. . 

In articolul 36 din decretul de la 1852 din Franţa 

se recunâşte că se pot ridica contestaţiuni la forma- 

lităţile vindării. 
In art. 64 din legea Creditului nostru  Fanciar se 

"prescrie, categoric, că nici o oposiţiune nu se pole 

primi contra afiptelor şi publicaţiunilor, nici contra 

operaţiunilor. relative la vindarea imobilului. 
in Franţa, fiind posibile contestaţiunile, trebuia 

neapărat să se reguleze şi modul resolvării lor.
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La noi, nepermiţându- -se nici o oposiţiune, legiui- 
torul n'a avut nevoie să se ocupe de sârta lor. 

N'avea dreptate, dar, reposatul Degr6 când, în cri- 
tica făcută citate decisiuni a Curţei de Casaţie secţia 
II cu No. 114 din 1888, gicea: 

«Ne am obicinuit să imităm legile franceze ; îna- 
poi, prin urmare, la isvorul articolului 64 citat. Art. 
36 fţances, însă, corespundător cu art. 64 citat, es- 
clude, după cum am vEdut mai sus, oposiţiunea şi 
procedura ordinară, dar îngăduie plângerile la Tri- 
bunal şi prescrie judecata lor sumară. 
„<Trebuie, aşa dar, să înlăturăm - ca absolut nete- 
meinică părerea, care dice că nu se poate face nică 
0 plingere la Tribunal. Contrariul: e adevărat.» 

Se vede că inspirată de această doctrină, Curtea 
de Casaţie secţia II prin: decisiunea cu No. 64 din 
925 Fevruarie 1898 1) a hotărit că: 

«Înţelesul art. 64 al legii Creditului Funciar nu este 
că, prin.acest text-de lege se interdice facerea ori 
cărei contestaţiuni la urmările silite cerute de Cre- 
dit, ci numai că nu se pâte face contestaţiuni cari 
să aibă de obiect o cestiune de fond». 

Dar, prin acâstă decisiune Curtea face deosebiri pe 
cari legea nu le face; căci, art. 64 prescrie lămurit 
că nici o oposiţiune, fără nici o deosebire, nu se 
pote face la Tribunalul de urmărire. 
Condusă de aceeaşi idee, Inalta Curte, în secţiuni 

unite, prin decisiunea cu No. 9, din 30 Aprilie 18983) 
a. decis că: | 

«In materie de contestaţie la urmăririle silite fă- 
cute după cererea Creditului Funciar, nu se pot în- 
voca pentru prima ră in Casaţie, dacă nu au fost 
invocate mai întâiă la Tribunal, mijlâce de casare de 

  

1) Bulet. Casaţiei din 1898 pag. 341. 
2) Bulet. Casaţici din 1898 pag. 673. .
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ordine privată, cum şi cele de ordine publică ce 
depind insă de cestiuni de fapto. 

Apoi, prin deciziunea: cu No. 126 din 6 Maiii 
1898 1) Curtea de Casaţie secţia II, a statuat că: 

«In materie de vinqare silită după legea Creditului 
Funciar, recursul nu pâte fi admis decât pentru ne- 

comunicarea publicaţiilor de urmărire părţii urmă- 
rite, de 6re-ce în legea Creditului nefiind nimic re- 

gulat în privința motivelor pentru care se pâte face 

recurs, trebue să ne conducem de regulele: dreptului 

comun. 
«n dreptul comun recursul este admis sau pentru 

neindeplinirea formelor, prescrise sub pedepsă de 

nulitate, cari aii fost propuse sail chiar dacă nu-au 

fost propuse, insă numai pentru necomunicarea pu- 
blicaţiunilor de urmărire părţii urmărite, şi fără ca 

acesta să fi luat parte, în urmă, la licitaţie. Prin ur- 
mare, în vindările cerute de Credit, recursul nu 

„“pâte fi admis decât: pentru necomunicarea publica- 
ţiilor către debitor, de 6re-ce pentru viţi6sa înde-. 

plinire a formelor prescrise sub pedâpsă de nuli- 

tate, art. 64 din legea Creditului, “opreşte facerea 
ori-cărei contestaţiuni şi deci, nici drept de recurs 
nu pâte îi.» 

Inalta Curte n'a persistat în acâstă părere. | 
Prin decisiunea sa cu No. 178 din 6 Septembre 

1900 2), Curtea de Casaţie secţia II, a decis că: 
«Dacă legea Creditului Funciar opreşte facerea de 

ori-ce fel de contestaţii la Tribunal, ea nu opreşte, 

însă, a se cere anularea ordonanţei de adjudecare 

din cauza lipsei publicaţiunilor şi somaţiunilor; căci, 

“în privinţa dreptului de recurs şi a motivelor pentru 

cari se pâte face recurs, legea Creditului neprevedend 

  

_“4) Bul, Casaţiei pe 1898, pag. 702. 
2) Bul. Casatiei pe 1900, pag. 1052.
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nimic, rămâne ase aplica regulele dreptului comun, 
ale procedurii civile, după care debitorul urmărit pâte 
cere casarea ordonanţei de adjudecare pentru lipsă 
de publicaţii sai pentru necomunicarea lor,» 

A recunoscut, dar, Inalta Curte prin acâstă  deci- 
siune că la'Tribunalul de urmărire nu se pâte ridica 
Nici o opaosiţiune. E 
„Tot ast-fel a făcut aceeaşi secţie a Il a Inaltey 
Curți şi prin decisiunea sa cu No. 63 din 19 Fe- 
pruarie 1902 +) statuând că: o 

«De şi legea Creditului Funciar în materie de ur- 
mărire silită a imobilelor, nu permite a se face nici 
„0 oposiţiune la Tribunal în contra afiptelor sai pu- 
blicaţiunilor, rămâne însă ca Curtea de Casaţie să 
hotărască cari sunt formalităţile substanţiale a căror 
meindeplinire atrage nulitatea vingării». e 

Că nici o oposiţiune la Tribunal nu pâte impedica - 
efectuarea vingării la diua fixată resultă şi din dis- 
posiţiunea alin. II al articolului.64 din legea Credi- 
tului Funciar prin care se dispune că: 

«Dacă, însă, in ajunul dilei fixate pentru vindarea 
imobilului, proprietarul va răspunde rămăşiţele şi 
„cheltuelile datorite, vindarea nu va avea loc». 

Aşedarea acestui aliniat, imediat după prescrip- 
iunea că nici o oposiliune nu se pote primi contra 
„operaţiunilor relative la vindarea imobilelor, invede- 
reză şi mal mult că numai plata de către debitor a 
rămăşiţelor şi cheltuelilor datorite p6te să impedice 
Vindarea cerută de Creditul Funciar ; şi, ast-fel nici 
o contestaţie sai incident la Tribunal nu pot s'o 
ţie în loc. 

După dreptul comun, art. 1831 cod. civ. şi art. 
.502 pr. civ., dacă debitorul dovedeşte inaintea Tri- 

  

1) Acâstă decisiune este publicată în diarul «Dreptul», No 43 din 1902. |
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bunalului că venitul, curat şi liber al pemişcătârelor 
sale pe timp de un ân este de ajuns spre a plăti 
totă datoria, capete, dobândi şi cheltueli, şi 'dacă el 
'oferă sai del6gă aceste venituri „creditorului, Tribu- 
nalu! va putea suspenda urmărirea, etc. 

Putea-va debitorul să beneficieze de acestă facul- 

tate lăsată Tribunalului şi într'o urmărire imobiliară - 

cerută de Creditul Funciar? 
Nu, răspunde Curtea de Casaţie secţia II. . 
«Cosiderend, dice Inalta Curte, că după art. 60 din 

legea Creditului Funciar în caz de neplată a uneia- 
nuităţi, capitalul integral devine exigibil; că, in specie, 
după: cum resultă din ordonanța de adjudecare ata- 
cată cu recurs, recurentul pentru achitarea ratelor 

intârdiate a oferit: d'inaintea Tribunalului. venitul 
anual al acestui imobil în valâre de 3.000 -lei, ba- 

zându-se pe dispoziţiunile art. 1831 c. civ. 
«Considerând, însă; că legea Creditului aplicabilă 

în specie fiind excepţională şi întru cât după. acea 
lege, art. 60 sus-citat, capitalul integral de 7.00 lei 
este exigibil, in aşa 'caz nu se putea recurentul pre- 
'vala de disposiţiunilă dreptului comun. 

«Că, dar recurentul' nedovedind d'inaintea.Tribu- 

nalului cu .acte autentice că: venitul imobilului în 
cestiune este de 7.000 lei capital integral, dobândi, cu 

drept, acea instanţă a respins cererea şi dar mij- 
locul invocat este neadmisibil». 1), 

La aceste considerante se mai putea adăoga că 
suspendarea vindării, în asemenea caz, echivala cu 

acordarea unui termen de graţie, ceea-ce este oprit 
judecătorului prin art. 54 din legea Creditului Fun- 
ciar; şapoi, se viola şi disposiţiunile art. 64, alin. 2 
din legea Creditului Funciar! care cere ca debitorul 

1) Aceste considerante le-am reprodus după tratatul de. pro- 
cedură civilă al lui, Dimitrie Chebarci, vol. III, pag. 35.
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să răspundă efectiv in ajunul dilei fixate pentru 
vinqare r&măşiţele şi cheltuelile datorite. 
„Dacă acestă cerinţă a legiuitorului nu se indepli- 

neşte, vindarea trebue să se facă. 

C: . 

Condiţiunile vînqării 

o altă formalitate ce .maij trebuie să indeplinâscă 
Societatea Creditului Funciar, în vindarea imobilu- 
lui urmărit de ea, este şi acea de a depune la Tiri- 
bunalul de urmărire, cu cel puţin opt dile inainte 
de adjudicaţie, caetul de însărcinări, cerut de art. 
65 din legea Creditului Funciar, în care se va arăta 
preţul oferit de Societate şi de la care vor incepe 

strigările, precum şi cele-lalte cândiţiuni ale vin- 
dării. | 

Inalta Curte secţia II prin decisiunile, No. 941 din 
25 Octombrie 1900 şi 46 din 13 Februarie 1901, a 
statuat că: «legea specială a Creditului Funciar ne- 
prevă&dind facerea vre unui tabloi de ordinea cre- 
ditorilor. ci numai un caet de sarcine, numai această 

lucrare trebuie. făcută în urmăririle cerule de (Cre- 
ditul  Funciar».. 
Dar, formarea caetului de sarcine şi depunerea lui 

Aa Tribunal, cu opt dile libere înainte de licitaţie, 
este o formalitate substanţială, care trebuie să fie 
observată sub: pedeapsă de nulitate, de 6re-ce sco- 
„pul acestei formalităţi este de a face cunoscut celor 
interesaţi .condiţiunile vindării şi a asigura concu- 
„renţă cât mai mare, cum dice:Curtea de Casaţie sec- 
ţia II, în decisiunea sea cu No. 63 din 19 Februarie 

1902, dată după diverginţă. . 
“Prin decisiunea,. aceleaşi secţiuni: a.Inaltei Curți 

cu No. 374 din 8 Octombre 1904 s'a hotărit că:
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«Când se constată că caetul de sarcini a fost co- 
municat, conform legii, la diferite” termene 'la câre 
licitaţia s'a amânat, nu se: pâte- cere casarea 'ordo-i 
nanţei, numai pentru-că la: ultimul termen de vin- 
dare nu sar fi comunicat cu 8 dile inainte; de 6re-ce 
prin comunicările. anterire concurenţii aii fost puşi 
la timp in cunoscinţă despre condiţiunile  vinqăriis. 

Când în vingare sunt interesaţi minori, interdişi 
sai puşi sub consiliul judiciar, la Tribunalul de ur- 
mărire trebue să ia parte şi ministeriul public ; căci, 
după cum observă înalta Curte de Casaţie secţia II . 
în decisiunea sa cu No. 310 din 15 Septembre 1905, 
«după articolul 81 din procedura civilă, chiar şi în 
materie de urmărire imobiliară presenţa Ministeru- 
lui public este necesară pentru regulata“ compunere 
a instanţei, ori de câte ori sunt în  causă interese 
de minori, interdişi sai puşi sub consiliul - judiciar». 

aa 

In vingările cerute de Creditul Funciar, formalită- 

ile -ce ai a se indeplini la începerea: licitaţiei, sunt 
acelea prescrise de art. 65 al legii sale, intre. cari 
nu este şi. acea de ase citi afiptele şi publicaţiunile, 
pretinsă de art. 537 din. procedura civilă. Ast-fel a 
hotărit' Casaţia secţia II prin decisiunile 'sale 1 170 din 
45 Mai 1902 'şi 193 din 27, Maiă 1902. | 
„După art. 63 din legea' Creditului Funciar striga- 

rea trebue să înceapă . de la .- prețul oferit de' Socie- 
tate şi menţionat în caetul 'de însărcinări. | 

" Poate Societatea să fixeze un preţ mai mic de: câţ 
intreaga sa creanţă, capital şi, procentele întârdiate ? 
R&spunsul afirmativ la. această intrebare reese din 
însuşi textul legii. 
Dacă legiuitorul ar fi voit. ca. Societatea. să. nu 

p6tă, fixa un. preţ mar mic decât este creanţa sa, nu
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i ar fi dat dreptul să. liciteze şi ea, până la conourenţa 

prețului. trebuitor pentru acoperirea creanţei şi a 

cheltuelilor sale. Şi, în adevăr, ce interes, ar mai fi. 
avut Societatea Creditului Funciar Să „liciteze, când. 
pretul fixat de ea prin, caetul de. sarcine ar, fi tre- 
buit să cuprindă întrega sa creanţă, în „capital, pro- 
cente şi cheltueli ? Dacă concurenţii, ar fi trecut peste 
acea sumă. „Creditul Funciar,. desinteresat cu desă- 
vârşire, nu .putea să mai liciteze Bindu-i. oprit să. 

trecă peste suma datorită. Dacă nică. un concurent 

nu se presintă pentru a da. mai mult peste . preţul 
oprit in caetul „de sarcini, imobilul. se - adjudecă- 
asupra: Societăţii. . | 

„Dreptul acordat de lege Societăit de a licita şi ea 
' dovedeşte că Societatea are. facultatea să nu. fixeze 
„ca preț, dela care să incâpă strigările, intrega sumă 

a creanţei sale ci şi mai puţin. - 
Inalta Curte de Casaţie secţia II a decis că: 

«Creditul Funciar are facultatea ca ori-ce creditor să 
ceră ca. strigările să se încâpă. de la o sumă mal 
mică, decât aceea, „pe care o oferise . la un termen 
anterior., (Decis. 224 din 16 Oct. 1900, «Buletinul», 

| pag. 1249)... 
" Pria decisiunea sa cu NG. 193 din 97 Maiii 1902, 

a statuat că: «Când se constată că licitaţia. . sa in- 
ceput de la prețul arătat. de . Credit. în caetul de 

sarcini, depus la Tribunal, disposiţiunilă art. 65 din 
legea Creditului Funciar sint indeplinite, întru cât 
nu este nici o, disposiţiune în acea lege, care să 

oblige pe Credit să fixeze, ca preţ, întreagă . creanță, 

capital şi „procente întârdiate», | 
Aceeaşi secţiune a Inaitei Curți, prin decisiunea 

sa cu No. 205 din 25 “Mai 1905, sa pronunţat în 
acelaşi sens: 

„„«Considerând, dice Inalta: Curie, că ar trebui ca 

Creditels Funciare să nu potă cere adjudecareă imo-
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bilelor. ipotecate lor, decât pentru prețul întregei: 
creanţe ce are Creditul, ast-fel că: debitorul urmărit 
să nu mai rămâăe dator, - odată. imobilul adjudecat 
asupra Creditului ; că acesta ar fi drept întru cât 

" Creditele, consimţind ali.se ipoteca un imobil, eva- 
lu6ză imobilul prin .experți speciali ; ; Şi fiind în cu- 

- noscinţă deplină de val6rea imobilului : n'ar trebui 
să fie admis ca Creditul insuşi să ofere un preţ mai 
mic 'de cât creanţa Creditului ; 
"Că, insă, în lipsa unei disposițiuni în legea Cre 

ditulul, în sensul arătat, şi a cărei înscriere în legea. 
Creditului ar fi necesară, nu se putea pune aserhe- 
nea indatorire * Creditului şi pentru acesta motivul 
are a fi respins». 

- Ultimul aliniat al art. 65 din legea Creditului Fun-: 
ciar dispune că preţul odată oferit „de . Societate, 
vindarea' se pâte face şi în lipsa el. 

Societatea: Creditului Funciar, insă, dacă în caetul: 
de sârcinl n'a oferit ca preţ întrâga sa creanţă cu: 
dobândi Şi cheltueli, trebue să asiste la viigare ca 
să liciteze cu 'cer-/ alu concurenţi până la suma ne- 
cesară pentru' acoperirea. creanţei şi cheltuelilor sale. 

Afară de Societatea Creditului Funciar, după art. 
66 din legea Creditului Funciar, uu sunt primiţi: să 
liciteze la vingarea! unui imobil rural ipotecat Primei 
Societăţi de Credit. Funciar român din hucureşti, de 
cât acei cari vor fi dispus la Casa de depuneri şi 
consemnaţiani - sai la' Tribunal, fie chiar în diua 
viadării, a două-spre- -decea parte a preţului oferit 
de Societate,-in numerar, în bonuri de tesaur sa' 
scrisuri funciare al pari şi ori-ce alte efecte ale Sta- 
tului, socotite după cursul dilei. Acest depo-it se va 
păstra de Tribunal până la liberarea ordonanţei de 
adjudecare. . 

Este bine înţeles că, pe lângă menţionatul deposit
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concurenţii trebue. să aibe. şi: capacitatea de a. cum- 
păra imobile rurale. 

Aşa, străinii n'ar putea fi primiţi ca concurenți la 
vingarea. imobilelor rurale. e 

III 
Ar&tarăm mai sus că, după art. 65 din legea Cre- 

ditului Funciar, strigarea trebuie să începă de la 
prețul oferit de Societate şi menţionat în caietul de 
însărcinări, cu cel: puţin opt dile înaintea adju- 
decaţiunii. 

:  Acelaş articol mai dispune că: 
«Daca după trei strigări cari se vor repeţi din 5 

în 5 minute, nimeni nu va da un preţ mai mare de 

cât cel oferit de Societate, imobilul se va adjudeca 
asupra ei». 

«Dacă sunt mai mulţi ofertanţi în “plus, imobilul 
se va adjudeca asupra aceluia care va: da cel” mai 
mare preţ. - 
«Adjudecatarul va subscrie procesul-verbal de ad- 

judecaţiune. şi, de nu va voi, preşedintele săii cel 
ce-i ţine locul, va face menţiune că n'a voit sau na 
putut subscrie.» : 

Inalta Curte-de Casaţie a' - decis : 
4.— In cas de urmărire şi vindare a unui imobil 

făcută după cererea Creditului Funciar, conform legii 
"sale specială, procesul-verbal al: adjudecării trebuie 

să fie subscris de adjudecatar şi de preşedintele Tri- 

bunalului sai de judecătorul ce-i ţine locul. Sco- 
pul acestei disposiţiuni este de a se precisa numele 

adjudecatarului şi preţul cu care sa adjudecat; şi, 
cum toate acestea sunt prev&dute în procesul-verbal 
al şedinţei, semnat de judecător.' scopul legiuitoru- 
lui este atins şi, de acea, indeplinirea acestei forma- 
lităţi nu este. prevădută. sub „pedeapsă de nulitate. 
(Casaţia. secţiuni-unite. Decisia 5 din 97 Maiu 1904).
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2.— Când se constată că, cu .ocasia adjudecării, s'a 
ținut de Tribunal o fâie de licitaţie, care s'a semnat. 
şi de representantul Creditului, ca adjudecatar, o 
asemenea f6ie înlocueşte procesul-verbal prescris de 
art. 65 şi 69 din legea Creditului Funciar. (Cas. sec. 
II decis. 353 din 27 Septembre 1904). 

Articolul 67 din legea: Creditului Funciar. dis- 
pune că: E Sa i 
«După adjudecaţiune, Tribunalul va face cunoscut - 

verbal celor. de față că supralicitarea se va face în 
opt dile ; diua supralicitării se va putea anunţa şi 
printr'un afipt în auditorul Tribunalului». . 

Sa decis de Inalta Curts de Casaţie că.: după art. 
67 din legea Creditului Funciar este. facultativ. pen- 
tru Tribunal d'a anunţa. diua supralicitării, printr'un 
afipt în pretoriul Tribunalului, destul este să se 
facă cunoscut verbal celor de faţă la licitare că su- 
pralicitarea se va face în opt.dile. (Cas. sec. II, decis. 
187 din 3 August 1899 Bul. pag. 907). 

IV 

In privinţa supralicitării. iată ce dispune art. 68 

din legea Creditului Funciar: . . .: .: :.: 
In diua fixată pentru supralicitare, supralicitatorul 

va declara voinţa sa de a supralicita prinir'o. cerere 
Subsemnată. . ec. cc. e 

«Va face menţiune de adaosul de a doua-decea parte 
a preţului, ce este obligat să dea pentru supralicitare. 

«Tribunalul nu va primi. ofertele de supralicitare,. 
dacă ele nu vor fi întovărăşite de.a doua-decea parte 
din preţul eșşit la întâia adjudecaţiune, ce supralici- 
tatorul este ţinut să dea pentru supralicitare. | 

- «Societatea este scutită de un asemenea. deposit. 

«Supralicitatorii, ca să fie. primiţi la adjudecaţie, 
vor trebui să depună a doua-decea parle a preţului 

| | 29
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oferit de supralicitator, în numerar, bonuri de te- 
saur român sai scrisuri funciare.» 

* Sa: decis de Inalta Curte de Casaţie. 
az Supralicitatorul este obligat să depue a 20-a 
pirte din preţul eşit la licitaţiune. (Cas. IL decis. 241 

| din 2 Octombre 1909. Bul. pag. -1277. 
„— Art. 69 din legea Creditului Funciar nu im: 

pune Creditului obligaţia d'a se presenta la suprali- 
citări; şi, dar, adjudecarea definitivă poate să se efec- 
iueze şi fără stăruința sa (Cas. IL decis. 513 din 96 
Noembre 1902). 

3.— Aceaşi secţie, însă, prin decisiunea 349 din 
22 Septembre 1904, a decis că: 

«Disposiţiunea din art. 549 pr civ., după care ad- 
judecarea definitivă nu se face de cât dacă credito- 

-rul urmăritor 'stărve în vinqare, trebuie sâse aplice 
şi în urmăririle cerute de Creditul. Funciar, chiar în 
lipsa unui text formal în legea sa specială, de dre- 
ce, este întemeiată pe principiul general că judecata 
nu pronunţă sentinţa sa, de câtin urma unei cereri 

formale. Prin urmare, când la termenul fixat pentru 
supra-licitare Creditul Funciar Urban, prin avocatul 
săi delegat, cere Tribunalului să amâne vindarea, 

Tribunalul nu pâte face alt-ceva,: de cât să amâne 

adjudecarea definitivă, fără ca prin aceasta să co- 
mită vre-un exces de putere.» 

Articolul 69 din legea Creditului Panciar pres- 
scrie că : 

* «Recipisa depositului de a 20-a parle, depusă de 
pers6na asupra căreia “se va fi adjudecat definitiv 
imobilul în diua hotărâtă pentru supra-licitare, se 
va păstra la Tribunal până la liberarea ordonanţei 

de adjudecare. 
aDe vor fi mai mulţi supra-licitatori, care să fi 

făcut depositul cerut de articolul precedent, imo-
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bilal se va adjudeca asupra celui ce va da preţ mai 
mare la cea de a.treia -strigare. . II 
_«Procesul-verbal al adjidecaţiunei se va subscri 

«de adjudecatar, de preşedintele Tribunalului, saiă 
de cel ce-i va ţine locul... | 

«De nu va fi nici o ofertă de supra-licitare în con: 
diţiunile prevădute de . art. 68, imobilul se. va ad-. 
judeca definitiv adijudecatarului celui d'intâii».. 

S'a decis de Inalta Curte de Casaţie s. Il că: 
«formalitatea prescrisă de art. 69 din legea Credi- 

tului Funciar, având .de obiect să stabil6scă ra- 

„portul d'intre adjudecatar şi. Credit care vinde, ea 
“formeză contractul. dintre părţi, prin care se stabi- 

leşte preţul şi condiţiunile vindării, ast-fel că riefa- 

-cerea unui proces-verbal care să. constate adjudecarea 

:şi care. să fie iscălit de adjudecatar şi de Preşedinte 

sai de cel ce'i ţine locul, atrage nulitatea vinderii. 

Acâstă decisie cu No. 47 este din 28 Ianuarie 

14904; Am vădut că aceiaşi secţiune a Inaltei . Curți 

prin decisiunea cu No. 333 din 27 Septembre 1904, 

:citată mai sus, a decis că dacă sa ţinut de Tri- 

'bunal o f6ie de licitaţie care s'a semnat şi de repre- 

:sentantul Creditulut ca adjudecatar, o asemenea fâie 

ânlocueşte procesul-verbal prescris de art. 69 din 

degea Creditului Funciar. Ei 

V 

Modul în care adjudecatarul definitiv trebue să 

.depue preţul vindării, este regulat, prin disposiţiu- 

nile art. 70 din legea Creditului în următorea Co- 

prindere : | _ | 5 

«ln cele opt dile ale adjudecaţiunii definitive, cum- 

_-p&rătorul este dator să plătescă provisoriă în Cassa 

-Societăţii, în numerar, monetă de aur, preţul anui- 

„tăţilor datorite şi alte sume ce ar mai avea să iea 

Societatea sub veri-ce titlu.
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-«Vinqarea publică efectuată după cererea Socie- 
tăţii a imobilelor ipotecate nu purgeză aceste imo- 
bile de ipoteca Societăţii. Datoria către Societate se 
transferă la cumpărătorul proprietăţii, impreună cu 
partea ce i se cuvine din capitalul social, făcându-l 
ast-fel membru al Societăţii. 
"- «Când cumpărătorul ar voi să achite imediat da- 
toria către Societate, în asemenea cas el trebue să 
verse în Cassa Şocietăţei în numerar monetă de aur" 
sai scrisuri funciare al pari ale' contractului de Im- 
prumutare, preţul cumperării- până la împlinirea 
sumei ce se datoreză Sucietăţei, pentru care Socie- 
tatea are precădere înaintea ori-cărei alte reclama- 
ţiuni şi ori-care ar fi oposiţiunile, contestaţiunile şi: 
inscripţiunile creditorilor, r&mânând acestora numai 

acţiunea în repetiţiune, dacă Societatea va fi primit. : 
pe nedrept fără a avea să primâscă. Acâstă acţiune 
in repetiţiune, ca tâte acţiunile îndreptate în contra. 
Societăţei, se va. adresa la Tribunalul domiciliului, 
acesteia. : 

«Intr'acelaş termen orisosul prețului se va plăti: 
la Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economil.>- 

- Sa decis de Inalta Curte de Casaţie : 

4. Adjudecatarul- unui imobil ipotecat la Creditul 
Funciar, pus în vindare fie de Societatea Creditului 
Funciar, fie de un alt creditor, devine de drept: 
membru şi debitor al acestei Societăţi, pe basa- 

-creanţei ipotecară ce există asupra imobilului, cu: 

'indatorire de a vârsa la Cassa Societăţei anuităţile 
întârdiate; iar, dacă nu voeşte să rămâie debitor al 
Societăţei, urmeză să achite întregul capital datorit. 

în condiţiunile stipulate. 
Aşa dar, adjudecatarul care in loc dea alege una. 

„din aceste două căi, s'a mărginit a depune la Casa 
de depuneri preţul vingării, faptul că Societatea nu 
şi-a primit banii şi i s'a cauzat prin acesta diferite:
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prejudiţii, precum perdere de dobândi şi de agiă, 
dator este a le. repara. (Cas. I, decis. 267 din 24 
„Maiă 1895, Bul. pag. 747). 

9. După art. 70. din legea Creditului Funciar, ad- 
judecatarul p6te, în calitatea sa de creditor parti- 
cular, să se substitue ca societar in locul debitorului 
urmărit, şi să'şI reguleze raporturile sale cu Creditul 
Fonciar cum va voi, putând să depue drept. preţ 
ipoteca Creditului după val6rea sa nominală, iara nu 
după val6rea sa reală şi acesta fără distincţiune când 
urmărirea s'a făcut de Credit, sai când s'a făcut de 
un particular (Cas. II, decis. din 14 Ianuarie . 1897). * 

3. Nu există nici un text de lege şi nicio rațiune 
care să impedice pe adjudecatar d'a depune, drept - 
preţ, creanţa unei terțe persâne ce s'ar găsi. înscrisă 
în rang util şi necontestat.. Ac6stă substituire nu va- 
tămă pe nimeni, ci din. contră constitue o conven- 
iune licită, care are de' obiect o novaţiune, prin . 
schimbarea de debitor şi pentru care legiaitorul nu 
cere nici o altă formalitate. de cât consimţimentul 
creditorului şi al debitorului. (Cas. II, decis..170 din 
15 Maiiă 1902). 

4. Societăţile de Credit Funciar de şi sunt. inte. 
meiate pe mutualitatea dintre proprietari, însă prin- 

cipiul existenţii şi. funcţionării. lor nu'i opreşte ca, 
printre aceşti proprietari, să figureze şi persone mo- 
rale ; din contră,.dacă s'ar refuza acestora un ast fel 

de drept S'ar viola ordinea publică. Prin: urmare, | 
Când societatea de asigurare Dacia: România devine 
adjudecatara. unui imobil ipotecat la Creditul Fun- 
ciar, scos în vindare fie de acesta, fie de un. cre- | 
ditor particular şi când Societatea . Dacia- România 

depune preţul. parte în numerar, parte în creanța 
Creditului Funciar care declară că primeşte pe so- 

cietatea Dacia-România ca societară, substituindu- se 
acâsta în. drepturile şi obligaţiile fostul proprietar;
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prin acesta nu se pâte dice că Dacia-România a 
cumperat creanţa Creditului Funciar, şi nici că la 
plătit pe acesta, pentru a fi nevoiă de vre-o cesiune 
saii subrogaţie. Ast-fel că, îu aceste împrejurări, 
preţul este bine depus prin substiluirea societăței 
Dacia-România ca societară la Creditul Funciar cu 
capitalul neamortizat. (Cas. II, decis. 531. din 10 De- 
cembre 1904). 

VI 

, “Daca adjudecatarul nu face, în termenul fixat de 
art. 70 al legii Creditului Funciar, vărsămintele spe- 
cificate în acel articol, el perde, conform acelui arti- 

"col, depositul săi de a 20-a parte ce va fi făcut con- 
formn art. 66 din lege, 
"Acel deposit se dă societăţii Creditului Funciar şi 
se va ţine în seamă asupra cheltuelilor făcute Şi asu- 

- pra datoriei. 
» Tot de odată, imobilul se pune din nou în vin- 
dare, însă, nu pe socoteala adjudecatarului, 'care, după 
cum a hotărit Inalta Curte în secțiunile:Unite prin 
decisiunea sa cu No. 5 din 927 Mai 1904, nici nu 
se citează şi nici nu se condamnă la diterența de 
preţ, dacă la nouă licitaţie a eşit un preţ mai mic; 
singura decădere a adjudecatarului care nu a depus 
preţul este că el perde: depositul ce a trebuit să facă, 
conform art. 68 din legea Creditului Funciar, când 

- preţul eşit la noua li“itaţie 'va' fi mai mic de cât 
cel .obţinut la adjudecaţia definitivă. 
„Curtea de Casaţie secţia a II-a prin decisiunea 'sa 

cu No. 45 din 4 Februarie 1902 a stabilit că : ein cas 
când părţile interesate nu fac nici o cerere de re- 
vindere, este facultativ pentru Tribunal de a pune 
din noi imobilul în vindare». 
. Aceeaşi secție a Inaltei Curți, însă, prin decisiunea 

sa cu No, 389 din 23 Septembre 1903 a statuat că:
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«debitorul, pentru a invoca violarea art. 70 din legea 

Creditului Funciar, va. trebui să facă mai întăiu o. 

cerere la Tribunal de a se pune imobilul în revin- 

dere, dacă preţul nu a fost depus în cele opt zile 

de la adjudecare. Nu se poate qice că el ar fi oprit să 

facă aceasta prin art. 64 din legea Creditului Funciar; 

căci, acest articol nu opreşte de cât facerea oposiţiu- 

nilor în contra afiptelor şi publicaţiunilor vindării,. 

iar nu şi tacerea unei cereri de a se pune imobilul 

din noi în vindare, când preţul n'a fost depus in 

termen». e Se 

In acelaş sens sa pronunțat secţia Il-a a Curţii: 

de Casaţie şi prin decisiunea sa cu No. 50Y din 19 

Noembrie 1903 prin care a hotărât că: «motivul de 

casare, întemeiat pe faptul nedepunerii preţului în 

termen, trebuie să fie invocat, mai întâiu, la Tribunal. 

- Articolul 70 din legea Creditului Funciar, in ali- 

niatul săi 5, prescrie că imobilul se pune din noii 

în vindare în termen de două deci de dile şi vin- 

darea. se tace conform art. 64, 65 şi 66 din lege. 

In acel aliniat, însă, nu se arată de când curg cele 

două-deci de gile ale revinderii, nici dacă trebuesc 

făcute nuoi publicaţiuni. cc | 

Dar, dacă legiuitorul n'a spus nimic în acestă pri- 

viuţă la art. 70, causa este că el n'a voit să se mai 

repeteze ; căcă, el a regulat deja în aliniatul Gal ar- 

ticolul 62 şi de când încep cele două deci de zile ale 

vindărei din noii şi ce “publicaţie trebuie făcută in 

cas de revindere. 

In art. 62, în adevăr, la aliniatul. 6 se prescrie că: 

şi în cas de revindere ca şi în cas de amânarea vin- 

dărei, noua vinqare se face în două-deci de dile din: 

diua publicării în Monitor şi nu se face de cât o 

singură publicaţie în Monitor pentru noua vindare.. 

în ce priveşte cele-Palte condițiuni ale nuoei vin-. 

dări, în aliniatul 5 al art. 70 se dispune, după cum
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vădurăm mai sus, că vindarea cea nouă are să se 
facă, conform art. 64, 65 şi 66 din lege. - 

- Aceste trei din urmă articole sunt singurele din 
legea Creditului Funciar !la care se raportează ali-. 
niatul 5 din art. 70 pentru a stabili modul în care 
are să se efectueze vindarea, în. cas de revindere. 

Să amintim, dar, ce dispune art. 64 din lege, ale 
cărui disposiţiuni trebue 'să se aplice şi in 'cas de 
revinderea “imobilului. a 

In primul săi aliniat, el prescrie că nici o oposi- 
țiune nu se pâte primi în contra afiptelor şi publi- 
caţiunilor vindării, nici contra operaţiunilor relative 
la vindarea imobilului. Prin urmare, tot aşa va fi şi 
la revinderea imobilului pentru nedepunerea preţu- 
lui în termenul cerut de lege. 

In al doilea alineat al -articolului 64. se hotăraşte 
că: dacă în ajunul dilei' fixate pentru vindarea imo- 
bilului, proprietarul va răspunde rămăşiţele şi. chel- 
tuelile datorite, .vingarea nu va avea loc. 

- Ast fel trebuie să se urmeze şi la revinderea imo- 
bilului, de 6re-ce art..70 alineat 5 trimite la dispo- 
siţiunile art. 64, fără nici o -distincţiune, în toată în- 
tregimea lor.. Cu atât mai mult disposiţiunile ali- 
neatului. 2 al art. 64 trebuiesc observate, şi in cas de 
revindere, cu cât ele constituesc o: măsură care în- 
lesneşte proprietarului conservarea imobilului în pa- 
trimoniul săă, scop pentru care legiuitorul a auto- 
rizat instituţiunea Societăților de Credit Funciar. 

Dacă nu sunt şi alţi creditori urmăritori al imobi- 
lului, afară de Creditul! Funciar, nici o obiecţiune 
nu se pote face contra aplicării acestei măsuri, nici 
din partea Creditului Funciar care primeşte ceea ce 
i se datoreşte, nici din partea adjudecatarului care 
nu mal are nici un drept asupra imobilului, de 6re- 
ce vindarea către dinsul s'a anulat prin punerea imo- 
bilului din noi în vindarg; apoi,: depositul lui nu se
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perde, căci, plătindu-se de proprietar Societăţii tote 
rămăşiţele şi tte cheltuelile, ea nu mai are dreptul 
să reţină depositul adjudecatarului. 

: Daca proprietarul urmărit nu usează de mijlocul 

ce-i dă alineatul 2 al art.. 64 pentru a scâte imobilul 

său din noua vindare, saii dacă sunt şi alţi greditori 

intervenienți în urmărire, carl persistă în revinderea 

lui, atunci noua vindare trebue să se facă, ne pu- 

tând adjudecatarul împedica revinderea prin plata 

preţului: înainte de adjudecare, fără 'o nouă licitaţie. 

Curtea de Casaţie secţia II prin decisiunea sa cu 

No. 451 din 13 Iunie 1900!) a hotărât că «odată ce 

sa făcut de Tribunal .0 încheiere pentru punerea din 

“noi în vindare a imobilului, din cauza neplăţii pre- 

țului de către adjudecatar, în termenul şi în' condi- 

ţiunile prevădute de art. 70 din legea Creditului Fun- 

ciar, Tribunalul, chiar daca se plăteşte de către ad- 

judecatar preţul adjudecaţiei, în urma acelei înche- 

ieri, nu pâte 'să revie asupra ei şi să libereze ordo- 

nanța de adjudecare, ci trebuie ca imobilul -să fie 

pus în vindare, după cum cere art. 70 din legea Cre- 

ditilui Funciar. | - 

Aceaşi secţie a Inaltei Curți şi prin decisiunea. sa 

cu No. 261 din 48 Iunie 190% a statuat că: <Tribu- 

nalul violează art. 70 din legea. Creditului Funciar 

când, în qiua fixată pentru revindere, din causă că 

Creditul, devenit. adjudecatar, nu depusese preţul, 

primeşte ca Creditul să depue in:diua acea prețul 

eşit la vindarea dinainte şi ast-fel. dinsul rămâne ad- 

judecatar definitiv al imobilului, fără ca în realitate 

să se fi ţinut licitaţie». 

La noua vindare, care trebuie să se facă în condi- 

iunile cerute de art. 65 şi 66 al legii Creditului Fun- 

ciar, se hotăreşte prin alineatul 6 al articolului 70 

1) Bul. Cas. 190) pag. 881.
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că nu va fi de cât o singură adjudicaţiune, fără su- 
pralicitare, şi imobilul se va adjudeca celui ce va 
da mai mult la a.treia strigare.. 
„In ultimul alineat, în fine, al art. 70 se dispune că: 
«Dacă la această nouă vindare se va dobândi un 

preț maj mare de cât cel obţinut la .adjudecaţiunea 
anulată pentru neplata preţului de către adjudecator, 
acela ce.va fi perdut deposilul de 20-a parte, va pu- 
tea cere restituirea totală saii parţială a sumei de- 
puse, saii a prețului eşit la cea din urmă vinqare, 
dar acesta numai dacă preţul din urmă se va fi de- 
pus şi de va fi indestulător ca să acopere totă da- 
toria debitorului, dobândile, cheltuelele făcute cu 
punerea în posesiune şi vindarea imobilului.» 

Art. 72 prescrie că: 
„ «După plata' preţului în numerar sai în scrisuri 
funciare, sai după acceptarea de către Societate a 
declaraţiunii cumpărătorului că se substitue în obli- 
gațiunile vechiului proprietar, Tribunalul va da ad- 
judecatarului ordonanța de adjudecare». e 

In aplicarea acestei disposiţiuni Curtea de Casaţie 
secţia Il prin decisiunea sa cu No. 46 din 17 Fe- 
vruarie .1901, a' hotărât că: . 

«Daca Creditul Funciar notifică Tribunalului că ad- 
judecatarul a depus in numerar. ratele . dobândile şi 
cheltuelile şi că pentru rest s'a substituit în drep- 
turile şi obligaţiunile vechiului proprietar, ordonanța 
de adjudecare trebuie să se libereze, fără ca Tribu- 
nalul să se preocupe de mersul scrisurilor funciare, 
la epoca cererii de liberarea ordonanţei şi fără a se 
putea cere adjudecatarului se depuie preţul în nu- 
merar sai vre-o diferență de curs.» 
„Dacă Societatea Creditului Funciar devine adjude- 
catarea imobilului, art 71 nu cere de cât ca ea să 
depuie drept preţ creanța sa constatată prin  Con=
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tractul de împrumutare şi prin. compturile vizate de 
direcţiunea Societăţii. 

_- Sa pretins că în vindarea imobilului unui falit So- 

cietatea, devenită adjudecatară, trebuie să depuie în 
numevar : cheltuelile falimentului şi cota Statului 

de 3%/,. 
Curtea de Apel din Bucureşti secţia HI, dinaintea 

căreia s'a adus în discuţiune . această. cestiune, “prin 

decisiunea sa cu: „No. 280. din 2 Noembre 1904 Wa 
hotărit că: 

«Art. 89 din legea Creditului Funiiar, prevădând 
că creanţele ipotecare ale societăţii nu sunt supuse 
legilor. falimentelor, :nu se pâte' aplica Societăţii Cre- 
ditului Funciar art. 969 din codul comercial relativ 

“la cheltuelile: sindicului :şi la cota de 3%, e cuvenită 

Statului, fiind că acest articol este prevă&dut -într'o 
lege generală, ca acea a codului de comerţ, care, în 

lipsa unei disposiţiuni formale şi precise, n'a dero- 

gat la legea specială a Creditulub. 
„Şi Inalta Curte de Casaţie” sec. I prin decisiunea 

sa cu No. 254 din 15 lunie 1904, a statuat: | 
«Că fiind vorba de'o urmărire silită cerută de 

Creditul Funciar este netăgăduit că tote formalităţile 

relative la vinzare şi la depunerea preţului “rezultat, 

din acea vinzare, vor trebui să fie îndeplinite în con- 
“ formitate cu dispozţiunile cuprinse in legea sa spe- 

cială ; 
«Că acestă lege prin art. '8Y prevede 'că creanţele 

ipotecare ale Societăţei nu sunt supuse legilor fali- 

mentului ; - 
«Că de şi se susţine prin motivul de' casare că 

această dispoziţiune fiind prevăzută în'legea Credi- 

tului din 1813, ea a fost abrogată prin legea falimen- 

%) Această decisiune este publicată în diarul Dreptul» No. 16 

"din 1904.
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telor din 1895, care a prevăzut cheltuelile sindicilor 
şi cota Statului, cu caracter de privilegii, insă a- 
câstă obiecţiune nu este fondată, de oare-ce o dis- | 
poziţiune cuprinsă .în legea: specială: a Creditulul 
nu pote fi abrogată printr'o lege generală ca acea a 
falimentelor, de cât atunci când acâsta s'ar prevede 
in termeni expreşi, ceea ce în cazul de faţă nu este; 

«Că, prin urmare, tribunalul departe de a: comite 
un exces de putere, când a respins contestaţia re- 
curentului, a făcut o bună aplicare a textelor arătate 
în motivele de casare.» 

Art. 73 din legea Creditului Funciar prescrie că: 
«toate pagubele ce ar resulta din vindarea imobile- 
lor ipotecate vor fi în sarcina debitorului expropriat, 
fără ca Societatea să potă fi supusă la vre-un: rizic În 
această privință. > 

VII 

Societatea putând oferi ca preţ o sumă mai mică 
de cât: acea a creanţei sale în capete dobândi şi chel- 
tueli, se pâte întâmpla să nu fie concurenţi pentru 
acea sumă ; şi, ast-fel Societatea : să devie adjudecatară 
a imobilului şi să rămăe creditâre a debitoralui săi 
pentru restul creanței sale... Sa 
„Pentru despăgubirea de acest rest, pâte urmări 

Societatea, în puterea contractului să de împrumut, 
alt imobil al debitorului care nu ii este ipotecat? 

: Gredem că nici o controversă nu pâte fi în acestă 
privință, după ciim am demonstrat printr'un studiă 
al nostru publicat in giarul «Dreptul» No. 61 din 
4901 şi pe careil reproducem. şi aci.. 

<Ori-cine este obligat personal, ice art. 1718 din 
codul civili, este ţinut de a îndeplini îindatorile sale 
cu tie bunurile sale mobili şi imobili, presinte şi 
viitoare».
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Intregul patrimoniii al debitorului serveşte de gagiit 

creditorilor săi; şi ast-fel fiind, ori-ce creditor. are 

dreptul să urmărâscă, spre despăgubirea sa, tâte bu- 

nurile debitorului săi, cari nu sunt declarate de lege 

nesupuse urmărirei, sai cari nu sunt oprite da se 

ceda. - Sa a o 

La principiul stabilit de art. 1748, se ştie, că .le- 

giuitorul a adus oare-cari restricţiuni prin art. 1825, 

1826, 1828 şi 1830 din codul civil. 

Disposiţiunile, însă, ale acestor articole, fiind nişte 

excepţiuni la regula generală,-sa recunoscut. şi în 

doctrină şi în jurisprudenţă că ele nu pot fi întiase 

peste marginile fixate de legiuitor. 

Aşa, de exemplu, în privinţa art. 1898, instanțele 

ndstre judecătoreşti aii statuat că excepţiunea creată 

in disposiţiunile acestui articol, nu are în vedere de 

cât. numai prohibiţiunea pentru creditorul ipotecar 

de a urmări vendarea imobilelor cari nu'i sunt ipo- 

tecate, înainte d'a se constata că bunurile ce'i sunt 

ipotecate nu preţuesc atât cât are săia după creanţa sa. . 

Prin urmare, creditorul ipotecar, de şi nu a cerut 

incă vindarea imobilului asupra căruia i s'a consti- 

tuit ipoteca, este în drept să ia ori-ce măsuri ar 

crede de trebuinţă asupra averii mobiliare a debito- 

-rului săi ; pote să secuestreze, să urmărescă vin- 

darea ei, să facă popriri în mâinile celor d'al treilea 

„pe sumele ce ar datori debitorului săi şi se ia ori 

ce măsuri de conservare 1). - 

După dreptul comun, dar, creditorul ipotecar are 

dreptul, pentru despăgubirea sa, să urmărescă tâtă 

averea mobiliară a debitorului s6u. 

EI p6te urmări şi bunurile imobiliare ce nu'i sunt 

ipotecate, dar numai în casul când din vindarea 

1) Cas, s. I Nr. 2 din 1886, B. 1886, pag. 5.— Cas.s. II Nr 

68 B. 1890, B. 1890, pag. 883.
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imobilului ipotecat nu'şi ar acoperi creanţa sa, sai 
când va. dovedi că imobilul ipotecat nu are o val6re 
suficientă pentru a-l despăgubi de întrega sa creanţăt). 

Debitorii nevoiaşi şi şicana ai născocit că de acest 
drept n'ar putea să se folosească şi societățile de 
credit funciar de şi ele sunt creditâre ipotecare cu . 
privilegiuri mult mai mari de cât cei. V'alţi creditori 
ipotecari. 
Vom examina, pentru a le combate, argumentele 

pe cari se întemeiază acâstă bizară teorie. 
Primul argument. — «Art. 925 din legea creditu- 

lui func:ar impune societăţii datoria d'a nu acorda 
imprumuturi proprietarilor teritoriali de. cât numai 
pe ipotecă în primul rang. 

«Articolele 29 din aceeaşi lege şi 15 din statute îi 
mal pun îndatorirea ca, nici într'un. cas, împrumu- 
tul acordat să nu covirgescă jumătatea * valorii pro- 
prietăţii. 

«Aceste măsuri rigurâse cu cari legiuitorul a cău- 

“tat să asigure val6rea gagiului care: garanteză plata 
sumei imprumutate, dovedesc incontestabil că el n'a 
:avut în vedere, pentru despăgubirea societăţii, de 
"cât numai val6rea bunului ipotecat.: 

«ln aceste condițiuni primindu-se de societate 
ipoteca constituită de debitor, s'a format o conven- 
ţiune tacilă care mărgineşte dreptul societăţii de 

urmărire numai asupra bunului ipotecat şi o obligă 
-a nu ataca şi alte bunuri ale debitorului săi. Ş 

«Cum ar. putea, dar, societatea fără a viola acâstă 
-convenţiune să urmărâscă,. în cas de neindestularea 
sa din preţul vingării bunului ipotecat, altă avere a 
«debitorului care nu ia fost ipotecată ?. 

"Acest prim argument al celor care susţin că s0- 

1) Cas. 1 Nr, 73 din 1883, B. 1833 pag. 255
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<ietatea Creditului Funciar n'are drept să urmărescă 

pentru: despăgubirea sa de cât bunul ce i-a fost ipo- 

ecat, este intemeiat pe o falşe presupunere. 

- EA socotesc că legiuitorul, prin măsurile prevădute 

in sus citatele articole din legea şi statutele Credi- 
“tului Funciar, 'a voit să regulamenteze relaţiunile 

diulre societatea imprumutătâre şi proprietarul îm- - 
prumutat. 

Altele, însă, au fost motivele cari ai provocat acele 

măsuri şi: altul a fost scopul « cea armărit printr in- 

sele legiuitorul. : | 

Se scie că, 'ceea-ce a dat nascere societăţilor de 
Credit Funciar, a fost nevoia ce aveaă proprietarii de 

a găsi capitaluri cu dobândă eftină şi cu înlesnire 
de plată, ventru a putea face ca proprietăţile lor să 

prospereze şi să le degreveze de grelele datoriri ce 

le apăsaiu. 
Iu acest scop s'a hotărit instituirea de societăţi de 

Credit Funciar pe baza principiului asociaţiunei di- 

recte şi a garanţiei mutuale a proprietarilor terito- 

riali.- 

Societăţile de Credit: Fanciar nu sunt de cât nişte 

intermediare intre proprietari şi capitalişti. Ele nu 

împrumută numerar, ci dă 'imprumutaţilor scrisuri 

funciare care se negociază pe piaţă pe cursul stabilit 

de cererile capitaliştilor E 
Capitalurile sunt sfici6se şi capitalistul  nu'şi pla- 

sează banii săi intrun efect, de cât numai cu condi- 

țiunea ca plata lui să fie bine garantată. 

Pentru a atrage pe capitalişti şi a-i face săşi pla- 

seze banii lor in scrisurile funciare emise de socie- 

tatea Creditului Funciar, legiuitorul a căutat ca plata 

acelor scrisuri şi a cupânelor să fie bine garantată 

„prin ipoteci in primul rang şi de o îndoită. valbre. 

Când se discuta în Camera deputaţilor proectul 

de lege al Creditului . Funciar, sa propus un amen-
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dament prin care se cerea ca societatea să dea cu 
împrumut două părţi din val6rea proprietăţii. G. Ver- 

“nescu a rugat pe propunătorul acestui amendament 
să nu-l propună; «căci dacă s'ar admite de Cameră 
ca societatea să dea două părți din valoarea unei 
proprietăţi, s'ar discredita dre-cum scrisurile funciare.) 

Raportorul proiectului de lege a invocat acelaş mo- 
tiv pentru respingerea amendamentului. 
— «O asemenea propunere, a dis d-sa, s'a ivit şi 

în sinul comitetului de delegaţi şi comitetul nu a 
primit'o nici atunci, precum nică astă-qi nu o pri- 
meşte din punturile de vedere. următâre: întâiii, in 
tote. Creditele Funciare câte am putut vedea prin alte 
părţi, nu este admis de cât tot jumătatea valorii mo- 
şiei; şi al doilea, not nu am voit să se lovescă de dis- 
credit scrisurile funciare 2)». 
Amendamentul pus la vot a căzut. 
Este invederat, dar, că legiuitorul, prin garanţiile 

luate, a voit să asigure pe capitalişti că plata efec- 
telor şi a cupânelor li se va „plăti cu siguranță din 
val6rea proprietăţilor ipotecate. 
_N'a fost, cât de puţin, în gândul săă ca, prin acele 

m&suri, menite a procura proprietarilor capitalurile 
de cari aveai atâta nevoe, să răpâscă societăţilor 
drepturile ce legea comună recunâşte orl cărui cre- 
ditor ipotecar care nu se despăgubeşte din vindarea 

“ bunului ipotecat. 
Este peste putință a se presupune că prin faptul 

că legiuitorul a prevădut pentru societăţile de credit, 
o garanţie specială bine chibzuită, a înţeles că ele 
“nu sar bucura şi de beneficiul ce dreptul comun 
acordă tutulor creditorilor d'a urmări, pentru plata 

1) A se vedeu «Lucrări pregătitâre. cu privire la înfiinţarea 
Creditului Funciar în România», vol. III. pag. 493. | 

:) A se vedea aLucrări pregătitâre cu privire la înfiinţarea 
"Creditelor Funciare in România», vol. III, pag. 4%.
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lor, tâte bunurile debitorilor. Dacă legea specială a 
Creditului Funciar, 'ar fi voit să derâge, în acâstă pri- 
vinţă, de la dreptul comun, ar Îi spus'o in mod 
expres. 

Din potrivă, după cum vom arăta măi la urmă, 

“printr'un articol special al legei, se stabileşte, în mod 
formal, că Societatea Creditului Funciar are tote 
drepturile ori cărui creditor. 

Primul argument, dar, este cu desăvirşire ne- 
fundat. 

Trecem la cercetarea celui d'al doilea argument. 

Al doilea argument. «O probă şi mai evidentă că 
legiuitorul a oprit pe Societate d'a recurge la altă 
avere a debitorului, când din vindarea bunului ipo- 
tecat nu sar despăgubi, sunt termenii categorici ai 
articolului 15 din legea Creditului Funciar şi art. 13 
şi 95 din statute, cari reguleză modul de. despăgu- 

bire al Societăţii în asemenea caz. 
aârt. 15 din lege, 13 şi 95 din statute, dispun: în 

adâvăr, că dacă Societatea, vindând un bun cădut 
în posesiunea sa, nu va scâte tâtă datoria cu care 

acea proprietate este grevată, : suma se varsă ]a ca- 
pitalul de revirement, luându-se deficitul din fondu- 

rile capitalului social şi capitalului de rezervă. Dacă 
nici capitalul social,. nici capitalul de rezervă nu este 
de ajuns, suma care ar mai: trebui, se'va lua din 

capitalul (de subvenţiune) prevedut la art 19 şi se 
va înapoia acestui din urmă, printr'o preluare asupra 
tutulor proprietarilor. | 
«Aceste articole, arătând lămurit de unde Socie- 
tatea îşi acopere paguba, în caz ca din vindarea imo- 

bilului ipotecat să nu 'şi. acopere întrega sa creanţă, 

a înlăturat implicit ori-ce drept pentru Societate d'a 

urmări, spre despăgubirea sa, altă avere a debitoru- 

lui săă. 
«Cum ar putea Societatea fără a nesocoti legea sa 

30
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specială să urmărescă pentru deficit altă avere a de- 

bitorului său? 
Acest al doilea argument, tras din disposiţiunile 

suscitatelor articole ale legei şi statutelor Creditului 

Funciar, nu dovedeşte de cât confusiunea ce se face, 

de cei cari îl susţin, între obligaţiunile şi drepturile 

Societăţii. a 
Articolele invocate nu privesc de cât obligaţiunea 

Societăţii d'a alimenta capitalul de revirement cu su- . 

mele ce i se cuvin, spre a putea face faţă Ia plățile 

pentru cari el este destinat. Ele conţin măsuri cari 

reguleză serviciul interior al Societăţei şi arată cum 

ea trebue să procedeze in operaţiunile sale, pentru 

acoperirea deficitului provenit din vindarea unui 

imobil ipotecat,. dacă, se înţelege, n'a putut să se 

despăgubescă de acel deficit din altă avere a debi- 

torului. | | 

Este imposibil a se susţine că prin aceste măsuri 

de ordine, cu totul interidră, s'a reglementat şi drep- 

turile Societăţii faţă de debitorii săi. 
Legiuitorul n'a putut avea in vedere acele drep- 

“turi în formularea citatelor articole, căci locul lor nu 
"era acolo. | | 

“- Intrun alt titlu şi sub alte articole el se ocupă de 

drepturile Societăţii şi de mijlocele de executare-ce 

ea are în contra împrumutaţilor. | 
- In titlul 1V, capitolul I din legea Creditului Fun- 

ciar se găsesc înscrise drepturile şi privilegiile s0- 

_cietăţei şi îmijlâcele de executare puse la disposiţiu- 

nea el. LL | ii | 

„Acolo trebue să căutăm pentru a vedea dacă legea 

specială a Creditului Funciar a derogat de la princi: 

piul stabilit prin art. 1718 din codul civil, dacă a lip- 

sit pe Societate de beneficiul acordat de legea civilă 

„ori-cărui creditor d'a urmări pentru despăgubirea sa 

ori-ce avere a debitorului săi.
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E bine, sub titlul IV capitolul I din' "legea Credi- 
tului Funciar, nu numai că nu există o singură dis- 
posiţiune care să conţină o asemenea derogare, dar,. 
din contra, se stabileşte formal la art. 56 din legea 
'Creditului Funciar, că Societatea are tote drepturile 
cari aparţin ori-cărui creditor. 

Art. 50 este copiat după art -12 din decretul de la 
anul 1858 pentru instituirea Creditului Funciar din 
Franţa 

Punem ambele articole tâţă in faţă pentru -ca să 
se invedereze mai bine-asemănarea lor. 

Art. 56 român  . : Art. 12 francez | 
«În caz de neplată a anuiti- «En cas de non paiement des 

tilorla termen, societatea, afară  annuitâs, la sociâte, indepen- 
de drepturile cari aparțin ori- damment des droits qui appar- 

“cărui creditor, pâte să procâdă  tiennent ă tout .creancier, peut 

Ja secuestrarea şi vingarea imo-  recourier aux moyens. d'exâcu- 
bilelor ipotecate .conformându- tion dâtermines par le titre IV 
“se regulelor ce urmeză». du present decret». 

După cum vedem, nici o deosebire între ambele 
texte. Partea finală din art. 12 francez de şi are-o 

altă redacţiune, conţine însă aceiaşi idee ca acea de 
Ja finele art. 56 român ; căci, mijlcele de executare 

determinate de titlul TV din decret, cum dice textul 
francez, sunt secuestrarea şi vindarea de cari se 
vorbeşte la finele art. 56 român. 

Ambele articole conţinând aceleaşi disposiţiuni, 

ele irebuesc interpretate şi aplicate la un fel: 

«In Franţa şi doctrina şi jurisprudenţa recunosc că, 

prin art. 12 suscitat, Societatea, pe lângă. drepturile 
Şi privilegiile acordate ei de legea sa specială, “şi-a 

reservat şi tote drepturile pe cari ori-ce creditor le 

-are. după legea civilă. 

«Mijlâcele de a sili pe împrumutat, dice d. Ram- 
„beau de Larocque, sunt procurate Societăţii: de o 
parte, de dreptul comun care permite d'a urmări pe:
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debitor direct prin acţiune personală asupra tutulor 
bunurilor sale, sati indirect prin poprire făcută în 
mâinile debitorilor săi; Societatea le mai găseşte, de: 

:altă parte, în facultatea ce îi este acordată, dacă de-- 

bitorul nu 'şi execută angajamentele, d'a pune se- 
" cuestru pe imobilele ipotecate, d'a face ca ele să se: 

vindă prin expropriere» 1). | 
«Dacă debitorul, dice Josseau, nu'şi execută anga-- 

jamentele sale către Societate, acâsta are irei mijloce 
pentru a ajunge la plata ce are să primâscă. Ea pote:. 
1) să-l urmărâscă direct prin acţiune personală asu- 
pra tutulor bunurilor sale, pentru a i se plăti ce i se: 

_ datoreşte, sati indirect prin poprire făcută în măi- 

_nile 'debitorilor să; 2) să pue secuestru pe imobi- 
lele ipotecate ; 3) să le vindă prin expropriere». 

«Nici o mărginire nu este adusă alegerii ce Socie- 

- tatea este în drept să facă intre cele trei moduri de 

urmărire» ?). a | 

Acest autorisat comentator al legii Creditului Fun- 

ciar cit&ză în opera sa şi decisiuni. ale inaltelor in- 

stanțe judecătoreşti din Franţa pronunţate În sensul 

părerii sale. 
Dacă în Franţa este. ast-fel, tot aşa trebue să fie: 

şi la noi. 

Aceiaşi interpretare trebue dată şi articolului 30- 

din legea nâstră a Creditului Funciar, fiind identic, 
_în coprinsul s&ă, cu art. 12 din decretul de la 1855 
din Franța, după cum am arâtat mai sus. 

Şi la noi ca şi în Franţa este consacrat în mod 

positiv dreptul pentru Societatea Creditului Funciar 

d'a urmări orl-ce avere a debitorilor să, ipotecală. 

- sai neipotecată pentru plata sumelor ce i se datoresc- 

Ar fi fost, în adevăr, straniu ca legiuitorul, care â 

acordat societăţilor de Credit Funciar atâtea drepturi 

:) Etude sur la Sociât6 du Credit Foncier en France pag. 1%- 
2) Trait du Credit Foncier vol. 1 pag. 4%, 45.
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şi privilegil extraordinare, să le refuse un beneficii 

-de care se bucură ori-ce creditor ordinar. 
In Camera deputaţilor s'a propus de Mihail Ko- 

gălnicânu un amendament prin care se priva socie-: 

tăţile de Credit Funciar de dreptul da se folosi de: 

acel beneficiu. : 
— aV6 rog, qicea Mihail Kogălnicânu, să ştergeţi 

din articolul 56 cuvintele: «afară de dreptul care. 

aparţine ori :cărui creditor», pentru că principiul 

fiind pus în art 38, acum nu avem de cât a regula. 

aplicarea lui şi nu trebuie să-l mai punem încă odată. 

-<V& rog asemenea să nu primiţi a se zice aci «în. 

cas de întârdiere, societatea va putea», ci. să se. 

dică: «în cas de întârdiere, socieiatea va face... etc., 

cele. prevădute aci», şi aci se regulează apoi deose-" 

bitele fase prin care societatea va trebui.să trecă spre 

a ajunge la vindarea imobilului». 

- Acâstă propunere a fost combătută de G. Ver- 

mescu. 
— «Nu înţeleg, a.obiectat d-sa, între altele, ce SE 

pâte face pe d Kogălniceanu a cere schimbarea a- 

cesta de redacţiune. Căci, în adevăr, art. 38 citat 

de d-sa, nu area face de loc. cu art. 56 „Aceste 

două articole coprind lucruri cu totul deosebite. In 

articolul d'intâiă se proclamă exigibilitatea creanței 

din partea societăţii, şi în -casul d'al doilea se arată 

drepturile creditorului în acest anume caz. Ce dice 

acest articol 7... pice că acâstă societate are, mai 

înainte de tâte, ş şi ea drepturile tutulor creditorilor, ' 

dar că mai are incă şi nişte drepturi excepţionale 

pe cari le ai tâte societăţile de asemenea natură; 

4-l Kogălniceanu, însă, se fereşte de dreptul comun, 

mu voeşte să recunscă societăţii acest drept. Apoi, 

-S'a' mai audit acesta ? Putem noi ca acestei socie- 

tăţi carel-a îi dăm, pentru siguranţa ei, nişte drepturi. 

excepţionale, să nu-i. acordăm dreptul comun»
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“George Chițu a criticat de asemenea amendamen- 
tul propus şi a terminat dicend: 
— «Nu putem adopta ideia emisă de d-nul Kogăl- 

nicenu ca una ce este inadmisibilă, adică de a face 
mai puţin pentru această societate de cit legea co- 
mună a făcut pentru fie-care creditor» 4). 
Amendamentul propus s'a respins de Cameră şi 

art. 66 s'a votat fără nici o modificare. 
Pâte fi interpretare mai lămurită de cit acea dată, 

de insuşi legiuitorul legii sale ? 
Legiuitorul a declarat categoric că Societatea Cre- 

ditulni Funciar se bucură de tâte drepturile prevt- 
qute de.legea comună pentru: ori-ce creditor. .. 
Am văzut că, după dreptul comun, creditorul ipo- 

tecar este în drept, pentru plata creanţei sale, îna- 
inte chiar d'a urmări vindarea imobilului ipotecat, 
să urmărească averea mobilă a debitorului săi și 
chiar averea sa imobilă, 'ce nu “i-a fost ipotecată, 
dacă nu se va despăgubi din vingdarea bunului ipo- 

“tecat, saii dacă va dovedi că valoarea-acetui bun nu 
este suficientă pentru acoperirea întregei sale creanţe. 

Acelaşi drept, dar, îl ai şi societăţile de Credit 
Funciar». 

- OVUL. 

„Articolul 94 din statute prescrie că bunurile, cari 
devin proprietatea societăţei, se administreză şi se 
vând de consiliul de administraţie, care. urmeză in- 

tr'acesta după un regulament prelucrat de dânsul şi 
sancţionat de adunarea generală. o 

In articolul 95, tot din statute, se arată ce se face 
când Societatea vândend un bun intrat în posesiunea 
sa nu-şi scâte t6tă qatoria de care era impovărat 

  

1) A se vedea: aLucrări pregătitoare cu privire la înfiinţarea 
„ Creditelor Funciare în Rominia» vol III pag. 500, 01, 504.
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acel bun. Prin acest articol nu se face de cât a se 

repeta disposiţiunile din articolele 17 din statute şi 

15 din lege ; şi în acele articole, în adevăr, se spune 

cum 'se zice şi în art. 95 din statute, că: în aseme- 

nea caz produsul vindărei se varsă la capitalul de 

_revirement, luându-se deficitul din fondurile capita- 

lului social şi capitalului de reservă; şi, dacă nici ca- 

pitalul social, nici capitalul de reservă nu sunt de 

ajuns, sumă care ar mal trebui să ia din capitalul 

de subvenţiune, acesta, bine înţeles până când So- 

cietatea se va: despăgubi de acel deficit din urmări- 

rea altei averi a debitorului. | 

ş 3. Vânqarea imobilului, ipotecat societăţei 

după cererea altor creditori. | 

“Articolul 96 din statute în primul său aliniat . sta- 

bileşte principiul, consacrat şi de art. 70 din legea 

Creditului Funciar, că: «dacă un bun angajat la so- 

cietate se pune în vândare, în .urmă de cereri făcute 

de“ către societate, de guvern sait de simplii parti- 

culari, împrumutul acordat de Societate nu intră la 

masă, ci el să transferă cumpărătorului proprietăţei,; 

împreună cu partea ce i se cuvine în capitalul so- 

cial ; acesta face pe noul proprietar membru al So- 

cietăței. | | NI 

«Pentru cele Palte sume ce ar avea să ia Societa- 

“tea, ea are dreptul de precădere inăintea ori cărei 

alte reclamaţiuni, fie: ea de. la guvern, sai: de la 

„ simplii particulari, afară numai de plata de imposite 

întârziate şi de sarcinele. comunale şi de acoperirea 

cheltuelilor aduse prin vindarea bunurilor». 

Aşa a judecat şi Curtea de Casaţie Secţia I. prin. 

decisiunea sa cu No. 967 din 24 Maiu 1895 Bul. 

pag. 747. = |
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ŞI secţia a: Ila a Inaltei Curți prin decisiunea sa 
cu No. 310 din 1 August 1902 a statuat că: 

«Din combinaţiunea art. 9 şi 10 din legea Credi- 
tului Funciar. şi 96 din statute cari, conform art. 138, 
fac parte integrantă din lege, resultă că, chiar în cas 
de vindare silită cerută de un alt creditor de cât 
Creditul Funciar, cumpărătorul beneficiază de dispo-! 
sițiunile art. 9, 10 şi 70 din legea  Creditului Funciar ; 
şi, în basa acestor disposiţiuni, se substitue debito- 
rului expropriat, în ce priveşte creanţa, beneficiind 
in ac6stă calitate de capitalul social depu: la socie- 
lalea Creditului Funciar». 

Pentru ca, prin vindarea cerută de alţi creditori ai 
debitorului său, Societatea să nu fie jienită în dreptul 
său de a se despăgubi din preţ de sumele ce ar avea 
să ia, peste creanța sa care trece asupra cumpără- 
torului, art..96 din statute, în al doilea aliniat, pune 
indatorire Preşedintelai Tribunalului de urmărire d'a 
comunica societăței ziua vinqărei. o 

Societatea pentru acea zi sai trimite un delegat, 
„sau face cunoscut Tribunalului, printr'o adresă, 
situaţiunea în care se găseşte Creditul Funciar în ra- 

"-port cu debitorul şi cu imobilul ce se expropriază, 
pentru ca licitaţia să încâpă, de la o sumă care să 
acopere tâte sumele ce ar avea să ia societatea, chiar 
de i s'ar opune privilegiul pentru plata de impozite 
întirdiate, de sarcinele comunale şi de cheltuelile 
aduse prin vingarea imobilului. 

TITLUL XIII. 
Inventare şi socoteli anuale. 

Art. 129 şi următorele, de sub Titlul VII al sta- 
tulelor, prevăd cum se fac invântarele şi socotelile 
“anuale ale societăţilor de Credit Funciar, Reprodu- 
cem acele articole, fără nici un comentarii, dispo- siţianile lor fiind fârte lămurite.
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Art. 129. Anul social începe la 1 lanuarie şi se 
termină la 31 Decembre stil noi; cel d'ântâiu exer- 
ciţiu va coprinde timpul între data decretului care 
va aproba aceste statute şi ziua de 3l Decembre a 
aceluiaşi an. 

La finele fie- cărui an social, se va redige de di. 
rector un inventariii de activul şi pasivul Societăţii. 

. Socotelele se închie“ de consiliul de administra: 
ţiune. - 

Ele sunt supuse adunării generale, care „procede 
cu ele conform art. 58. 

La finele fie-cărui semestru, se va redige un. stat 
provisorii de situaţiunea Societăţii. (St. 4 al. 35, 
45, 46, 58. — L. 96). 

Art. 130. Când capitalul de reservă va ajunge la 
proporțiunea de 5 la sută a imprumuturilor existente, 

beneficiul curat, scădendu se partea cuvenită admi- 
nistratorilor şi directorului, formează dividendul care 
se va împărţi între împrumutaţi, in proporţiune cu 

datoria fie-căruia către Societate. (St. 26, 132.—L 99). 
Art. 181. Ori-ce dividend nu va fi reclamat în 

timp de 5 ani, după cea “devenit exigibil, se pres- 

crie in beneficiul Societăţii. (St. 26, 130.—L. 29). 
Art. 132. Fondul de reservă se compune conform 

art. 14. 
Fondul de reservă este destinat a face . faţă eve- 

nimentelor neprevădute. 
Dobândile capitalului de reservă se. capitalisâză 

în favorul lui. (St. 14, 15 —L. 16) 

TITLUL XIV. 

Modificările statutelor. 

“Articolul 133 din statute, în primul său alineat, 

„dispune că: cAdunarea generală pâte, asupra pro- 

“punerii consiliului de administraţie Şi cu aprobarea
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guvernului şi a Corpurilor Legiuitoare, să aducă la 
” statute. modificările ce se vor recunâsce utile». 

Din aceste disposiţiuni ale: art. 133, combinate cu. 
disposiţiunea din alineatul al doilea al articolului 
58, după care: «Adunarea generală delibereză, când i se: 
propune, asupra modificaţiunelor ce se face în statute» 
reese că iniţiativa modificărilor statutelor o are nu- 
mai consiliul de administraţie. 

Consiliul de administraţie, în adevăr, după art. 57 
din statute hotăraşte ordinea Qilei ; şi, în Adunarea 
generală nici un obiect altul de cât acela de la ordi- 
nea dilei nu se pâte pune în discuţiune; dar, acelaş 
articol prevede că se pot tace şi în sinul Adunăril 
propuneri semnate de cel puţin 20 membrii, cu drept. 
de vot, asupra cestiunilor cari intră în atribuţiunile 
adunării şi prin urmare şi asupra modificării statu- 
telor; acele propuneri, însă, nu se discută îndată, CE 
se decide nnmai epoca Adunării în cari ele ai să. 
fie tratate. 

Ast-fel fiind, modificarea statutelor se pâte face şi 
după propunerea consiliului de administraţie şi după. 
propunerea semnată de 20 membrii cu drept de vot. 

Primul alineat al art. 133 vorbeşte numai de mo- 
dificări la statute; statutele, însă, fac una cu legea, 
aceasta resultă, incontestabil, din art. 137 şi 138 din 
statute. 

In adevăr, articolul 137 prescrie că «Societatea se 
referă la legea pentru instituirea Creditului Funciar, 
pentru t6te disposiţiunile neprevădute în statute, mak 
cu seamă acelea cari privesc la jurisdicţiunea arbi- 
trală pentru contestaţiuni, supravegherea guvernului 
printr'un comisar, precum şi tâte drepturile şi imu- 

_nităţile ce această lege conferă Creditului Funciar 
Român». 

Iar art. 138 declară formai « că astatutele sunt con- 
siderate ca făcând. parte din lege».
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Prin urmare, Adunarea generală după propunerile 

făcute şi cu aprobarea guvernului şi a Corpurilor le- 

giuitoare pâte să aducă şi la lege şi la statute ori-ce 

modificări sar recunâşte utile. 
In alineatul 2 al articolului 133 se dice că cAdu- 

narea pâte, mai cu s6mă, seautorize: 
1, Adăogirea capitalului social ; 

2. Intinderea operaţiunilor Societăţii. 
3. Prelungirea duratei saie. 

”. Aceste disposiţiuni, însă, nu sunt limitative ci nu- 

mai enunciative: . a 

Se pot aduce ori-ce alte modificări; numai, pentru 

ori-ce modificări, se cere ca convocările. să conţină o 

“ indieaţiune pe scurt a obiectului adunării. 

Art; 133 în ultimul s&ă alineat mai adaogă că: 

«Adunarea nu deliberează valabil de cât daca este . 

compusă de un număr de imprumutaţi,. represintând. 

cel puţin jumătate a împrumuturilor ipotecare, şi ho- 

tărirea trebuie luată cu majoritatea de două treimi 

a membrilor de faţă sai represintaţi. 

După cum văzurăm, pentru a se aduce modificări 

legii şi 'statutelor Creditului Funciar trebuie ca pro- 

punerea de modificare să vie de la Consiliul de Ad- 

ministraţie sati de la 20 societari cu drept de vot,. 

ca acea propunere să fie: adoptată de: Adunarea ge- 

nerală a societarilor. şi aprobată de guvern şi de. 

Corpurile legiuitoare. - | 

Fără concursul tutulor: acestor factori nici o mo- 

dificare nu se pâte aduce legii şi statutelor Gredi- 

tului Funciar, pe tot timpul duratei Societatea Cre- 

ditulul. Funciar,. care am arătat că este. ilimitată. 

După cum ar fi nulă şi de nul efect o modificare adop-, 

tată de Adunarea generală, fără aprobarea guvernului 

şi a Corpurilor legiuitâre, tot atât de nulă şi de nul 

efect ar fi ori-ce modificare adusă legii Creditului 

Funciar de guvern şi de Corpurile legiuitore, fără - 

nvoirea Adunării generale a societarilor.
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TITLUL XV. 

Disolvarea. — Lichidarea. 

" Articolul 134 şi următorii de sub titlul IX al sta- 
tutelor reglementează modul de disolvare. şi de li- 
chidare a societăţilor de Credit Funciar. 
Disposiţiunile acelor articole, fiind forte clare, le 

reproducem aci fără nici o explicare. | 
«Art. 184. — Dacă sar întâmpla ca capitalul de re- 

virement şi fondul de reservă să ajungă în dispro- 
porţiune cu satisfacerea regulată a datoriei anuale a 
Creditului Funciar, comisarul guvernului în numele 
săi propriii şi cu autorisaţiunea guvernului, va pro- 
voca imediat întrunirea Adunării generale, pentru a 

-se aviza la măsurile necesarii pentru continuarea 
operaţiunilor Creditului Funciar, saiă, la neputinţă, şi 

chiar pentru lichidarea Societăţii. 
«In ori-ce caz, însă, obligaţiunile contractate de So- 

cietate până în momentul lichidării ei, se vor înde- 

plini în conformitate cu legea şi statutele Societăţii. 

Consiliul de administraţiune este ţinut, asemenea, să 
convoce adunarea generală şi să o consulte asupra 
oportunității menţinerii sau disolvării Societăţii. 

«Dacă consiliul de administraţiune nu chiamă adu- 
narea, orl-ce interesat pâte să ceră disolvarea prin 
tribunal. (St. 135. — L. 85). 

Art. 135. La expirarea Societăţii şi în cas de di- 
solvare anticipată, adunarea generală hotărăsce modul 

lichidării şi numesce unul saii mai mulţi lichidatori. 
cAcăstă hotărâre a Adunării se supune aprobării 

guvernului. 
«Adunarea generală este convocată de urgenţă 

pentru a regula modul lichidării, a face alegerea li- 
chidatorilor şi a regula puterile lor. 

«In cas când, la diua fixată pentru adunare sai
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la a doua reuniune, adunarea convocată conform 

art. 133, nu va statua asupra acestor măsuri, sai 

dacă deliberaţiiinea sa, nefiind aprobată de autoritate, 

o nouă adunare refuză de a se supune condiţiunilor 

impuse de guvern, acesta numesce din oficii lichi- 

datori şi determină puterile lor. 

«Lichidatorii pot, în virtutea unei deliberațiuni a 

adunării, omologată de ministrul de finance, să dea 

drepturile şi angajamentele Societăţii disolvate la o 

altă Societate. 
aÎn timpul lichidărei, drepturile Adunării rămân | 

aceleaşi, cari erau când Societatea funcţiona. 

aCertifică socotelile lichidării şi dă chitanţă despre 

primirea lor. Aa 

«Consiliul de administraţiune inceteză de odatăcu 

numirea lichidatorilor. (St. 13%). 

FINE
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CREDITUL FUNCIAR ROMÂN 5 

TITLUL 1. 

“Despre Societăţile de Credit Funciar. Reşe- 
dinţa. Durata şi Obiectul.ş 

Art. 1. — Se. autorisă instituirea de societăţi de 

“Credit Funciar pe basa principiului asociaţiunei di- 
recte şi a garanţiei mutuale a proprietarilor terito- 

riali fără alt privilegii de cât cele conţinute în legea 
de faţă şi cu scop de a procura proprietarilor cari 
vor voi să se împrumute cu ipotecă, putinţa dea 
se libera de datorii prin anuităţi cu lungi şi scurte 
termene (L. 6, 12, 20, 97.— St. 1,8). 

Aceste societăţi se vor bucura de drepturile şi vor 
fi supuse regulilor determinate prin: legea de faţă. 
Ele vor putea să aibă sucursale. 

Până la 1/44 Iunie 1933, numai proprietarii au 
dreptul de a forma asemenea societăţi de credit 
funciar şi nu se va putea autoriza, nici într'un mod, 

1) Promulgată prin decretul Domnese No. 827 din 5|i1 Aprilie 
1873, publicat în «Monitorul Oficial» No. 78 din 6]18 Aprilie 
1873 ; prin decretul Regal No. 1568, din 28 Maii s. v. 1882, 
publicat în «Monitorul Oficial» No. 53 din 4|16 Iunie 1882, şi prin 

decretul Regal No. 836 din 3/16 Martie 1903, publicat în «Moni- 
torul Oficiale No 268 din 5|18 Martie 1903. 

31
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formarea vre-unui institut de credit funciar prin aso- 
ciaţiuni de capitatişti. (L. 2, al. D). 

Societăţile de proprietari, ce vor voi a se constitui, 
Vor cere autorisaţiunea ministerului de finance pe 
basa acestei legi şi a Statutelor 1). (L. 2. şi 3). 

  

') Vechiul Art. 1.— Legea din 1813. — Se autorisă instituirea de societăţi de Credit Funciar pe basa principiului asociaţiunii directe şi a garanţiei mutuale a proprietarilor teritoriali, fără alt privilegiii de. cât cele conţinute în legea de faţă, şi cu scop de a procura proprietarilor, cari vor voi să se împrumute cu ipo- . tecă, putinţa de a se libera de datorit prin anuităţi cu lungi şi scurte termene. Aa ÎN 
„Aceste societăţi se vor bucură de drepturile şi vor [i supuse regulelor determinate prin legea de faţă. Ele vor putea să aibă "sucursale. i | 

In timp de dece ani de la promulgarea legir de faţă, numat „ Proprietarii ai dreptul deja, forma usemenea societăţi de Credit + Funcrar şi nu se va putea autorisa nici intrun mod. pentru for- „Marea vre-unui institut de Credit Funciar prin asociaţiuni de ca- pitalişti. 
" Societăţile de proprietari, ce vor voi a se constitui, vor cere - autorisaţiunea Ministerului de finance, pe basa acelei legi şi a statutelor. a 

_ Vechiul.Art, 1.— Legea din 1882.—. Se autorisă instituirea de 
societăţi de Credit Funciar pe basa principiului asociaţiunii di- 
recte şi a garanţiei mutuale a proprietarilor teritoriali, fără alt 
privilegiă de cât cele conţinute în legea de față şi cu scop de "a procura proprietarilor, cari vor voi să se împrumute cu ipo- „tecă, putinţa de a se libera de datorii prin anuităţi cu lungi şi scurte termene. | 
Aceste societăţi se vor bucura de drepturile şi vor fi supuse regulilor determinate prin legea de faţă. Ele vor putea să aibă 

sucursale, 
in timp de trei-zect ant de la promulgarea legit din 4 (13) Iunie 1873, numat proprietarii ai dreptul de a forma asemenea - societăţi de Credit Funciar şi nu. se va putea autorisa, nici într'un 

"mod, formarea vre-unni! institut de Credit Funciar prin asocia- 
„țiuni de capitalişti. 

- Societăţile de proprietari, ce vor voi a se. constitui, vor cere - autorisaţiunea. Ministerului de. finance, pe basa: acestel legi şi â statutelor.
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Art. 2.:— Numai societăţile de Credit Fanciar, in- 
“Slituite pe basa legii de faţă, vor avea dreptul să 
“emită scrisuri funciare (Lettres de gage: sau- Piand- 
briefe). 

Se va bucura de drâpturile şi vor fi supuse la în- 
datoririle prevădute prin acestă lege şi asociaţiunile 
ce se.vor forma între proprieiarii de imobile urbane. 

Aceste instituţiuni nu. vor opri înfiinţarea uneia 
sai mai multor bănci ipotecâre, supuse regimului 
“dreptului comun. (L. 1,.6, ur.); 

Art. 8.— Inqată. după promulgarea Legii şi Statu- 
telor Creditului Funciar Român se institue un co- 
mitet compus; de. Ministrul Finarcelor, de Preşedin- 

„tele Adunărei - Deputaţilor şi de cel -mai în -virstă 
“din Vice-preşedinţii. Senatului. E 

Acest comitet face apel, prin o publicaţiane în. Mo- 
-nitoruul Oficial, tuturor proprietarilor teritoriali. din 
România, cari vor voi a face parte din Prima So- 
-cietate: 

Inscriindu-se 60 proprietari fanciarii cu un n capital 
-cel puţin de 3.000.000 lei în proprietăţi, constătate 
-de către comitet, valabile pentru âcest capital prin 
“rolurile impositului: funciar al Statului, o societate 
-va fi constituită. (L. 1, 96.—St. 34, 35). 

art. 4, — Societatea 'Şi va alege reşedinţa” sa: A. 
:30, 70 al. 3 —St. 2.) - 

Art. 5: — Durata acestei Societăţi este limitată 9, 
(St. 2, 134, ur.) 

Art. 6. — Societăţile de Credit Funciar suat auto- 
:rizate : 

LA face proprietarilor de nemişcătăre, împru- 
-muturi pe ipotecă cu. lungi termine,. a cărora plată 

DN Vechiul Art, 5..— Legea: din 1873.-- Durata Societăţi se fi- 

-xează la: maximum de 60 ânt, socotiți din diua constituirit el, 
publicată în Monitorul Oficial.
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-se va: opera prin: anuităţi, şi imprumuturi cu scurte 
termine. tot. pe ipotecă. . i 

2. A. înfiinţa pe.basa acestor. impramaturi, « scrisuri 
funciare (Lettres de gage, Pfandbriefe), pentru o va- 
l6re care nu va putea. să întrecă sumele. datorite de 
„imprumutaţi: 1, (L. 2, 97, ur; 84,46, ur.; 66.—St. 1.) 

SECTIUNEA m: 

Capital social * 

„Art. 7, — Fie care imprumutat, cind primesce un: 
împrumut, varsă in :casele Societăţii, pentru forma- 
rea unui capital social, cite 2/,. asupra sumei ce: 
primesce.. ...., i 

Acest vărsămint, 'va fi: considerat ca: un avans: „Be 
cut Societăţei şi, .numai la stingerea  desăvirşită a. 
datoriei contractate, el va fi restituit fără dobindă. 

i(L.:8, 41, 45,:3%4.— St. 3, 4)... 
Artis: 8. —: Imprumutaţii, în- contra plăți. “sumelor” 

insemnate. la art. 7,:primesc chitanţe tăiate dintr'un: 
“registru cu matcă, sub semnăturile casierului şi di-- 
rectorului, insemnate, CU - timbrul Societăţei. CL 9, 
10.— St;:5, 98, 29). . 

Art. 9. — Aceste chitanţe sunt. liberate pe nU- 
mele:imprumutatului, şi.nu. pot trece: la o altă per-- 

  

2). Vechiul Art. 6. — Legea din, 1873, — - Societăţile de Credit. 
“Paola Sunt 'autorizate + * - 

1. A face proprietarilor de nemişcătâre împrumuturi pe ipo-: 
ttecă 'cu lungi termine, a cărora plată se va: opera prin anuităţi, 
'şi împrumuturi cu „scurte: termine tot pe ipotecă; 

„A înfiinţa pe baza acestor împrumuturi, scrisuri funciare: 
(reia de gage, Pfandbriete) pentru o valâre care nu va putea- 

-să întrâcă sumele datorite 'de împrumutaţi ; -. +. 
"3. :A' negocia şi a scompta scrisuri funciare şi a face avansur 

de ban! pe aceste titluri. Ra Re
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soană fără proprietatea ingagiată, din care acea chi- 
tanţă face parte integrală: (L. 10.— St. 6). 

Art. 10.—Când 'o “proprietate trece într'alte mâni, 
dreptul imprumutatului. la partea sa din capitalul 

„social, trece cu proprietatea -la noul proprietar, . pe 
numele: căruia. trebue transferată şi chitanţa cea: 
vechie. ARI N a | 

Dacă « o: proprietate ingagiată: se imparte ; şi dacă. 
Consiliul de:administraţie consimte a recunâsce doi: 
sau. mai mulţi debitori,: pe -fie-care pentru :partea sa: 

de proprietate, chitanţa relativă la acea proprietate 
se împarte proporţional cu împărțeala împrumutului, 
şi se transferă pe numele: noilor Proprietari. CL 9 
25, 10 al. 9.—St. 6): SE a zi 
Art. 11.—Suma cu care: Ae- -care imprumutat: va. a: 

contribuit la formarea capitalului social,: în virtutea 
art. 7 al.legei de faţă, "i este restituită îndată ce so: 
fi achitat cu totul de datoriile "sale către societate, 
şi atunci chitanța se inapoiază. şi se anulează, (L. 7, 
45. —St 7, 495.) n ii 
Art. 12.—Sunt membrii Societăţii. Creditalur Fun- 

Ciar toţi proprietarii cari vor ipoteca proprietăţile 
lor acestei Societăţi. “T6te ipotecile garanteză într'un 
mod solidar totalitatea obligaţiunilor: contractate: de 

societate ; - fie-care' din proprietăţile ipotecate garan- 
t6ză mai ântâiă vă&rsămîntul regulat al dobândilor şi 

al amortismentului datoriei ce ea a contractat, şi în 

urmă garantează, în casul când. principiul de soli- 
daritate trebuesce a fi aplicat ; garanţia se imparte 
între toate ipotecele, în proporţiune cu sumele cu 

care se află fie-care din ele grevată către Societate 
"la epoca acestei operaţiuni. (. 1, 93, 24, 9%. —SI. 8, 
19, 23).
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SECȚIUNEA ui 
Capitalul de vevirement (Capital de mişcare.) 

„Art. 18.— Capitalul de revirement al: Societăţei se 
formeză din t6te sumele cari provin din plăţile im-: 
prumutaţilor cu lungi termine (anuităţi dobândi şi 
amortisare, art. 34). din ' dobândile produse de ca- 
pitalul social (art. 7), din v&rsămintele făcute de la 
împrumuturile pe scurt termen (art. 6), din venitu- 
rile Societăţei cari provin de la bunurile cari a de- 
venit proprietatea ei (art. 65), din tâte sumele pro- 
duse prin vinderea acestor bunuri, din contribuţiu- 
nea de maximum 0,50%, (/.%/) (art. 34), plătită pe 
tot anul asupra cuantumului imprumuturilor, ŞI, în 
sfârşit, din t6te recetele operate în favorul Societă- 
ței şi cari 'nu sunt afectate la formarea capitalului de 
reservă 1). (L. 7, 16, 34, 71.—St. 1, 3, 9, 14,845.) 
"Art. 14. — Capitalul de revirement se va intre- 

buinţa a plăti dobindile cupânelor ajunse la scadență 
ale scrisurilor funciare şi a plăti scrisurile funciare 
eşite la sorţi. E 
Sumele: dintr'acest capital, cari ar r&mâne disponi- 

„bile, 'se vor întrebuința a plăti sumele datorite (a- 
sei de Depuneri şi Consemnaţiuni, conform art. 19. 

1) Vechiul Art. 13. — Legea din 1873. — Capitulul de revire- 
ment al Şocietăţi! se formează din toate sumele cari provin : — 
din plăţile imprumutaţilor cu lungi termine (anuităţi, dobinzi şi 
amortisaţie art. 34),—din dobândile produse de capitalurile so- 
ciale şi de reservă (art. Y2),—din v&rsămintele făcute de la im- 
prumuturile pe scurt termin (art. 6), — din. veniturile Societăţii, 
cari provin de la bunurile cari aă deveniț proprietatea el ţart. 
65),—din tâte sumele produse prin vîndarea, acestor bunuri,— din 
contribuţiunea de maximum 0,50 0% (1/09), (art. 34), plătită pe 
tot anul asupra cuantumului imprumuturilor şi, în sfirşit, din 
t6te recetele operate în favorul Societăţii şi cari formâză un be- 
neficiă,
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Dacă capitalul de revirement nu va fi de ajuns 
pentru acoperirea trebuinţelor. sus menţionate şi 
pentru serviciele cupânelor cu scadență implinită, 
a plăţei integrale a scrisurilor funciare eşite la sorţi 
şi a cheltuelelor de administraţiune,. suma, care ar 
lipsi, se va acoperi din capitalul 'de reservă, şi, în. 
cas când nici acesta nu ar ajunge, se va plăti con- 
form art. 19 4) (L. 19, 31, 48, 59,53.—St 10, 11,19). 

Art. 15. — Dacă Societatea, vingând un bun cădut, 
“în posesiunea sa, nu va putea -scâte t6ată datoria 
cu care acea proprietate este grevată, suma se varsă. 
la capitalul de revirement, luându-se deficitul din 
fondurile capitalului social şi capitalului de reservă. 
Dacă nici. capitalul social, nici capitalul . de reservă 
nu este deajuns suma, care ar mai trebui, se va 

lua din capitalul prevădut la art. 19, şi se va îna- 
poia acestui din urmă printr'o preluare asupra lu- 
turor proprietăţilor angagiate, în proporţiune cu ce 

mai rămâne din datoria fie căreia din ele. (L. 19, 13, 
„16, 19. — St. 13, 95). 

1): Vechiul Art. 44. —' Legea din 1873. — Capitalul de revire- 
ment se va întrebuința a plăti dobândile cupânelor ajunse la 
scadenţă, ale scrisurilor funciare, şi a plăti scrisurile funciare 

eşite la sorţi. - 
Sumele dintr'acest capital e cari ar remâne disponibile se vor 

întrebuința a plăti sumele. datorite Case de Depuneri şi Con- 
semnaţiuni, conform art. 19, a negocia saii a scompta scrisurile 

funciare şi a face avansuri asupra acestor efecte, conform $ 3, 
art. 6.. 

Dacă capitalul de reviriment nu va f de ajuns. pentru acope= 
rirea trebuinţelor sus menţionate, şi pentru serviciile cupânelor. 
cu scadenţă împlinită. a plăţii integrale a scrisurilor, funciare 
eşite la sorți şi a cheltuelelor de administraţie suma care ar 

lipsi se va acoperi din capitalul social şi capitalul de reservă, 
şi în cas când nici aceasta nu ar ajunge se va a plăti conform 
art. 19.
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“SECȚIUNEA Il 

Despre capitalul de reservă, 

formează : 
| 1. Din una a patra la sută ce se va plăti Societăţii in numerar de către împrumutat, Odată . pentru tot: d'a una asupra fie-căruj împrumut efectuat, - „2. Din luarea anuală de 90 la sută din beneficiul curat. cc | 

3. Din dobinqile lui proprii. 
“Destinaţiunea lui este! a complecta capitalul de revirement, conform art. 44 şi 15%. (L. 14, 15, 18, Sal. 3, — St. 14, 15,139), 
Ari. 17. —- Consiliul de administraţie decide a- supra modului de fructificare a: capitalului de re- servă ?). (St. MW... A 
Art. 18. — Aceste reţineri s6 vor face pină ce fondul de reservă va ajunge a [i de 5 la sută a im- prumuturilor existente. 

- Când acestă Proporţiune va fi atinsă, reţinerile art. 16 No. 1, 2 vor. înceta. , " Gind însă fondul de reservă se va reduce prin ne- „cesităţile prevăzute la art. 14 şi 15, reţinerile pres- crise mai sus vor fi restabilite, pină la recomplec- 

Art. 16. — Capitalul de reservă al Societăţei se 

PI 

1) Vechiul Art. 16. — Legea din 1873. — Capitalul de reservă - al Societăţer se formeză din 0,250, (||): ce se va preleva de Societate odată pentru tot-d'a-una 'asupra fie-cărul imprumut efectuat şi din o luare anuală de 20%, din beneficiul curat ; des- - tinaţiunea lui este a complecta capitalul de revirement, conform art; 14 şi 15.- a. Sa '2) Vechiul Art; 17. — Legea. din 1873. — Capitalul de reservă trebue să fructifieze după hotărârea luată de Adunarea generală. in fie-care an.
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tarea lui în proporţiunea presotisă, Ia acest articol 

18 3). (L. 14 15, 16. — St. 16). | 

- Să  - SECȚIUNEA IV ... 

Despre capitalul de: subvenţiune (imprumutare). 

* Art, 19. — Pină la formarea fondului. de reservă 
prescris la art. 18, guvernul, pe a sa răspundere, 
va deschide fie-căreia din cele d'intâiii societăţi, ce 

se vor constitui în Bucureşti, laşi şi Craiova, un. 
credit lă Casa de Depuneri “şi consemnaţiuni' pină 
la 1.500.000 lei cu un „ Procent maximum de 3 la 
sulă pe an. 

Creditul. Funciar. va uza de acest. ajutor în contul 
fondului săi de reservă, sub formă de compt curent 

„şi în măsura numa! a necesităţii provocate 'de pri- 
mele cheltueli de instalare şi de întirdieri în vărsă- 

mintele 'datorite de impramutață. i 

Se va ţine în condicele Societăţei un compt se- 
parat pentru capitalul de subvenţiune 2. (L. 15 "20, 
% al. ultim. — St. 17). | 

) Vechiul Art. 18. — Legea din 1873. — Aceste reţineri se vor: 
face până.ce fondul de.reservă: va ajunge la: proporţiunea...de . 
20%, a anujtăţilor angagiate prin emisiunea, de scrisuri funciare. 

Când acâstă proporţiune va fi atinsă, reţinerile art. 16 vor 

înceta. 

Când însă fondul de reservă se va "reduce prin “necesităţile 

prevădute Ja art. 14 şi 15; reţinerile prescrise mai sus, vor fi 

restabilite până la „recomplectarea lut în proporțiunea prescrisă 

la acast art. 18. . 

Societatea, are dreptul a întrebuința acest capital de reservă 

potrivit $ 3, art. 6. 

2) Vechiul Art,-19, — Legea din 1878, — Până la: formarea 

fondului de reservă prescrisă la art. 13, guvernul, pe a sa r&s- 

pundere va deschide fie-căreia din cele "dintâtă trei societăţi ce 

se vor constitui în Bucuresci, Iuşi şi Craiova, un credit la Casa 

«de Depuneri şi Consemnaţiuni până la 1.500.000 lei cu "procent 

anual de 5cjy. Creditul Funciar va usa de acest ajutor în comptul 

fondului săii de reservă, sub formă de compt curent şi în m&-
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Art. 20. — Sumele luate din capitalul de Ssubven- țiune sunt garantate solidar de toţi membrii So- cietăţii. 
In cas cind ar fi trebuinţă a se face Plăţi din ca- pitalul de Subvenţiune pentru complectarea sumelor dalorite pe scrisuri funciare, din cauză de intârqieri de r&spunderi din partea împrumutaţilor, suma scsă pentru aceste plăți se va restitui capitalului de sub- venţiune fără întârziere, îndată ce se vor vinde imo.- bilele îÎmprumutaţilor nesolvabili. (L. 1, 19, 15, 92.— St. 18). | | 

TITLUL III. 
„Despre beneficiele Societăţii, 

Art. 21. — Toate veniturile Societăţii, scăzindu-se plata cupoanelor Şi a scrisurilor funciare eşite la sorţi, precum şi cheltuelile de administraţiune, formeză beneficiul Societăţei 1). (L. 22, o; — St. 19, 21, 9%). „Ari. 22. — Până la plata complectă a sumei de fundaţiune datorită Casei de Depuneri, de Consem- „naţiuni şi de Economii (art. 19) se va lua din be- neficiile anuale ale Societăţii: | 
1. O sumă suficientă pentru acoperirea procente- lor datorite Casei de Depuneri, de Consemnaţiuni şi de Economii. a 
2. O sumă determinată de Adunarea generălă, pen- PIE 

, sură numai a necesităţir provocate de primele cheltueli de ins- - talare şi de întârdieri în v&rsămintele datorite de împrumutaţi. Când capitalul de reservă al Creuitului Funciar va ajunge la suma prescrisă la art. 18 şi comptul curent se va lichida, cre- ditul deschis la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni devenind de: prisos, se va suprima. - i 
Se va ţine în condicele Societăţei un compt separat pentru capitalul de subvenţiune. | | ') Vechiul art. 21. — Legea din 1833, — 'Toate veniturile So- cietățt, scădându-se plata cupoanelor şi a scrisurilor funciare eşite la, sorţi, formâză beneficiul Societăţir.
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tru plata capitalului datorit Casei de Depuneri, de 

Consemnaţiuni şi de Economii (art. 19). -: 

„Suma ce va rămânea se va impărţi in modul” ur-: 

mător : 3 

aj 10 la sută pentru a se împărţi directorului, sub- 

__ directorului. şi membrilor Consiliului de administia- 

țiune. 

b] 90 la sută. pentru formarea capitalul de re-! 

servă. 
Când capitalul de reservă. va ajunge la proporţiu- 

nea de 5 la sută a împrumuturilor, acest beneficii: 

nu se va mal vărsa la:-fondul de reservă, ci se va 

impărţi între toţi împrumutaţii, fie-căruia în propor- 

ţiune cu ratele ce plătesce. 

Acâstă sumă; care se împarte între impramutați 

se va considera 'ca'un acompto dat asupra: ratelor. 

următoare şi se va scădea la plată anuităţii. “Ipru-: 

mutații se vor însciinţa prin ziare despre „Propor- 

ţiunea acestui scăd&mînt.  - 

__ La începerea lucrărilor Societăţii şi pană a nu se 

fi realizat beneficii indestulătoare .pentru -acoperirea 

cheltuelelor exerciţiului următor, fondurile pecesarii. 

se vor lua conform ari 19 *). (L 16, 18. — St. 2, 

4. al. i 130, 18). 

*J Vechiul “Art. 22. — „Legea din 1873. — Până la plata com- 

plectă a sumei de fundaţiune datorită Casei de Depuneri şi Con- 

semnaţiuni (art. 19), se va lua din beneficiile anuale ale Socie- 

tăi : 
1. O suma îndestulătâre pentru acoperirea cheltuelelor Socie- 

tăţii pe exerciţiul următor; 

2. Oaltă sumă suficientă pentru acoperirea procentelor. datorite. 

Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni; 

-3. O sumă determinată de Adunarea generală pentru plata ca- 

pitalului datorit Casei de Depunori şi Consemnaţiuni (art. 19). 

Suma ce va mat rămânea, se va împărţi în modul următor : 

a) 10%, pentru a se împărţi directorului şi membrilor consi-. 

Jiului de administraţiune ;
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Art.. 23. — Fie-care inscripţiune ipotecară dă drept ia beneficiile Societăţei în: proporţiune: cu :ratele ce. se plătesc şi in: conformitate cuart. 92 9 (L.A, 
92. — St. 21, 92, 24). aie - Art. 24. — Proprietăţile asupra . cărora se. vă fi 
luat inscripţiune: in favârea Societăţii, rămân anga- 
jate pe tot timpul cât ține .amortisarea în propor- 
țiune cu sumele ce mai rămân dat6re. (L..32, 87, 
89. — St. 24). | | 

Art. 25. Transmisiunea imobilului angajat, fie prin 
vindere, zestre, donaţiune, . expropriaţiune: saă orl-ce 
alt-fel de alienaţiune sai transacţiune, nu descarcă 
acel imobil de la obligaţiunile luate către Creditul 
Funciar. ÎN 

: Imobilul angajat pote insă fi inlocuit printr'an alt 
imobil de aceiaşi natură Şi de o val6re echivalentă, 
de se va primi acâsta de Consiliul de administra. 
ţiune. e e 

Noul imobil angajat ast-fel, este supus la obliga: 
țiunile şi sarcinele. imobilului pe care l'a inlocuit. 
(L: 10, 924.—st. 95). 

  

"B) 20%, pentru formarea Gapitalului de reservă; o 
„€) Restul se va împărţi între toți . imprumutaţii, fie-căruia în 

proporţiune cu partea din capitalul social la care are drept. 
Acestă sumă, după avisul Consiliului de administraţiune, se va 

” <onsidera, ca un acompt 'dât asupra plăţilor următâre, şi se.vor 
scădea cu dânsa la plata anuităţii; împrumutaţii se vor înşciinţa - 
prin ziare despre proporţiunea acestui scăzământ. , „La începerea lucrărilor societăţii şi până a nu se fi realisat beneficii indestulătâro pentru acoperirea, cheltuelilor exerciţiului 
următor, fondurile necesarii se vor lua conform art. 19. . 
1) Vechiul Art. 23. Fie-care înscripţiune ipotecară dă drept la 
beneficiile Societăţer după proporţiunea adprorata val6re! impru- 
mutată. a
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„TITLUL IV 
„Despre împrumuturi | 

SECȚIUNEA 1 

„Condiţiunile | imprumuturilor _ | 

Art, 26.—Gel mai târdiii şease luni după consti- 

tuirea fie-cărei Societăţi, Societatea va trebui să în- 

c&pă operaţiunile sale. (L. 1, 3.—St. 199). 

“Art. 27.—Conform art. 6 al: legii de faţă, Societa- 

tea face două feluri: de împrumuturi pe ipotecă. 

Unele sunt platnice cu termine lungi prin anuităţ 

calculate ast-fel ca datoria să fie stinsă întrun timp, 

„care nu va putea fi mai'scurt de zece ani, nici” trece 

peste şese-zeci ani. 

Cele-Valte sunt a se plăti în termine scurte. 

: Aceste imprumuturi se vor efectua în- scrisuri fun- 

'ciare (Lettres de gage sau Ptandbriete)- (L 6, 4, ur. 

-86.—St: 68, 72, 73). 
Art. 28.— Societatea nu imprumută proprietarilor 

teritoriali de cât.numai pe întâia ipotecă. 

Cu tât6 acestea, dacă imobilul are vre-o sarcină 

înscrisă pentru vre-o garanţie în- 'contra vre-unei e- 

vicţiuni saii rente viagere, “Societatea tot mai pte 

:împrumuta, însă sub condiţiunea ca imprumutarea 

cerută, 'adăogată 'la :capitalurile deja inscrise, să -nu 

intrecă' jumătate a valorei: imobilului. 

“ “Sunt considerate ca făcute pe întâia ipotecă îm 

prumutările cu cari se plătesc creanţele deja inscrise, 

când prin faptul acestei plăţi sai prin subrogaţiunea 

făcută în profitul Societăţei, ipoteca ei trece inaintea 

celor-Palte şi fără concurenţă. 

Intracest cas Societatea conservă în mânele sâle 

"o val6re. înidestulătre pentru a face această plată. 

(L. 32, 33, 87.—-St. 69, 71). 

Art. 29. — Nici într'un cas împrumutările nu pot
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coverşi jumătatea valorii proprietăţii. Proprietarii vor Putea, pentru primul. period, după trecere de trei 
ani, cere o nouă estimaţiune a.proprietăţilor lor, iar 
după primul :period la fie-care cinel ani. (L 40— 
St. 74, 75, 82, 97, 9%, ur.) o 

Arl. 30. — Ori-ce act-de împrumutare trebue să 
conţină. alegerea de doiniciliă -a:datorului în circum- 
scripţiunea tribunalului, „unde se află situate imobi- 
lele ipotecate. -.. A 
Societatea face ca şi până acum alegere de domi- ciliă în Bucuresci, unde este reşedinţa sa ) L. 1, „70, al. 3.— st. 2, 70). : Sa 
Art. 31. — Dobinda în sarcina împrumutatului va fi cel puţin de 7 la sută ;; Societatea. va putea insă 

reduce acâstă dobindă, când va crede de cuviinţă. (L. 34, 35 — st. 83). | 
Art. 32.—lpoteca pusă Societăţii garanteză dobinzile 

până la: plata integrală a: creanței, fără ca să:mai fie trebuinţă a se lua o nouă inseripţiune la ' espirarea 
acelor trei .ani prevăzuţi la art. 1785 al Codicelui ci- 
vil. (L. 19, 94 87). = . . 
„Art; 983.— Dacă există. o ipotecă legală înscrisă a- 
“Supra unui imobil, împrumutarea nu seva pulea e: 
-fectua, de cât după anularea. ipotecei, cu consimţi- 
mântul femeiei -măritate, dacă. nu este măritată sub - regimul dotal ; sai al epitropului sai al curatorului 
minorului, saă. al interdisului în puterea delibera- 
țiunii. consiliului de familie, sai conform, art. 367 
al Codicelui. civil, când consiliul. de familie nu se convocă, sai dacă, convocat. fiind, nu. se adună la 
dermenul fixat pentru a delibera. 

Ori-ce popriri, secuestre-saă alte sarcini consti- 
ii 

, 
'): Vechiul Art. 30. — Legea din 1873. — Ort-ce act de imprue mutare trebue să conţină alegerea, de domicilii a datorului în 

circumscripţiunea tribunalului, unde se află situate imobilele i- 
potecate. a
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tuite sub imperiul legilor vechi, sunt nule şi nea- 

venite în faţă cu ipotecele constituite. în 'favorea 

Creditului Funciar, dacă de la promulgarea noului 

Codice,. nu s'a luat de persânele în drept inscrip- 

ţiuni ipotecare, în regulă, conform regulelor stabi- 

lite prin Codul civil î). (L. 28 — St. 7.1): 

SECŢIUNEA II 

Plata împrumuturilor. 

Art. 34.—Anuitatea se va plăti în numerar sau in 

„cup6ne cu termine implinite de scrisuri funciare. 

Ea va cuprinde : - 

1. Dobânda ; IE a 

9. Amortisarea determinată după dobânda şi durata 

“împrumultării, conform tabelelor ce se vor face pen- 

tru calculul de anuităţi; : . Da 

_3. O sumă destinată. la acoperirea cheltuelelor de 

administraţiune. Acâstă sumă nu va putea: trece ci- 

fra de 0,50 la sută (50 de bani la suta. de lei). Deo- 

sebit de aceste dări se va lua asupra sumei împru- 

mutate 0,25 la sută (25 de bani la suta de lei) pen- 

“tra alimentarea, capitalului de reservă, conform art. 

16, şi un deposit de 2 la sută. conform art. 7. (L. 

7, 16.—St. 82, 84). | Ea 

Art. 35.— Anuităţile- se vor plăti din ş6se în şese 

luni, la epocele determinate de consiliul de admi- 

nistraţiune. 
  

  

- 1) Vechiul Art. 33.— Legea din 1873.— Dacă există o ipotecă 

lesală înscrisă asupra unui imobil, împrumutarea nu se -va pu- 

tea efectua de cât după anularea; ipotecei cu consimţimintul fe- 

meei. măritate, dacă: nu este măritată sub regimul dotal ; saii al 

epitropului, sai al curatorelui minorului, saii al interdisului, în 

puterea unei deliberaţiuni a consiliului de familie, saii conform 

-art. 367 al:Codicelui civil, când consiliul de familie nu se con- 

voacă, saii dacă convocat fiind, nu se adună la termenul fixat 

pentru a delibera.
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. In momentul: împrumutării, Societatea: reţine asu- 
pra capitalului dobânda şi alocaţiunea prevădută la 

art. 8%, ce i se cuvine din giua imprumutării până 
la cea.d'intâiii scadență semestrială. (L. 34, S4.—St. 
85, 110)... e | 

Art. 36. —. Ori-ce semestru neplătit la scadenţă a- 
duce de drept dobândă, fără punere în întârdiere, 
in profitul Societăţii, după cursul dobândilor pe piaţă, 
fără a putea însă trece peste 10 la sută. Tot ast-fel 
se va urma şi pentru cheltuelele de urmărire făcute 
de Societate pentru plata creanţelor s6le, şi . acâsta 
din ziua: din care vor fi plătite: de Societate. (L. 35, 
37. — St. 86). - i 
„Art. 87.— Ori-ce semestru neplătit la scadenţă dă 
'drept de a se cere cu stăruinţă plata îniregei datorii, 
-după o.lună de la punerea în întărdiere. (L. 56, 57 
ur., 60, ur.—St. 87 al. 1). - - Si N 
„Art. 38.—Debitorii ai dreptul. de a ss libera prin 
anticipaţiune în totalitate saă în parte. 

- - Plăţile anticipate se vor efectua în numerar, sai 
în scrisuri: funciare ale emisiunii prevădute în con- 

„tractul de împrumutare. Scrisurile funciare se vor 
-primi al-pari, ori-care ar fi cursul lor şi se vor a- 
„nula 1) (L. 45.—St.. 88, 121). e 

Art. 39.—Când proprietarul va fi plătit cel puţin a 
“pătra parte din datoria sa, va fi în drept a cere ca 
cele-l'alte irei sferturi, cari mai rămân, să fie amor- 
tisate, de la acestă epocă, întru'un număr de ani e- 

  

-. 1) Vechiul Art. 38, Legea din 1873.—Debitorit ati dreptul a se 
libera prin anticipaţiune, în totalitate sai în parte. 

Plăţile anticipate se vor efectua, după - voinţă debitorilor, în 
numerar sai în scrisuri funciare, cari se vor primi al-pari, ork- 
care ar fi cursul lor. e | - - 

Aceste plăţi daii drept a se lua -în folosul Societăţit o indem- 
nitate, care nu va putea trece peste 1 lu sută din capitalul plă- 
tit prin anticipaţiune.
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gal cu acel care a fost determinat la tacerea împru- 
mutului,: pentru stingerea datoriei ' întregi. : 
Se poate. procede la o nouă preţuire, dacă-împru- 

mutatul sai Societatea o va cere (L 928 —St. 87) 
Art. 40.— Când sunt păduri, cari, după cererea îm- 

prumutatului, sai cuprins în prețuirea bunurilor * 
afectate la garanția împrumutului, ele nu se pot în- 

străina de cât cu incuviinţarea Societăţii. : 

Produsul vindării se va afecta la plata totală: sau 
parţială a datoriei. 
In cas când, la facerea contractului, “mpramutatul 

va fi ascuns sarcinele cari ar fi asupra. proprietăţii 

şi care ar putea vătăma drepturile Societăţii, fie 
causa de preferinţă, de resoluţiuni sau de rescisiuni 
provenind de la dinsul, integralitatea datoriei devine 
exigibilă, dacă Societatea o: crede de trebuinţă, şi 
indemnitatea plăţii anticipate se cuvine Societăţii ). 

(L. 41, 60, ur.—St. 87, 89). - 
Art. 41.—Debitorul este dator a denunţă Societă 

ței, în termen de o-lună, alienările totale sai par- 

iale ce va fi făcut.. Când nar denunța asemenea 

fapte: într'acest” termen, Societatea va putea cere 

plata integrală a datoriei. Deosebit de acesta va avea 

dreptul | la 1 la, sută din „capitalul impromutat, ce se 

%): “Vechiul! Art: 40. Legea din 1873.— Când sunt păduri, : cart 

după cererea împrumutatului, s'aă 'cuprins în prețuirea bunuri- 

lor afectate la garanţia împrumutului, ele nu se pot înstreina de 

cât după ce se va preveni Societatea şi prin adjudecaţiune pu- - 

plică. 

" Produsul vindărei se va, afecta la plata totală sau parțială a a 

datoriei. n 

In 'câs când; la facerea contractului, împrumutatul va fi as- 

cuns” sarcinile car! ar fi asupra proprietăţei şi: cari'ar putea vă= 

tărăa; drepturile Societăţat, fie' causă de! preferinţă,” de 'resolu:: 

ţiune 'sau' de recisiuni, provenind :de - la: dânsul; : integralitatea 

datoriei! devine esigibilă, dacă Societatea o crede de trebuinţă şi 

indemnitatea plăţei anticipate se cuvine Societăţei, ” 

32
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mai datoresce Societăţei 1). (L. 40, 60, ur.— St. 90). 
Art. 42.—Datorul trebue asemenea să denunțe în 

trei luni stricăciunile ce va fi suferit imobilul ipote-: 
cat şi tote întimplările de natură a "i micşora val6- 
rea, precum destrucţiuni saii perderea prin incendii 
a pădurilor şi construcţiunilor cari produc venit. 

Când nu le-ar denunța, şi în ori-ce cas când, prin 
asemenea fapte, val6rea imobilului ipotecat ar scă- 
dea cu o a patra parte din valrea sa, Societatea va 
fi în drept a cere îndată plata capitalului până la a- 

„coperirea perderii de valâre, ce a suferit imobilul 
ipotecat. (L. 41, 60, ur.—St..91). 

Art. 43. — Proprietăţile supuse destrucţiunii prin 
foc, trebue să fie asigurate în contra ineendiului 
în socotela proprietarului, afară numai dacă Socie- 
tatea nu ar avea tot-o-dată în gagiii alte proprietăţi 
cari nu ar fi supuse a peri prin foc şi de o valre 
îndoită de acea imprumutată. | 
„Actul de imprumutare va conţine transportul În- 

demnităţii în cas de nenorocire. 
Asigurarea trebue menţinută : în tot timpul dura- 

tei imprumutului. (L. 44:—St. 99). | 
„Art. 44. — In cas de nenorocire, indemnitatea se 

plătesce d'a dreptul Societăţii Creditului Funciar. 
In termen de un an din diua regulării sinistrului, 

debitorul are facultațea. de a restabili imobilul în 
starea lui primitivă. Acest termen pote fi prelungit 
de consiliul de administraţiune. 

In tot timpul acesta, Societatea conservă indem- 
nitatea ca garanţie până la suma cu care s'ar aco- 

  

1) Vechiul Art, 41. —Legea din 1873. — Debitorul este “dator a 
denunța Societăţei, în-termen de o lună, . alienările totale sai 
parţiale ce va fi făcut. Când n'ar denunța. asemenea fapte într'a- 
cest termen. Societatea va putea cere plata integrală a datoriel. 
Deosebit de acesta, va avea . dreptul de indemnitate de 19%, sta- 
bilit pria art. 38,
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peri drepturile sâle calculate pană la implinirea a a- 

nului. : .. 

După reconstrucţiunea imobilulu, ea predă debito- 

relui indemnitatea, după. ce: mai întâiu reţine partea 

«ce va avea. să:iea într'acel moment. | 

Dacă pină la expirarea anului, debitorele nu s'a 

servit de dreptul ce avea dea restabili imobilul-in- 

cendiat, şi dacă, înaintea acestei epoce, a notificat 

intenţiunea sa dea nu se folosi de dânsul, indem- 

nitatea 'devine definitivă a Societăţei,. şi se pune a- 

supra creanţei sele ca plată făcută prin anticipaţiune. 

. Plăţile anticipate, cari provin din sinistre, nu 'dau . 

loc la indemnitatea autorisată prin art. 384). (L. 48. — 

St. 93).- 
Art, 45. — Dacă debitorele plătesce datoria sa în 

numerar prin anticipaţiune, ' Societatea este . datore 

a retrage şi distruge scrisuri funciare de o valoare 

egală cu suma plătită, afară numai dacă nu va în- 

trebuinţa acea sumă la noui imprumuturi ipotecare. 

Dacă plata anticipată se face în: scrisuri funciare, 

se procede la.anularea lor, conform prescripțiunilor 

art. 85. (L. 38, 47, 53, 85 al. 5. —St. 88, 121 156). 

pi TITLUL V. 

Despre scrisurile funciare. (Lottres! ae găge 

sau  Piandbriete). | 

SECȚIUNEA ! A 

Scr isurile funciare a 

“Art. '46. —Serisurile funciare înfiinţate. de Societate 

sunt la “purtător. 

„ Societatea este valabil descărcată. prin. plata lor, 

numerată în mâinile aducătorului.. 

  

- 1). Se trămite:din erâre la art. 38, „căcr a trebuit să se viseze 

art. 4&i. .
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„ Serisurile Funciare. se transmit prin simpla tradi- țiune. (L. 2, 6 al. 2, 97 al. 4, 47, ur., 90.— St. 90, 106, 107.119, 115,.117, 120, 122, 198.) 
Art. 47..— Scrisurile Funciare nu pot trece peste valoarea angagiamentelor împrumutaţilor.. (L. 53. — 

Şt. 108, 109). | 
„Art. 48.:— Scrisurile funciare sunt garantate prin tâte nemişcătoarele ipotecate Societăţii, precum şi prin capitalul. social, prin. capitalul de reservă şi prin ori-ce: altă. avere a Societăţei 1). (L. 9, al 1,12, 16.— - St. 118)... | | 
Art. 49; — Purtătorii. de scrisuri funciare nu ai altă. acţiune pentru implinirea capitalurilor şi dobin- dilor esigibile,' de cât aceea ce pot esercita d'a dreptul în. contra Societăţii. (L. 88. —st. 115).. 
Art: 50.— Nu se admite nici o Opoziţiune la plata capitalului şi- dobândilor, afară. numai în cas de per- derea scrisurilor funciare 2). (St. 116). 

„Art. 51. —. Serisurile fanciare. vor fi: primite la tâte casele Statului ca garanţie, in: aceleași condi- țiuni cu cari.sunt primite efectele Statului. 
„ Fondurile incapabililor, ale. comunelor, şi stabili- mentelor publice saă de utilitate publică, pot fi intre- “buinţate în cumpărători de scrisuri funciare. (St. 197). Art. 52. — Serisurile funciare, produc dobinda. Dobânzile serisurilor funciare sunt valabile plătite celui. ce le presintă. (L. 46, 50. — st. 111, 114, 116, 119). a 

„Art. 53.—Srisurile funciare se vor plăti sai la zi fixă, sai prin tragerea la sorți, după prorata intrării su- melor afectate la amortisare aşa în cit să nu rămâe 

  

1) Vechiul Art. 48: — Legea din 1873. — Scrisurile funciare Sunt garantate prin tote.nemişcătârele ipotecate Societăţii precum şi prin capitalul Societăţii, 
5 A se vedea „legea pentru: titlurile la purtător perdute, dis- truse, furate, etc,



501 

nici o dată în circulaţiune un număr de:scrisuri'fun- 
ciare pentru o valoare nominală mai mare de cit 
acea a capitalurilor.ce se datorează 'din împrumu- 
tările ipotecare. (L. 47.— St..110, 190,:193,.124. 195). 

TITLUL IV 

Despre privilegiurile acordate 

Societăţii Creditului Funciar pentru sigu- 
ranţa și împlinirea imprumuturilor | 

a CapiroruL | Ş 
„Despre an eplurile şi mijlocele de ezecuţiune ce are 

- Societatea în contra împrumutaţilor. 

Art, 54. — Judecătorii nu vor putea acorda “nici 
un termen pentru plata anuităţilor. (L. 35, 60, 6%). 

Art; 55.— Acâstă plată nu pâle fi oprită prin nică 

o opoziţiune.. “Statul va avua numai un drept de pre- 

cădere pentru acoperirea impositului. (L. 58, 70): 
“Art. 56. —-In cas de neplată a anuităţilor la ter- 

- men, Societatea, afară de drepturile cari aparţin ori: 

cărui creditor, poate 'să proceadă la sechestrarea şi 
vindarea imobilelor ipotecate, conformându-se .re- 
gulelor din articolele de mai jos. (Le 35, 3, 57 ur., 
60 ur.). : 

“ Ori-eare ar fi calea luată de Societate, fie aceea a 
procedurel sale speciale, fie aceea a dreptului co: 
mun, ea 'şi păstreză tâte drepturile şi privilegiile: 
acordate el prin lege şi slatutele Creditului Funciar.: 

- Vingarea imobilelor “insă se va 'fac€ numai con- 
form disposiţiunilor legei sale speciale. - n 

:* In cas de concurs de urmăriri între Societate Şi 
alu creditori asupra fructelor şi veniturilor 'în ge= . 

nere, şi a mobilelor corporale de ori-ce natură, aflate: 
pe “moşie, Societatea va avea privilegii inaintea ori-, 

cărui alt creditor, afâră de Stat "pentru impositele, 
datorite şi de creditorii privilegiați prev&duţi. de art.
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1799 şi de alineatele 9, & și 5 de sub art. 1730 din 
Codul civil. 
Prin îacestă disposiţiune nu se derogă intra nimie 

la art. 15, aliniatul ultim 'din legile promulgate la 28 
Martie 1894 şi 31 Martie 1895, pentru înfiinţarea unei 
Bănci agricole 1). 

Ş 1. Despre secuestrare. 

Art. 57. — In caz de întârziere din par tea debito- 
relui, Societatea pâte cere preşedintelui tribunalului 
din situaţiunea imobilului, saă judecătorului care "i 
ţine locul, punerea în posesiune a imobilului ipote- 
cat cu cheltuiala şi risicul debitorului in întârziere. 

Preşedintele saii acel ce "i ţine. locul, este obligat 
ca; în trei zile de.la cererea Societăţei, să someze 
pe. dator, prin portărel, conform -art. 74 din Condica 

de procedură civilă, a 'şi plăti datoria, făcând cu- 
noscut că, în cas de neplată, Societatea va fi pusă. 
în. posesiunea imobilelor ipotecate ; şi, dacă debito- 

rul nu "Şi plăteşte datoria în dece dile de la semni- 
ficare, preşedintele, fără altă formalitate, va pune 

” Societatea în posesiunea imobilelor ipotecate cu chel- 
tuelele. şi risicurile debitorelui. 

Societatea, pusă în posesiune, este datâre să res-. 
pecteze contractele de arenduire şi închirierile, chiar 
pe cele făcute în urma contractului de imprumutare, 
dar numai când ele vor fi fost primite de dânsa. 
(L. 36, 58, 90.— St. 43, 76). 
„Art. 58. — Pe tot timpul cât va dura secuestrul, 
Societatea va lua veniturile saii recoltele ce se vor 
afla pe proprietate, ori-care ar fi oposiţiunea sau 

_oprirea. 
  

1) Vechiul Art. 56. —Legea din 1873—In cas de neplată a anui- 

tăţilor la termen, Societatea, afară de drepturile cari aparţin 
ori-căru! creditor, pote să procâdă la secuestrarea şi vindarea 
imobilelor ipotecate, conformându-se regulelor ce urmează.
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Din produsul acesor venituri, se vor scădea mal 

întâi: drepturile tesaurului, cheltuelile de punere 

în posesiune, acele făcute pentru“ administraţiunea 

moşiei, termenii împliniţi ai anuităţilor, şi restul se 

va da debitorelui. a 

Tâte risicurile şi pericolele, ce pot resulta din pu- 

nerea în posesiune a Societăţii, vor fi în sarcina de- 

pitorelui. (L. 55, 57). 

Art. 59. — In cas de contestaţiune ridicată fie de 

către: proprietarul împrumutat, fie de către alți in- 

teresaţi, asupra socotelilor de gestiune de către So- 

cietate, pricina se va judeca de către arbitrii în chi- 

pul şi în termenii prevăduţi în titlul următor. . 

Societatea -va:putea chiar arenda moşia prin lici- 

taţiune ţinută în localul societăţii, pe un termen 

maximum de 5 ani, dacă nu va fi deja arendată t). 

(L. 79, ur.). 

$ 9. Despre expropriaţiune şi vîndare. 

Art..60. — In cas de, neplată a unei anuităţi, şi 

ori de câte ori, pentru 0 causă prevădută în lege şi 

în statute, capitalul integral devine exigibil,. Socie- 

tatea va putea urmări vindarea imobilului ipotecat. 

Niei o oposiţiune nu este “primită contra acestei 

urmăriri. (L. 37, 40, 4, 42, 55.—St. 87, 89,.90, 91).: 

Art 61.— Pentru a ajunge la vindarea imobilu- 

lui ipotecat, Societatea trebue să îndeplinescă urmă- 

târele formalităţi : 
& 

    

1) Vechiul Art. 59. — Legea din 1873. — In cas de contesta- 

ţiune asupra socotelelor de gestiune de către Societate în tim 

pul posesitinii imobilului, pricina se va judeca de către ar- 

bitri în chipul şi în termenul prevăduţi în titlul” următor 

Societatea va putea chiar arenda moşia pe un an, dacă nu va 

fi închiriată; în cas când, moşia fiind arendată, preţul arendei 

se va fi plătit prin anticipație, Societatea va putea cere plata, 

capitalului. - - De
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4) Va face debitorului o primă somaţiune de'ur- mărire, prin care va cere a plăti capitalul integral şi tte anuităţile întârqiate. cu procente şi. cheltueli. Indată după notificarea acestei prime somaţiuni, Societatea va putea cere tribunalului situaţiunei imo- bilalu transcrierea ei in registru pentru trecerea comandamentelor. | o „i Din momentul transcrierei primei somaţiuni, imo- bilul este isbit de indisponibilitate Şi ori „cari ar fi transacţiunile ce ar urma transcrierei, ele nu vor fi oposabile Societăţei şi urmărirea se va continua tot în pers6na debitorului anterior transcrierei. b) Dacă debitorul, în termen de şese luni de la primirea primei somaţiuni de urmărire, nu s'a con- format ei, i se va face o a doua somaţiune de urmărire, prin care i se va cere intreg capitalul datorit, cum şi tote anuităţile întârziate cu procente şi cheltueli, in suma la care tâte acestea se vor ridica în momentul facere! acestei a .doua somaţiuni. 
Cele două somaţiuni de urmărire se vor notifica debitorului la domiciliul ales prin actul de impru- mutare. a Ia Notificările se vor face conform art. 74 din pro- cedura civilă. - o | 
După incetarea din viață a debitorului, :somaţia- „nile se vor incepe, sa se vor continua: pe numele moştenire, la domiciliul ales prin actul: de impru- mutare, cu formalităţile cerute de art. 74 din .pro- cedura civilă. ie Ea Somaţiunile işi produc efectul lor: până în mo- mentul când debitorul a achitat integral Societăţei tâte ratele, cu dobândile şi cbeltuelile de ori-ce na- tură, datorite până în momentul plăţei 1). (L. 30, 37, 73, 90.— St. 70). N 

1) Vechiul Art. Ol. — Legea din 1873. — Pentru a ajunge la vindarea imobilului ipotecat, Societatea trebue să facă o soma-
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„Art. 62.— Dacă debitorul, după: şâse luni de!la | 
notificarea celei de a-doua somaţiune de. urmărire, 
nu plătesce la Societate.tâte sumele datarite ei, So- 
cietatea este în drept a cere la tribunalul situaţiunei 
imobilului ipotecat, vindarea lui. - . -.,. 

. In acest scop, pe lângă:cerere,. Societatea + va ală- 
tura: în original, cele două . somaţiuni de urmărire 
prevedute la art. 61,: precum şi dovegile:saii pro- 
cesele-verbale de predarea lor ;'iar tribunalul va da 
Societăţei copii legalisate 'de pe tâte aceste acte; Şi, 
în cas.de dispariţiune a originalelor, acele copii:vor 
ţine loc de originale. 

- Tribunalul va trebui ca, in trei “dile cel mult dela 
primirea cererei . Societăţei, să ordone - punerea. în 
vinqare a imobilului. “ 

Vindarea se va face în trei luni de la gina publi- 
caţiunei în Monitor, publicaţiune ce se va repeta de 
două ori inaintea acestui termen.. 

  

ţiuno debitorului cerând a plăti capitalul integral, dobândile şi 
cheltuelile, conform art. 74 Condica procedurii civile.! 

in cas- când nu Sar plăti in termen de un an de la semnifi- 
carea a două soinaţiuni făcute din 6 în 6 luni la domiciliul de- 
bitorelui, capitalul, dobendile şi cheltuelile' făcute, Societatea, 
va presenta la tribunalul situaţiunei imobilului, chitanţa de noti- 
ficaţiune făcută debitorelui, şi tribunalul vă trebui ca în trei 
gile cel mult să pună imobilul în vindare, - i 

“Vechiul Art. 61.—. Legea din 1882. — Pentru a ajunge la vin- 
darea imobilului ipotecat, Societatea trebue să. facă la domici- 
liul ales prin actul de împrumutare, o somaţiune debitorelui ce 
rând a plăti capitalul integral, dobândile şi cheltuelile, conforin 
art. 74 din procedura civilă, 

In cas de nu s'ar plăti în termen de un an, de la seninifica- 

rea a două somaţiuni, făcute din şese în şâse luni la domiciliul 
ales prin contractul de imprumutare, capitalul, dobândile şi chel- 
tuelile făcute, Societatea .va presinta la . tribunalul. situaţiuner 
imobilului, chitanta de notificaţiune făcută debitorulut şi tribu- 
nalul va trebui ca în trei dile, cel inult, să-l pună imobilul în 
v udare.
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Dacă diua hotărâtă pentru vindare, cade într'o Du- 
minică sai într'o qi de sărbătâre legală sati într'o 
di de vacanţă, vinqarea se va face fără altă publi- 
caţiune în cea d'ântâii di lucrătâre ce va urma. 

In cas de amânare, vindarea se va putea face şi 
în dou&-qeci de ile din diua publicărei în Monitor. 
Pentru acestă vindare, ca şi pentru .acele prevădute 
de art. 70, alin 5 din legea Creditului, nu se cere 
de cât o singură publicaţiune în Monitor. 

Ziua fixată pentru vindare în o urmărire cerută de 
Societate nu va. putea fi amânată prin conexările ce 
sar face cu alte urmăriri 

Dacă, din causa unei alte urmăriri de cât a Cre- 
ditului Funciar, chiar după conexăre, s'ar provoca o 
amânare, vingarea cerută de Credit se va continua 1). 
(L. 61, 63). 

Art. 63,-— — Publieaţiunile vindărel în Monitor, vor 
coprinde numele imobilului, districtul şi plasa unde 
se găseşte şi menţiunea că vindarea se face după 
cererea Societăței Creditului Funciar. 

Se vor. face trei afipte, conţinând aceleaşi indica- 
țiuni, din care una se va pune prin portărel, cu 
constatare de proces-verbal, la uşa primăriei co- 
munei unde se află situat imobilul, cea de a doua 
pusă la uşa tribunalului la care are să se efectueze 
vindarea Şi cea de a treia se va da debitorului la do- 
miciliul ales prin contractul de imprumutare. Li- 
pirea afiptelor la uşa primăriei şi la tribunal se va 
constata printr'un proces-verbal; încheiat şi semnat 

1) Vechiul Art. 62. — Legea din 1873.—Viîndarea se vu face în 
trei luni de la diua publicaţiunei în Monitor, publicaţiune ce se 
va repeta de două ori înaintea acestui termen. 

Dacă diua hotărită pentru vîngare cade într'o Duminică sai 

într'o di de sărbătâre legală, sai într'o gi de vacanţă, vindarea 

se va face fără altă publicaţiune în cea dintâi di lucrătâre ce 
va urma.
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numa! de agentul judecătoresc. Notificarea către de- 
bitor se va face conform art. 74 din procedura civilă.. 

In cas când debitorul va fi încetat din vi€ţă, afip- 
tul se va face pe numele moştenirei la domiciliul 

ales prin actul de împrumutare, conform art. 74 din 

procedura civilă. ă i i, 
Afiptele vor fi semnate de preşedinte şi portărel. 
Afară de formalităţile de vindare :prevădute' prin 

presenta lege, nu se pot aplica Societăţei alte dis- 

posiţiuni din procedura civilă .privitore la vindare 1). 
(L. 30, 64.—St. 70). pa 
"Art, 64; — Nici o oposiţiune nu se pâte primi în 

contra afiptelor şi publicaţiunilor vindării, nici în 

contra. operaţiunilor relative la vingarea. imobilului. 

1) Vechiul Art. 63. — Legea din 1873. — Publicaţiunile vind&- 
ref în Monitor, vor. cuprinde numele imobilului, districtul şi plasa 
unde se găsesce, şi menţiunea că vindarea se face după cererea 
Societăţet Creditulul Funciar. 

Se vor face'tre! afipte conţinând aceleaşi indicaţiuni, din care 

una se va pune prin portărel, cu constatare de proces-verbal, la 

uşa primăriel. comunei unde se.află situat imobilul, cea de a 

doua pusă la uşa tribuualului la care are să se efectueze vîn- 

darea, şi cea de a treia se va da debitorelui la domiciliul săi; 

saii la representantul săii legal; , 

In afiptele destinate a fi puse: la primărie şi date debitorelui, 

se va face menţiune că giua hotărită pentru vîndare este: însem- 

nată în Monitor. . 

Vechiul Art. 63, — Legea din 1882, — Publicaţiunile vinderii 

în Monitor vor cuprinde numele imobilului, districtul şi plasa 

unde se găsesce şi menţiunea că vindarea se face după cererea 

Societăţei Creditului Funciar, Da o 

Se vor face trei afipte conţinând aceleaşi indicaţiuni, din care 

una se va pune prin portărel cu constatare de proces-verbal, la 

uşa Primăriei Comunei, unde se află situat imobilul, cea dea 

doua pusă la uşa tribunalului “la care are să 'se efectueze vin- 

darea, şi cea de a treia se va da debitorului la domiciliul ales 

prin contractul de împrumutare. o | 

- In afiptele destinate a fi puse la Primărie şi date debitorului, 

se va face menţiune că diua hotărită pentru vîndare este însem- 

nată în Monitor.
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“Dacă insă, în .ajunul dilei fixate :pentru 'vindarea imobilului, proprietarul va r&spunde TEmăşiţele” şi cheltvelile aatorite, 'vindarea nu va avea loc şi 'se- cuestrul se -va ridica 1). (L. 37, 5, 61, 62, '63). 
Art. 65. —:Strigarea va incepe de la preţul oferit de Societate şi menţionat în caetul. de insărcinări, cu cel puţin opt dile înaintea adjudecaţiunii. Dacă după trei strigări, cari se vor repeţi din 5 în 5 mi- nute, nimeni nu va da un preţ mai mare de cât cel oferit de Societate, imobilul se va adjudeca asupră-i. Dacă sunt ma! mulţi ofertanţi în plus, imobilul se va adjudeca asupra aceluia care va da cel mai: mare preţ. - Ii i E 
Adjndecatarul. va' subscrie procesul-verbal de ad- judecaţiune şi, de nu va voi, preşedintele sau cel care'i va tine locul, va face menţiune că n'a voit sai n'a putut subscrie. e Si | Societatea nu va avea dreptul a licita de cât numai până la. concurenţa preţului trebuitor pentru acope- rirea creanței şi a cheltuelilor sale. | Preţul odată oferit de Societate, vingarea se p6te face şi în lipsa ei?). (L. 66, 67. — St. 44al.5). „dirt. 66. — Na vor fi primiţi la adjudecaţiunea imobilului ipotecat Societăţii Creditului Funciar de cât acei cari vor fi depus la Casa de -Deposite şi 

ÎN n - - , . 1) Vechiul. drt. 64, — Legea din 1873. — Niefo oposiţiune' nu - se pâte primi în contra afiptelor şi publicaţiunilor vinderi nici în contra operaţiunilor relative la vindarea, imobilului, " Dacă însă în ajunul dilei fixate pentru vindarea imobilului, proprietarul va răspunde rămăşiţele şi cheltuelile datorite, vin- darea nu va avea loc, şi:secuestrul se 'va 'ridica. ” 3) Vechiul Art. 65. — Legea din' 1873, — Strigarea va începe de la preţul oferit de Societate şi menţionat în caetul de insăr- cinări, cu cel puţin opt dile înaintea adjudecaţiunii: Dacă după trei: strigări cari se vor repeţi din 5 în 5 minute, nimeni nu-va ia un preţ mat mare de cât cel oferit de Societate, imobilul se va adjudeca asupră-i. Dacă sunt mai mulţi ofertanți în plus,
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Consemnaţiuni sai: la: Tribunal, fie chiar în diua vin- 
dă&rii,: a- dou&-spre decea parte a preţului oferit de 
Societate in: numerar, în bonuri de tesaur sai:scri- | 
suri -funciare, al-pari, şi ori-ce alte efecte .ale Sta- 

Statului socotite după cursul: dilei: Acest deposit se 

va păstra la Tribunal până la liberarea ordonanţei 
de adjudecare (L. 68, al. 4, 69 al: ultim). | | 

Art. 67.— După adjudecaţiune, Tribunalul va: face 
cunoscut verbal acelor de față -că supralicitarea se 
va face în opt dile ;. diua:supralicitării se va putea 
anunţa şi printr'un afipt. în auditorul Tribunalului. 

(L. 65). 
„Ari. 68.— In diua fixată pentru supra- licitare,.. su- 

pra licitatorul va declara voinţa.sa de-a supra- licita 

printr'o cerere subsemnată. 

Va face menţiune: de adaosul de a doua- -decea 

parte a preţului, ce este. obligat să. dea pentru su- 

pra-licitare. 
“Tribunalul nu va. „primi ofertele de: supra-licitare, 

dacă ele nu vor fi întovărăşite de-a doua-decea parle 
din preţul eşit la întâia adjudecaţiune, ce supra-li- 
citatorul este ținut să-dea pentru supra-licitare. 

.. “Societatea. este scutită de un asemenea. deposit. | 
Supra-licitatorii, ca să. fie primiţi la adjudecaţie, 

vor trebui să depună a doua-decea parte a preţului 
oferit de supra-licitator, în numerar, bonuri .de te- 
saur român sa scrisuri funciare. (L. 65, al. 4, 69). 

imobilul se va adjudeca asupra acelui care va da cel mai 

mare preţ. . , 

Adjudecatarul .va subscrie procesul-verbal de adjudecaţiune şi 

de nu o.-va. face procurorul va iscăli pentru dânsul. 

Societatea nu va. avea dreptul a. licita: de cât numai până la | 

concurenţa preţului trebuitor. pentru . acoperirea creanţe -Şi a 

cheltuelilor sale. - * 

. Preţul odată oferit de: Societate, vindarea,- se , pote face şi în' 

lipsa ei.
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-„Art.: 69.— Recipisa depositului ' de a 20 parte de- 
pusă de persâna asupra căreia :se va fi adjudecat 

definitiv imobilul în diua hotărâtă pentru supra.lici- 
tare, se va păstra la Tribunal,. până Ja liberarea or- 
donanţei de adjudecare. 

De vor fi mai mulţi. Supra-licitatori,; cari să fi fă- 
cut depositul cerut de articolul precedent, imobilul 

se va adjudeca asupra celui ce va „da preţ mai mare 
la cea de a treia strigare. 1 

Procesul-verbal al adjudecaţiunii, se va subscri de 
adjudecatar, de preşedintele Tribunalului sati de cel 
ce-i va jine locul. 

De nu va fi nici o ofertă de supra- -licitare în con- 
diţiunile prevădute de art 68, imobilul se va adjudeca 
definitiv adjudecatarului celui dintâi î). (L. 65, 68). 

- Art. 70. — In cele opt dile ale adjudecaţiunii de- 
finitive, cumpărătorul este dator să plătâscă provi- 

sori în Casa Societăţii, in numerar, monetă de aur, 
prețul anuităţilor datorite şi alte sume, ce ar mai 
avea să ia Societatea sub veri-ce titlu. * 

- Vingarea publică, efectuată după cererea Societăţii, 
a imobilelor ipotecate, nu purg&ză aceste imobile de 
ipoteca Societăţii. Datoria către Societate se trans- 
feră la cumpărătorul proprietăţei, împreună cu par- 

” 1) Vechiul Art. 69 — Legea din 1873. — Recipisa depositului 
de a doua-decea parte depusă de persoana asupra căreia se va 
fi adjudecat, definitiv imobilul în diua hotărâtă pentru supra-li- 
citare, se va păstra la tribunal până la liberarea ordonanţei de 

adjudecare. 
De vor fi mai mulţi supra-licitatort cart să fi făcut depozitul 

cerut de articolul precedent, imobilul “se va adjudeca asupra 
celui ce va da preţ mat mare la cea.de a treia strigare. 

“ Procesul-verbal.al adjudecaţiunii se va subscrie de adjudeca- 

tar saii de procuror pentru dînsul.: 
De nu va fi nici o ofertă de supra-licitaţiune în condiţiunile 

prevădute de art. 63, imobilul se va adjudeca definitiv adjude- 

cătarului celui d'intâiu.
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tea ce i se cuvine din capitalul social, făcându-l ast- 

fel membru al Societăţii: 
_ Când cumpărătorul ar.voi să achite imediat dato- 

ria către Societate, în asemenea cas el trebue să 

verse în Casa Societăţii, în numerar monetă de aur 

sau scrisuri funciare al-pari ale contractului de im- 

prumutare, preţul. cumpărării până la împlinirea su- 

mei ce se datorâză Societăţii, pentru care Societatea 

are precădere înaintea ori-cărei alte reclamaţiuni şi 

ori-care ar fi oposiţiunile, contestaţiunile şi inscrip- 

ţiunile creditorilor, rămânând acestora numai acţiu- 

nea în repetiţiune, dacă Societatea va fi primit pe ne-- 

drept fără a avea să primâscă. Acestă acţiune în repe- 

tiţiune, ca tâte acţiunile îndreptate în contra Societăţii, 

se va adresa la tribunalul domiciliului acesteia. 

Intr'acelaşi termen, .prisosul preţului se va. plăti 

la Casa de Depuneri, de Consemnaţiuni şi Economii. 

La cas când cumpărătorul 'n'ar face aceste vărsă- 

minte, el va perde depositul săi de a 20 parte ce 

va fi făcut, conform art. 66. Acest deposit se va da 

Societăţii Creditului Funciar şi se va ţine în semă 

asupra cheltuelilor făcute cu vindarea şi asupra da- 

toriei: imobilul va fi de isnâvă pus în vindare în 

termen de două:deci qile şi vindarea se va face con- 

form articolelor 64, 65 şi 66 al legii de faţă. 

La ac6stă nouă vindare nu va fi de cât o singură 

adjudecaţiune, fără supralicitare, şi imobilul se va 

adjudeca celui ce va da mai mult “la a treia strigare. 

Dacă la acestă nouă vindare se va dobândi un preţ 

mai mare de. cât cel obţinut la adjudecaţiunea anu- 

„dată pentru neplata preţului de către adjudecator, 

acela ce va fi perdut depositul de 202 parte, va pu- 

tea cere restituirea totală sai parţială a sumei de- 

puse, saii a preţului eşit la cea din urmă vingare, 

dar acesta numai dacă preţul. din urmă se, va fi de- 

pus şi de va fi indestulător ca să acopere totă dato-
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ria debitorelui, dobândile,.. cheltuelile făcute cu pu- 
nerea în posesiune şi vindarea imobilvlui1). (L. 10, 
30, 64, 65, 06, 69, 71, 72.—St. 90), i 

Art. 71.—Dacă Societatea devine adjudecatara imo- 
bilului, ea va depune drept preţ creanţa sa constatată 
prin contractul de împrumutare şi prin compturile vi- 
zate de direcţiunea. Societăţii?): (L. 65, 70. — St. U4).: 

1); Vechiul Art. 70. — Legea din 1873. — In cele opt dile: ale 
adjudecaţiunei cumpărătorul este dator să plătescă provisoriii în 
casa Societăţii, preţul anuităţilor datorite. ' o 

In cursul lunci, va trebui să verse tot în casa Societăţii, "în 
numerar, preţul cumpărătârei până la împlinirea sumei. ce se 
datorâză Societăţii, ori-care ar fi oposiţiunile, contestaţiunile şi 
inseripţiunile creditorilor, rămânând acestora, numai acţiunea în 
repetiţiune, dacă Societatea va fi primit pe nedrept fără d'a avea 
să primâscă, | 

Intr'acelaşi” termen prisosul preţului se va, plăti la: Casa de 
Deposite şi Consemnaţiuni. a 

In cas când cumpărătorul nu ar face aceste v&rsăminte, el va 
perde depositul săi de a doua-gecea parte, ce va fi făcut, con- 
form art. 6, Acest deposit se va da Societăţii Creditului Fun- 
ciar şi se va ţine în sâmă asupra cheltuelelor făcute cu vindarea 
şi asupra, datoriei ;-imobilul va fi de isn6vă pus în vindare în: 
termen de două-deci dile, şi vîndarea se va face conform artico- 
lelor 64, 65 şi 66 ale legii de faţă.: | 
„La acestă nouă vindare nu va fi de cât o singură adjudeca- 
țiune fără supra-licitaţiune, şi imobilul se va adjudeca celui ce 
va da mai mult la a treia strigare. 

Dacă la acâstă nouă vindare se va: dobândi un preţ mai mare 
de cât cel obţinut:la, adjudecaţiunea anulată pentru neplata pre- 
țului de către adjudecatar, acela ce va fi perdut depositul de a 
doua-decea parte va putea cere restituirea, totală saă parțială a 
sumel depuse saii a preţului eşit la cea din urmă vindare ; dar 
acâsta numal dacă preţul din urmă se va fi depus şi de va fi 
îndestulător, ca să acopere ttă datoria, debitorului, dobândiie, 
cheltuelile făcute cu: punerea în posesiune şi cu vingarea imo- 
bilului. ie „ i 

3) Vechiul Art. 71. — Legea din 1873.— Dacă Societatea Cre- 
ditului Funciar, devine adjudecatarul imobilului; va. putea trage 
din suma ce are să depună, dobângile ce i se: datoreză şi chel- 
tuelile făcute de dâusa,.  :: a. - 
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Art. 72..— După. plata preţului în numerar sai în 
scrisuri funciare, sai după acceptarea de către 'So- 

„cietate a declaraţiunii cumpărătorului că se substitue 
în obligaţiunile vechiului proprietar, Tribunalul va 

da adjudecatarului ordonanța de adjudecaţiune 9. 
(L.. 70). . 
„Art. 73. — Tâte pagubele. ce ar. resulta din vin- 

- darea imobilelor ipotecate Societăţii vor fi în sarcina 
debitorului expropriat, lără ca Societatea să potă: f 

„supusă la veri-un risic intr'acâstă privinţă. (L; 61). 
Art. 74. — In. cas de împrumut pe deposit de va- 

lori mobiliare, Societatea ar& dreptul să fie. plătită 

din valorile primite ca gagiii sai acoperite fără: in- 

tervenţiune judecătorescă şi fără a fi datore să az- 

tepte resultatul vre-unui proces, ce un al treilea. ar 
fi intentat. | 

- Mortea proprietarului sau debitorului, declaraţiunea 
în falită sau concordatul, nu vor opri pe Societate de 

“a urmări pretenţiunile sale în modul indicat. Sin-: 

gura obligaţiune- a Societăţii este de a depune la: 
Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni prisosul din preţ 

după ce se va fi despăgubit cu totul, ca să se dea 
celui în. drept. 

Vindarea acestor valori nu. se va putea. efectua de. 
cât după trei qile libere de la somaţiunea de plată . 

făcută debitorului sai la domiciliul să (L. 89). 

TITLUL VII 
„Despre contestaţiuni 

Art. 75. — Contestaţiunile ce star putea ridica, fie 

între Imprumaați şi Societatea Creditului Funciar, 

  

| 1) Vechiul Art. 72, — Legea din 1573. — - După plata prețulut 

în nunierar saă în creanţe ale Societăţii Creditului Funciar, Tri- 

bunalul va da, adjudecatarului ordonanța de adjudecaţiune, 

38
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fie intre Guvern şi Societate, se vor judeca de doi 
arbitri şi de un al treilea arbitru. Unul din arbitrii 

va fi ales şi desemnat de imprumutat chiar în cererea 

ce va adresa Societăţei. 
- Dacă în termen de trei qile' de la numirea lor, 
cei doi arbitri nu sar înţelege asupra numirii unui 
al treilea arbitru, se va numi de întâiul preşedinte 

al Curţii de Casaţiune, saii de acel ce-i ţine locul; 

acesta în trei qile de la notificarea ce i se va face. 
"a) Indemnitatea ce se va aloca arbitrului desemnat 

de preşedinte se va înainta de Societate. 
b) Societatea va putea numi un arbitru permaninte 

pentru un an. 

c) Imprumutatul este dator a face cunoscut în ce- 

rerea sa numele şi pronumele arbitrului săi şi do- 

miciliul lui, va fi dator a'l însciința că va avea să 
se presinte Ja: reşedinţa Societăţii în termen de zece 
qile, ca să se înţeleagă cu arbitrul Societăţii asupra 
numirii celui de al treilea arbitru şi pentru resol- 
varea contestaţiunii. 

Daca arbitrul ales de debitor nu se. va presenta 

la reşedinţa Societăţii în cele trei ile de la înființa- 
rea cererii, debitorele va avea dreptul a numi într'a- 
ceiaşi di un alt arbitru, şi dacă nici acest al doilea 
mu se înfăţişază în termen de zece dile, socotite de 
la cea d'ântâiii numire, cererea se va considera ca 
nefundată, şi punturile cuprinse într'acea cerere nu 

vor mai putea face obiectul unei noui reclamaţiuni. 
Casurile de forţă majoră vor fi apreciate de arbi- 

triă, însă nu se va acorda un termen mai lung de 
cât de alte dece dile, socotite de la espirarea celui 
d'ântâiu termen: 

d) Dacă arbitrul debitorului intăţişindu-se la So- 
cietate in termen de trei qile, nu ar voi să incepă 
lucrarea, sati dacă după ce a început'o nu stăruesce 
a o termina în timp de qece dile cel mult, atunci
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comisarul guvernului va: numi un arbitru pentru de-- 

bitor, în termen de qece qile de .la notificaţiunea 
ce i se va face, şi arbitrul ast-fel numit, împreună 
cu arbitrul Societăţii şi cu arbitrul al treilea ce vor 
alege; vor procede la judecată, şi sentinţa va fi obli- 

gătoare pentru debitor. | i 
e) Daci cei doi arbitrii nu se inţeleg între dânşii 

pentru numirea celui de al treilea arbitru, atunci 
„acest din urmă se 'va numi de comisarul guvernului, 
în cele trei dile cari vor urma 'de la: notificarea ce 

“i se va face; ast fel judecata va fi obligatorie pentru 

debitor şi pentru Societate. | 
f) Dacă contestaţiunea este ridicată de societate, 

-ea se semnifică debitorului sai representantului săi 
degal prin portărel, conform art. 74 din Condica de 

„procedură civilă. Debitorele va fi dator să satisfacă 

pretenţiunile Societăţii în qece dile de la comunica- 

iunea contestaţiunei, şi în cas contrarii, să procedă, 

în acelaşi termen de dece dile, la numirea unui ar- 

bitru, care va avea să jndece contestaţiunile, con- 

form şi în termenii. prescrişi întracest articol. 

Tâte disposiţiunile vor fi aplicabile la arbitrul So- 

cietăţii. (L. 59, 76, 17, '78, 79, 82, 83 — St. 67). 

Art. 76. — Judecata pronunţaţă de doi arbitrii este 

“valabilă chiar dacă cel de al treilea nu ar voi să iea 

parte saii dacă ar refusa să subscrie sentinţa. (L 78, 

79, 80, 81). i a 

Art. 77. — Dacă debitorul nu va răspunde în dece 

.dile de la comunicaţia contestaţiei Societăţii, intâiul 

preşedinte al Curţii. de Casaţiune sai acel ce "1 ţine 

“ locul.va numi un arbitru pentru debitor ; acest ar- 

bitru va judeca după forma şi după termenii pres- 

crişi în articolul precedent. Indemnitatea alocată ar- 

bitralui, ast-fel numit, se va plăti conform art. 75, | 

aliniatul a. (L. 75, al. a şi f, 82). E | 

Art. 78. — Sentința arbitrilor va coprinde obiectul .
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contestaţiunii şi va avea un dișpositiv clar şi precis.- Va: 
trebui să fie pronunţată în dece dile. (L. 75, 79, 80, 81): 

Art. 79. — Arbitrii vor evalua cheltuelele prici- 
nuite de contestaţiune, şi judecata lor va: hotără care- 
parte trebue să plătească acea sumă. (L:75, al. a, 17). 

Art. 80 — Hotăririle arbitrilor nu 'sunt supuse: 
nică la apel, nici la recurs în: Casaţiune; nici la're-. 
visuire, nici! la veri-o acţiune în nulitate; ele nefiind! 
supuse regulelor: ordinare ale judecăților. Ele aă.. 
autoritatea lucrului judecat şi sunt esecutorii, fără 
omologarea din partea tribunalelor ordinare, şi fără 
formule executorii, nici oposiţiune la esecutarea lor 

nu se pâte admite. (L. 81) 
Art: 81; — Nici o contestaţiune din pârtea debito-- 

rilor nu va putea suspenda: saii- opri esecuţiunea,. 
când'ea va fi cerută în puterea acestei legi sau a. 
statutelor. (L. 80). Le “ 

Art. 82 —'Arbitrii şi al treilea arbitru chemaţi: a. 
judeca contestaţiunile între imprumutaţi şi Societate, 
“sunt supuşi: jurămintului. (L. 75, 77, 83). 
„Art. 83.-— T6te contestaţiunile: ce se vor ridica. 
între societari şi Societate - asupra esecuţiunii stalu-: 
telor, se vor judeca tot de arbitrii, în forma şi ter-. 
menil preve&duţi la articolii precedenţi. 
Asemenea conflictele cari ar putea să: se ivâscă. 

între guvern: şi Societate asupra interpretări! şi a 
aplicaţiunii Statutelor ei, se vor judeca tot de ar-- 
biiril în forma şi in termenii prevă&duţi * la articolii 
precedenţi. 'In casul 'acesta! arbitrul: guvernului se: 
vă numi de ministrul financelor, şi: dacă acei doi. 
arbitrii: nu Sar înțelege pentru” cel de al treilea, 
acesla: se va numi de Intăiul preşedinte al. Curţii de: 
Casaţiune. (L 75; un). IL 

Art. 84.'— Hotăririle dag de: 'aibitrit Inuraceste; 
din urmă două casuri vor avea aceaşi--autoritate ca 
şi hotăririle prevădute la: art.- 80. « 80, SI). -



TITLUL VIU 

„Despre supraveghiatea! guvernului * E -". 

Art 85. — Guveraul. va esersa controlul : său. asu- 
ra Societăţii: printr'un comisar :primar şi un alt co- 

misar' secundar, numiţi de Rege,:după presentarea 

Ministrului .de finance. :EI vor fi retribuiţi de guvern. - 
__ Comisarul guvernului este - însărcinat: a veghia.la 

-esecutarea legilor, a statutelor şi regulamentelor. 
Are dreptul a esamina registrele, condicele şi do- 

-cumentele ori de câte-ori va crede de trebuinţă pen- 

tru' esersarea surveghiării sale. . 
Va putea cere - ori-când săi se arate fondurile, 

cari se allă-in" „casă, precum şi valorile de „ori-ce 
„natură. ” : n 

- Are dreptul de a asista la sedințele; Adunării ge- 

.merale şi:ale consiliului de -administraţiune, pâte 

face observaţiunile ce va crede necesarii şi: cere:in- 
sserţiunea acelor observaţiuni. în. procesul-verbal. 
Pune viza sa :pe 'scrisurile funciare .şi -veghiază mai 

cu 'deosebire ca.ele să nu treacă nici o.dată peste 
val6rea imprumutărilor ipotecare şi ca aceste titluri 

-:să se anuleze fără nici o întârziere, în „casurile pre- 
v&qute în lege şi în statute. : 
... Societatea :trebue să-l vestească îndată despre tote 

.causele cari trag «după ' dinsele anularea de 'scrisuri 

funciare. “Titlurile : anulate 'se rup în:presența să şi 

se încheiă proces-verbal despre.acestă operaţiune. 

_CGoimnisarul guvernului : face la.:finele - fie-cărui tri- 

'nestru un raport.: detaliat :Ministerului de finance 

„asupra 'resultatelor surveghiării sale. E 

Dacă. sar” întâmpla ca capitalul de revirement şi 

fondul de: reservă' să. ajungă în disproporţiune: cu 

satisfacerea regulată a datoriei anuale a -Creditului 

Funciar,..comisarul:::guvernului, în numele s&ă. pro-
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priă şi cu autorisaţiunea Guvernului, va provoca 
imediat întrunirea Adunării generale pentru a se 
aviza la măsurile necesarii pentru continuarea ope- 
raţiunilor Creditului Funciar, sai la neputinţă, Şi 
chiar pentru lichidarea Societăţii. 

: In ori-ce cas însă 'obligaţiunile contractata de So- 
cietate, până în momentul lichidării ei,se vor înde- 
plini în conformitate cu legea şi statutele Societăţii. 
(L. 45, 83.—St. 195, 1926, 134, 155) 

mrtuL. IX 

Disposiţiuni generale 

“An. 86. — — Societatea Creditului Fanciar. nu ste 
face alte operaţiuni de cât acelea prevâdute prin le- 
gea. de față .şi prin statute. (L. 6, 97). :: 

Arl. 87. — Ipotecele constituite în profitul Socie- 
tăţii nau trebuinţă a fi reinoite ; prescripţiune nu 
curge contra lor. (L. 24, 39).. 

Art. 88. — Nu se pâte pune secuestru pe. averea 
mobilă sat .imobilă a Societăţii Creditalul Funciar. 
(L. 49.—st. 115). 

- Art. 89. —. Creantele ipotecare. ale Societăţii. nu 
sunt supuse legilor falimentelor. - 
Art. 90. — Creanţele, documentele, scrisurile fan- 

ciare, certificatele şi actele Societăţii Creditului Fun- 
ciar, vor fi scutite de ori-ce drept de timbru, “înre- 
gistrare şi alte imposite. 
“Numai Societatea, nu şi alte persne, se pote bu- 

'cura de beneficiul acestei escepţiuni. 
Societarii împrumutaţi, pentru inscripţiunea ipote- 

celor lor către Societate, vor fi scutiţi în termen de 
„cinci ani de o a treia parte din dreptul de Inregis- 
rare. (St. 43), 

* Art... 91. — Statutele vor conţine mai cu deosebire:
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14.. Modul după care să se procedă.la prețuirea va- 

lorii proprietăţii ; (St. 97, ur.) a 

9. Natura proprietăţilor cari nu pot fi admise ca 

emanet ipotecar, şi minimum imprumutului ce se 

pâte face pe fie-care natură de proprietate ; (St. 72, 

13, 14, 15, 82). a 

3. Maximum împrumuturilor ce se pot: face ace- 

luaşi împrumutat ; (St. 75, 82). | 

4. Tariful pentru calculul anuităţilor; (St 84, 110). 

5. Modul. şi condiţiunile plăţilor anticipate; (St. 

88, 191). i „ 

6. Intervalul ce se va stabili între plăţile dobân- 

dilor şi a capitalului de către Societate; (St. 110, 113). . 

7. Modul de emisiune şi de rescumpărare şi mo- 

dul de plată a scrisurilor funciare cu saii fără primă 

precum şi modul anulării scrisurilor funciare plătite; 

(St. 108, 109, 195). | 

8. Constituirea unui fond de garanţie sai a unui 

fond de reservă; (St. 14, 15, 132). 

9. Casurile în cari se va urma disoluţiunea Socie- 

tăţii, precum şi formele şi condiţiunile lichidării ; 

(St. 134, 135). 
40. Cauţiunile şi garanţiile a se cere de la admi- 

nistratori şi de la împiegaţii Societăţii, precum şi 

modul numirii lor. (St. 36, 4, 138). 

Art. 92. — Falşificarea serisurilor funciare este 

supusă la aceiaşi penalitate ca şi pentru aceia a efec- 

telor Statului. (St. 128). | 

Art. 93. — Tâte modificările introduse prin legea 

de faţă la legea Creditului funciar, promulgată prin 

decretul domnesc. No. 827 din 5/41 Aprilie 1873, pu- 

blicată în Monitorul Oficial No. 78 din %yg Aprilie 

1873 şi modificată prin legea promulgată-prin decre- 

tul regal No. 1568 din'928 Maiii 1882, publicată în 

Monitorul Oficial No. 53 din */s lunie 1882, se vor
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promulgărei legei de faţă. - Da 
* In ce priveşte însă formalităţile de urmărire Şi vin- 
dare indeplinite până la data promulgărei - presentei 
legi, ele 'şi vor păstra validitatea şi etectele 'lor D. 

aplica la tâte împrumuturile realisate. până la data 

(St. 139). . De 
Art. 94. — Modificarea de la art. 1 al acestel.legi 

este aplicabilă tuturor institutelor de Credit Funciar. 
Tote cele-alte: modificări din presenta lege privesc 

numai pe Prima-Societate de Credit Funciar Român 
din Bucuresci 2). RE 

„1) Vechiul Art. 93. — Legea din 1832.— 'Tote modificările in- . 
troduse prin legea de faţă la legea Creditului Funciar, promul- 
gată prin decretul domnesc No. 827, din 5, Aprilie 1813, publi- 
cată prin Monitorul Oficial No. 18 din: Aprilie 1873, se aplici 
şi Ja t6te imprumuturile realisate până la data promulgări! legi! 

*) Acest articol a fost adăogat la modificările făcute în 1903.



SOCIETATEA” 
CREDITULUI FUNCIAR ROMĂN 

——— 

— 

STATUT). 

“TITLUL Il. 

„Numirea Societăţei.: Obiectul. Durata 

| Scaunul ei. 

„Art, 1.— Societatea Creditului Funciar Rotnân a are 

-de obiect: 
1. A face proprietarilor teritorial îimprumutări pe | 

ipotecă cu lungi termene, a câror plată se.va face: 

prin anuităţă, şi împrumuturi cu termeni scurţi tot, 

pe, ipotecă de imobile. 
„De a crea şi dea negocia pentra aceste impru- 

matari cu termeni scurţi tot pe ipotecă de imobile 

2. De a crea şi de a negocia pentru aceste împru- 

“mutări, scrisuri . funciare: de o val6re care să nu 

p6tă trece peste sumele datorite de împrumutaţi 2) . 

(51. 20, 68, 106, ur. —L 6, 27). 

1) promulgate, odată cu legea Creditului Funciar, prin . decretul 

“domnesc No. 827 din 5], Aprilie 1873, publicat în Monitorul Ofi- 

cial No.'78 din Su, Aprilie 1873; prin decretul Regal No. 1568: 

din 28 Maii 1882, publicat 'in Monitorul Oficial No. 53 din îl Iu- 

'mie- 1882 ; şi prin "Decretul Regal No.'836 din :3|,, Martie 1903, pu-. 

blicat in Monitorul Oficial No. 268 din 5|,, Martie 1903. 

2; Vechiul Art. 1. — Statute. din 1873, — Societatea „Greditului 

Funciar Român are de obiect: E o. 

 



592 

Art. 2.— Societăţile de Credit Funciar, instituite 
prin legea de faţă ai o durată ilimitată. 

Operațiunile lor se întind în t6tă România. (St. 
134, ur.— L. 5). 

Scaunul şi domiciliul ei sunt stabilite în Bucu- 
reşti 4). St. 70.— L. 4). 

TITLUL II, 

rondul social 

SECŢIUNEA 1. 

Despre capitalul social. 

Art 3.— Primind un împrumut cu lungi termene, 
fie-care împrumutat varsă în casele Societăţei, pen- 

tru formarea unul capital social, 2%/, (doui la sută). 
St. 4,5, 8.—L.7. 

Art. 4. Vărsământul prescris la articolul precedent 
se ia din scrisurile funciare ce se dai imprumuta- 

ților. 

Acest vărsămint' este considerat ca avans făcut 

Societăţei, care, la stingerea complectă a datoriei 
contractate, se inapoiază imprumutaţilor . fără do- 
bandă, (St. 3, 7, 13.—L, TD 

1. A face proprietarilor teritoriali împrumutări pe ipotecă cu lung) 

termeni a căror plată se va face prin anuităţi şi împrumutări cu 
termeni scurţi tot pe ipotecă de imobile. 

2. De a crea şi de a negocia pentru aceste imprumutări scrisuri 
funciare de o valdre care să nu pâtă trece peste sumele datorite de 
“împrumutaţi. . 

3. A negocia, a sconta -scrisuri fanciare şi a face avansuri pe 
"aceste titluri, - 

„1). Vechiul Art. 2. — Statute din 1873, — Durata Societăţii va A 
de maximum 60 ani cu începere de la diua constituirii ei publicată 

în Monitorul Oficial. : , 
Scaunul şi domiciliul ei sunt stabilite ÎN. ..... | 
Operațiunile ei se intinde în tâtă România.
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Art. 5.— In contra plăţilor sumei insemnate la 
art. 3, împrumutaţii primesc chitanţă tăiată dintr'o 
condică cu matcă, purtătâre de un număr de ordin, 
cu semnăturile casierului, a directorului şi cu sigi- 

liul Societăţii. (St. 3, 7.— L.8. 
Art. 6.— Aceste chitanţe sunt date pe “numel€ 
imprumutatului şi nu pot trece la altă pers6nă fără 
proprietatea angagiată, din care face parte integrală. 

“ Când o. proprietate -trece în. alte mâni, dreptul 

împrumutatului la “partea sa din capitalul social, 
trece cu proprietatea la noul proprietar, în numele 

căruia chitanţa cea veche trebue transferată. | 
Dacă o proprietate angagiată se imparte, şi dacă 

consiliul de Adininistraţie consimte a recunbsce doi 

sai mai mulți debitori, pe fie-care pentru partea sa 

de proprietate, chitanţa relativă se imparte şi ea 
proporţional cu împărţăla împrumutulvi şi se tran- 
sferă ast-fel pe numele noilor r proprietari. St. 3, 96.— 
L. 9, 10). 

Ari. 7.— Suma cu care va fi contribuit fie-care 
proprietar la formarea capitalului social, în virtutea 
art. 7 al legii, îi este restituită, când se achită de tot 

de datoriile: lui către Săcietate şi chitanţa ' “înapoiată 

'se anul&ză, conform art. 125. (St. 3, 4, 195.—L. 14), 

Art 8. — Tot imprumutatul este membru al So- 

cietăţii ; partea ce-l aparţine în capitalul social "1 dă 

drept la o participare proporţională cu activul pre- 

cum şi la împărţeala beneficiilor Societăţii (art. 26) . 

în proporţie cu ratele ce plătesce. Imprumutatul 

trebue asemenea să participeze la pagubele ce ar 

resulta din operaţiunile Societăţii. Drepturile precum - 

şi sareinele împrumutatului se transferă acelui care 

'devine proprietar al bunului angagiat către Socie- 

tate 4). (St. 19, 21, 926. — L. 19, 92, 23). 

1) Vechiul art. 8. — Statute din 1873. — Tot împrumautatul. este 

membru al Societăţii ; partea ce-i aparţine în capitalul , social "i dă 
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“SEGŢIUNEA II, 

Despre capitalul de revirement “ 

“Art, 9. — Capitalul de revirement al Societăţii, se 
compune din tâte sumele ce. „provin din plăţile fă- 
cute de împrumutaţi, cu lungi termene (anuităţi, do- 
bânqi + şi amortisment, zrt. 1), din dobândile. produse 
de capitalul social (art. 3), din -v&rsămintele. fâcute 
pe. împrumuturi cu termene scurte (art. 1, din ve- 
nitarile Societăţii cari provin de la bunurile, cari aă 
devenit - proprietatea sa (art. 95), din. tâte sumele 
produse din vingarea, acestor bunuri, din contribu- 
țiunea anuală de maximum 0 „50 la sută, asupra . su- 
mei imprumuturilor ;, în fine, din tote recetele 'ce 
se operează în favorul Şocietăţii şi cari nu sunt afec- 
tate la formarea capitalului de. reservă 9. (St. „13, 
14, 8, 95.—L. 13)... 

Art. 10. — Capitalul de revirement se va intrebu- 
ința : a plăti dobândile cupoanelor serisurilor funci- 

„are; a plăti scrisurile . funciare eşite la. tragerea la 
  

drept Ta o participare. proporțională cu activul precum şi A impăr- 
ţeala beneficiilor Societăţii. (art. 26) „proporţională cu partea sa În 
capitalul social. :Imprumutatul - trebue asemenea să ' participeze la 
pagubele ce ar;'resulta din operațiunile Societăţii. Drepturile “pre- 
cum şi sarcinele ; împrumutatului sc transferă acelui care devine 
proprietar al bunului angagiat către Societate. - , 

1) Vechiul art. 9. — Statute din 1873.— Capitalul de revirement 
al Societăţii se compune din toate sumele ce provin din plăţile fă- 
cute de imprumutaţi cu lungi termene: (anuităţi, dobindi şi amor- 
“tisment, art. 1), din dobindile - “produse de capitălurile sociale şi de 

" reservă (art..1)—din vărsăminte făcute pe împrumuturi :cu ter- 

-mene scurte țart. 1), — din veniturile Societăţii cari provin de la 
bunurile cari aii devenit „proprietatea sa (art. 95),—din ;tte sumele 
produse de vindarea acestor bunuri,—din contribuţiunea anuală de 
maximum 0.50 la sută” asupra sumei împrumuturilor: — In fine din 
tote recetele ce se operăză în favorul Societăţei şi cari formează un 
beneticiii.
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sorţi anuală şi cheltuelile: de admihistraţiune. Su- 

mele -dintr'ăcest capital cari vor r&mânea disponibile; 

se.vor întrebuința -a. plăti - sumele datorite Casei de 

Depuneri şi Consemnaţiuni şi Economii, conform . 

art 06 
Dacă capitalul de revirement 'nu va fi de 'ajuns 

“pentru: acoperirea trebuinţeler sus menţionate şi pen- 

tru serviciile cup6nelor cu scadenţă împlinită, a plă- 

ţei integrale a scrisurilor funciare eşite; la sorţi şi a 

- cheltuelilor de administraţiune, suma care ar lipsi 

se va acoperi din capitalul 'de 'subvenţiune, care se 

va restitui, conform disposiţiunilor- acestei legi 1). 

(St. 9, 11,110, 111, M8&—L 14. - E 

Art. 11. — Cu o lună înaintea epocei -plăţei seri- 

-_sutrilor: funciare şi a cupânelor, :sumele necesarii 

pentru achitarea acestor plăţi, trebue să se afle în 

casele. Societăţii. (St.:10, 113). | A 

- Art. 19. — La finele fie-cărui eserciţii, capitalul 

'de revirement care se găsesce băgat in împruimnu- 

turi cu termene scurte, sai care s'ar afla în casele 

Societăţii în efecte sai în metalic sai în scrisuri fun- 

ciare (lettres de gage).se- va reporta asupra eserci- 

  

') Vechiul art. 10. — Statute din 1873.—Capitalul de revirement 

se va: întrebuința: — a plăti dobândile' cupoanelor serisurilor fun=- 

ciare;. — a plăti scrisurile funciare eşite la tragerea. la sorți anuală 

şi cheltuelile . de administrațiune ; sumele dintr'acest capital cari 

vor. remânea disponibile, se vor întrebuința a plăti sumele datorite 

Casei de Depuneri şi 'Consemnaţiuni, conform art. 26; — a negocia 

saii a scompta scrisurile funciare şi a face avansuri asupră acestor 

efecte; conform. paragrafului 3, art, 1. SE : 

Dacă capitalul de revirement nu va fi de ajuns pentru acoperirea tre- 

buinţelor sus menţionate şi pentru serviciile cupânelor cu scadenţă im- 

plinită, a plăţii integrale a scrisurilor funciare eşite la sorți şi a chel- 

tuelilor de administraţiune, suma care ar lipsi se va acoperi din capi- 

talul social şi capitalul de reservă ; şi în cas când nici aceasta nu ar 

ajunge, se va plăti din capitalul de subvenţiune, cu condiţiunea insă, 

ca suma împrumutată de la dinsul să i se restitue indată ce se va 

redobândi. 
cc.
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țialui următor într'o proporţiune, care să fie potri- 
vită cu plăţile făcute sai datorite de Împrumutați 
pentru amortisarea imprumutărilor lor, cu adăogirea 
dobândilor cuvenite pentru fie-care semestru, şi a 
dobândilor plătite sai datorite de către aceiaşi îm- 
prumutaţi, scădendu-se ceea ce Societatea va fi scos 
“pentru r&scumpărarea de scrisuri funciare ajunse la 
scadenţă şi de cupâne de dobândi. Escedentul, de 
va fi, form&ză beneficiul real al Societăţii. (St. 19; 
25.—L. 21) E 
„Art. 13. — Dacă Societatea vindând un bun cădut 
în posesiunea sa, nu va scâte t6tă datoria cu care . 
acea proprietate este grevată, suma se varsă la ca- 
pitalul de revirement, luându-se deficitul din fondu- 
rile capitalului social şi capitalului. de reservă. Dacă 
nici capitalul social nică capitalul de reservă nu sunt 
de ajuns, suma care ar mai trebui se va lua din 
capitalul de subvenţiune prevădut la art. 171). (St, 
3, 9, 14, 17, 95.—L, 15). 

SECŢIUNEA Ii 
Despre capitalul de reservă,. 

Art. 14. — Capitalul de reservă al Societăţii se 
formeză din 0,95 la sută (una a patra la sută), ce se 
va-preleva de Societate asupra fie-cărui împrumut 
efectuat, odată pentru tot-d'a-una, şi din o luare 
anuală de 90 la sută din beneficiul curat şi din do- 

  

) Vechiul art. 13, — Statute din 1873.—Dacă Societatea vindend 
un bun cădut în posesiunea sa, nu va scâte tâtă datoria cu care 
acea proprietate este grevată, suma se varsă la capitalul de revire- 
ment, luându-se deficitul din fondurile capitalului social şi capita- 
Aului de reservă. Dacă nic capitalul Social, nici capitalul de reservă 
nu este de ajuns, suma care ar mai trebui, se va lua din capitalul 
previdut la art. 17, şi se va înapoia acestui din urmă printr'o pre- 
luare asupra tuturor proprietăţilor ingagiate, in proporliune cu ce 
mai rămâne din datoria fie-căreia din ele.
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pânzile lui proprii. Destinaţiunea lui este de a com- 

plecta capitalul de reviriment în casurile prevădute 

de art. 131). (St. 9, 13, 15, 16, 26al.b., &al. ultim, 

132. — L. 16, 17). 
Art. 15.— Dobândile capitalului de reservă se capi- 

talis&ză în favorul - acestuia 2). (St. 14, 132.— L. 16). 

- Art. 16. — Luarea de 90 la sută din beneficiul cu- 

rat pentru formarea capitalului de reservă, încetâză 

îndată ce acest capital ajunge la proporţia de 5%/, a 

imprumuturilor. 

Când însă fondul de reservă se va reduce prin 

necesităţile prevădute la art. 14 şi 15 din lege, reţi- 

nerile prescrise vor fi restabilite până la recomplec- 

tarea lui în proporţiunea prescrisă la art. 18 din 

lege 3). ($. 14, 15, 18, 26 —-L. 18) 

SECȚIUNEA |V 

Despre capitalul de subvenţiune (imprumutare) 

Art. 17. — Până la formarea fondului de reservă 

prescris la art. 18 din lege, guvernul pe a sa r&spun- 

  

+) Vechiul art. 14. — Statute din 1873. — Capitalul de reservă al 

Societaţii se formează din 0,2500 (24 90) ce se va preleva de Socie- 

tate asupra fie-cărui imprumut efectuat, odată pentru tot-d'a-una, şi 

din o luare anuală de 20%, din beneficiul curat. Destinaţiunea lui 

_ “este a complecta ' capitalul de revirement in casurile  prevădute de 

“art. 13, a 

- 2) Vechiul art. 15. — Statute din 1873.—Capitalul de reservă tre- 

bue depus în metalic şi întrebuințat după hotărirea luată de Adu- 

marea generală în fie-care an. 

3). Vechiul art. 16. — Statute din 1873.—Luarea de 2%, din be- 

neficiul curat pentru formarea capitalului de reservă încetează in- 

dată ce acest capital ajunge la -proporțiunea de 20%, a anuităţilor 

ingagiate prin emisiunea de scrisuri funciare. . ! 

- Când însă fondul de reservă se va reduce prin necesităţile prevă- 

dute la art. 14 şi 15 din lege, reţinerile prescrise vor fi restabilite 

până la recomplectarea lui în proporţiunea prescrisă la art. 18 din 

1ege. a 
Societatea are dreptul a întrebuința acest capital potrivit $3, art. 1.
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dere va :deschide fie-căreia din cele d'intâiti trei so: 
cietăţi, ce se vor constitui. în -Bucuresci, laşi şi Cra- 
iova, uri credit la Casa de Depuneri, Consemnaţiunt 
Şi Economii până la 1.500 000 lei cu procent anua 
de maximum :3 la sută.. Creditul Funciar va .usa de: 
acest. ajutor: în comptul. fondului ss de reservă; sub. . 
formă de compt-curent. şi în .-m&sura numai a nece- 
sităţii provocată -de primele 'cheltueli de instalare şi 
de întârzieri în: versămintele datorite de imprumutaţi. 

Se va ţine în condicile Societăţei un compt separat. 
pentru capilalul'de subvenţiune 1). (St. 14, 18.—L. 19). 

Art. 18. — In cas de a se tace cheltueli din ca- 
pitalul de subvenţiune pentru complectarea de plăţi 
datorite pe scrisuri funciare, din. causă de întârdieri | 
în v&rsămintele datorite. de imprumutaţi, suma luată 
din capitalul de subvenţiune se va restitui indată ce 
se vor vinde imobilele imprumutaţilor nesolvabili. 

“In cas de desfacerea Societăţii, capit=lul de sub- 
„ venţiune se va întârce Casei de Depuneri şi Consem- 
națiuni, ae | 

T6te sumele luate din capițalul de subvențiune. 
Sunt garantate. solidar de toţi “membrii Societăţii. 
(St. $, 10, 13, %al.3, 95. — L. 90).. 

  

"ti Vechiul art. 17. — Statute din 1813.—Până la formarea fondu- lui de reservă, prescrisă la art. 48 din lege, guvernul pe a sa res- . pundere, va deschide fie-căreia din cele d'intâiu trei societăţi, ce se-: 
vor constitui in Bucureşti, Iași şi, Craiova,: un credit la Casa de De- puneri şi Consemnaiuni până -la. 1.500.000 lei, cu procent anual de 
52/,.— Creditul Funciar va usa de acest ajutor în comptul' fondului 
său de reservă, sub forma de:compt curent şi în măsura numai a 
a necesităţii provocate de primele cheltueli de instalare şi de întâr- 
zieri în vărsămintele datorite de împrumutaţi. 

Când capitalul de reservă al Credituluj Funciar va ajunge la suma prescrisă de art. 18 din lege, şi. comptul curent se va lichida, cre- 
ditul deschis -la Casa. de Depuneri şi Consemnaţiuni, devenind de 
prisos se va suprima. a „. | 

Se va ţine in condicile Societaţii un compt separat pentru capita- lul de subvenţiune. : PI -
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TITLUL LUI 

” Societarii 

SECTIUNEA.I 

Drepturile. şi i obligăţiuniile membrilor Societăţei. 

“Art. 19.—Toţi împrumutatii de la Creditul Funciar 
Român 'fac parte dintr "acestă Societate. St 8, 21, %, 
93. — L. 2, 23). 

Art. 20. — Scrisurile funciare (lettres de gage) 
sunt-la purtător (au porteur) şi se: transimit. prin 
simplă tradiţiune de la mână la mână. SL 106, -ur. 
—L. 46, ur). 

Art. 21. — Ori-ce sumă imprumiutată de la Socie-! 
tate pe ipotecă dă drept la proprietatea activului so- 
cial şi la partagiul beneficiilor ; aceste din “urmă însă. 
în proporţiune cu ratele ce se plătesc 1) (St. 2, 25, 
130, 131. — L. 23). 
“Art: 29.— Ori-ce drept de participare la benefi-: 

ciile Societăţii este indivisibil ; Societatea nu recu: 
n6sce de cât un singur proprietar pentru acest drept. | 
(St. 94). , 

Art 23.— Ori-ce împrumutare trage după: sine de 
drept adesiunea la statutele Societăţii şi la 'decisiu- 
nile Adunării generale (St 8, 19.— L. 12) 

- Art. 24 -- -Moştenitorii şi: creditorii unui membru 
dai Societăţii Creditului: Funciar nu pot, sub nici 
un cuvint, să provâce punerea peceţilor pe bunurile 
şi pe valorile Societăţii, sau să câră împărţela sai. 
lichidaţiunea, ori să: se amestece sub nici un cuvint 

în administraţiunea sa. 
  

1) Vechiul Art. a. — Statute din 1873. — Ori-ce sumă împru=. 

mutată de la Societate pe ipotecă dă drept la proprietatea, acti- 
vului social Şi da partagiul' beneficiilor în „proporțiuine cu „Suina 
împrumutată.; 

-. Dividendul la or-ce participare'se va: plăti societatilor: ai 

34
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Pentru esersarea drepturilor lor, ei trebue să se 
raporteze la inventariele sociale şi la deliberările 
Adunării generale. (St. 92, 60.— L. 88). 

“SECŢIUNEA II 
-- Despre beneficiciele Societăţei. 

"Art. 25 — T6te veniturile Societăţii, scădându-se 
plata cuponelor şi a scrisurilor funciare eşite la sorți 
precum şi cheltuelile de administraţie, formeză be- 
neficiul Societăţii 4). (St. 19, 26 —L. 21). | 

Art. 26.— Până la plata complectă a sumei de 
fundaţiune datorită Casei de Depuneri, Consemna- 
țiuni şi de Economii (art. 19 din lege) se va lua din 
beneficiele anuale ale Societăţii : 

1. O sumă suficientă, pentru acoperirea procen- 
telor datorite Casei de Depuneri, de Consemnaţiuni 
şi de Economii. -. 

2. O sumă dețerminată de adunarea generală, pen- 
tru plata - capitalului datorit Casei de Depuneri, de 
Consemnaţiuni şi de Economii (art. 19 din lege). 
Suma ce va mai rămânea se va împărţi în modul 

următor : 

a) 10 la sută pentru a se împărţi directorului, sub- 
directorului şi membrilor consiliului de adminis- 
traţiune. 
„b) 90 la sută pentru formarea capi'alului de reservă. 
Când capitalul de rese'vă va ajunge la propor- 

țiunea de.5 la sută a imprumuturilor, acest beneficiă 
nu se mai varsă la fondul de reservă, ci se va îm- 
părţi între toți imprumutaţii, fie-căruia în propor- 
țiune cu ratele ce plătesc. Acestă sumă, după avisul 
consiliului de administraţiune, se va considera ca 

*) Vechiul Art, 25.— Statute din 1873. — Tâte veniturile Socie- 
tăţii scădendu-se plata" cupânelor şi a scrisurilor funciare eşite la 
sorţi, formâză beneficiul Societăţii. .
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un acompto dat asupra plăţilor următâre şi se vor 
scădea cu dânsa la plata anuităţii ; imprumutaţii se 
vor înştiinţa prin „diare despre proporţiunea acestul 

scăgemânt. 

La începerea lucrărilor Societăţii şi până a nu se 
fi realizat beneficii indestulătâre, fondurile necesarii 

se vor lua conform art. 19 din lege 1). (St. 14, 1, 
17, 130 — L. 92). 

| TITLUL IV | 

Direcţiunea și administrațiunea Societăţii. 

SECŢIUNEA | 

Despre director şi sub-director 

Art. 27. — Direcţiunea afacerilor sociale se incire- 

dinţeză unui director, pe lângă care se pâte alătura 
  

'1). Vechiul Art. 26, — Statute din 1873.— Până la plata com- 
plectă a sumei de fundaţiune datorită Casei de Depuneri şi Con- 

semnaţiuni (art. 19 din lege;, se va lua. din beneliciile anuale ale 

Societăţii : 

1. O sumă indestulătâre pentru acoperirea cheltuelilor Societăţi 

pe eserciţiul următor ; 

2. O sumă suficientă pentru acoperirea procentelor datorite Casei 

de Depuneri şi Consemnaţiuni ; 
„3. O sumă determinată de adunarea generală pentru plata capi- 

talului datorit Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni ţart. 19 din lege). 

Suma ce va mai rămânea se va impărţi în modul următor : 

"a 410%/, pentru a se împărţi directorului şi membrilor consiliului . 
de administraţiune ; 

l/] 200/0 pentru formarea capitalului de reservă ; 

c/ Restul se va impărţi între toţi imprumutaţii, fie-căruia în pro- 

porliune cu partea din capitalul social la care are drept. Acâstă sumă 

după avisul consiliului de administraţiune, se va considera ca un 

acompt dat asupra plăţilor următore, şi se vor scădea cu dânsa la 

plata anuităţii ; imprumutaţii se vor insciința prin .diare despre pro- 

porțiunea acestui scădământ. 
La începerea lucrărilor Societăţii, şi până a nu se fi realizat be- 

neficii indestulătâre pentru acoperirea cheltuelilor exerciţiului  ur=- 

miitor, fondurile necesarii se vor lua conform art. 19 din lege.
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unul saii doi sub. directori ; directorul s şi sub-direc- 
torul sunt numiţi de Consiliul de administraţiune. 
El pâte, de va găsi cu cale, să 'delege pe .unul din 
membrii săi ca să îndeplinâscă funcțiunile de di- 
rector î) (St. 28, 29, 31, 32, 4 al. 11 şi 19). 
Art 28 — Directorul este însărcinat, sub autori- 
tatea Consiliului de administraţiune, cu: gestiunea 
tutulor afacerilor sociale. 

EI represintă Societatea în faţa celor d'al treilea 
pentru executarea decisiunilor Consiliului Şi eserci- 
teză tâte acţiunile judecătoreşti. . 

El subscrie corespondenţa. . 
El subscrie împreună cu un administrator giru- 

rile şi achitările efectelor şi chitanţelor de sume 
datorate: Societăţii, transferul efectelor Societăţii, 
mandatele, desistările de la ipotecă şi ştergerile de 
inscripţiuni, actele de cumpărătâre, vindare şi schimb. 
de proprietăţi mobiliare şi imobiliare, transacţiunile, 
tocmelele şi, in general, tâte actele cari aduc o în- 
datorire din partea Societăţii. | 

EI subscrie împreună cu doi administratori titlu- 
rile provisorii şi definitive şi scrisurile. funciare. 
Cârmuesce lucrarea biuroului. 

-Are dreptul de a suspenda pe toți împiegaţii sau 
agenţii, cu îndatorirea .de a refera Consiliului de ad-. 
ministraţiune: în termen: de cinci-spre- dece: dile. (St. 
30, 44, 45 al. ultim, 46). 

Art. 29. — Sub-directorii îndeplinesc funcțiunile: 
ce li se: conferă de director şi-l inlocuesc, după. 

1 Vechiul Art. 27, — Statute din 1873. — Direcţiunea afacerilor 
sociale se incredinţeză unui directore pe lângă care se pâte alătura 
unul sau doul sub directori. Directorele şi sub- directorele sunt nu- 
miţi de Consiliul de administraţiune, cu facultatea ca unul din ei 
să pâtă fi şi străin. El pote, de va găsi cu cale, să delege pe unul 
din membrii săi ca să indeplin&scă fancţiuriile de director,
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rândul numirii lor, în cas de lipsă sau . de împe- 

dicare. (St. 30, 32, 42 al. 12). | 
Art. 30. — Directorul pote, cu tavoirea consiliului 

de administraţiune, să delege o parte din. atribuţiu- 

„nile sale, şi chiar semnătura socială, unuia .saii la 

„mai mulți împiegaţi ai Societăţii. (St. 28). .. 
"Art. 81.— Retribuţiunea directorului şi a sub- 

directorului este notărită de Consiliul de administra- 
ţiune. 

Deosebit de acesta, li se: pote da de Adunarea ge- 

nerală o „parte în beneficiele : curate 7. St, 26 al. a, 
AM al. ML, 92 al. a). 
"Art. 32. — Directorul şi sub- directorii pot! fi re- 
vocaţi ori când de Consiliul de Administraţiue. (St. 
Me, al. 11, 58 al. ultim). : 

“SEOŢIUNEA 1 

Despre Consiliul de administraţiune. 

“Art. 83. — Consiliul de administraţiune: se: com- 
__pune din opt membrii. aleşi de Adunarea generală 
-pe termen de patru ani. | : 

Ei se reinoesc câte a patra parte pe fie- -care an. 

Membrii cari trebue .să iasă sunt traşi la sorţi în 
cei, d'intâiu ani, după aceea ies. după ordinul „ve- 

chimei. 
Ei pot. fi: realeşi. 

“Io:cas. de veri o. vacanţă în sânul « său, Consiliul va 

inlocui- -o provisoriă ; înlocuirea, defiuitivă se face la 

Adunarea : generală ;. administratorul .ast-fel numit 

nu râmâne, in funcţiune de cât pe timpul cât mai 
  

1) Vechiul Art. sI. — Statute din 1873, — Retribuţiunea directo= 
rului şi a sub-directorilor este hotărâtă de Consiliul de Administra-, 
țiune, mai inainte de a-i numi, pentru timpul cât vor dura! func- 

fiunile lor. 

"Deosebit de acâsta, li se pote da de .adunarea generală o parte 

in beneficiile curate. ,
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avea să funcţioneze predecesorul său. (St. 34, 35, 
36, 38, 39, 58 al. ultim). 

Art. 34. — Ş6se-deci de societari, constituiți « con- 
form legii, aă. dreptul să al6gă primul Consilii de 
administraţiune ; acest consiliă va funcţiona trei ani. 

Administratorii aleşi sunt autorisaţi ca,. în cas de 
m6rte saii de demisiune a unuia dintrinşii, să'l în- 
locuiască pentru timpul care roai r&măsese să func- 
ționeze. (St. 33, 35, 36. — L. 3). 

Art. 85. — Reinoirea celui d'intâii Consilii de 
administraţiune va începe numai de la al patrulea 
an social, şi se va urma potrivit art. 33. (St. 33, 
34 şi 129) 
„Art: 36 — Fie-care administrator trebue ca, în opt 
dile de la alegerea sa, să depună ca garanţie în Casa 

Societăţii titluri de proprietăţi ale sale, ipotecate la 
Creditul Funciar Român, asupra cărora să fi primit 
un împrumut de cel puţin 15.000 ler. (St. 33). 
„Art. 37. — Administratorii primesc mărci de pre- 

senţă a căror val6re se hotăresce de Adunarea ge- 

nerală. Până la cea d'intâiă adunare, valoarea măr- 
'cilor se hotărasce provizoriu la 20 lei. 

Deosebit de aceasta, mai primesc din suma bene- 
ficiilor curate de 10%, conform art. 926. (St 96.— 

L. 9% al. a). | 
Art 38. — Consiliul se adună la reşedinţa socială, 

ori de. câte ori interesul Societăii o cere. (St. 2, 37). 
Art. 89. — In toţi anii Consiliul numesce dintre 

membrii s&i un preşedinte şi un vice-preşedinte. 
In lipsa preşedintelui şi a vice-preşedintelui, cel 

mal în vir=tă din membrii presenţi va indeplini func- 
ţiunile de preşedinte. 

_ Preşedintele şi vice- preşedintele pot fi realeşi. St. 
917 al. ultim). 

Ari. 40. — Nici o hotărire nu se pâte desbate dacă 
nu sunt cel puţin cinci membri presenți.
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Consiliul pâte să delege tâte sai parte din pute- 

rile sale unuia sai mai multor din membri săi prin- 

trun mandat special, pentru obiecte determinate 

sai pentru un timp mărginit. 

Hotăririle se iau cu majoritatea absolută a voturi- 

lor ; în cas de împărţire de voturi, al preşedintelui 

este preponderent. 

insă hotăririle cari privesc : 

4. Imprumuturile cari trec peste cifra de lei 150. 000. 

9. Mocul de plasare al capitalurilor. 

3. Forma, dobânda scrisurilor funciare şi tâte ces- 

tiunile relative la emisiunea titlurilor trebue sâ se 

voteze cu majoritate de două treimi din voturile tu- 

turor administratorilor. (St. 41, 49). 

Art. 41. — Deliberaţiunile :sale se constată prin 

procese-verbale înscrise într'un registru ţinut la re- 

şedinţa Societăţei şi subscrise de director şi de pre- 

şedintele. Consiliului de administraţie. (St. 42). 
Art. 42.— Numele membrilor presență se constată 

în capul procesului-verbal al fie-cărei şedinţe. “ 

Copiile şi extractele de pe aceste deliberaţiuni, ce 

s'ar produce înaintea justiţiei sau în aită parte, se 

atesteză de preşedintele consiliului sau de membrul 

care " ţine locul. 
Delegaţiunile date prin asemenea deliberări con- 

stituesc mandate autentice, ca şi până acum) (Si. 

39, 41). 
Art. 43. — Admiiistraţiunea Creditului Funciar 

Român este autorisată să corespundă d'a dreptul cu 

tâte autorităţile administrative. 

  

1) Vechiul Art. 42. — Statute din 1873. — Numele membrilor 

presenţi se constată în capul procesului-verbal al fie căreia şedinţe. 

Copiele şi estractele de pe aceste deliberaţiuni. ce sar produce 
înaintea justiţiei sai în altă parte, se atesteză de preşedintele con- 
siliulul saii de membrul care îi ţine locul.
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Ea este scutită de intrebuinţarea timbrului în co- respondenţa sa. St..44, al. $.—L. 90). E 
Art. 44.— Consiliul de administraţiune are pute- 

rile cele mai întinse pentru administrarea afacerilor 
Societăţii şi mai cu semă: .. | 

Autorisă, prin deliberaţiunile sele, tâte tocmelele, transacţiunile, compromisurile, retragerile de fon- 
duri, transferările, scrisuri . funciare ale Societăţii, desistări de ipotecă, ridicări de oposiţiuni sai şter- geri de inscripţiuni ipotecare, în fine, tâte acţiunile judecătoresci atât ca reclamantă cât şi ca pirită. 

Autorisă cumpărarea de va fl trebuin'ă, de bunuri imobile pentru a aşeda scaunul Societăţii. | Autorisă asemeuea cumperarea prin adjudecaţiune a bunurilor imobiliare, pentru a asipura plata. cre- anţelor Societății. | 
Insă, ea nu se pote face adjudecatară de cât pen- tru acoperirea. sumei creanţei .sale,. capete, dobândi intârdiate' şi accesorii. | a 
Autoriză, în fine, vindarea acelor bunuri prin bună tocinălă sai prin licitaţiune. - 
Determină condițiunile generale ale . contractelor ” Şi pronunţă asupra admiterii saii respingerei a ori- cărei cereri de împrumut. e 
Autorisă „Cumpărarea de scrisuri funciare (lettres 

de gage) şi avansurile pe deposit de scrisuri funciare. 
Face regulamentele Societăţii. 
Autoriză cheltuelile administraţiunii. 
Numesce pe director şi pe sub-directori şi-i re- vocă in formele prescrise la art. 32. 

Numesce, după propunerea directorului, pe sub- directori, pe agenţii şi pe irmpiegaţii Societăţii şi-i revocă. . a 
Determină atribuţiunile lor. | 

"Fix6ză apuntamentele, salariile şi gratificaţjunile,
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„Şi de va. fi trebuinţă, fixEză cifra cauţiunii lor. Au- 
toriză restituirea lor. 

Numesce comisarii pentru preţuiri în fie- -căre di- 

strict, pe termen de un an. 

Revizueşte şi confirmă raporturile acelor comisari. 
Publică nouile emisiuni de scrisuri funciare, în- 

dicând valorile şi seriele lor. 
Face tragere la sorţi a scrisurilor funciare ce tre- 

buesc amortisate. 
Plătesce cupânele ŞI scrisuriie” funciare cădute la 

sorţi. 

Priveghiază şi dirige incasarea sumelor datorite 
Societăţii. 

lil are în atribuţiunile sale : 

Relaţiunile cu autorităţile sau cu particularii,. în 
ceea ce privesce afacerile Societăţii. 

'Tinerea condicelor şi comptabilitatea Societăţii. 

Redacţiunea şi presintarea la adunarea generală a 

dări! de semă anuală, privitâre la capitalurile şi la 

operaţiunile . Societăţii şi la tâte actele direcţiunii, 
împreună cu hotărârile adunării generale din cursul 
anului.: Supunerea la adunarea generală a budgetului 
„anual al cheltuelilor Societăţii. o 

“ Facerea bilanţului fie-căruia semestru, indicând 

activul Societăţii şi starea sumelor „puse la disposi- 
ţiunea. sa. 

Consiliul de administraţiune fix6ză - provizorii di- 
videndul precum şi “partea beneficielor afectate pe 
fie-care an, atât pentru fondul de: reservă cât şi 
pentru adaosul la apuntamentele directorului şi sub- 
directorilor şi pentru gratificaţiunile impiegaţilor So- 
cietăţii. (St. 43, 45, 47,129). 

art 45. -— Consiliul de administraţiune presintă 
pe tot anul adunării şi publică 'in Monitorul "Oficial 
şi într? un diar. publicat” in laşi, în Craiova şi în Foc- 
şani, o dare de seamă, în care expune tote” sciinţele
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numerice . şi substanţa tuturor operaţiunilor sale. 
Ori-ce dare de s6mă trebue. să conţină: 
a] Numărul împrumuturilor şi sumele datorite.de 

fie-care ; Sa 
b) Numărul împrumutaţilor admişi în cursul anu- 

lui şi suma împrumutată ;. | 
c) Plăţile făcute în cursul anului, ca amortizare 

oblgatorie, ca amortisare facultativă şi ca esecuţiune 
din causă de neplată; | o 

d) Numărul împrumutaților şi val6rea împrumutu- 
rilor cari figurâză la activul Societăţii, la finele anului; 

e) Suma dobândilor luate în cursul anului ; 
/] Intârdierile serviciului dobândilor şi amortizării 

ale peri6dei precedente ; o 
9) Suma şi întrebuinţarea fondului de amortisare 

şi a capitalului de reservă ; 
h) Val6rea scrisurilor funciare în circulaţiune la 

începutul anului ; | 
î] Val6rea scrisurilor fanciare emise în cursul anului; 
i) Val6rea scrisurilor funciare plătite în cursul anu- 

lui prin: tragere la sorţi, prin restituire în comptul 
împrumuturilor, prin plăți făcute cu serisuri tunci- 
ar+ pentru ipoteci vindute la licitaţiune ; . 

I:) Numărul şi val6rea scrisurilor funciare aflate în 
circulaţiune la finele anului ; 

l) Cup6nele plătite de Societate, cupânele cu. ter- 
mene.scădute, dar neinfăţişate incă la plată ; 

m) Cheltuelile: administraţiunii ; 
n) Efectivul aflat in casă. 
Responsabilitatea cifrelor inscrise in darea de semă 

cade asupra directorului, a şefului comptabilităţii, 
care subscrie documentele 1). (St. 46, 199). 

?) Vechiul art. 45. — Statute din 1873.—Consiliul de administra- 
țiune presintă pe tot anul Adunării şi publică în AMonitorul Oficiat 
şi într'un diar publicat in Iaşi, în Craiova şi in Focşani, o dare de 
semă în care espune tâte sciinţele numerice şi substanța tuturor 
operaţiunilor sale.
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Art. 46. — Se acordă administraţiunii un termen 

de şâse săptămâni, după încheerea exerciţiului, pen- 

tru a aşterne dârile de s&mă anuale ale Societăţii, 
ca să le tipărescă şi să le expedieze membrilor So- 
cietăţii. 

Deosebit de dările de semă anuale, direcţiunea va 
publica în Monitor şese septămâni după espiraţiunea 

semestrului ; 
a] Bilanţul semestrial al Societăţii ; 

b] Resoluţiunile Adunărilor generale (St..45). 
Art. 47. — Consiliul de administraţiune face regu- 

lamentele interidre al expedierii şi al ordinei aface- 

rilor. (St. 44, 45). 

Ori-ce dare de stmă trebue să conţină: 

a] Numtrul imprumuturilur şi sumelor datorite de fie-care ; 

V/ Numărul împrumutaţilor admişi in cursul anului şi suma im- 
prumutată ; 

c/ Plăţile făcute în cursul anulvi ca amortisare obligatorie, ca 

amortisare facultativă şi ca execuţiune din causă de neplată ; 
d/ Numtrul împrumutaţilor şi val6rea imprumuturilor cari figu- 

reză la activul Societăţii, la' finele anuluj ; 

e) Suma dobendilor luate in cursul anului ; 

// Intârgierile serviciului dobândilor şi amortizării ale periddej 
precedente, cu listă nominativă şi separată a acelor cari s'au soldat 

de împrumutaţi şi a tuturor ipotecelor cari nu au plătit la termen ; 

9] Suma şi întrebuințarea fondului de amortisare şi a capitalului 

e reservă; 

h/ Valrea scrisurilor funciare în circulațiune la începutul anului; 

i7 Valdrea scrisurilor funciare emise in cursul anului ; 
3] Valbrea scrisurilor funciare plătite în cursul anului prin tra- 

gere la sorţi, prin restituire in comptul imprumuturilor, prin plăţi 

făcute cu serisuri funciare pentru ipoteci vindute la 'licitaţiune ; 

&] Numărul şi valrea scrisurilor funciare aflate in circulaţiune 

la finele anului ; " 

17 Cupoanele plătite de Societate ; cupoanele cu termene scădute, 

dar neînfăţişate încă la plată;. 

2] Cheltuelile administraţiunii ; 

_2/ Efectul aflat în casă; 

"* Responsabilitatea cifrelor înscrise în darea de semă cade asupra 

ditectorului şi a casierului, cari subscriu documentele.
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SECTIUNEA Ii 

Despre adunarea generală. 

Art. 48: — Adunarea generală, regulat constituită, 
represintă universalitatea îimprumutaţilor pe ipotecă 
de bunuri funciare angagiate la Creditul Funciar. (St. 
34, 59, 54, 55, 58, 59). 

Art. 49. — Au drept de a vota la adunările ge- 
nerale toţi proprietarii cari aii îngajat la Societate o 
ipotecă de o val6re de cel puţin 5.000 lei. 
“Insă nu se vor admite: în şedinţă decât numai 

aceia cari vor fi depus in Casele Societăţii cel puţin 
cu 15 dile inainte de qiua fixată pentru adunare, li- 
tlurile prin cari să se constate faptul proprietăţii in- 
-gagiate. Acestora. .li. se va da în schimb o. recipisă, 

care va fi înfăţişată la casă, cel puţin cu cinci zile 
înaintea adunării, şi atunci vor primi bilete de ad- 
misiune, pe cari se va. însemna valdrea depusă şi 

numărul da voturi de cari dispune aducătorul acelui 
bilet. 

Lista celor cu drept de: vot, cu indicaţiunea titlu- 
rilor 'fie-căruia şi al numărului de voturi ce are fie- 
care, se depune pe biurou ca s'o pâtă ori-cine con- 
sulia (St. 50, 51). 
„Art. :50. — Fie-care membru al Adunării are atâtea 

voturi de câte ori posedă titluri. de: lei. cinci mil in 

bunuri-fond ipotecat 
Cu l6te acestea nici un membru nu pâte,. fie in 

numele s6u, fie ca imputernicit, să impreune mai 

mult de dece voturi. (St 49, 51) 
„Art. 51.—Dreptul de vot:la Adunarea generală se 

pote exercita de cel în drept, în persână sai prin 
* împuternicire dată altul membru cu drept de vot. 

„Insă, prin excepţiune, minorii pot fi representaţi 
„de tutorii. lor ;. personele supuse une! curatele, de
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curatorele lor ; femeile prinfr'un procurator ; casele: 

de comerciu prin vnul din asociaţi; şi societăţile in 

general prin unul: din' membrii lor, căruia ii vor da 

procură, chiar dacă aceşti representanţi n'ar î po-! 

sesori de titluri.. | 
Atât membrul, care va “fi procuratore, precum şi 

procuratorele trebue să justifice dreptul 'săă cu opt 

dile cel puţin înainte de Adunare. (St. 49, 50). 

Art. 52. — Adunarea generală se adună de drept 

în fie-care an la reşedinţa Societăţii in cursul lunei 

lui Martie. 

Atară de acâsta ea se adună extra-ordinar ori de 

câte ori o hotărâre a consiliului de administraţiune- 

va socoti de trebuinţă. (St. 5, 54, 55, 57, 64, 136, 

al. 2). 

Art. 53. — Convocarea se face prin publicaţiuni 

în jurnalele indicate în art. 45, cu şâse-qeci dile ina- 

inte de adunare ; se va indica scopul! convocaţiunii 

şi obiectele ce se vor trata. 

In. cas de urgenţă, termenul va „putea fi redus la 

trei- -geci gile ; dar, întracest cas, vor fi admişi toţi 

aceia “cari vor fi implinit formalităţile prescrise la 

art. 49 cu două dile 'inainte de diua fixată pentru 

adunare. (St. 45, 49, 59, 54, 57). 

Art 54, — Adunarea generală este regulat consti- 

tuită îndată . ce se aduni un număr de membri des: 

tul de mare, ca să p6tă represinta cel puţin a patra 

parte din capitalul ipotecat. | 

Dacă la Adunare nu se întrunesce ace: =t număr, 

se face îndată o nouă convocare, şi termenul pote 

î redus la cinci-spre- dece dile.' 

“Membrii presenţi la a doua intrunire delibereză 

valabil ori-care' ar: fi numărul: membrilor” şi val6rea 

titlurilor” lor'; dar “deliberâză: numai asupra. obiecle- 

lor cari staii la ordinea dilei a Adunării d'intâiă. 

(Sr: 55, 57, 188 al. ultim).
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Art. 55. — Adunarea: generală este. presidată de 
preşedintele sau de vice-preşedintele consiliului de 
administraţiune, şi în lipsa lor, de un administra- 
tor desemnat de consilii  Funcţiunile de -serutatori 
se indeplinesc de cei presenţi doi mat mari pose- 
sori .de bunuri ipotecate Creditului Funciar, şi in 
cas de refus din parte-le, se iai acei cari urmeză 
după dinşii. | | 

Sorţul decide între rnembrii cari ar poseda ace- 
leaşi valori. 

Biuroul numesce pe secretari. (St. 54). 
Art. 56. — Deliberaţiunile 'se iai cu majoritatea 

voturilor esprimate, fără ca acel al preşedintelui să 
fie preponderent. (St. 57, 60, 61, 62, 133. aliniatul 
ultim). a 

Art. 57. — Consiliul de. administraţiune hotărasce 
ordinea dilei ; nici un obiect altul de cât acela de la 
„ordinea dilei nu se va putea pune în discuţiune. 

De vor fi proposiţiuni asupra cestiunilor cari intră 
în atribuţiunile adunării, iscălite cel puţin de dou&- 
deci membri cu drept de vot, supuse consiliului cu 
o lună inainte de qiua udunării ordinare sati extra- 
ordinere, ele se vor pune la ordinea dilei. 

Proposiţiuni de această natură. pot fi făcute chiar 
în sinul adunării. | 

Insă discuţiunea asupra lor nu se va putea decide 
îndată ; se va decide numai epoca adunării în care 
acele cestiuni să fie tratate. (St. 45, 38, 59, 63). 

Art. 58. — Adunarea generală ascultă raportul con- 
siliului de administraţie asupra stării Societăţii. 

Ascultă asemenea observaţiunile comisarului gu- 
vernului şi a delegatului detentorilor de scrisuri tun- 
ciare ; numesce pe administratori, cândiei vor tre- 
bui inlocuiţi. Delibereză, când i se propune, asupra 
modificaţiunilor a se face în statute ; asupra prelun- 
girii sau disoluţiunii anticipate a Societăţii, şi in ge-
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neral, asupra tuturor casurilor cari: nu vor. fi fost 

prevă&dute în statuie. 
„Discută, aprobă sai respinge socotelele; hotărasce 

definitiv dividendul ; partea din beneficii a se dis- 

tribui directorului, 'sub directorilor şi la împiegaţi, 

sub titlul de supliment de apuntamente sai de gra- 

ticaţiune. 
Are dreptul, când va crede că nu trebue să aprobe 

îndată socotelele şi bilanţurile, să numescă delegaţi 
pentru a-i face un raport pentru viitorea adunare, a 
cărei dată o fixează ea însăşi. | 

P6te să pună în. cauză r&spunderea directorului şi 

a membrilor consiliului de administraţiune ; să de- 
semne mandatari pentru a intenta t6te acţiunile ju- 

decătoresci şi a urmări t6te instanţele cari-ar fi o 

consecuenţă. (St. 45, 57, 59, 63). 
Art. 59. — In fine se pronunţă, în mod suveran, 

asupra tuturor intereselor Societăţii şi conferă, prin 

hotăririle sâle, consiliului de administraţiune pute- 

rile necesarii pentru casurile cari nu se vor fi pre- 

vedut. (St. 57). 
Art. 60. — Deliberaţiunile adunării luate contorm 

statutelor, obligă pe toți membrii, chiar pe cei ab- 

senţi sau disideati. (St. 93, 94, 4, 55, 56, 61, 193. 

al. ultim). 

Art. 61. — Ele vor fi constatate prin proces- ver- 

bal înscris întrun registru special şi subscris - de 

majoritatea membrilor cari compun biuroul. 

O foaie de presență, destinată a constata numărul. 

membrilor, cari vor asista la adunare şi acela.al ti- 

uurilor, se va anexa pe lângă originalul procesului- 

"verbal. Va fi subscrisă de personele într însa men-. 

ţionate. (St. 56, 60, 62). 
„Art 62. _ Justificarea, în faţa celor de al treilea 

despre deliberaţiunile adunării, resultă . din copiile
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sai estractele certificate de director peniru confor- 
mitate. (St. 61). i 

Art. 63. — Adunarea generală va: putea institui, 
de va găsi de trebuinţă, un jurii special pentru pre- . 
țuirea valorilor bunurilor--fond ce se oferă ca ipo- 
tecă. (St. 97, 100). | 

SECȚIUNEA IV 
Despre adunarea şi comitetul detentorilor Scrisu- 

rilor funciare. 

Art. 64. — Detentorii de serisuri funciare se adună 
în fie-care an, la reşedinţa Societăţii, şi anume în 
timpul sesiunii adunării generale a proprietarilor 
asociaţi, spre a alege pe membrii comitetului deten- 
torilor de scrisuri funciare. (St. 92, 65, 60, 136). 

Art. 65. — Comitetul este compus din nouă mem- 
bri, numiţi pentru trei ani. Fie-care: din detentori, 
spre a putea lua parte la alegerea ' comitetului, va 
trebui să 'aibă depuse scrisuri funciare de 0 val6re 
de cel puţin 10.000 lej. | 

Fie-care membru al comitetului va trebui''să de- 
pună cel puţin 90.000 'lei în scrisuri funciare: Acest 
deposit rămâne inalienabil pentru tot timpul duratei 
funcţiunii sale. (St. 136).: 

Art. 66. — Comitetul detentorilor de scrisuri fun- 
ciare este însărcinat : - 
a] De a alege un delegât. care va funcţiona in per- 
manenţă “lângă direcţiunea: ' Societăţii, cu 'glas: deli- 
berâtiv ; i 

b] De a alege uni'delegat -care să asiste la trage: 
rea la sorţi a 'scrisurilor funciare şi să constate anu- , 
larea' acelor eşite la' sorţi ; a 

c] De a cerceta darea de sâmă anuală a Societăţii 
proprietarilor şi operaţiunile“ acestei Societăţi, : cu 
drept de a face observaţiunile sale ; 

d] De a comunica observaţiunile sale în privința
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administraţiunii afacerilor. Societăţii atât direcţiunii 
cât şi adunării generale: a-proprietarilor, nu mai: pu- 

„ţin şi comisarului: guvernului. (St. 67). 
„ Art..07. — Neinţelegerile între Societatea proprie. | 

tarilor împrumutaţi şi între detentorii de serisuri 

funciare, în casurile neprevădute prin aceste statute, 
se vor hotări prin. cale. de arbitragiti. (St. 66. LL. 

175, ur.) - 

TITLUL V. 

„Despre împrumuturi și Plăţile împru-. 

” muturilor. 

Art. 68..— Conform art. 1 din statute, Societatea 
face două feluri de împrumuturi pe ipotecă. 
'Unele sunt înapoiate cu termene lungi prin anui- 

tăţi, calculate ast-fel 'ca datoria să fie - amortizată 
întrun termen care nu va putea fi mai mic de dece 
ani, “nici mai mare de:60 anl. a 

'Cele:lalte sunt înapoiate cu termene scurte, "cu 

sau fără amortizare. 
: Aceste 'împrumutări 'nu se pot face de cât în scri- 

suri funciare. (St. 1, „69, 72, 73 14, 75, 8, 84, 106; 
ur.—L. 6, 97). 

Art. 69. — Societatea nu împrumută pe. proprie-! 
tarii de imobile de cât pe întâia. ipotecă. “Cu t6te. 
acestea, dâcă: imobilul este grevat de. inseripţiuni' 
consimţite : pentru. veri-0o garanţie contra veri-unei 
evicţiuni sai veri-unel* rente viagere, Societatea pâte, 
imprumuta, destul numa! ca împrumutul adăogat la 
capitalurile deja înscrise, să nu covirşească: jumă- 
tate val6re a imobilului. | 

Sunt considerate ca făcute pe. întâia ipotecă 1m- 
prumutările prin cari se, plătesc creanţele „deja în-, 
scrise, când printr” acestă plată, saă „prin :subroga-: 

35
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țiunea . operată: în, profitul. Societăţii; ipoteca Sa. vide: 
in :rindul întâiă şi fără concurenţă. să : 

Intr'acest cas, Societatea. conservă în, „mâinele: sale; 
0 valdre de ajuns pentru a; face acestă. plată i 1, 
16.—L. 28), .- , 
„Art ..70.:— Ori- -ce act. de imprumutate va conţine: 

alegerea : de domiciliă din partea debitorului. în: cir-: 
cumscripţiunea tribunalului situaţiunii imobilelor. 
ipotecate. 

Societatea face ca şi până acum alegere de domi- 
ciliă în Bucuresci, unde este reşedinţa sa a) St. 2, 
79. — L. 30). | - 

Art. 71.— Când ipoteca legală este “inscrisă, “îm- 
prumutarea nu se pâte face de cât după indeplinirea 
formalităţilor prescrise, la art. 33 dia lege. St. 69;— 
L. 33). e 
Art. 72.— Nu sunt. admise la. beneficiele. impru- 

miuturilor făcute de Societate : 
Ă. Minele, şi. carierele ; 
"2.“Imobilele indivise, dacă ipoteca nu va , coprinde' 
totalitatea acestor imobile cu „consimţimintul: tuturor 

| proprietarilor ; ee 
3. Acela al căror usufruct şi - nudă, proprietate, nu 

suni asupra aceloraşi: “persone, afară numai. dacă, 
toţi acei în drept vor consimaţi la stabilirea, „APpolecel.;- 
(St. 73, 74. | 
Art.:73.— Nici o: zidire). dependinte de. imobilul 

ipotecat nu. :pâte fi primită de Societate, de nu va fi. 
asigurată, la una saă la mai multe companii de: asi-, 
gurare având scaunul lor în România. (St. 9%, 93.— 
L. 43. 44). | i 

Art. 74.- — Societatea nu primosce n garanţie: :de, 

ii 

, 
, 

  

i! “Vechiul art, 70. — “ Statute din 1873. —  Orl-ee' act de îopra- 
mutare 'vă conţine alegere : de ' domiciliă din partea debitorelui in: 
circumseripțiunea tribunaluluy situaţiunii imobilelor ipotecare. -
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-cât.proprietăţile: câri produc un venit „durabil: Şi 'si- 
gur.: (St: 82). -..--.. „ied 

Art. 75.— Suma imprarmutului : -Nu: pâte. intrece: 

jumâtatea. valorei: imobilului ipotecat. Pote să fie cel 

mult :pentru a:o treia parte a valorei: pentru vii, pă: 

duri şialte proprietăți. al căror venit, provine din: 

plantaţiune. ae PIN ao e 
- Usinele şi fabricele nu sunt prețuite de :câti după: 
val6rea. lor, independent de val6rea lor : industrială. 

(St..82.— L; 99, 40). ea 

Art. 76.— Consiliul de administraţiane statu&ză asu-: 
pra cererilor de:împrumutări şi asupra: condiţiunilor 
împrumutului, după ce într6bă pe arendaşi şi.ipe! 

-chiriaşi dacă nu âu făcut proprietarilor plăţi antici-: 

pate 'de veri-o val6re .6re care, şi după ce vor primi 

-de la dinşii declaraţiune legalisată „despre ; acâsta:! 

(St. 77, 78, 19, 97, 98.99). n. 
Art. 77.— Dacă cererea nu este primită, se: aa. în 

cunoscinţă :-părţii,: comunicândui- -se: „motivele -refu- 

zului. (St. 76). i i 

Art... 78.—Dacă cererea se primesce numai 1n: arte 

sai: sub alte.condiţiuni. de cât acele propuse Socie.- 

tăţii, Societatea, după .un. termen ce va: fixa îşi va: 

lua, în faţa: "Celui « ce: cerea tâtă libertatea de acţiune. 

„St.::79,.80,:81). i. E) 

„Art..79.— Cana. se 'va. recunsce că! dreptul de: 

proprietate . «este în regulă şi că. garanţia -este -indes-: 

'tulătâre, consiliul de administraţiune; determină suma: 

de imprumutat işi : condiţiunile . imprumutării, Și se 

procede, la. ;semnătura contractului condiţional: (St: 

„16,.78,.80.— .L. 30). N: ; 

re 80.— După constatarea certificatulul: de in-? 

:scripţiane luată: pentru . Societate: se. procede la: anu- 

Jarea : contractului :condiţional : sau .:1a :-punerea lui: 

definitivă in lucrare,.de nu vor fi: inseripţiunt: sai: 

"-alte drepturi reale asupra :imobilului; . EI
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-In casul--d'intâi, actul se 'subserie numai de direc- 
tor, şi în cel de al doilea, se subserie de director 
Şi de împrumutat. a 
“Actul enunţă indeplinirea formalităţilor, remiterea. 

valorilor ce. s'a imprumutat.şi data de la care în-. 
cepe -curgerea dobândilor. (St. 69, 71, 78, 81). | 

Art. 81.— Tâte cheltuelile şi plăţile pentru esti-. 
maţiune şi altele.câte s'a făcut cu ocasia cererii de- 
imprumut. sunt în sarcina "proprietarului care a fă- 
cut'o chiar când nu sar efectua împrumutul. (St.. 
80, 103). | a Da 
"Art. 82.— In nici întrun .cas anuitatea la care se: 

„obligă imprumutatul nu “pote fi mai.mare de cât ve: 
„nitul „total al proprietăţii. (St. 74, 84). 

Art. 83: Dobânda sumelor împrumutate este fixată. 
de consiliul de administraţiune. (St. 40, 84). 

Art. 84—. Anuitatea coprinde : 
1. Dobânda ; .. : Mae 

-2. Amortisarea determinată. prin. dobândă şi prin: 
durata împrumutului ; E 

3. O alocaţiune .anuală pentru .dreptul de comisi-- 
une. şi. cheltueli de administraţiune, care nu va pu- 
tea trece peste 0,50%, (50 de bani la suta de lei). 
"Deosebit de acâsta; la redactarea actului se va lua. 

0,25%, (25 bani la suta de lei) asupra capitalului im-. 
prumutat pentru -alimentarea capitalului de reservă, 
conform art. 34 din lege şi un: deposit. de 20/, con-- 
form art :'7- din lege. (St. 68, 85, 86, 87, 110 —L. 34). 

Art. 85.—+Anuităţile se vor plăti, în numerar sai. 
în 'cupâne cu scadenţă împlinită de serisuri funciare, 
pe semestru şi la epocele determinate 'de consiliul. 
de administraţiune. a | 
“In momentul imprumutării, Societatea reţine: asu-. 

pra capitalului dobânda şi alocaţiunea prevădută. la: 
art...84, aplicabile ;pe timpul până la cea d'intâi!'sca-. 
denţă semestrială... .84,.86, 87 al. 4.— L. 35).
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-: Art 86. —. Conform art. 371) din lege, pentru 

-ori-ce semestru neplătit la scadenţă va curge do- 
bândă de. drept şi fără nici o punere în întârziere, 
în' folosul Societăţii după cursul dobândei pe piață, 
fără a putea însă trece peste 10/.. 

Tot ast-fel va fi şi pentru cheltuelile: de urmărire 
lichidate saii după tarife făcute de Societate. pentru 

- a ajunge la -plata creanţelor sale, şi acesta din ziua 

«din care vor fi fost înaintate. (St. 85, 87 —L. 36).: 
: Art.87 — Pe lângă acesta, neplata unul semestru 
face exigibilă întrega datorie, o lună după punerea 

în întăziere, după. modalităţile prevăzute -în lege. 

Ge 85, 806.— L. 37). 
" Când proprietarul va plăti a patra parle: din dato- 

ria sa, va fi in drept să. ceră ca cele trei pătrimă 

-cari rămân să se amortiseze, de la acestă epocă în 
un număr de ani egali cu acela ce fusese determi- 

nat în momentul. împrumutului, pentru stingerea 
întregei datorii. 

Se va putea. procedala.0 nouă estimaţiune, dacă 

împrumutatul: sai Societatea o va . cere. (St. 8, 
A24.— L. 39). 

Când vor fi păduri, coprinse după cererea impru- 

mutatului în evaluaţiunea bunurilor afectate ca ga- . 
ranţie a împrumutului, nu le va putea înstrăina de 
cat cu încuviințarea Societăţii. 

-- Produsul: vindării va fi afectat - la plata totală saii 
parțială a datoriei %). « 40, al. 1). 

1) Din erdre s'a visat art. 37, căci trebuia visat art. 36. 
- 2) Vechiul Art. 87.— Statute din 1873. — Pe lângă acâsta ne- 
plata uuui semestru face exigibilă intrega datorie'o lună după pu- 
nerea în întârziere, după modalităţile prevăzute în lege. - 

"Când proprietarul va plăti a patra parte din 'datoria sa, va fi:in 
drept să ceră ca cele trei pătrimi cari “rămân să se amortiseze de 

Ja acestă epocă în un număr de ani egal cu acela ce fusese deter-
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„Art, s.-— Debitorii- au drept a plăti.- -prin antici- 
paţiune. tot:sau parte din datorie.. : 

Plăţile anticipate se vor face sai în numerar; sat 
în scrisuri funciare, ale emisiunii prevâdute în con- 
tractul de Imprumutare.. Scrisurile . funciare se.vor 
primi. al pari' (sută în: sută) orl-care ar:fi cursul 
lor 1).. (St. 87, 121.— L, 38),. 

ș Art. 89.— In cas când- inipramutatul, la: facerea 
contractului, ar ascunde sarcinile :ce vor fi pe pro- 
prietate Şi cari ar putea vătăma. drepturile Societăţii 
sau. causele. de preferinţă, de resoluţiune sati res- 
cisiune, cari.:ar proveni: din faptul lui, datoria devine 
exigibilă, dacă Societatea O găsesce cu. cale, şi are 
drept la:.o îndemnitate de 1 la: sută din capitalul 
imprumutat 5); 7 19. Le &). 

  

minat în “momentul imprumutului pentru stingerea intiegei datorii. 
"Se: vă putea proceda la: o nouă! 'estimaţiune, ' dacă - imprumutatut 
sau Societatea o va cere. - i 
Câna vor ff păduri cuprinse "după. cererea împrumutatului in eva- 

luaţiunea bunurilor afectate ca garanție: a imprumutului,. nu. le va 
putea instrăina de cât după ce va fi prevestit pe Societate „şi prin 
adjudecaţiune publică. 

i Produsul vingrii + va fi afectat la plată totală sau parțială a  da- 
toriei. * : : 
::1) Vechiul Art. 88. Statute din..1873. —Debitorii a au a drepta pi 
prin anticipaţiune tot sau parte din datorie.  ;? ; 
3. Plăţile anțicipate se vor face,. după voinţa debitorilor, sau in.nu- 
merar sau în seristiri funciare, cari vor [i primite al, pari. (sută în iD 
sută), ori-care ar fi cursul lor. “ - . 

Societatea într'acest cas va avea dreptul la o indemnitate care nu 
va putea trece peste 1%|,. 

) Vechiul Art. .89. — Statute. din 1873.—In: cas când împrumu- 
tatul la “facerea contractului. ar ascunde 'sarcinele ce vor fi pe: pro- 
pietate; şi. cari ar putea vătăma drepturile Societăţii, sau causele, de 
preferinţă, de resoluțiune sau „de rescisiune, cari ar proveni din fapp 
țul. lu) „datoria devine. exigibilă, dacă Șocietatea o găsesce. cu cale, 
şi are. „drepţ. la indemnitatea prevăgută pentru. plata prin anticipa? 
iune, a + PR EC CI Ac pata în . . î.. . Îi .. 3



“551 

„At::90.—Imprumutatul este ținut;să denunțe So- 

cietăţii. în termen de. o lună, alienaţiunile totale sau 

„parţiale ce va fi făcut. . - 

Dacă nu ar denunța într acest termen, Societatea 

pote cere dela densul plata: întregă: 

“Intracest: cas, Societatea are drept la o indemni- 

tate: de 1 la: sută a capitalului imprumutat 9. St 

91.—L. 41). : ; 

"Art. 91. 7 jnprumautatul &te obligat asemenea 'sub 

pedepsă de.a fi supus aceleiaşi: indemnităţă, de a 

denunța, în:trei luni stricăciunile: ce: va fi suferit i- 

mobilul ipotecat, şi :t6te. faptele: de natură a micşora 

val6rea sa, precum destrucţiunea sau perderea: prin 

incendii a pădurilor şi construcţianilor ce produ- 

ceai un. venit.: 

„În lipsă de denunţare şi în 'ori-ce 'cas“ când prin 

asemenea întemplări, val6rea imobilului ipotecat ar 

fi redusă:la'a patra parte, Societatea va fi în drept 

a cere imediat plata“ capitalului. până. la concurenţa 

scăderii .val6rel. ce a suferit. imobilul ipotecat. St 

90.—L. 49). ; 

Arl. 92. —Proprietăţile supuse a peri pri foc trebue 

să fie asigurate de imprumutat în contra'incendiului. 

Actul de împrumiutare * va 'coprinde cesiunea. in- 

demnităţii în cas de sinistru. 

” Asigurarea trebue menţinută „pe. tot. inpoi imprur 

mutării. | 

Societatea pâte cere ca ” asigurarea. să: fie A sală pe 

numele sti, şi în asemenea, cas, redevenţele se plă- 

1) Vechiulz Art :90. — Statute din 1873. = - raprumutatul este 

tinut să denuriţe Societăţii” în termen de o lună alienaţiunile to 

tale sa “parţiale ce va fi făcut. 

„Dacă nu'ar-denunţa într! acest terineni, / Societatea pete cere de 

la dinsul plata. întregă. - 

-: Intr'acesi; cas, Societate are dreptul ta indemnitatea de 4 to, | 

fixată prin art. 88. . i n AR
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y 

tesc de densa ; se înţelege că cifra: anuităţilor în a- 
cest cas se va spori cu atâta. (St. 73, 99.—L. 43). 

Art. 98.—In cas de sinistru, despăgubirea se pri- 
„mesce d'a dreptul de Societate. o 

In timp de un an de la regularea sinistrului, de- 
bitorul are facultatea de a restabili imobilul în sta- rea sa: primitivă. Acest termen pote fi prelungit de Consiliul de administraţiune. Ma ă «Pe tot timpul acesta, Societatea ține despăgubirea 
ca garanţie până la acoperirea sumelor, la care are drept, calculate până la espirarea. anului. 

+ După reconstrucţiunea imobilului, Societatea re- mite debitorelui despăgubirea, scădând ceea-ce are 
drept să iea. | 

Dacă până !a espirarea anului, debitorul nu a în- trebuinţat dreptul săi de.a restabili imobilul incen - diat, sau. dacă a notificat . de mai "'naintea intenţiu- nea de a nu se servi de acel drept, indemnitatea 
este definitiv luată de Societate Şi va fi trecută asu- pra creanței sale ca plată făcută prin anticipaţiune !).: (St. 92.—L,. 44). 

  

') Vechiul Art, 93. — Statute din 1873. — In cas de sinistru, despăgubirea se primesce da dreptul -de Societate. | In timpul de un an de la regularea sinistrulut debitorul are facultatea de a restabili imobilul în starea sa primitivă. Acest „termen -pâte fi prelungit de Consiliul de administraţiune. Pe tot timpul ucesta, Societatea, ţine despăgubirea ca garanţie până la acoperirea, sumelor la cari ara drept, calculate până la “expirarea anului. | 
După reconstrucţiunea; imobilului, Societatea remite debitorelui -despăgubirea, scădând ceea-ce are drept să iea. - - Dacă până la expirarea anului, debitorele nu a întrebuințat -dreptul săă de a restabili imobilul incendiat, saii dacă a noti- ficat de mat înainte intenţiunea de a nu se servi de acel drept, indemnitatea este definitiv luată de Societate şi va. fi trecută, a- “Supra creanţei sale ca plată făcută prin anticipaţiune. Plăţile anticipate cari provin din sinistru nu daă drept la in- “demnitatea autorisată de art. 86. . :
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Art. 94.—Bunurile, cari devin proprietatea Socie- 
tăţii, se -administreză şi se vind de Consiliul de ad- 

ministraţiune, care urmeză într'acesta după un re- 

gulament prelucrat de dânsul şi sancţionat de adu- 

narea generală. (St. 4, al. 6.—L. 71). 

Art. 95 — Dacă Societatea vindând un bun intrat 

- în posesiunea sa, nu-şi scâte tâtă datoria de care era 

impovărată acea proprietate, tâtă suma se varsă la 

capitalul de revirement, luându-se deficitul: din ca- 

pitalul de subvenţiunet). (St 13—L 15) 

Art. 96. — Dacă un hun angagiat la Societate se 

pune în vinzare, în urmă de cereri făcute de către 

Societate, de guvern, saii de simplii particulari, îm- 

prumutul făcut de Societate nu intră la masă, ci el 

se transferă cumpărătorului proprietăţei, împreună 

"cu partea ce i se cuvine în capitalul social; aceasta 

face pe noul proprietar membru al Societăţej. Cit 

pentru cele-Palte sume ce ar avea să ia Societatea, 

ea are dreptul de precădere inaintea ori-cărei alte 

reclamaţiuni, fie ea de la guverna, saă de la simplii 

particulari, afară numai de plata de imposite întâr- 

diate şi de sarcinele comunale şi acoperirea chel- 

tuelilor aduse prin vindarea bunurilor. 
Preşedintele. tribunalului va comunica Sovietăţei 

diua vindărei, şi acâsta saă va trămite un delegat, 

sai va face cunoscut -tribunalului, printr'o adresă, 

situaţiunea în care se găsesce Creditul funciar în 

  

1), Vechiul Art. 95. — Statute din 1873.— Dacă Societatea, vin- 

dând un bun intrat în posesiunea sa, nu'şi scâte totă datoria de 

care era împovărată- acea proprietate, tâtă suma se varsă la ca- 

pitalul de revirement, luându-se deficitul din capitalul de re-. 

servă; dacă capitalul de reservă nu este de ajuns, suma ce va 

mai lipsi se ia din.capitalul social care se înapoiază printr'o 

luare asupra tuturor proprietăţilor ingagiate la societate, în pro- 

porţiune. cu datoria fie-căreia dintr'Ensele.
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raport cu: debitorul şi'cu:imobilul ce se. expropriază ). 
(St. 6. — L..70 al. 2). 

Art. 97. — Un: regulament special va regula modul 
de preţuire. al proprietăţilor funciare aduse în ipo- 

“tecă la Societatea Creditului Funciar, . 

Pină. ce se.va aproba de adunarea generală acel 

regulament, cansiliul:de. administraţiune va urma. 

„potrivit disposiţiunilorart 98.:(St. 63, 98, 99, 100,101). 
„Art... 98. — Proprietarul, care voesce să contrac- 

teze un împrumut de la Societate, trebue să înfă- 

țişeze mai întâiii un certificat subscris de trei-proprie- 
tari. ai plăşei sau ocolului în care: șe află proprie- 

') Vechiul Art. 96.—Statute din 4873.- — “Dacă un bun. îngagiat 
Ja Societate se pune în vindare în urmă de cereri făcute de Gu- 

vern sai de simplii particulari, imprumutul făcut -de Societate 
cu termene lungă nu intră la masă, ci el se transferă cumpără= 
torului. proprietății, împreună cu partea ce i se cuvine în capi: 
țalul social; aceasta face pe.noul proprietar membru al Socie- 
tăţii. Cât pentru imprumuturile cu termene scurte şi peniru cele- 
Valte sume ce ar avea să ia Societatea, ea are drept de precă- 
dere înaintea ori-căret alte reclamaţiuni, fie ea -de la Guvern 
sau de la: simpli particulari, afară numar de plata de imposite 
întârziate şi de sarcinele comunale. şi acoperirea cheltuelilor. a- 
duse prin vindarea bunului. Un împuternicit din partea Socie- 
tăţii va asista la acestă vîndare. 
- Vechiul Art. 96.— Statute din 1882. — Dacă un bun angagiat 
la Societate se pune în vindare în urmă de cereri făcute de către. 
Societate, de Guvern saii de siniplii particulari, împrumutul făcut 
de Societate nu intră la masă, ci.el se transferă cumpărătorului 

proprietăţii împreună cu partea ce i se cuvine în capitalul so- 
cial ; acâsta face pe noul proprietar membru al Societăţii. Cât 
pentru cele-l'alte sume ce ar avea să iea Societatea, ea are 

drept de precădere înaintea :orl-cărei alte reclamaţiurii, fie ea de 
la guvern: sai de la simpli, particulari, afară numai de plata de 

„imposite întârdiate şi de sarcinele comunale şi acoperirea chel- 
tuelilor aduse prin vindarea: bunurilor. ... :; | 

„- Preşedintele tribunalului va comunica diua. vingărit Societăţii 
şi: acesta saii va trămite un. delegat, sati va face. cunoscut tri- 
bunalului prin o adresă situţiunea, în. care se găsesce Creditul 
Funciar în raport cu debitorele: şi cu: imobilul ce se expropriăzăz
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tătea :ce voesce 'Să pună ipotecă, prin care să con- 

state dreptul săi de proprietate, precum şi datoriile 

şi obligaţiunile la .cari este supusă acea proprietate. 

Mai. trebue să: aducă o sciinţă arătatoare: 
1. De întinderea proprietăţii cu arătarea hotarelor: 

„. De întinderea pădurilor, . de numărul parchete- 

telor,; de întinderea fie- -căruia şi de etatea fie-cărui 

parchet; -. :: a 

3. De construcțiunile e ce aduc venit ș ni 

4. De intinderea pămenturilor arabile. 'şi a 'live- 

dilor pn 2 

..De intinderea pământului concedat locuitorilor 

fostă clăcaşi pe acea moşie, prin legea rurală “din 

1864, şi. de numerul familiilor, - "cărora: -s'a dat pă- 

mint; ii 

6. De pământurile inchiriate şi. de. condiţiunile în- 

chirieril, cu' arătare de. epoca espirării “contractelor; 

„1. :De. prețuirea . proprietăţii. după: opiniunea pro: 

prietarului ; -- E ae, 

„8. De cifra: impositelor. şi dărilor datorite de. pro- 

prietar,. precum şi copie după rolul imposituluă fan- 

ciar iîn-.cei din -urmă trei.ani ; 

-9. Un certificat.al tribanalulut, constătător. de: in 

| scripțiunile şi pretenţiunile ce ar. exista asupra pro- 

prietăţii. (St. 97, 1104). . 
Art. 99. — Comisiunea de. preţuire,. numită "de 

- consiliul. de administraţiune, va face cunoscut, prin 

înscris, proprietarului, q Qiva hotărită peniru preţuire. 

(St:63).; - | , 

Art. 100.:— Acestă comisiune - este însărcinată-: : 

1. A verifica şciințele date de cei trei proprietari 

arătaţi la art. 98 şi de: tribunalul județului : sai al 

ținutului; i. 

2 A evalua prin espertisă pădurile, pămentarile 

arabile, „livegile,: scăgendu-se. acele date .la locuitori 

în puterea. legii rurale din 1864; .
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3. A preţui maeaziele şi alte clădiri, cari servă la 
esploataţiunea moşiei ; 
"4. A preţui val6rea totală a. proprietăţii, arătind - 
sciinţele. cari. aii servit de basă la aceste. preţuiri. 

Pămenturile date plugarilor foşti: clăcaşi, precum 
şi fabricele şi alte construcţiuni, cari nu servă la 
exploatarea rurală se ia în consideraţiune numai 
drept sciință, dar nu sunt cuprinse în prețuirea; pro- 
prietăţii. (St. 97, 98, 101, ur.) | 

Art. 101.—Comisiunea se pronunţă asupra tuturor 
cestiunilor, ce o privesc, cu majoritate de glasuri 
Ori-ce membru opus hotăririă. majorităţii 'şi pâte aa 
opiniunea sa particulară in scris. (St. 100, 102, 105). 

Art. 102.—Luecrările comisiunii de preţuiri: nu. pot 
dura mai mult de şâpte qile pentru fie-care proprie- : 
tate. (St. 100, 101, 103). . , 

Art 103.—Remuneraţiunea membrilor comisiunii, 
pentru durata .preţuirii unei proprietăţi. se hotăresce 
de Consiliul de administraţiune şi trebue vărsată mai 
dinainte în casă casă se dea celor. în drept. (St. 81). 

Art. 104.—Preţuirea tăcută, după modul însemnat 
la art. 98, este valabilă pentru cinci ani, pentru îm- 
prumutările. Societăţii, afară numai de. casuri nepre- 
Vădute. (St. 98.—L. 39). 

Art. 105. — Membrii comisiunii de prețuiri sunt 
r&spundători cu pers6na şi cu averea lor, în casuri 
de fraudă sau de abus in preţuirile: cu cari sunt în- 
sărcinaţi ; gradul de culpabilitate al preţuitorilor Şi 
despăgubirea ce cade asupra lor se hotărasce prin- 
tr'o sentinţă arbitrală. (St. 100.—7,.. 75, ur:) 

TITLUL VI 
Despre scrisurile funciare. (Letres 

| de gage).. 4 
Art 106.—Scrisurile funciare înfiinţate de Societate sunt la purtător (au porteur) şi pot circula liber din
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mină în mină. &. 20, 108, 2, 117,. 1%, 127. —L. 
46, :90). 

Art. 107. — Plata făcută prin scrisură funciare, în 
mâinile purtătorilor, “descarcă, în mod valabil, pe: 

Societate ; ele <e transmit de la o persoană la alta 

prin: simplă tradiţiune.:(St. 106. — L. 46). i 
- Art. 108. — Scrisurile funciare se-emit:după cum - 
se fac. imprumuturile de Societate, :şi 'sumele lor nu 

pot .covirşi 'valoarea angajamentelor împrumutaţi- 

lor t). (St: 109, 190, 192. —L. 47). 
Art 109. =.Serisurile funciare se 'trag la: sorţi în-- 

proporţiune cu .arnortisările coprinse în rate şi cu' 
plăţile prin anticipație sai totale -ale datoriei, făcute 

în numerariii £). (St 108, 110, 120. —L. 53)... 

“Art. 110. — Deosebit de alocaţiunea de :0,50 la. 
sută (50 bani 'la'suta de lei) pentru cheltueli de ad- 
ministraţiune în fie-care an, imprumutaţii vor plăt 

o anuitate coprindetâre de dobândă şi capital: 
:Acâstă: anuitate' seva impă'ţi în două plăţi semes- 

triale pe fie-care: ş&se luni. Scrisurile funciare, cari 
sunt a se plăti din sumele. amortisăril se hotărăse 
printr'o tragere la sorţi publică, care se va face în 

toţi anii şi se «vor plăti la' epocele insemnate. Trage- 
rea se va face cu două luni înaintea termenului plă- 

ţii scrisurilor.funciare.. . - 
Fie-c -care scris. funciar: căgut la. tragerea la sorţi se 

  

1) Vechiul.Art. 108. — Statute din 1873.— Scrisurile. funciare: 
se' emit după cum.se fac împrumuturile de Societate, în seri! a 

căror sumă .nu pâte covârşi valvarea 'îngajamentelor imprumu-. 

taţilor, . ..: " 
+2) Vechiul Art.-109. — Statute din 1873.— Bpocile. plăţilor fie-: 

cărei 'serit de scrisuri funciare se fixează 'ast-fe), ca plata defi- 
nitivă a fie-cărei serif, să se facă odată cu. amortisarea :impru- 
muturilor corespondente făcute asupra imobilelor “îngagiate că- 
tre Societate, pe tti II Aaa



558: 
4 

va. plăti :aducătorului ::după -val6rea.sa.: nominală Di 
(St. 84, 85, 111, 113, 120, 193, 494, 125.—L, 34, 53).. 
„Art. 111.— Asupra. scrisurilor funciare 'neeşite Ja 

sorţi, Societatea va;:plăti pe : fie-care semestru. do-: 
bândă. : . eu aci - DE | NES 

Acestă plală.se face :aducătorului cupânelor pe.va- 
lOrea lor nominală. .. ..: cc 
;:Plata -dobândilor. şi capitalului 'a - scrisurilor -fun- 

ciare. se face “în lei noui, ' monedă-deiaur, la . Casa: 
centrală a Societăţii,. la. Consiliul de:administraţiune: 
saii la agenţii săi în România .şi în străinătate... (St. 
83, 113, :114, 115, 116, 118, 119.—L, DD) 

„Art. 112. —'Nu se va face scrisuri :funciare :de.o: 
valore mai “mică de 100 lei. (St. 106, 117,192). - 

„Art. 118: —Intervalul între vărsămintul anuităţilor 
de către împrumutaţi şi plata dobândilor aducători-. 
lor de .scrisuri funciare va fi. de două. luni cel. pu-. 
ţin (St 410, 85 
„Art. 114. — Dobândile serisurilor funciare. :sunt 

„bine plătite când. se soldâză aducătorilor de cupâne:; (5. 111.115, 446, 418. Lo, pi 
„Art. 115, —. Serisurile nu ată..altă acţiune pentra, 

plata capitalului şi a dobândilor exigibile, :de.:cât a-; 

  

IER Ca aaa d 

?) Vechiul art. 110. — Statute din 1873. — Scrisurile funitiare 
a fie-cărei serii se:vor. amortisa definitiv riceli'mult în- curs'de 
60 de ani, socotit de la epoca emisiunif lor, şi, pentru acestsfir- 
şit, imprumutaţii vor plăti deosebit de alocaţiunea. de.0,500/, (5u 
bani la suta de lei), pentru cheltuelile de administraţiune în fie- 
care an, anuitatea coprindătâre de dobindă şi capital: . :; -: 
„Acestă anuitate -se va împărţi în: două plăţi. semestriale pe. fie-: 

care şâse :luni.. Serisurile funciare, cart-sunt a. se plăti. din-.su-, 
mele amortisărit, se hotărăsc printr'o tragere la sorţi publică, , 
cara se va face în toțianirşi.:sevor plăti-la epocile însemnate. 
Tragerea. se va. face cu două .luni. înaintea termenului plăţei, - 
scrisurilor funciare. . ; . - e. e i e 

- Fie-cate, scris: funciar .căzut la tragerea la. sorți, se-va.:plăti; 
aducătorului după valârea sa nominală, i ” i
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ceea ce pot exersa „asupra Societăţii: & 116, 434: =! 
L. 49). . N SI IE : oii 

Art. 146. Nu se admite + Nici O  pposițiune. la plata 

capitalului şi 'a 'dobândilor, . âtară 'numai în 'cas: de 
perdere a scrisurilor funciare 4). (St. 119.——L.:50):“: 
Art, 117. — Scrisurile funciare” sunt represititate: 

prin titluri trase dintr” un registru” cu: suşe, : tipărite: 

în limba română, : franceză şi germană. Câtul dobân- 

dei şi valorea nominală va fi însemnată într'insele.: 
:Fie-care:scris" funciar 'va avea o fie de cupâne: 

Aceste titluri sunt subscrise: de director, 'de un: 
administrâtor. şi de casier ; eletpârtă timbrul Socie- 

tăţei şi sunt. vidiate de comisarul guvernului. &. 
1192, 120, 122). : i 
"Art, 1 18. Plata  dobângilor şi a: capitalului scrisu=! 
rilor funciare este gârantată: -: ::::: Di: 

1.. Prin toate sumele capitalului de reviremerit, al 

Societăţii; ii ii mate 
“9, Prin capitalul de-reservă (art. 1%; 
-:3. Prin capitalul sociăl-(art. 3); - 
-4: Prin responsabilitatea' 'solidară: a: tuturor pro- 

prietăţilor îngagiate către Societatea Creditului:-Fun- 

ciar ; şi 
5. Prin capitalul de, şubvenţiane. mprumutare). 

(St. 3 2, 8,:9, 14, 17. 21, -49,.48)... 
e Art. 449. _Gupănele de dobândă, şi serisurile tun: 

ciare, a căror plată :nu “se .va: fi: cerut in -timp de: 

dece ani după termenul: pentru“ care : au fost puse: 

în circulaţiune, perd val6rea lor şi plățile. ce' sar fi. 

cuvenit pe acele titluri, r&mân în profitul! Societăţi. 

(St. 410-al. ultima, 141, 190). | 
Art. 120. — Serisurile funciare pot fi: platnice la. qi 

nhotărită şi prin: tragere la 'sorţi. 'Insă, afară: de-o au- 

W A se vedea legea pentru _titlurile:.la purtător :perdute, dis. 

truse, furate, etc. 

*
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torisaţiune specială a guvernului, nu pot. să aibă o 
dată mai mică de 12 luni. (St. 110, 123; 194, 195.— 
L 53). E 

Ari. 121.—0Ori-ce plată prin anticipaţiune a dato- 
riei. contractate, se face în numerar,. monetă de aur, 
sau în scrisuri funciare .ale emisiuni) . prevădute în 
contractul de imprumutare. Aceste scrisuri funciare 
se anuleză de direcţiunea Societăţii 1). (St. 88, 13%. 
—L. 38). | | 

Art..122.—Scrisurile funciare sunt create fără epocă 
fixă pentru cererea capitalului. 

Fie care plată coprinde numărul scrisurilor fun-. 
ciare necesar, pentru ca, prin amortisare, să nu r&- 
mână în circulaţiune un număr de scrisuri funciare 
mai mare de cit capitalurile cari se mal datoresc de 
împrumuturile ipotecare:2). (St. 108, 109, 117, 125.—. 
PE-O 

Art. 123. — Tragerea la sorți a scrisurilor funciare. 
se face în public de consiliul de administraţiune 
în presența comisarului guvernului şi. a delegatu- 
lui: detentorilor de scrisuri funciare.. (St. 110, 124, 
195. —L. 53). . 

  

1) Vechiul Art, 121.— Statute din 1873.— Dacă un împrumutat 
„plătesce datoria sa în numerar “prin * anticipație. Societatea tre- 
bue să tragă imediat din circulaţiune scrisuri funciare, -pentru o 
“val6re :egală cu suma plătită, afară numa! dacă acâstă sumă :nu 
ar fi consacrată indată la nouf împrumuturi ipotecare. 

Dacă plata anticipată se face în scrisuri funciare, se procede 
„la anularea. lor. ” 

?) Vechiul Art. 122. — Statute din: 1873. — Scrisurile funciare, 
destinate a fi trase la sorţi, sunt create fără epocă fixă pentru. 
cererea capitalului, | | . 
„Fie-care plată cuprinde numărul scrisurilor funciare necesarii, 

pentru ca prin amortisare să nu rămână în circulațiune un nu- mer de scrisuri funciare mal mare de cât capitalurile cari se 
“mai dutorese de împrumuturiie ipotecare. a
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Art 124. — In timp de opt zile 'de la operaţiunea 
tragerii, numerile eşite sunt publicate în Monitor. * 

In aceeaşi încunosciinţare se va indica diua plăţii. 
Dintr'acea gi dobindile, ce se cuvine serisurilor 
funciare plătite, încetâză de drept. (St. 110, 414, 
193. — L. 53). 

Art 125. — Scrisurile: fanciare plătie se insemneză 
îndată cu un timbru de anulare, după, aceea ele 
sunt desfiinţate în prezența directorului, unul mem- 

bru al consiliului de administraţiune, a comisarului 
guvernului şi a. delegatului detentorilor. de scrisuri 

funciare. 
Se. încheie proces verbal despre. acesta. (St 410). 
Art. 126.—Secrisurile funciare primite în casă prin - 

plăţi anticipate se însemnâză.cu un timbru de anu- 
lare 1. (St. 121. — L. 38). 

" Art. 127. — Serisurile funciare sunt primite e ca e- 
fecte publice în toate casele Statului, ca garanţie în a- 
_celeaşi condițiuni cu cari sunt primite etectele Statului. 

Fondurile incapabililor, a comunelor şi-a stabili- 
mentelor publice sau de utilitate publică pot fi în- 
trebuinţate în cumpărări de scrisuri funciare. (L. 51). 

Art. 128. — Falşificatorii  scrisurilor funciare sunt 
supuşi la judecată şi la pedepsele prescrise pentru 
falşificarea de înscrisuri. ale Statului. (L. 99). 

TITLUL VII 

Inventare și socoteli anuale. 

"Art. 129.— Anul social începe la 1 Ianuarie şi se 
termină la 31 Decembrie stil not ; cel d anti exer- 

- 3) Vechiul Art. 126. — Statute din 1873, — Scrisurile funciare 
primite în casă prin plăți anticipate se însemnâză. cu un tim= 

bru special, şi nu pot fi puse în.circulaţiune de cit cu o nouă 

vidimare a directorului şi unui membru al consiliului de admi- 

nistrațiune, 

„In tâte cazurile ele participă la tragerea la sorţi, 

36
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ciţiii va coprinde timpul intre data decretului care 
va aproba aceste statute şi diua de 31 Decembrie 
aceluiaşi an." -- a 

La finele fie-cărui an social, se va redige de di- 
rector un inventarii de activul şi pasivul Societăţii. 

Socotelele se încheiă de consiliul de administra- 
ţiune.  _. : Aa 

Ele sunt supuse adunării generale, care procede 
cu ele conform art. 58. 

La finele fie-cărui semestru, se va redige un stat 
provisoriu de situaţiunea Societăţii. (St. 44 al.:9, 
45, 46, 58.—L. 26) . 

Art. 130. — Când capitalul de rezervă va ajunge 
la proporţiunea de 5 la sută a imprumuturilor exis- 
tente, beneficiul curat, scădându-se partea cuvenită 
administratorilor şi directorului, formâză dividendul 
„care se va împărţi între imprumutaţi, în- propor- 
țiune cu datoria fie-căruia către Societate ). (St. %, 
132.—L, 92) | ! 

- Art. 131. — Ori-ce- dividend nu va fi.reclamat în 
timp de 5 ani, după ce a devenit exigibil, se pres- 
crie în beneficiui. Societăţii. (St. 26, 130.—L. 99). 
.- Art 182. — Fondul de reservă: se -compune con- 
form art. 44. ' - 

Fondul de reservă este destinat a face faţă eveni- 
mentelor neprevădute.. 

Dobângile capitalului de .reservă se capitaliseză în 
“favorul lui?) (St. 14, 15.—L,. 16) 

1) Vechiul Art. 130. — Statute din 1873.—Ceea-ce rămâne din 
beneficiile curate, după ce se va lua 20 la sută pentru fondul 
„de rezervă, 10 la sută pentru a se distribui administratorilor, 
formsză dividendul a se: împărţi între împrumutaţi în propor= 
țiune cu datoria fie-căruia către Societate. ai 

:) Vechiul Art 132.—Statute din 1873.— Fondul de reservă se 
compune din adunarea sumelor produse prin preluarea anuală 
asupra beneficiilor în virtutea art. 44, 

Acâstă luare încetâz 

  

ă îndată ce acest capital ajunge la pro-
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| TITLUL VIII 

Moditicaţiunile Statutelor. 

Art.. 133.—Adunarea generală pâte, asupra propu- 

neril consiliului de administraţiune şi cu aprobarea 

guvernului şi a corpurilor legiuitre, să aducă la 

statutele de faţă modificaţiunile « ce se vor recunâsce 

utile.:: 

pote, mai cu s&mă, să autorize : 
4. Adăogirea capitalului social; . : : 

2. Intinderea operaţiunilor Societăj 
“3. Prelungirea duratei sale. 
“Ta aceste diferite casuri, convocările trebuesc . să 

conţină o indicaţiune pe scurt -a obiectului adunării. 

Adunarea nu deliberâză valabil de 'cât dacă este 

compusă ae un număr de împrumutaţi, representând 

cel puţin jumătate a împrumuturilor ipotecare. Ho- 

tărirea trebue luată cu majoritatea de două treimi 

a membrilor de faţă sai representaji. (St. 52 al. 

2, 33, 57, 58, 60, 61, 62). i 

ULISE 
“Disolvarea-— Lichidarea. 

Art 134. — Dacă sar intempla ca capitalul de 

revirement şi fondul de reservă să ajungă. în dis- 

proporţiune cu satisfacerea regulată a datoriei a- 

nuale a Creditului . Funciar, comisarul guvernului, 

porţiunea de 20 la sută â anuităţilor Ingajate prin emisiunea a, de 

scrisuri funciare, 

Ea reincepe iară când fondul: de reservă se va reduce p prin ne- 

cesităţile prevedute la art, 14 şi 15 din. lege. “ : 

Fondul de reservă este destinat a face faţă ovenimentelor n6- 

prevedute. . 
Intrebuinţarea capitalelor' fondului de rezervă se reguldză d de 

consiliul de administraţiune. E 
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în numele s&ii proprii şi cu autorisațiunea guver- 
nului, va provoca imediat intrunirea Adunării gene- 
rale, pentru a se avisa la -măsurile necesaril pentru 
continuarea operaţiunilor Creditului Funciar, saă la. 
neputinţă, şi chiar pentru lichidarea Societăţi). 

In ori ce cas, însă, obligațiunile contractate de. 
Societate pină în momentul lichidării ei, se vor în-. 
deplini în conformitate cu legea şi statutele Socie- 
tăţii. Consiliul de administraţiune este ținut aseme- 
nea să convâce adunarea generală, şi să o consulte. 
asupra oportunității "menţinerii saă disolvării So- 
cietăţii. MI a ae | 

Dacă consiliul de administraţiune nu chiamă adu-- 
narea, ori-ce interesat pâte să câră disolvarea prin: 
tribunal. (St. 135.—L. 85). - 
„Art. 185.—La expirarea Societăţii şi în cas de di- 
solvare anticipată, adunarea generală hotărasce modul: 
lichidării şi numesce unul sai mai mulţi lichidatori. 

«- Ac6stă hotărire a Adunării se supune aprobării 
guvernului. De 
Adunarea generală este convocată de urgenţă -pen- 

tru a regula modul lichidării, a face alegerea lichi-- 
datorilor şi a regula puterile lor. 

In cas cind, la.diua fixată pentru adunare sai la. 
a. doua reuniune, adunarea convocată conform art. 
133, nu va Statua asupra. acestor măsuri, sai dacă. 
deliberaţiunea sa, nefiind aprobată de autoritate, o. 
nouă adunare refusă de a se supune condiţiunilor- 
impuse de guvern, acesta numesce de oficii lichi-. datori şi determină puterile lor. | 

Lichidatorii pot, în virtutea unei deliberaţiuni a. 
adunării, omologată de Ministrul de finance, să dea 
drepturile şi angajamentele Societăţii disolvate la o. altă Societate. | , | 

In timpul lichidării, drepturile Adunării rămân a- 
celeaşi, cari eraă cind Societatea funcţiona:
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Certifică socotelele lichidării şi dă chitanţă despre 
primirea lor. 

Consiliul de administraţiune incetâză de odată cu 
numirea lichidatorilor. (St. 134). | 

TITLUL X 

Art. 136. —- Detentorii de scrisuri funciare în în- 
tâia lor intrunire, vor precisa prin anume regula- 
ment funcţionarea comitetului lor, precum şi a de- 

Jegatului acestuia în limitele legii şi a statutelor Cre- 
ditului Funciar. 

Neîntrunirea detentorilor de scrisuri funciare sai 
nefuncţionarea comitetului lor nu va putea împedica 
activitatea asociaţiunii şi a Consiliului de adminis- 
traţiune al proprietarilor asociaţi. (St. 64, 65, 66, 67). 

Art. 137 —Societatea se referă la legea pentru in- 
stituirea Creditului Funciar, pentru tâte disposiţiu- 
nile neprevăzute în statute, mai cu semă acelea cari 

privesc la jurisdicţiunea arbitrală pentru contesta- 
ţiuni, supravegherea. guvernului printr'un comisar, 

precum şi pentru t6te drepturile şi imunităţile ce a- 

cestă lege conferă Creditului Funciar Român. (St. 
138). 

Art. 188.— Aceste statute sunt considerate ca fă- 
cnd parte din lege. (St. 137.— L. 91). 

Art. 189.— T6te modificările introduse prin legea 
de faţă la statutele Creditului funciar, promulgate 
prin decretul domnesc No. 827 din 5/„, Aprilie 1873, 
publicat în Monitorul Oficial No. 78 din S/y Aprilie. 
1873 şi modificate prin legea promulgată. prin de- 
cretul regal No. 1.568 din 28 Maiii 1882, publicat în 
Monitorul Oficial No. 53 din 4/j lunie 1882, se vor
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aplica şi la tote imprumuturile realisate până la pro- 
mulgarea legei de faţă 1). (L. 93). 

— FINE — 

  

1); Vechiul Art. 139.— Statute din.1882.— Tâte modificaţiunile 
introduse prin legea de faţă la statutele Creditului Funciar, pro- . 
mulgate prin decretul Domnesc, No. 827 din 3 (17) Aprilie 1873, 
publicate în Monitorul Oficial No. 18, din 6 (18) Aprilie 1873, se! 
aplică la tâte împrumuturile realizate pină la data legil de faţă.
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TABELE DE AMORTIZARE 
RATA SEMESTRIALĂ 

în semestrele indicate mai fos 
e pâte amortisa un capital de 100 Lei 

  

  

          

=] 

3 8 | re pe an |ayeejopean | 3) pen | 3, 
[2 o 

E 3 | 2opese- | 2V40,pe | 2/V,re | gi 
z £ mestru semestru semestru Z 5 

10 11,389653 11,528768 11,6758717 5 

20 6,365672 6,514207 6,664713 10 

30 4114992 4869934 5,027764 15 
40 3,905575 - 4067738 4233623 20 
E 3,432321 3,601836 3,115806 25 
€0 3 126797 3,303333 3,483340 30 
'70 2,916165 3100438 3,289712 | 35 

80 2,166071 2,956376 3,152605 40 

90 263/4602 2,851126 3,(53809 45, 
100 2,310274 2,112394 2981188 50   

N. B. Ratele de mat sus cuprind: 0,25 cheltueli de adminis 
traţie, procente semestriale şi amortisare semestrială. 

RATA SEMESTRIALĂ 

prin care se pâte amortisa un capital de 100 Lei 
în semestrele îndicate mai jos 
  

  

            

3 3 40]g pe an || 4'/a%opean || 5%0 pe an 3 5 

Ş z 207, pe se- 2%), %- pe 2 17.0, pe £ = 

5 - a 
% E mestru semestru semestru 2 

10 11,132653 41,978768 || 11,425877 5 

20 6,115672 6,204207 6,414713 10 

30 4464992 4619934 4111164 15 

40 3635575 3,817138 3,9836923 "20 
50 3,182321 3,3518:6 3525806 25 

60 2876197 3,053533 3,935340 30 
70 2666765 2,83U458 3 039712 35. 

80 "9,516012 2,7060376 2,902605 40 

90 2404601 -2,601196 2,803809 45 
100 9,320274 2,592594 2,131188 50 

N. B.— Ratele de mai sus cuprind uumai procentele: şi “amorti- 

sarea semestrială.
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LEGE 
PENTRU 

TITLURILE LA PURTATOR PERDUTE, DISTRUSE, FURATE, ET. 

[21 Ianuarie 1883) 

- Art. 1. — Proprietarii de titluri la purtător, create 

în România, pot în cas de perdere, distrugere sai 
furt, etc., să obţină liberarea de noni titluri sai piata 
capitalului şi dobindilor, sai dividendelor datorile 

în modul şi prin îndeplinirea formelor prevădute în 

legea de faţă. 

1. Dacă instanţele de fond constată în fapt că un titlu la pur- 
tător nu este distrus, ci numat rupt, ale cărul fragmente alătu- 
rate nu lasă nici o îndoială asupra identităţet şi substanţei lui, 
cu drept cuvânt declară că nu are a se aplica legea din 1883, 
asupra titlurilor la purtător, perdute, distruse sati furate. (Cas. |, 

346 din 16 Oct. 90, p. 1121). 

Art 2. — «Proprietarul unor asemenea titluri. tre- 

bue să facă, prin .portărei, către debitor, opunere la 

plata capitalului şi a procentelor saii dividendelor 

trecute sai viitâre, indicând : , 

a) Cătimea, natura, numărul, seria şi valârea no-. 

minală a fie-cărui titlu ; | 

b) Epoca şi locul în carea devenit proprietarul lor 
şi modul de achisiţiune; 

c) Epoca .şi locul unde a primit ultimele dobândi 

sau dividende ;
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d) Epoca şi imprejurările în cari a perdut, i sa 
furat sai distrus titlurile. 

Prin notificaţiune, oponentele trebue a'Şi alege do- 
miciliul în comuna unde reşede debitorul. Dacă ti- 
tlarile a fost emise de Stat, elecţiunea de domicilii 
se va face în Bucuresci» 

1. Lipsa unora din indicaţiunile prescrise pentru validitatea 
unor oposiţiuni la plata capitalului şi cupânelor unut titlu la 
purtător distrus se acoperă prin faptul că în copia de pe acţiune 
comunicată debitorului, s'aă îndeplinit tâte acele disposiţiunl. 
(Iitov 11, 199 din 17 Oct. 89, Dr. 42:90). 

2. După disposiţiunile art. 2 şi 3 din legea promulgată la 21 Ianuarie 1883, proprietarul unor asemenea titluri este obligat de a face prin portărel către debitor opunere la jplata capitalului 
şi a procentelor, indicând între altele, epoca şi locul în care a devenit proprietarul lor şi modul de achisiţiune şi epoca şi locul unde a primit ultimile dobânyi. Acâstă opunere trebue să o pu- blice prin Monitorul Oficial şi alte două diare ce vor apara în judeţul domiciliulut debitorulur, iar altul în judeţul domiciliulur oponentului. Ast-fe], dacă în oposiţiunca făcută debitorului s'a omis de a arăta epoca şi locul unde a devenit proprietar al efec- telor şi unde a primit ultimile dobândi, formalitate care însă s'a îndeplinit prin petițiunea de introducerea acţiunei, dar care s'a omis de a se îndeplini în ceea ce privesce -publicarea prin Monitorul Oficial şi alto două diare, acţiunea nu se pâte exercita contra debitorului până ce nu se vor îndeplini acele formalităţ, (Buc. III, 101 din 7 Mat 90, Dr. 42/90). | 3. Măsurile de notificare şi de-publicaţiune prevădute de legea. titlurilor la purtător perdute, distruse, furate, ete., nu ai carac-. : terul de cât de măsuri conservatori! şi ca atari de atributul ori- cărei pers6ne interesate a le lua; şi ele îndeplinite fiind de una, profită tutulor celor-l'alţt co-interesaţi. (Ilfov IV, 38 din 25 lan. 89, Dr. 16/89). -. , | 
A t. 8. — «Oponentele este încă dator a publica. 

notificaţiunea de oposiţiune prin Monitorul Oficial şi 
in alte ziare, apărând unul în judeţul domiciliului de-: bitorului, “iar cel-P'alt în judeţul domiciliului opo- 
nentului. - - " Poblicaţiunea va specifica în mod clar: 

a) Data şi causele oposiţiunii ;
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b) Numele debitorului şi al oponentului ; | 

€) Epoca şi locul în care oponentul a devenit pro- - 

prietarul titlurilor contra plăței cărora ace 0po-. 

sițiune ; 
d) Epoca şi locul în care a primit altimile dobinqi. 

sai dividende ; | 

„e) Cătimea, natura, numărul, seria şi val6rea uo- 

minală a titlurilor»: 

A se vedea notele de sub art. 2.) 

Art. 4. — «După 2 ani de la publicarea oposiţiunei - 

tribunalul domiciliului debitorelui pâte să'l condamne 

de a plăti în mâinile oponentului dobândile .sau di- 

videndele trecute şi viitâre. Dacă în cursul celor 2: 

ani nu s'a distribuit nici un dividend, sentinţa de 

autorisare nu pâte fi pronunţată decât după trecerea 

a 9 âni de la plata primului dividend distribuit în - 

urma publicărei oposiţiunei. 

Pentru a obţine condamnarea debitorelui, opo-: 

nentele este dator să'l citeze în judecată şi tot odată 

să depună la Casa de consemnaţiuni în numerar sai : 

efecte garantate de Stat, o cauţiune ce se va fixa de 

tribunal. 

Acestă cauţiune nu va putea in nici un caz să 

fie mai mică de cât vâldrea dobindilor saii dividen- . 

delor a 5 ani. Efectele depuse nu se vor admite de 

cât pentru 80 la sută din cursul dilei». 

(A se vedea No. 1 de sub art. 6.) 

Art. 5. — aDacă oponentele este în imposibilitate 

de a depune cauţiunea prevădută de articolul pre- 

cedent, tribunalul va putea incuviința ca dobindile 

şi dividendele să fie depuse la Casa de consemna-, 

ţiuni. Recipisele' de depunere se conservă de tri- 

bunal, care nu pâte ordona restituirea în primirea 

oponentului, de cât după 5 ani de la data la care fie- 

care cupon de dobinqi sai dividende este exigibil». 

Art. 6. — «După trecerea de 10 ant de la publi-



572 

  

carea poprirei, tribunalul pOte încuviința ca să se libereze oponentului, cu a sa cheltuială, alte titluri în locul celor declarate perdute, distruse sai furate. Titlurile liberate din noă vor purta: menţiune de duplicate. Ele aa aceleaşi drepturi ca şi titlurile primitive». o 
“4. Obligaţiunea impusă prin legea asupra titlurilor la purtător pierdute, distruse orf furate, de a se libera do. către debitor noui titluri precum şi de a plăti capitalul ori dobîndile datorite nu este o obligaţiune indivisibilă nici prin natura şi nici prin esența et. (Buc. 1, 83 din 99 Apr. 89, Dr. 41/89). 
Art. 7. — «Dacă poprirea are de obiect titluri exi- „ibile sau cari devin exigibile înainte de 10 ani de la facerea publicaţiunilor, tribunalul pâte ordona con- semnarea sumelor datorite şi autoriza pe oponent să le primâscă după 10 ani socoliţi din qiua publi- cărei oposiţiunei». 
Arl. 8. — Liberarea duplicatelor precum şi plata saă consemnaţiunea capitalului, dobindilor sau di- videndelor, descarcă pe debitor de ori-ce r&spun- dere către debitorul titlurilor primitive. 
Acesta are numai dreptul de a urmări pe oponent în casul când oposiţiunea nu va fi tost întemeiată». Art. 9 — «Liberarea drepturilor pâte fi autorisată şi inainte de implinirea celor 10 anj preveduţi mai sus, dacă se va constata în mod neindoios că ti- tlurile la purtător ati fost distruse. Acesta nu dis- pens6ză însă pe oponent de a depune cauţiunea ce se va fixa de tribunal şi care nu va fi mai mică ca cea prescrisă la art. 4, aliniatul ultim». , 1. Art. 9 din legea titlurilor perdute, distruse, ete., din 1883, lasă la suverana apreciere a instanţelor judecătoresc! de a se pronunța asupra faptulut de distrugere a unor asemenea bonuri şi apoi de a încuviinţa liberarea duplicatelor de va. crede ne- Cesar. (Buc. 1, 88 din 29 Apr. 89, Dr. 41/89). : „Art. 10. — «După trecerea de 10 ani de la data pu- blicaţiunilor, cauţiunea depusă se va restitui».
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Art: 11. — aSentinţele tribunalului se vor pronunța 
fără drept de oposiţiune, însă cu drept de apel 

pentru partea nemulțumită, în termen de 10zile li- 

bere de la pronunțare. 
Decisiunea Curţii de apel va fi fără, drept de opo- 

siţiune sau revisuire, dar pâte fi atacată pe cale de 

recurs în casaţie, în termen de 3 gile libere de la 
-pronunţare. 

Nici o sentinţă sau decisiune nu se p6te pronunţa 

în asemenea materii fără conolusiunile ministerului 
publice. 

14. Prescripţiunile art. 11 din legea pentru anularea titlurilor 
la purtător, pierdute, distruse saii furate, sunt aplicabile numat 
în casul când e vorba despre cererea în judecată, ce se exercită 
de către proprietarul unor asemenea titluri contra emitentului 
lor spre a fi obligat acesta, fie la plata în mâinile sale a do- 
bindilor saii dividendelor lor, fie la liberarea unor alte titluri în 
locul celor declarate perdute, distruse saii furate, Dacă acţiunea 
are de obiect cererea lui X ca faţă cu Y să se stabilâscă că 
titlul cutare, în posesiunea căruia se găseşte X, este proprietatea 
sa, iar nu a lui Y care a făcut oposiţiune la plata: cupânelor 
luf, şi prin urmare să se admită ridicarea acelei oposiţiuni, în 
acest cas, în ceea-ce priveşte facerea recursului, nu este loc la 
“aplicarea prescripliunilor art. 11 din disa lege, ci a regulelor or= 

dinare, după care, conform art. 44 din legea Curţii de casaţie, 
recursul se face în termen de 3 luni calculate de la predarea 
copiei de pre hotărirea ce se atacă. (Cas. 1, 84 din 19 Febr., 
ŞI, p. 189). 

Art. 12. — «In ori-ce instanță debitorul are dreptul 
de a exige ca oponeutele să afirme prin prestare de 

jurăment, veracitatea alegaţiunilor sale». 
Art. 18. — «Dacă înainte de liberaţiunea debito- 

rului se presintă detentorul titlurilor sait cuponelor 
declarate perdute, distruse sau furate, debitorul este 

dator pe de o parte să le rețină în schimbul unei 
recipise ce va libera presentatorului lor,.iar pe: de 

alta să încunosciinţeze pe oponent la domiciliul ales. 
In acest cas, efectele oposiţiunei sai ale hotări-
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rilor definitive sunt suspendate până ce justiţia se 

va pronunța între presentatorul titlurilor şi oponent. 
Dacă în momentul presentărei titlurilor sai cu- 

ponelor, acțiunea intentată de oponent în contra de- 
bitorului, nu era definitiv judecată, procedura se va 
suspenda până 'lu soluţiunea diferendului d'intre 
oponent şi detentor». 

Art. 14 — «Disposilivul sentinţelor sai decisiu- 
nilor irevocabile prin cari se autorisă sai se res- 
pinge liberarea duplicatelor saiă. plata, fie a capita- 
lului, fie a dobindilor sat dividendelor, se va publica 
în Monitor ul Oficial prin îngrijirea părței interesate 
şi cu cheltuiala oponentului». 

Art. 15. — «Pe lângă primul număr al Monitorului 
„oficial, care începe fie-care trimestru, se va publica 

prin îngrijirea. debitorilor, cărora li sai notificat o- 
posiţiunea, un buletin .conţinenă lista tutulor titlu- 
rilor a căror plată .saii negociare a fost poprită, con- 
form art. 3 şi-următorii. | 
„laserţiunile în acest buletin sunt gratuite. Dă 

Art. 16. — «Tâte valorile a căror plată! este po- 
prită se vor reproduce în buletin în timp de 10 ani 
«le la prima publicaţiune a oposiţiunei, afară numai 
dacă  poprirea va fi rădicată dupe cererea oponen- 
tului sau prin uă hotărâre judecătrâscă irevo-abilă.» 

Art. 17. — «Oponentele care a redobândit pose- 
siunea titlurilor perdute sati sustrase este dator să 
insciințeze despre acesta pe debitor şi să facă publi 
caţiuni in Monitorul oficial sub pedepsă de daune- 
interese.» 

Art. 18. — «Cei ce cu sciinţă vor fi făcut O po- 
prire neintemeiată se vor pedepsi cu închisoare de - 
la O luni până la5 ani şi cu amendă de 200 până la 
la 3.000 lei. 

- Preseripţiunea : acţiunei publice în acest cas va 
curge numai din momentul descoperirei delictului.»
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_- Art 19.— «Mijlocitorii de schimb şi 'casele sai in- 

stitutele de bancă sunt îndatorate a inscrie în regis- 

rele. lor: 
„a] Numerul tutulor titlurilor la purtător ce cum- 

_pără, vând, primesc ca amanet şi în general tote ti- 

lurile asupra căror fac uă operaţiune ore care; 

b] Numele, locuinţa şi profesiunea persânelor cu 

cari au tratat; 

"“c] Data operăţiunel. | 
Contravenienţii vor fi pedepsiţi cu amendă. de 50 

“până la 300 tei, fixată de tribunal în prima şi ultima 
instanţă, fără prejudiţiul pedepselor prevădute pentru 

falş şi al reparaţiunei daunelor causate celor inte- 

resaţi.» 
(A se vedea notele de sub art. 20). 

Art 20.— «Proprietarii titlurilor perdute saii sus- 
trase'pot să le revendice în timp de 10 ani de la 
publicarea oposiţiunei în Monitorul oficial; cu tâte 

acestea deţinătorii acestor titluri ai dreptul să nu 

le restitue de: cât în contra plăţei costului lor, dacă 

le posed de bună credinţă, în virtutea unei negocia- 

ţiuni făcută prin un mijlocitor de schimb sai unei 

case orl institut de bancă, înainte de publicarea. 9- 

posiţiunei în Monitorul oficial. 
In aceleaşi 'casuri, mijlocitorii de schimb şi casele 

sau institutele de bancă, ce au servit ca intermediari, 
sunt scutiţi de ori ce r&spundere dacă ai îndeplinit 

disposiţiunile articolului precedent şi dacă justifică 
că'aii luat tâte măsurile necesare pentru'a se asi- 
gura de identitatea persânelor cu cari aii tratat.» 
„1. Art. 20 al legii din 21 Ianuarie 1883 prevede că posesorul, în 
mâinile căruia” se găsesc titlurile perdute sau furate, are drept să 

nu le restituâscă de cât în contra plăţei costului lor, dacă le po: 

sedă de bună credinţă, în virtutea unei negociaşiuni făcută printr' un 

mijlocitor de schimb sau unei case ori institut de bancă, inainte de 

publicarea oposiţiunei în Monitorul oficial. Acestă din urmă dispo- 
siţiune nu trebue să fie interpretată in sensul literal, adică că şi
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bancherul, în mâinile căruia s'au găsit efectele; trebue să fi tum- 
părat el însuşi prin mijlocirea unui alt bancher sau mijlocitor de 
schimb, căci chiar legea din 21 Ianuarie 1883 recunâece caselor de 
bancă dreptul de a fi intermediare pentru negoţiarea titlurilor la 
purtător, şi ar fi neînțeles că protecţiunea să se dea numai clien- 
tului care cumpără de la bancher, iar nu şi bancherul care cum. 
pără spre a vinde clientului, de şi ambele aceste fapte constituese 
operaţiunea mijlocirei. A pretinde că bancherul să nu aibe 'drept Ja 
prețul ce a numărat de cât numai atunci când a cumpărat titlurile 
de la un bancher, este a pune acesţui comerciu obstacole arbitrare: 
care n'au intrat in vederea legiuitorului. Ast-fel find, cerința ca o- 
peraliunea să se fi făcut prin intermediul unui agent de schimb sau 
casă de bancă se referă numai la particulari, iar nu şi la agenţii de. 
schimb şi casele bancă, cari sunt inşile intermudiare, Ast-fel dar, 
este drept să se plătâscă preţul titlurilor revendicate bancherului 
care a cumpărat acele titluri luând de la vindător un borderou is- 
călit şi cu indicaţiunea profesiunei şi a domiciliului, luând cu chi- 
pul acesta tote: măsurile compatibile cu felul operaţiunei şi impor- 
tanja ei, pentru a se asigura de identitatea persânei cu care trata, 
(Buc, II, 19 din 28 Ian. 89, Dr. 36/90). 

2, Pentru ca cumpărătorul unui titlu la purtător turat să pâtă fi 
apărat. de cererea în revendicare a acelui titlu şi să pâtă cere prețul 
cu care a cumpărat acel titlu, nu este suficient simpla declaraţiune 
a vindătorului, căci legea impune cumpărătorului, nu a se mulţumi 
pe cele declarate de vindător, dar a se asigura de adevărul acelei 
declaraţiuni. Afară de acâsta, art. 19 din legea asupra titlurilor la 
purtător pune îndatorire mijlocitorilor de schimb şi caselor sau in- 
stitutelor de bancă, între altele, . de a înscrie în registrele lor nu- 
mele, locuinja şi profesiunea persânelor cu care au tratat, şi art. 20 
ultimul aliniat ii obligă, pentru a) scuti de ori ce răspundere, nu 
numai de a îndeplini disposiţiunile citatului art. 19, dar încă a jus- 
tifica că au luat tote măsurile necesarii pentru a se asigura de i- dentitatei persânelor cu care au tratat. Aşa dar, a se deduce justi- 
ficarea pentru dânşii că au luat tote măsurile necesarii pentru a se asigura de identitatea persânei cu care au tratat, din faptul că au 
luat în scris de la acea: persână numele, locuinţa şi profesiunea sa, 
când uă asemenea declaraţiune şi art. 19 îi obiigă de a o lua, de 6re ce acest articol le pune indatorirea de a trece în registrul lor numele, locuinţa şi profesiunea acelei pers6ne, este a suprima ce- rinţele citatului art. 20 şi dar a viola acert articol. (Cas. I, 128 din 26 Mart. 90, p. 338). - 

_ 8.-Art. 19 din legea de la 21 Ianuarie 1883 pune indatorire. mij- locitorilor de schimb și caselor sau institutelor de bancă, între al=
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" tele, de a inscrie în registrele lor numele, locuinţa şi profesiunea 

persnelor cu care au tratat, şi art, 20 ultimul aliniat îi obligă, 

pentru a" scuti de .ori ce răspundere, nu numai de a îndeplini dis- 

* posiţiunile art. 19, dar încă a justifica că au luat tâte măsurile ne- 

cesare pentru a se asigura de identitatea persânelor cu care au 

tratat. Ast-fel, dacă cumpărătorul ţine de la vîndător numai un bor- 

derou semnat de dânsul şi cu indicaţiunea locuinţei şi profesiunei 

lui, şi nu justifică cu nimic că, pe lângă acâsta, a luat şi tâte m&- 

surile a se asigura de identitatea personei lui, nu pote fi scutit de 
răspundere şi nu pote cere de la cel ce revendică titlul, preţul cu 
care Va plătit. (Cas. II, 52 din 9 Mai 90, p. 712). 

Art 21.— «Ori ce cumpărare, vânqare, schimb, e- 
manetare sai report de titlui la purtător, efectuate 
în urma publicaţiunei poprirei, sunt nule în privința 

oponentului.» 
Art 22t— «Casele sai institutele de bancă şi mij- 

locitorii de schimb sunt responsabili de t6te: opera- . 
ţiile făcute prin intermediul lor, dupe publicaţiunea 

poprirei în Monitorul oficial». 
Art 23.— «Disposiţinnile legel de faţă nu: se aplică 

biletelor ipolecare, nici biletelor de bancă.» 1) 

1) Acâstă lege este reprodusă după colecția lui G. N. Fratoştileann 

din 1892.



a 

LE GE A 

PENTRU 

MODIFICAREA ART. 74 ȘI 514 DIN PROCEDURA CIMLA. 

[promulgată la 9 Februarie 1904] 
  

Art. 1. — Articolele 74 şi 514 din codul de pro- 
cedură civilă se modifică precum urmează : 

a) La finele art. 74 se adaugă următărele aliniate : 
Citaţiunile, tâte actele de procedură judiciară sali 

extra-judiciară şi de urmărire mobiliară sai . img- 

biliară, relative la locuitorii săteni, cari, în număr de 

cinci sai mai mulţi, vor cumpăra în ,mod divisat 
sau nedivisat un imobil rural - “grevat.. „de sarcini, 
saii cari împreună .vor ipoteca ei înşişi, vor lua în 
arendă sau vor cumpăra un imobil rural, pentru 

tot ce privesce aceste contracte, se vor face pe nu- 
mele .obştei acelor locuitori, şi se vor inmina „obştei, 
conform art. 75, alin. 11, la „primăria „comunei si- 

tuaţiunei imobilului. 
„Obştile „acestea vor fi. reprezentate in justiţie, în 

tote judecăţile ,ce ar isvori din disele contracte, faţă 
de vindători, creditori ipotecari saii proprietari-lo= 

catori, prin unul sai trei mandatari locuitori, însăr- 
cinaţi cu acesta, chiar prin acele contracte. 
„Când prin actele ,de vindare, de ipotecă sai „de- 

arendare nu sunt. desemnaţi mandatarii, precum şi
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în cas de revocare judiciară, de morte sau incapa- 

citate legală a veri-unui mandatar, obştea, convo- 
cată de judecătorul de ocol, la sediul judecătoriei, 

în circumscripţiunea căreea e situat imobilul, va 
proceda, sub preşidenţia judelui, în lăuntrul terme-. 
nului fixat de instanţa înaintea căreia se află jude- 
“cata, la numirea sai complectarea vacanţelor de 
mandatari. 

Convocarea se va aduce la Gtinoscinţa „Obştei în 
modul arătat prin art..75, No. 11, alin. 9, 3,45, 
6,.7. procedura civilă, numai de „către primar care 
va 'intocmi singur Procesul-verbal de: constatare; 
fără a fi nevoie de portărel. 
Numirea mândatarilor se va face cu majoritatea 

voturilor celor presenţi, calculată atât asupra nu- 
mă&rului celor presenţi, cât şi asupra părţilor: lor in 
imobil sau: în contractul de arendă. 

' “La''cas de nevenire ă locuitorilor la diua hotărită, 
sai dacă nu:'se pot întruni cele dous majorităţi, ju- 
dele de ocol-va:' numi din oficită şi dintre locuitorii 
obştei, mandatarul sati mandatarii :necesari. 
T6te cele' petrecute înaintea “judelui de ocol: vor 

fi constatate de dânsul printr'o incheiere, care va 
avea 'puterea' unui mandat autentic-şi nu 'se- va pu- 
tea desfiinţa de cât prin înscrierea în fals. 
“Judele de ocol e dator ca de indată să înainteze 

la primăria situâţiunei: imobilului O copie legalisată 
de pe aceăstă incheiere. 
„Mandatul celor însărcinaţi, fie de locuitori, fie de 

justiţie, este” dobendit părţilor contractante saă a- 
celor” ce se găsesc 'în judecată cu obştea, şi nu se 
p6te 'revoca de cât prin justiţie şi numai penira v&- 
dită' nepricepere sai: rea credinţă. 

Mandatării Obştei pot lucra Şi în majoritate. 
“Once viţiă 'al alegerei - sai numirei mandatarilor 

obștei trebue să fie propus -în justiţie, înaintea ori-
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cărei excepțiuni sau apărări, sub pedepsa perderei 
- dreptului de a cere nulitatea veri unui act. 

b] La finele art. 514 se adaugă aliniatul următor : 

De asemenea nu vor fi oposabile vindătorilor, cre- 

ditorilor, privilegiați sai. ipotecari, proprietarilor 10- 

catori ai Obştei prevădută în aliniatele adause art. 74 
pr. c., împărțelile, îastrăinările, constituirile de drep- 

“tură reale şi arendările făcute de locuitorii săteni, . 
posterior titlurilor lor. 

Art. 2.— La finele art. 19 din legea pentru auten- 
tificarea actelor din 1 Septembre 1886 se adaugă a- 
liniatul următor : 

Cu tâte acestea, când mai mulţi locuitori săteni 

vor voi a cumpăra, ipoteca, sau lua în arendă un 
imobil rural, pentru autentificarea tutulor acestor 
acte sai a procurilor ce denşii ar voi să dea în a- 

cest scop, ei pot cere tribunalului lui respectiv, fără 

arătarea veri-unui motiv, ca autentificarea să se facă 

la domiciliu. 

Preşedintele saă loco-ţiitorul săi pâte delega în 
acest scop pe judele de ocol respectiv, care va in- 

strumenta la primăria comunei indicată în cererea 

de autentificare.



PARTEA 
“e: 

FORMULARE DE.DIVERSE ACTE



FORMULAR | 

Act de Cesiune de rang (4). 

Subscrisul ........ declar printr'acesta că consimt 
fără nici o reservă ca ipoteca înscrisă la Tribuna- 
lul „eeeeee sub No. ...... din „n... şi luată în favârea 
mea pentru suma de .......;. asupra moşiei d-lui ... 

o neeeeeea numită ...... din judeţul ......... să rămâe 
după ipoteca ce d-l......... constitue asupra aceleiaşi 

moşii Primei Societăţi de Credit. fanciar Român din 
Bucuresci, pentru suma de ...;.. cu care d-sa se îm- 

prumută de la disa Societate.— Declar că cedez Primei 
Societăţi de Credit funciar Român din Bucuresci, 

rangul ipotecei mele mai sus citată, fără nici o re- 
servă şi consimt la punerea Societăţii în primul 

rang pentru întrega sa creanță de ...... asupra sus 
gisei moşii din judeţul ......... precum şi pentru do- 

bândi, cheltueli şi alte accesorii şi cu t6te dreptu- 
rile şi cu;privilegiurile acordate Societăţii prin legea 

şi statutele Creditului funciar,. şi prevădute prin ac- 
tul de împrumut incheiat cu d-l ....eceeei... Recunosc 
Societăței dreptul de a fi plătită tot-d'a-una cu pre- 
ferință înaintea mea de tâte sumele ce i se vor 

datori de d-l... ... ... „.. în capete, dobândi şi alte 

__cheltueli, şi declar că nu voiă ridica nici o dată 

„vre-o pretenţiune nici voiii face vre-o oposiţiune la 

1) Acest act se autentifică de Tribunal ş'apoi se înscrie în re- 
gistrul de ipoteci, făcându-se menţiune despre dânsul pe mar: 

+ registrului undeseste înscrisă ipoteca .al cărui, rang se 

cedeză,
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esecutarea drepturilor Societăţei, chiar şi când mo- 
şia fiind urmărită şi vindută intr6ga mea creanță 
ipotecară mai sus notată, ce am asupra moşiei ...... 
“ssessese NU Se va putea achita după plata sumelor 
datorite Societăţii. | 

Pentru care am dat acestă declaraţie spre a servi 
disei Societăţi la punerea ei în primul. rang ipotecar. 

Subscrisul ....... „. Director al Primei Societăţi de. 
Credit funciar Român din Bucuresci declar, că, în 
acestă calitate, accept cessiunea ce d-l ......... face 
pentru rangul ipotecei s6le mai sus arătată în fav6- 
rea creanţei ipotecară a Societăţii, cum mai sus se 
specifică. 

Făcută în Bucuresci, anul...... luna ......... 

| FORMULAR ÎI | 
„:Declaraţia femeei măritată sub imperiul 

vechilor legi Calimah saă Caragea pentru pâra- 
| - îerna ei. - 

Subscrisa ......... cu autorisarea şi consimţimintul 
soţului mei d. ........: date în josul acesteia declar 
prin “acesta că nu am contra soțului mei d. ........, 
nică 0 pretenţiune pentru ori-ce avere a mea para- 
fernală încredinţată lui de. mine sai administrată şi 
întrebuințată de dânsul chiar fără delegaţiunea mea 
espresă; şi mă oblig către” Prima Societate de Cre- 
dit funciar Român din Bucuresci cu care soţul meă 
contracteză un imprumut de lei ...... cu ipotecă mo- 
şia sa ......... din comuna ......... plasa ........ . jude- 
țul ......... că nici o dată nu voii ridica vre-o pre- 
tenţiune de veri-ce natură, pentru: paraferna mea, contra ipotecei constituită de soţul. mei în fav6rea 
disei Societăţi, sau care ar tinde să micşoreze ga- giul 'ei sai priorietatea creanţei sâle ipotecare. Pentru ca dar, în ce mă privesce să fie pe deplin
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asigurată disa societate am dat acestă: declaraţie, în 
puterea căreia să.se pâtă realisa imprumutul acor- 
dat de densa soţului mei cu ipotecă disa moşie!): 

FORMUAAR ÎI 

Articolul relativ la imobilele supuse 

: incendiu ui. 

Art. Subsccisul......... cu poliţa din anul... „.. Sub 

No....... care rămâne anexată pe lingă presentul act, 
am asigurat la Societatea Generală de Asigurare „n... 

Qin... „în contra daunelor causate prin incendii, 

trăsnet s sati esplosiune pe timp de...... ani cu înce: 
pere de la....... anul......... şi pină la......... şi pen- 
tru suma de lei. noul...... construcţiunile ce se află 
pe imobilul ce ipotecez Şi anume : „cecene eee eeeneneeaae, 

Pentru acoperirea şi garanţia Primei Societăţi de 
Credit funciar Român din Bucuresci. în cas de vre-un 
sinistru, sub-scrisul .......... deleg şi transport Socie- 
tăţei cu preferinţă innaintea ori- cărui alt cesionar al 

_meiă indemuităţile ce ar trebui a'mi fi plătite sati de 

"Sus disa Companie sai de alta cu care aş face în 
urmă vre un contract de asigurare. — Prin urmare 
tâte sumele în capital şi dobinqi datorite mie ca in- 

demnitate în. cas. de sinistru, Compania de asigurare 

debitârea acelor sume le va plăti d'a dreptul, fără să 

fie necesitate de presența sai de consimţimintul 

mei, Societăţii Creditului funciar şi fără să pot în- 

întirgia sai invalida prin vre-o contestaţiune din 

parte'mi plata ce trebue să se facă Suoietăţei de că- 

tre Compania de asigurare. 

In termen de un an din diua regulărei sinistrului 

sub-scrisul ......... am facultatea de a restabili cons- . 

trucţiunile în starea lor primitivă. Acest termen de 
  

1). Acestă declaraţie se semnâză de soţie şi de s0ţ, se acceptă. 

de Societate, şi se autentifică de Tribunal.



588 

un an pâte fi prelungit: de o va găsi de cuviinţă 
* Consiliul de Administraţiune al Societăţei Creditalui 
“funciar.— In tot timpul acesta Societatea va con- 
serva fără dobindă ca garanţie tâtă indemnitatea. 
După reconstrucţiunea imobilelor Societatea va preda 
sub-serisului indemnitatea primită deducând din: 
tr'ensa sumele exigibile ale creanţei sele. Dacă până 
la espirarea anului nu voiă usa de dreptul ce am 
de a restabili construcţiunile: incendiate, sati: dacă 
inaintea acestei 'epoci voiii notifica Societăţei inten- 
ţiunea mea de a nu mă folosi de acest drept; sub- 
scrisul......... declar că indemnitatea va deveni defi- 
nitiv a Societăţei ca plată prin anticipație al cărui 
compt se va face de la cea d'ântâii gi a semestru: 
ll viitor după împlinirea anului saă după notificaţia 
făcută” Societăţii.: Această plată prin anticipație pro- 
venită din sinistru nu dă loc la indemnisaţia auto- 
risată prin Art. 38 din Legea Creditului funciar. 
- Dacă. Societatea nu va fi pe deplin achitată, efec- 
tul delegaţiunei mat sus consimţită, va continua a se 
esercita asupra. ori-cărei indemnităţi la care ar da 
nascere nouj sinistre ; Sub-serisul......... mă oblig 
a menţine asigurarea: în tot timpul duratei împru- 
mutului.. o | | 

Trei luni înainte de încetarea contractului de asi- 
gurare voii fi dator a justifica către Societate că po- 
liţa de asigurare s'a prelungit pe o nouă peri6dă, 
cel puţin de cinci ani, sai că o nouă asigurare a 
fost incheiată cu aceiaşi Companie: de asigurare sai 
cu ori-care alta agreată însă de către Societatea 
Creditului funciar. | | 

Declar în fine că în casul când asigurărea va în- 
ceta din causa mea, fără a mai fi reinoită prin sin- 
gu'ul fapt că imobilele nu mai sunt asigurate, în- 
trega datorie ce am contractat va deveni exigibilă: 
fără, să fie trebuinţă de vre-o nouă punere în întâr-
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diere, numai dacă Societatea .nu va preferi a per- 

sista în menţinerea -contractului de împrumutare 1): 

FORMULAR IV 

Procură generală 

Subsemnatul constituese pe.domnul............ mMan- 

datar general şi special al mei căruia "i daă deplină 

putere ca pentru mine şi în numele ;mei,. să câră 

şi să iea cu imprumutare de la Prima Societate de 

Credit funciar Român din Bucuresci, suma de lei 
NOUĂ....isaase.. în Scrisuri Funciare pentru termenul 
şi în modul ce.d-sa va găsi de cuviinţă, să declare 

pentru mine şi în:numele meu că mă oblig a plăti 
capitalul şi anuităţile (dobingi, cheltueli de admi- 
nistraţie şi amortisare) la epocele: şi în modul cari 
vor fi convenite de. d-s -sa cu disa Societate, ; 

4. [i 
  

'1) Acest articol se înserâză în contractul de împrumutare în- 

cheiat de proprietar cu Societătea şi se face 'comunicare despre 

disposiţiunile lui companiei de Asigurare, prin intermediul cor-,, 

pului de portărei, în următoarea coprindere :, PIE) 
«Prin actul de - împrumutare încheiat între Prima Societate de 

Credit funciar” romîn: di Bucuresct şi d. ........ pentru suma. 

de ...... cu ipotecă moşia d-lul ........ din comuna ........ 
plasa...... judeţul...... care act's'a inscris la Tribunalul.... .. 

în ziua de .... anul..:.... sub No. laart. .... din.acel act de 

împrumutare care s'a realisat în diua de .... s'a stipulat cele 

următâre; (se trece in întregul lui articolul relativ la, imobilele 

supuse incendiului).| . 
„«Subscrisul,. :..... Directorul Primer Societăţi de Credit fun- 

ciar Român din Bucuresci prin intermediul corpului: de portă- 

ret de pe lingă Tribuualul........ -am ondre.a vă comunica 

acestea, pentru ca să ştiţi că d....... „+ prin menţionatul ar- 

ticol din contractul de împrumutare sus-citat, pentru garanţia 

şi siguranţa Societăţi! a delegat şi transportat Societăţii Credi- . 

tului funciar tâte sumele ce Compania de asigurare este datâre 

să plătâscă d-luy...+:... în cas de sinistru pentru imobilele a- 

sigurate prin polița de care mai sus se face menţiune».
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„- Pentru siguranţa. esecutărei din parte'mi a condi- 
țiunilor acestui: imprumut şi a plăței sumei cu care 
m& imprumut dimpreună. cu dobânâa, amortisare, 
cheltueli! de: administraţiune şi alte acte accesorii să 
afecteze şi să ipoteceze fără nici o reservă întrega 
proprietatea a mea, numită............ cu tâte trupurile 
şi denumirile ce va fi: având din comuna..........., 
plasa............ judeţul... 

Să facă tote declaraţiunile de .stare civilă şi altele 
câte se.vor cere, să subscrie actul condiţional de 
imprumut. a | 

Să cedeze şi să transporte Societăţei până la .concu- 
renţa sumei împrumutate în principal, dobendi, amor- 
tisare, cheltueli de administraţie -şi alte aceesorii, în- 
demnitatea la care am dreptul în cas de sinistru pentru 
consirucțiunile asigurate după proprietatea ce se îpo- 
tecză, să consimţă şi să accepte chiar ca asigurarea 
să fie fixată pe numele acelei Societăţi 1). | 

Să câră investirea cu autenticitatea legală a actu- 
lui de împrumut .ce .va încheia cu Societatea în nu- 
„mele mei şi pentru mine. 

Să câră inscripţiunea ipotecară asupra imobilului 
de mai sus in registrele Trib. respectiv, să facă tor- 
malităţile necesarit pentru punerea sus zisei Socie- “tăță în primul rang ipotecar. | 

Să subsemne pentru mine Şi în numele meu ac- 
tul de realizare al împrumutului, să facă şi să rein- 
noiască în actul 'de realizare orl-ce declaraţiuni şi 
stipulaţiuni ce sar cere, să primescă pentru mine 
Şi în numele mei scrisurile funciare .ce.mi se cu- 
vin după ce se va fi reţinut avansul.de 2%/, la care 
Societatea are drept. 

  

  

1) Aceste disposiţiuni de :la acest paragrai se vor pune numat 
dacă construcțiunile asigurate de pe.proprietatea ce se . ipote- 
c6ză ati intrat şi ele în evaluare,
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Să negocieze Scrisurile funciare provenite. din îm-' 
prumut şi reţinute de Societate pentru; plata -credi- 
torilor ipotecari în condiţiunile şi pe cursul ce dom- 

nul............ va găsi de cuviinţă şi dacă în termenul | 

fixat de d-sa cu Societatea pentru negociarea scri- 
surilor funciare, ele n'au fost negociate, să autori- 
seze pe Societate prin actul 'condiţional de impru- 
mutat şi prin cel de. realisare ca îndată după espi- 
rarea. acelui termen, de drept şi fără punere în în- 

" tâ'diere să negocieze ea acele scrisuri funciare. pe - 
risicul şi pericolul meii prin ori-ce mijloace va găsi, 

să încaseze banii ce va scâte şi să-i întrebuinţeze 
in urmă pentru plata creditorilor ipotecari; să ridice 

_escedentul dupe plata creditorilor ipotecari şi aco- 
perirea cheltuelelor făcute de Societate cu ocasia 

acestei operaţii, să r&spundă pentru mine şi în nu- 

mele mei plăţile în numerarii ce se cuvin Societăţii 
după Lege, Statute şi Regulamente; să subscrie pentru 
mine şi în numele meu .ori-ce chitanță şi declara- 

rațiune de descărcare ce sar cerere; să ceară im- 
preună cu domnul............ creditorul mei ipotecar, . 
radiarea ipotecei constituită în favoarea sa asupra 
moşiei mele prin actul înscris la Tribunalul............ 
judeţului......... ÎNoeeseeaee SUD NO..ceceee.. 1), 

Să depue la Societate. documentele proprietăţii, să 
primescă pentru mine chitanța avansului d-20/, re- 
ţinut de Societate precum şi ori:ce alte chitanţe s'ar. 
libera pe numele mei. In fine domnul ....... are-drep- 

tul să încheie şi să subsemne ori-ce acte adiţionale, 

să alegă domiciliul, să facă în general tot ce va fi de 
trebuinţă pentru. efectuarea sus disului imprumut 
pentru mine şi in numele mei, şi să mă represinte 
inaintea ori-cărui Tribunal pentru îndeplinirea for- 

  

1) 'Tâte cele conţinute în acest paragraf se vor pune în pro- 

cură numai atunci când sunt ipoteci anterire de plătit prin îm- 
prumutul făcut la Societate.
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melor cerute de către Prima Societate de Credit 
funciar Romin din Bucuresci, să delege totul saă 
parte din puterile ce-i confer prin presentul man- 

„dat la altă persoană pe care o va desemna d:sa. 

FORMULAR V 

Cererea de Imprumutare. 

Domnule Director, 

Subsemnatul aoesaeseess. de profesiune ......... de na- 
ționalitate ............ 1) cer Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român din Bucuresci, să mă imprumute cu 
suma de lei noui......... în scrisuri funciare, pentru : - 
care ofer ca ipotecă moşia mea $).......... situată în 
comuna ......... plasa ......... judeţul ......... şi care se 
invecinesce : La miază n6pte cu............ la răsărit 
CU ......... la miază-Qi cu ......... la apus Ca 3) „masea 

intinderea acestei moşii :), afară de locurile date 
foştilor clăcaşi, este de pogâne saă fălci ......... din- 
tre:cari pădure 5), în virsta de ani ...... cuprinde po- 
g6ne sau fălci ......... pământurile arabile însumâză 
pogone sai fălci ......... iar livegile (feneţele) pogâne 
sau fălci .........i.. izlasurile (imaşurile) pogâne sai 
fălci .....cc... "suhaturile, pogone sai fălci ............ 
grădinile, pogâne sai fălci „sseesasssee VII, POg6One sai 
fălci „cc. , 

„ Locuitorilor foşti clăcaşi în număr de ............ fa-.- 
  

1) Aci se scrie de este căsătorit saii nu, şi în cas' afirmativ, să 
se însemneze şi anul căsătorief. 

1) Dacă se ipoteceză vie, să se dică: via mea. 
3) Să se arate moşiele cu care se învecinesce imobilul ce se 

ipoteceză. 
„ 4) Saii vii. dacă o vie se oferă ca ipotecă, 

5) Să se spue de este parchetată Sai. nu.
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Milii,. s'a dat, conform. legel. rurale, din 1864, „PO- 

g6ne sai fălci 1) ......... .:: ; i 
.“*Construcţiuni ce aduc venit. sunt 2. deea 

Alte construeţiuni sunt: .........: ai 
Nenitul anual al moşiei 3).este de lei NOUĂ seic. 

-. Val6rea totală 'a acestei proprietăţi o :estimez în 

cifra de 'lei noui ........:. Pămenturile închiriate 4)...... 
“Impositul: anual. este' de lei noui......... pentru 

care alătur: trei. recipise cu No.. neon anul ...... şi 

NO seek... din anul ei. Şi NO cuci. „din. anul cu- 
rent; “precum. şi. o copie Jegalisată după rolul impo- 

sitului funciar în anii Î....425 Ace ŞI Îeseeee 
Sarcini asupra proprietăţii 5) ...... 
Pentru constatarea: calităţii. mele de proprietar al 

sus menţionatului imobil, alătur un certificat lega- 

Jisat, dat de d-nii 6) „se se.. proprietari din plasa şi 

judeţul unde e:'situată moşia D ce ofer ca garanţie ; 

1) In cas, ca pe imobilul ce se oferă .ca garanție, să nu fi fost 

clăcaşi, să se spue că. din acâstă causă nu s'a dat pământ con- 

form legei rurale, - 
:) Să se arate de sunt sai nu sunt;. în! cas de a i, să se în- 

semneze felul lor: de Sunt mort fabrici etc., să se'arate de sunt 

asigurate sai nu, şi în cas: afirmativ, să se 'însemneze şi numele 

societăţii de asigurare. ae 

2) Saii vil de este vie, | 

4) De sunt, să se spue suma pog6nelor saii fălcilor închiriate, 

spre a se vedea dacă imobilul este arendat sai închiriat în părți 

mică. Să se arate condiţiunile închierii, luna şi anul în care expiră 

termenul închirierii. 
5) Să se arate de sunt saii nu. De sunt, să se însemneze felul - 

lor. Aşa, pentru ipoteci să se arate numele creditorilor ipotecari, 

rangul lor şi sumele pentru cari ai luat inscripţiune. Pentru 

servituţi, să se arate în ce consistă ele. Daca este vre-o jude- 

„cată pentru o parte de proprietate, sa se arate aproximativ n nu- 

merul pog6nelor ce sunt în litigiă, 

- 6) Să se scrie numele celor trei proprietari ceruţi de statutele 

„_legel Creditulut Funciar la art. 9%, primul aliniat. 

7) Sai via. 

38
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şi dinâintea comisiunei 'de '. preţuire . voiă presenta 
t6te actele ce mi se vor cere... .... - 

Alătur asemenea certificatul Tribunalului de starea 
ipotecară a imobilului .şi sarcinele sele. 

„ “Tot-o-dată-'vin-a număra în casa Societăţii ' suma 
de 210 lei, destinaţii pentru diurna esperţilor. şi 
alte. cheltueli neapărate şi mă .oblig a r&spunde 
prin aaticipaţiune in casa Societății tâte cheltuelele 
la cari.vor da .nascere.estimaţia imobilului şi tote 
cele-l-alte formalităţi ale imprumutului, fără. să.ain 
dreptul a. cere inapoi sumele cheltuite in cas da nu 

“se efectua imprumutul 1)... .! 

FonmuLan VI | 
Certificatul celor trei proprietari ?) 

Subsemnaţii proprietar din plasa ......... judeţul 
ssssassee încredințăm prin acesta pe a n6stră r&spun- 
dere că d. 3) ......... este deplin proprietar. al mo- 
şiei 4) ......... situată în comuna... ss. judeţul ........, 
Şi învecinându-se: La miagă-nâpte cu : „........ la r6- 
sărit cu......... la miaqă:di cu......... la apus Cu iese 

Declarăm asemenea că d. naesesese are pacinica po- sesiune a imobilului mai sus descris şi este singu- 
ral stăpân peste tot cuprinsul săi 5). 

    

1) Semnătura proprietarului sai a: procuratorului săi, se va pun€ cât se va putea mai desluşit arătându-se domiciliul, _NB. Acâstă cerere se adresâză:; Directorului Primet Societăţi "de Credit Funciar Român din Bucuresci, : 
- 3) Acest” certificat trebue sub-semnat de tref “proprietari dia plasa sati 'ocolul unde este situat imobilul ce se ipoteceză şi cată să fie legalisat de comună, poliţie sai comisie. Da 3) Se scrie numele: proprietarului ce 'se' imprumută. 

î) Sati vii de este vorba de vie ! i 
5) In cas ca proprietarul să fie în indivisiune cu alţii să se arate acesta; precum se va insemna dacă usufructul - moşiei a- parţine altei persone. Se ”
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Pentru care am : dat dilui ..-:..:.: acest certificat. 
sub ale n6stre semnături legalisat de...... n emaeeneaueiese 

250 
ca să'l servescă la Imprumutul ce voesce să Con- 

“ (Semnăturele) 

| FORMULAR VII 
Raportul Comisiunei de preţuire. 

„COMISIUNEA DE PRETUIRE .: Ă 

A PRIMEI 

“Sarei DE CREDIT PUNLIAR BORAT! ae 
DIN BUCURESCI - 

Judeţul......... 

“Preţuirea ..... . 
Proprietăței |... ceia 

din 

Plasa ... cnc e ie aceea naeee 

Comuna.......... on niaeoeeea 

a domnului nea anneaneetis 

Domnule Director, aere 

„Sub-semnaţii. delegaţi de d- vâstră prin, adresele 
cu No. ... din „uusiceeeeee++ spre a face; prețuirea . pro- 

prietăţii ......... a domnului ssmsoses, Situată în plasa 
a... „ass: COMUNA sises+... acest district, şi care se oferă 

“ca ipotecă penteii asigurarea imprumutului ce voesce 
-a' contracta la. Prima “Societate de Credit Funciar 

Român din Bucuresci; ......:. întranindu-ne, în Qiua 
de. a... : ale IVnel..i...i, ÎN see... 1) s'a presentat 
“dinaintea n6stră d.......:.. 2) şi am luat în cercetare : 

1) Să se scrie oraşul de' reşedinţă al judeţului unde este situat 

imobilul, căci acolo trebuese făcute primele cercetări. 
“- 2 Dacă sa presentat: însuşi proprietarul se va pune: numele 

“lut ;-îri cas d'a fi fost :representat printr'un: procurator, se va, 

“scrie: numele acestuia adăogându-se, autorisat- ci: procura auten- 
[iticată de ...... lu No. .... din diua de css: anul,
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"In" astă: priviniă Dă ni S'a presintat de către Asu: jeeea 
actul său de: nascere liberat de........ şi din care se 
vede 'că are anij..:... Acest act: 'visindi- -se de noi cu 
ale noastre semnături s'a numerotat cu No... .. 

Tot: asemenea 'am făcut şi cu certificatul ce ne-a 
adus atit din partea. Tribunalului unde este domici- 
liat, cit şi de la: Trtbunalul:de aici prin: care se con- 
„stată că constituentele nu este nici interdis, nici a- 
„sistat de Consiliul judiciar, nici isbit- de: vre o allă 
incapacitate juridică. Acest certificat sta: numerotat 
cu No. .........2), _ 

Din informaţiunile ce am luat şi din. cunoscințele 
n6stre proprii, asigurăra CĂ d. .....s...- în *relaţiunile 
sele de afaceri 'şi-a îndeplinit tot- dra-una cu esacti- 
tate angagiamentele sele. aa 

După declararea sa şi după câtiil cunăscem, şi noi, 
atestăm că d. ......... este căsătorit sub legea 3).....: 
după cum ne-a , constatat prin. actul de. cununie din 
anul......... luna... „ semnat Şi, numerotat de noi 
cu No .........d). - . 

1) Dacă constituentele este cunoscut de: membrit comisiunil, 
se vu dice ast-fel: în ce pruivesce vârsta m'a mui fost trebuinţă să 
ni se presinle un act de nascere căci, după cunoscința ce 'avem de 
d-sa, asigurăm că este major.: 

2 Dacă. constituentele este îndestul de cunoscut comisiunit şi, 
acesta din -urmă n'are nici 0 bănui€lă în privinţa capacităţei 
sâle, în loc de frasa de mat sus se va pune: Nam cregut de. 
cuviinţă a'i nai cere certificate din partea Tribunalelor spre ane 
dovedi că nu este nici intergis, nici pus 'sub consiliul judiciar ; 
căci noi cunoscindu'l în destul declarăm că nu este isbit de nici o 
incapacilale juridică. 

_3) Se va arăta dacă legea este cea veche sai cea nouă. 
4) Pentru proprietari! din Moldova se va spune că ai presin- 

tat certificate din partea Tribunalului unde este situat imobilul 
şi de la Tribunalul unde domiciliază constituentele prin tare se 
constată că proprietarul ce cere să se împrumute n'a fost nici 
o dată epitrop în legea veche. .
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“ Incredinţindu- -ne- dar că q: .......:: re: 'capăcitatea 
“cerută pentru 'a :contracta, am "pisi la observarea ti 
urilor pe cari se basăză : FĂ 

=", Dreptul de proprietate: al. constituentului 
-. "asupra imobilului de mai. sus. - 

Proprietăţile cu cari se invecinesc sunt: 

"La „miaqă- nopt€ .. soesaeese LA „miagă- Qin. mau lă răsă 
Titu. ss... la apus... i 

„Pentru constatarea acestui. drept: ni s'au d presentat 
armătâreie acte 1)........, 

.. Din. tâte aceste acte: convingendu-ne că imobilul 

- sus: menţinoat. aparţine d lui......... “ca deplin şi unic 

“proprietar, fără.ca să'l posâdă în indivisiune : cu alt: 

" cine-va?) sau ca vre-o altă .persână să aibă..dreptul 
-de usufruct, ne-am transportat dimpreună cu-. con- 
stituentele Ja Tribunalul local spre a. afla. . 

“Ir. Sarcinele ce apasă fondul. 

“După căutările făcute de aq: suplininte, asistat! de 
refer în registrul de inscripţiuni şi cel de trans- 

cripţiuni, atit pe numele constituentului cât şi pe 
numele autorului săi ni s'a libetat certificat visat şi 
numerotat de noi cu No. .... - Din acel certificat re- 
sultă?) că ......... ia 
Am certificat asemenea dacă există vre-o judecată 

“care să amenințe 0 parte din proprietate ; ŞI atât 

1) Să se noteze actele după. data lor, incepind cu cele mat 

“vechi şi terminând cu cele mai nor. Să se arate că tâte ai: lost 

visate de comisiune şi să se spuie ce număr s'a pus pe fie-care, 
.Să se. observe prin ce moda fost dobândită proprietatea peritru 
ca să se scie ce acte trebue să presinte constituentele. . 

„2 În cas când. imobilul să nu' fie în aceste . „condițiuni: se va 

scrie acesta. .: . EI) 

3) Dacă nu sunt. sarcini să se: scrie: că imobilul nii este 'supus 

Ja nici o sarcină. In cas contrar să se arate sarcinele.. :- ti
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visat Şi - marcat de noi cu No. ...... cit şi din cele 
ce am aflat de la diferite :persâne, resultă) că ...... 

După aceste cercetări, observându-se de noi şi a ac- 
tul dotal legalisat în luna ......... anul ..... de Tri- 
“bunalul 2) ......... pe care lam.vizat şi însemnat cu 
No. ...... am pornit, însoţiţi de constituente, la co-: 

. muna...:.:... unde este proprietatea, spre a descoperi. 

IV. Valdrea fondului. a 

Aci pentru a ne da s6&ma.de natura şi coprinsul 
imobilului, ne am preumblat .prin întrâga proprietate 
care formeză un singur trup 3) sub numirea de 
coprinsă în comuna ........... plasa ......... acest judeţ.. 

Planul acestei proprietăţi este ridicat de ingine- 
TDL ........ în anul ..... «+. EXiStă .şi o : hotărnicie a 
acestei moşii din ......... după aceste acte întinderea 
totală a moşiei - înainte de executarea Legei rurale 

era de ......... pogâne falci *) cu . tote „topurile din 
care se compune......... 

Neavend d. proprietar nici olan, nici hotărnicie in 

regulă după. care să aflăm întinderea acestui imobil, 
am cercetat actul de estimaţie al comisiunei de re- 
censămint din anul......:luna ......... “şi am. văqut că 
acestă proprietate coprinde pogone sai făICI. aaa 5). 

) Deva fi, se va arăta cu cine pentru care parte din moşie. 

-Tot-de odată se va însemna şi starea în 'care se află procesul. 
2) Dacă nu există act dotal se va scri ast-fel: După aceste. 

"cercetări observându-se şi certificatele date de Tribunalul. de aici 
„şi acel din . „5 „ unde este domiciliat constituentele constătătore 
„de. neevastenţa actului dotal care sa visat-şi însemnat de noi-cu 
„No. . . . am pornit etc. 

;:3) In cas contrarii se.va, arăta câte trupuri sunt şi cum sunt 
situate. 

4) După cum proprietăţile- vor â situate dincâce sati dincolo 
de Milcov unul sai altul din aceste cuvinte se va şterge. 

3) Când va fi plan acest paragraf se va şterge; când nu va fi 
plan se va şterge cel precedent. -
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_“ Am consultat procesele-verbale pentru darea pă- 
 mentulul foştilor clăcaşi, conform legei rurale din 

1864 şi am' găsit că locuitorilor foşti elăcaşi în nu- 
măr de ...... familii sai dat pogâne saii fălci......... 
Ai r&mas dar pe sema proprielăţel. ok... „pog6ne sau 
fălci. . 

Pe lângă acestea, ni sa declarat de către d-nii: 

a aoesoee proprietari vecini că acesL.. imobil are în to- 
tul pogone ...... Ni s'a spus asemenea de 6menii din 

sat şi. anume ........ „ că înlinderea , acestei proprie- 

tăţi este de ...... pogne sau fălci. ; 
Noi, . după calculul ce am putut. face credem in 

adevăr că acâstă. proprietate coprinde + ok...  Pogone 

sau „fălci. , 
- Acest imobil aşegat. la regiunea 1) .. da sease . şi într: un 

loc care în general este 2) ic, are o: populaţiune de 
apr6pe......... familii, după cum ne-am încredinţat de 
la primarul local.. In ce privesce starea morală, şi 

“materială a acestei populaţiuni am constatat atât din 
„case, cât şi din portul lor; precum şi după numărul 

vitelor ..ce are _fie-care săten şi după. plugurile ce 
sunt în satcă locauitori!. în genere. sunt). 

Oraşul. care este mai in apropiere de acâstă pro- 

prietate, este ......... “unde se pâte merge în .ore...... 
Staţiunea de . calea ferată asmenea este în depărtare 

de ae meeaase a 

şosele e județene. pa... „+. Şosele comunale... 

Riul care. curge pe' proprietate este......... a 
„ Desfacerea productelor este 4)........ : 

-1) Să se scrie dacă este de munte, de' mijloc ori de câmp. 

3) Să se spue dacă este sterp.sau producător, ducă este supus la 

inundaţiune sau la secetă. 

3) Să se arate dacă sunt avuţi şi laborioşi sau din contră. 

.4) Aci să se noteze dacă desfacerea este înlesnici6să şi unde 

se face. .
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Calitatea pămintului - este 4).....;... coprindând: în 
mare parte terenuri 2)..,...... 2 N: 

Păminturile acestei proprietăţi sunt următoarele : 
„şi anume: - e 

Pădure......... .Pog. :saii făci din cari: pădure bă- 
trină......... pogâne saă fălci, pădure tinără.........po- 
gone sai lălci: locuri sterpe........;.:.,: pogâne sai 
fălci ; drumuri., ...... pogoane sat fălci ; locul ocu- 
pat de case şi clădir]......... pogoane..saă fălci; lo- 
curi cultivabile...... .. pogâne sai fălci: arătură......... 
pog6ne sau fălci ; fineţe (livedi).......... pogne sa 
fălci; suhat......... pogâne sau fălci ; imaş......... po- 
gone sai fălci; locuri de grădină......... pogâne sai 
fălci ; vie......... pogâne sati fălci, pometuri......... po- 
gone sai făci ; iazuri......... pogâne sati fălci ; stu- 
hării......... pogsne sai fălci; 

e 

Prețul de cultură al unui pogon sai ale'unei fălci 

  
  - Semână- 

Arătură iii Grăpătura|| Secerea || Strinsu: Prăşila | Culesul || C6sa 

Lei_|B.|_Ler |B.| Lei |B.| Lei |s]| Let ÎB.| Let IB.|__ Lei 18. Lei |B. 

ÎI II 
  

  

  

        
  
  

  
    O di Luna | -: 'Trierul de kilă Bătutul porum. 

pe kile 

| cu carul cu cu “|| cu cu cu 
palmele de argat mșina. cu cal braţul | maşina || braţul       

  Lei _|B.| Lei I8| Le: IB.! Lei [8] Ler [8] Lei [85| LariBI| Lai IB. 
                        

  

„„4) Să se insemneze de este bună, de mijloc saii rea. 
2) Să se arate dacă sunt humâse saii nisip6se şi dacă este mal 

multă luncă, cîmpie saă dâl,
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pi Î . Na . i. ; 

: 32 a 
Și i [i <a 

  
  

  

„Prelurile de închiriere.ale unui vagon sai ale: 

SI a unei fălci, ş | 

Arătură - Fâneţe [ Sha 

1-a 2-a || 3-a 1-a 2-a. 3-a 4-a 2-a |] Ba 
calitate |lealitate |icalitate !calitate |calita |icalitate calitate |eatitate |calitate 

Lai | B.| Lei | B.| Lei] B.| Let | B.] Lei | B. Lei | B.| Lei | B.li Lei |B. Lel |B. 
  
  

  

                                    + |. , 

. 

  
  

Griu a O'r z' | .Ovez a Stinjeni | Stinjeni 

" Dimirlit sai baniţe fân - paie” 
  

  

        
Preţul vînzărei 

  

a Unel chile de “| ** Un stinjen de 

Grâii || Forumb Orz || Ovă || Secară] Fân |  Pae 

Lei ÎB || Le ÎB.]| Lei ÎB.]| Lei |B.| Lei IB.| Lei _B.| Lei lB. 

  

  
  

  

        | 

Boii de plug Vacă Oae Capră..| .Pore 

La | aa | La; | 2-a | mijloc | mijloc. | mijloc 

Lei TB] Lei |B.| Lei |B.| Lei.]B. Lei. |B. Lei -|k. Lei .|B. 
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, - pădurea este compusă de egânţele de “arbori... 

Ea este bine. păzită sau nu......: Vitele pasc într” Insa 

sai nu ..... Uscăturele se string iarna sau şi vara...::.
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Esploatarea pădurei se face cu îngrijire sati fără în- 
„grijire ......... Pădurea e 'parchetată sai nu: ana. 

Pogonul sau falcea de > pădure se vinde .. see nee „Lai 
Nouă. - - i 

Produsul vingărei a... . pogone sai ler de pă- 
durere. pe an este de lei. noui.. 

Proprietarul supune şi pădurea ipotecei sai nu 
Proprietarul îşi reservă dreptul de esploatare a pă- 

durei asupra sumei de......... . pog6ne sau fălci. 
Acareturile ce se află - pe acâslă proprietate sunt . 

următârele : 1)...... 
" Venitul acareturilor este de. iiuiesei L. n. 
Tazurile produc un venit de .........L.n. | 
Venitul anual net, după scăderea: cheltuelelor: de 

cultură şi de: întreţinere este dar pentru : ” 
“Locurile cultivabile de L. n....B.... Pădurea de 

L. n. ccceee Bi cae Acaretele de L. n. „..... Lazurile de 
LD. Bu. „In total L. n....... B. 

„Moșia ar putea fi arendată pe an 

  

a. ese Le n. Şi anume: 
. Le n. aei.. pogâne sati fălci arătură a.....L.n: 

aceea L. n. ..... pog6ne sai fălci fânețe a ......L.n. 
ciseee L.n.... onoa.. pogone sai fălci suhat. a sc. Li n. 
essnee Le De ass. pog6ne saă fălci de vie ă ......L.n... 
aeeana Le Ne i... pog6ne saă fălci pădure a css. L. n. 
saasee LN. acaretele 
nenea L. n. iazurile. : 

ase LN. o 
Acest imobil nu este esploatat de însuşi proprietarul 

ci €ste arendat d-'wi ........, prin. contractul! de aren- 

    

1) Se vor însemna casele de: Locuit, magasiele, pătulele şi altele 
câte se vor găsi, arătând modul cum sunt construite, învelite şi in- reţinute. De vor fi construcţiuni „cari aduc venit se va însemna pen” tru fie-care venitul, se va însemna de sunt asigurate sau nu, şi se va visa polila de asigurare care trebue să fie presintată, de pro- prietar, 

Pi i
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dare 'numerotat cu No....... din anul ...... luna ....... 

“pe termen de ...... care espiră în anul ...... luna. ....... 

şi cu preţul anual de...... lei noui. Arenda s'a plătit 

până la ...... după cum ne-am încredințat din decla- 

rajia legalisată ce ne-a presentat proprietarul din 

partea arendaşului şi marcată cu No.. ... a 

Impositele ce plătesce acâstă proprietate consta- 

tate prin chitanţele şi certificatele visate de noi cu 

numerile ...... sunt: L. n. ...... D. ce... impositul fan- 

ciar. L. 'n.....b. .... Qecimile judeţene, L.n.....b... 

decimele comunale, în total lei .... b..... 

In urma acestor constatări avend în vedere că in- 

tinderea acestei proprietăţi este de .....  pogâne sau 

fălci, că pământul acestei proprietăţi este de o ca: 

litate . ......... că produsul net al unui. pogon, sai al 

-unei fălci este de....ceceieeeei Le De cecene De ccceeeee „că 

impozitul funciar plătit fiscului este de.... L. n..... 

b. ..: că venitul anual de arendă est de....L.n..... 

pb... că venitul net al proprietarului este de........ 

Având in vedere că acâstă proprietate este -la o 

distanță.de ore .... de oraşul ...- : DIE 

-. Având în vedere condiţiunile în' care se află acest 

imobil în ce privesce desfacerea productelor. 

Luând în. considerare că pogonul saii falcea de 

pământ se vinde în aceste locuri cu lei noni... > 

Am estimat şi noi pogonul saii falcea de pămeu 

după acâstă proprietate în cifra de lei noui .... care 

imulţindu-se cu totalitatea pogânelor sai a fălcilor, 

face lei noui .... cât: am. judecat sub-scrişii în una- 

 nimitate 1) că prețuiesce acestă proprietate 2. 
  

- 3) In cas d'a fi majoritate numai, să se spue acesta. - . 

" 2) De va fi pe proprietate şi pidure care se cuprinde în ipotec 

atunci. făcându-se estimaţia 'pogânelor sau făleilor de pădure valdrea 

„lor se va adâoga la valdrea proprietății şi ast-fel se va nota intrega, 

„sumă cât preţuesce moşia cu pădurea. De. asemenea se va.urma şi 

cu valârea 'construcţiunilor ce aduc venit. : E
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„Acesta fiind resultatul.. cercstărilor .nâstre vi-l -00- 
municăm prin. acest raport,: iar actele în număr de 
2...» subscrise şi. numerotate .de noi sai dat d-lui... 

" Membrii comisiunei de- expertisă ai .întrebuinţat 
„pentru evaluarea de mai sus... dile. . 

“Membrii comisiunei de expertisă.. o 
Sa o [Semnăturile] —- 

„. FORMULAR VII 7 
Autorisarea soţului dată soţiei pentru contrac- 

tarea unui împrumut cu ipotecă un bun 
: paraternal, _ 

Subsemnatul.......... în calitate de soţ, consimt şi 
autoris pe soţia mea......... ca pentru. dânsa şi în 
numele. si, să ceră şi să ia cu. imprumultare de la 
Prima Societate de Credit Funciar Român din Bu- 
curesci.; suma de .lei..........în Scrisuri - Funciare €- 
-misiunea. 5%, pentru termenul şi în modul ce dânsa 
va. găsi de cuviinţă, să declare că. se obligă a plăti 
capitalul şi anuităţile (dobânqi, cheltugli de admi- 
-nistrajie. şi amortisare). la. epocele şi: în modul cari 
vor fi convenite de dinsa cu disa Societate. . 

Pentru siguranța 'esecutării din parte'i a condiţiu- 
“nilor acestui împrumut şi a plăţei sumei cu care se 
“împrumută dimpreună cu dobânda, amortisare, chel- 
tueli. de administraţiune.: şi alte accesorii să afecteze 
Şi -să ipoteceze întrega. proprietate a sa . parafernală "numită...... din comuna...... plasă..;... judeţul....;. : 

„Să facă declaraţiunile de stare civilă şi- altele: cât se „vorcere, să subscrie actul condiţional de împrumut). 

    

1) Dacă construcţiunile “asigurate de pe proprietate întră și ele in evaluare se va adăoga următârela; “să cedeze şi să transporte so- cietăţii pină la concurența sumei împrumutate în principal, dobânţi, 'amortisare, cheltueli de administraţie şi alte accesorii, îndemnitatea „a care soţia mea va avea drept în cas. de sinistru pentru construc- țiunile: asigurate de pe proprietate, să consimţă şi să accepte chiar ca asigurarea să fie fixată pe numele societăţii». : aa
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"Să eră investirea: cu autenticitatea a legală a acelui 

act de împrumutare, 
Să ' ceră inscripţiunea ipotecară : asupra imobilului 

de.mai sus în registrele Trib.. respectiv, să facă for- 

malităţile; necesarii: pentru punerea sus glisei Socie- 
tăți în primul rang ipotecar. ..: : 

“Să subsemne actul de:realisare al impramatulai, 
să facă şi. +ă reînoiască în actul de. realisare. ori-ce 
declaraţiuni şi. stipulaţiuni ce s'ar. cere. să -primescă 
scrisurile funciare .ce i se vor .cuveni, după'ce: se 

va fi reţinut avansul:de 9%, la care Societatea are drept. 
Să negocieze scrisurile funciare -provenite din îm- 

prumut:şi reţinute de. Societate în condiţiunile şi pe 
cursul. ce soţia-mea va găsi: de cuviinţă şi. dacă în 

termenul fixat “de densa cu Societatea pentru nego- 

cierea scrisurilor. funciare, ele n'ai: fost negociate, 
să .autoriseze -pe Societate prin actul condiţional:.de 

împrumut şi prin. cel de realisare ca îndată după 
espirarea .acelui termen, de drept şi fără punere în 
întârdiere să negocieze Societatea: acele scrisuri fun- 
ciare pe risicul şi. pericolul soţiei mele. prin ori-ce 
mijlce: va găsi, să încâseze banii ce' va “scâte şi săi 

întrebuințeze. în urmă pentru plata.. creditorilor.ipo- 
tecari ; să 'ridice escedentul. după plata . creditorului 

ipotecar: şi acoperirea cheltuelelor. făcute de Socie- 
tate-cu ocasiunea acestei operaţii, să răspundă plă- 
ţile în numerariu ce se cuvin Societăţii după Lege; 
Statute şi Regulamente ; să. subscrie orl-ce quitanţă . 
şi declaraţiune de descărcare ce s'ar cere; să câră 
împreună cu domnul...;.....:creditorul s&ii ipotecar 
radiarea ipotecei.. constituită în favârea lui asupra 
moșiei soţiei mele .prin actul înscris..în Tribunalul 

judeţului......... ÎN.booeese+ Sub No...... 1). 
  

1) Tâte cele conţinute în acest paragraf se vor pune în autori- 

sare numai atunci când sunt ipoteci anteridre de plătit prin impru- 
mutul făcut la Societate de femeiă.. .
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: Să depună 'la Societate documentele proprietăţii, 
să primescă chitanţa avansului de 9o/o reținut de 
Societate precum şi orl- -ce alte quitanţe i s'ar' libera. 
In fine soţia mea d-na...... are dreptul să incheiă şi 
să. subsemne ori-ce acte adiţionale, 'să al€gă  domi- 
ciliul, să facă în general tot ce va [i de trebuinţă pen- 
tru efectuarea sus disului împrumut şi să se presinte 
inaintea ori-cărui Tribunal : pentru îndeplinirea for- 
melor cerute de către Prima Societate de Credit Fun- 
ciar Român din Bucuresci, să delege . drepturile ce 
are prin presenta âutorisare, .în' total « sau în parle, 
ori-cărei persâne.va alege. 

Din parte-mi declar. că nu am nicr: un drept de 
nici o natură asupra. sus disului imobil şi nu pot 
şi nici .voiă rădica vre-o-dati vre-o pretenţiune, nici 
voii face vre-o:;oposiţiune la exercitarea . dreptu: 
rilor Societăţii in cas .de neindeplinire : din: partea 
soției mele a angagiamentelor sele. 

. : '- 

-FonmuLAR IX. 

„ Declaraţia soţiei unui detanet!), 

 Subscrisa:... iasi soţie. a defunctalui. A. sie, de: 
| cedat La cioaca anul?) ..... .... lăsând ca. mostenitor 
numai pe d. 3) .maass... declar că nu am nici o -pre- 
tenţiune de nici un fel de natură în averea detunc: 
tului: meu soţ, fie .de moştenire, zestre sai : .pară: 
fernă sau alt drept de. creanţă; căci. mi-am primit 
pe deplin tâte drepturile mele.de la d.. „mseses Mal 
declar că recunosc. pe d...... „de absolut şi de: 
plin proprietar; al întregei moșii zssee din Comuna 
daeseeaase Dlasa i. a... » judeţul... a iesesases TEMasĂ d sale 

1) Acestă declaraţi trebue autentica de Tribunal şi transcris la Tribunalul situaţiunii : imobilului! care se ipotecăză Societăiii. - .2),.Să se iînsemnezee diua 'şi.anul. : 
: ga 

) Daca vor fi mai mulţi moştenitori. se va. însemna: numele lor:
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moştenire de la defunctul meii. soţ; şi ca asigurare 
că asupra acestei moşii sai altă avere a defunctului 
nu. pot şi nu .voiii.putea ridica nici o-dată. vre-o re- 
clamaţiune, am dal presenta declaraţie d-lui , 

ca să-i servescă la -imprumutul.ce voesce să con- 

tracteze cu Prima Societate de Credit Funciar Ro- 
mân din Bucuresci ȘI cu 1 ipotecă mai. sus menţio- 
nala sa moşie. " 

FORMULAR X.: 

„Act de Notorietate ) 

Subscrişii. in deplină cunoştinţă de faptele ce-ates- 
tâm prin presentul act, declarăm pe a n6stră răs- 
pundere că defunctul q....... a... decedat la 
anul......2) n'a lăsat la incetarea sa din viaţă alţi moş: 
tenitori, fie direcţi, fie prin represintaţiune de cât 
Pe d.e, care a moştenit singur pe defunctul 
în calitate de3)............ “ Pentru “constatarea cărora, 
dăm acest act Aura ca să "1 servâscă la im: 
prumutul ce voeşte să contracteze cu Prima Socie- 
tate de Credit Funciar Român din Bucuresci cu ipo- 
tecă: moşia sa...... +... din comuna,.,...... plasa........, 
judeţul......... şi care “i-a venit: moştenire de la de- 
înnctul d............ 

“FORMULAR XI 

“Declaraţia aonatorului pentru ipotecarea 
imobilului dăruit. 

n. ai PROCURĂ 4) 

Subserisul......... autorisez pe d....... „.. ca pentru 
mine şi în numele mei să declare în actul de îm- 

E Acest act trebue dat de cinci persâne şi se face prin Tribunal 

2) Să se insemneze dim şi anul. 

. 3) Să se arate gradul de rudenie al proprietarului” cu defunctul 
4) Acesta trebue autentificată de Tribunal. Ii - ”
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prumatare ce: d.......... va încheia cu Prima Societate 
“de. Credit. Funciar din Bucuresci cu ipotecă: moşia 
Sa... din comuna........, plasa... judeţul... 
pe. care -i-am dăruit'o prin actul:de danie transcris 
la Trib....a2.... sub: No........ se i Ne eeoeesee aNUl,:.... CĂ 
consimţ fără nicl o reservă la ipotecarea disului imo- 
bil de către domnul........; . pentru ori-ce sumă ar lua 
cu împrumut de la disa Societate şi că mă oblig față cu 
Societatea a nu ridica nici o dată, nici un fel de pre- 
tenţiuni de ver-ce natură asupra disei moşii sai a- 
supra darului în virtutea 'căruia ea a trecut in de- 
plina şi absoluta proprietate a d-lui:. ...D..... 
mai . este autorisat a semna pentru mine ori unde 
trebuinţa va cere.şi a mă representa dinaintea orl- 
cărui Tribunal, fie pentru . autentificarea: actului În 
care :va declara pentru mine cele. de mai sus, fie 
pentru. inscrierea lui, cu facultatea de a delega totul 
Sau parle din puterile ce'i dai prin presenta procură 
ori-cărei persână va „alege. 

FORMULAR XII 

a. Act de imprumutare cu o moşie liberă de 
ori-ce sarcină. i. 

Intre sub- -scrişiă: eee a... 

Directorul Primei Societăți de Credit Funciar Ro- 
mân din. Bucureşti, autorisat de Consiliul de Admi- 
nistraţie al acestei Societăţi prin procesul-verbal din 
ama 0 18... No... deoparte şi..... 
de altă parte. 

S'a stipulat cele ce urmeză:  -......-: 
Art. 1.— E... Directorul Primei Societăţi 

de Credit: Funciar Român din: Bucureşti declar, că 
acestă Societate împrumută pe d. i Ce. cu 
suma de lei nou ..... ». care Yva fi dată în pri- 
mire la reşedinţa Societăţii din Bucureşti sub condi-
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ţiunile preve&dute în presentul contract. Acest îm= 
„prumut se va realisa în Serisuri funciare Sl a al pari 

(sută în sută). 
Art. 2. — Subserisul . ...... mă oblig a mă ]i- 

bera de suma de .... . lei noi cu care mă îm- 
prumut de la Prima Societate de Credit Funciar Ro-. 

-mân din Bucuresci în ... . . ani, prin anuităţă, con- 

form tabelei de anuităţi calculate pe dobânda anuală 

50, pe alocaţiunea de:50 bani la suta de lei pe an 
pentru cheltuelele de administraţie şi. pe amortisarea 
anuală socotită pe... ani cu Incepere dela .. 

Aceste anuităţi le voi plăti în numerariă, monedă 

de aur sai în cupâne cu termine implinite de Secri- 
suri Funciare, cel mai târdiii jumătate la 1 Maii stil 
noă în suma de lei noui..... şi jumătate iarăşi 
în sumă de lei noui .:.... la 1 Noembre stil noi 
ale fie-căruia an la Bucuresci la reşedinţa Societăţii. 

Art. 3. — In momentul remiterei Scrisurilor fun- 
ciare, Societatea va reţine avansul de 20%, prescris 

de art. 7 al legei Creditului Funciar şi de art. 3 din 

Statute, care mi se va restitui fără nici o dobândă 
_ după stingerea desăvârşită a datoriei mele în contra 
chitanţei pentru acel.avans. Din suma totală mi 'se 
“va 'scădea odată pentru tot-d'a-una şi fâră a mi se 

_mai restitui, 25 bani la suta de lei, conform art. 16 
din Legea Creditului Funciar şi 14 din Statute. De 
asemenea tot în momentul realisărei împrumutului 
mi: se. va reţine dobânda calculată din qiua impru- 
mutării şi până la cea d'ântâiă scadenţă semestrială 
precum şi cel'50 bani la suta de lei pentru cheltuelă 

de administraţie calculate tot pe acel termen. 
“Art. 4.— Ori-ce- semestru neplătit la termen aduce 

de drept dohendă fără punere în întârdiere în pro- 

fitul Societăţii după cursul dobâ.„dilor pe piaţă, fără. 
a putea însă a trece peste 10/,. Tot ast-fel se va urma. 

39
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şi pentru cheltuelele de urmărire făcute de Societate 
“ pentru întreţinerea saii conservarea imobilelor ipo- 
tecate, pentru plata creanţelor sâle şi acesta. din Ciua 
în care vor fi fost plătite de Societate. Ori-ce .se- 
mestru neplătit la scadenţă mai dă drept Societăţii a 
cere plata intregei datorii după o lună de la punerea 
în întârdiere. ... - | | 

Art. 5.. — Creanţa Societăţei este stipulată indivi- 
sibilă şi va putea fi reclamată în totalitate de la fie- 
care din moştenitorii sub-scrisului ........ con- 
form art. 1061: Cod. Civil, atară numai dacă Socie- 

„tatea nu va consiraţi formal a recun6sce doi sai mai 
mulţi debitori, pe fie-care pentru partea sa de ere- 
ditate, potrivit art. 10 din Legea Creditului Funciar. 
"Art. 6. — Contorm art. 38 din Legea Creditului 
Funciar şi art. 88 din Statute, sub-scrisul ...... 
am dreptul a mă libera de datoria contractată prin 
anticipație plătina parte sau intrâga: sumă datorită în 
numerariii saă în Scrisuri funciare emisiunea 5%. - 

Daca cursul Scrisurilor funciare -va fi peste pari şi 
voiu .voi a face plata prin anticipație în urma tra- 
gerilor la sorţi semestriale, în asemenea cas nu voii 
putea face aceaplată de cât numai în Scrisuri fanciare.— 
Plăţile prin anticipație. nu pot fi mai mici de câta 
doua-decea parte dii capitalul ce voii datori şi tre- 
bue să fie sume, care să rotuhj&scă în sutimi datoria 
remasă. Plăţile prin anticipație fiind considerate ca 
efectuate în ultima di a semestrului, sunt dator a 
“plăti întrega rată a semestrului, în care voii face 
acea plată. 
- Când voiă plăti prin anticipație parte saă t6tă da- 
toria mea în Scrisuri funciare, emisiunea 5%, So- 
cietatea mi-le va primi al pari ori-care ar fi cursul lor. 

Scrisurile funciare date Societăţei ca plată prin an- 
ticipaţie, trebue să porte cupânele semestrelor. care 
urmeză plăţei. .
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"Când voii plăti cel puţin a patra parte din dato- 

rie voii fi în drept a cere ca cele-l'alte trei pătrimi 
„.ce mai rămân să fie amortisate de la acâstă epocă | 
întrun număr de ani egal cu acela care a:fost de- 

terminat la facerea împrumutului pentru stingerea 
datoriei intregi. 

Art. 7 — Subserisul. ...... declar că mă su- 
puii la solidaritatea stipulată în Legea şi Statuteley 
Creditului Funciar pentru toți membrii. Societăţei, 
precum şi la tote cele-lalte disposiţiuni ale aceloraşi 

legi şi statute şi la regulamentele ce se vor face pen- 
tru aplicarea lor.: De asemenea recunosc. că-.mă voii 
supune la judecata arbitrilor pentra' contestaţiunile 
date la judecata lor prin Legea şi Statutele Creditu: 

“lui Fanci-r, respectând formalităţile prevădute în- 

_tr'6nsa pentru urmărirea de către Societate a plăţii 
creanţei sâie. 

“Art. 8. — Pentru siguranţa şi garanţia sumelor cu 
care mă împrumut de la Societate dimpreună cu 

- dobânda, cheltueli şi alte uccesorii aci prevădute şi 
în line pentru esecutarea tuturor obligaţiunilor: re- 
sultând pentru sub serisul......... din presentul con- 

tract, afectez şi ipotecez în special - moşia mea... ... 

cu ori-ce trupuri şi denumiri ar-fi având, cu tâte 
acaretele şi îmbunătățirile aflate pe densa situată în 
COMUNA... ea... plasa........... „ jădeţul............. şi: în= 
vecinându-se: la Nord cu........ „la Est cu...sceei. la * 

Sud cu......... la West cu......... Întinderea acestei 

proprietăţi, afară de păminturile cedate locuitorilor 
foşti clăcaşi, conform legei din 1864, este: de = (pogone 
sai fălci)........- 

- In ipotecă se coprind tâte. acestea fără a ma re- 
| serva, nimic pentru mine şi fără nici o escepţie pen- - 

tru diferitele imobile cari compun proprietatea, dim= . 
- preună cu imobilele prin destinaţie ce ţin de densele 

şi imbunătăţirile: şi adausurile ce s'ar .mai face. : -
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„(Imi reserv numai .esploatarea a...... (fălci sai po- 
gâne; pădure : acestă facultate o voii perde însă de 
drept fără să fie necesitate de vre- o somaţiune sai ju- 
decată,: de indată ce .voii fi deposedat saii expropriat 
de către Societate - pentru neindeplinirea .vre-uneia 

din obligaţiunile luate de mine prin presentul articol,t), 
Intrega pădure -fiind coprinsă in ipotecă nu o voii | 

putea vinde sai esploata de cât numai conformân- 

du-m&.regulelor prescrise de Legea Statutelor şi Re- 
gulamentele Secietăţei. : | 

Art.: 9. — Acâstă proprietate o am in virtutea ti- 
tului de...... constatat prin actele....... 

Tote titlurile proprietăţei depuse de mine vor r&- 
menea la Societate până. la complecta stingere a 
împrumutului de faţă. 

Art. 10. — Declar că mă voii folosi de acestă mo- 
şie ipotecată ca un bun proprietar, voiă face tâte re- 
paraţiile necesare pentru conservarea şi întreţinerea 
imobilelor :şi menţinerea lor în bunăstare după na- 
tura .lor. M& oblig a nu face nimic care să pâtă al- 
tera val6rea gagiului şi nu voit putea stabili pe disa 
proprietate nici un: privilegii in folosul arhitecților, 

întreprindătorilor şi: lucrătorilor însărcinaţi cu con- 
strucţiuni sau reparaţiuni sub pedâpsă de resiliare 
a presentului contract şi de esigibilitate imediată a 

creanţei.sâle. Ori-ce contracte de arenduire şi închi- 
riare le. voii supune, la acceptarea Societătei sub pe- 
d&psă în cas de a nu o face,d'anu fiţinute în semă 
potrivit celor dise la aliniatul 3, art. 37 din Legea 
Creditului Funciar. 

Art. 11.— Sunt dator a face Societăţii tâte denun- 
ţările prevădute de art. 40, 41, 4 din Legea Credi- 
tului Funciar şi 89, 90 şi 91 din Statute sub pedepsa 
prescrisă. de aceste articole. 

„Art. 19. — Declar că nu există servituţi pasive pe 
1) În. general, societatea nu mat primeşte asemenea. reservă.
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sus descrisa mea proprietate şi nu este supusă la 

vre-un privilegiă saă ipotecă convenţională sau le- 

gale, nici la vre-un alt drept de natură a vătăma ipo- 

teca mai sus consimţită în primul rang în favorea, 

Societăţii. | 
Art. 13.—Cu tâte termenile de plată stipulate, mai 

sus, datoria ce am contractat va deveni exigibilă: 
1. In lipsă de neplată în luna punerii în Intirgiere 

pentru un semestru ner&spuns. 
2. In casuri e prevădute de art 1025 Cod. Givil Şi 

- art.. 40, 41,42, din Legea Greditului Fuuciar şi 89, 
90, 91 din statale. 

Art. 14.—Pină nu. voii justifica situaţiunea ipote- 

cară conform cu declaraţiunile consemnate sub art 
192 şi pină când acest act nu va fi înscris în primul 

rang ipotecar, nu voii putea reclama suma. impru- 

mutului aci: fixat. 
Art. 15. — Societatea îşi reservă ăreptut « de:a con- 

sidera acest contract ca nul şi ne.venit d'o va găsi 
de cuviinţă şi fâră să fie trebuinţă de vre-o punere 
în întârdiere; iar d-l ...;.. “nică într'un cas şi sub 
nici un motiv nu are dreptul a cere anularea lui, 

cind Societatea Creditului Funciar va persista în 
-menţinerea lui. In cas când Societatea usând de 

dreptul ce "şi reservă prin acest art. va cere anula- 

rea presentului contract, d-1..... nu va putea 
cere nici o despăgubire şi nici a rădica 'vre-o pre- 

tenţiune. 

Art. 16. — Anularea presentului act va resulta din 

simpla declaraţiune făcută de Societate şi prin acea 

declaraţiunea se va cere şi. ştergerea inscripţiunei 

luată în favorul Societăţii, dacă toate cheltuelele fâ- 

cute de dânsa se vor fiachitat şi dacă ea nu va pre- 
feri a reclama esecuţiunea acestui contract. Nefă- 

cându-se din partea Societăţii cererea de :ştergerea 

inscripţiunei ipotecare a acestui act, ipoteca rămâne
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şi are efect din diua inscripţiunei în registrul.de 
înscripţiuni al Tribunalului de . . ... . şi proprieta- 
tea descrisă mai sus rămâne ast-fel angagiată pe tot 
timpul pe cât este calculată plata sumelor datorite. 

Art 17.—Acestă ipotecă garantâză şi dobândile pi-. 
nă la plata integrală a creanţei fără. să mai fie tre- 
buinţă u se lua o nous iuscripţiune la espirarea celor 

„trei ani prevădutți: la art. 1785 al Codului Civil. De 
asemenea, ipoteca ce se constitue în profitul Socie- 
tăţii n'are trebuinţă d'a fi reinoită; căci după art. 87 
din legea Creditului Funciar, prescripţiunea nu cur- 
ge contra ei. 

Art. 18.— Peniru esecutarea presentelor şi pentru 
judecata ori-căror. contestaţiuni, de ori-ce natură ar 
fi, privitâ:e la acest act se face alegere de domici- 
li în Bucuresci unde este reşedinţa Primei Socie- 

-_tăţi de credit Funciar Român. Acest domiciliă va fi 
_atributiv de jurisdicţiune. 

Iar subscrisul ............ potrivit: art. 30 din Legea 
„Creditului Funciar şi art. 70 din Statute mai fac ale- 
gere de domiciliu la moşia mea ......... Comuna ...... 

plasa ......... judeţul oo sanse 

DIRECTORUL 
Primei Soctetăţi de-Credit Funciar Român din Bucuresci 

[Debitor ul Bucuresci, ÎN.mmaaaeenanaaeeeteei 188. 
NO aaa 

FonmuLan XIII 
Act de imprumutare cu sarcini 

Intre subscrişii io noseee Directorul Primei Societăţi 
de Credit Funciar . Român din Bucuresci, autorisat 
de Consiliul . de administraţiune al acestei Societăţi 
prin procesul-verbal din diua de ......... 18 ... No 
de o parte şi ......... de altă parte; 

Sai stipulat « cele ce urmeză :
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Art, 1.— EU ceace. Directorul Primei Societăţi de 
Credit Funciar Român din Bucuresci, declar că a- 
câstă Societate împrumută pe d......... cu suma .de 

TE ceeace sub condiţiunile prevădute în presentul act. . 
Acest împrumut se va realisa în Scrisuri funciare 5 

la sută.al pari (sută în sută). 
Art. 2, — Subscrisul....... declar că .m& oblig a 

mă libera de suma de..... lei, cu care m& împru- 
mut de la Prima Societate de Credit Funciar Ro- 
mân din Bucuresci, în... . ani- prin anuităţi, con-" 
form tabelei de anuităţi, calculată pe dobândă anuală 
de 5 la sută, alocaţiunea de 50 bani la suta de lei 

pe an pentru cheltuelile de administraţie, şi pe a- 

mortisarea anuală socotită pe ani... .. , cu înce: 

pere de la..... Aceste anuităţi le voii plăti în 

numerar, monedă de aur saii icupoane cu termene 

implinite de Scrisuri funciare, cel maiiu târdiu ju- 

mătate la 1 Maiă stil noii în suma de lei... . şi 

jumătate la 1 Noembrie stil noi în sumă de lei. 

în fie-care an, la Bucuresci la reşedinţa Societăţii. 

Art. 3. — In momentul remiterii Scrisurilor fun- 

ciare, Societatea va reţine avansul de 2la sută pres- 

cris de art. 7 al legii Creditului functar şi de art. 3 

„din Statute, care mi se va restitui fără nici o do- 

pândă după stingerea desăverşită a datoriei mele 

în contra chitanţei pentru acel avans. Din suma to- 

tală mi se va scădea odată pentru tot-d'a-una, şi 

fără a mi-se mai restitui, 25 bani la suta de lei, 

conform art. 16 din legea Creditului Funciar şi 14 

din Statute. De asemenea tot în momentul realizării 

imprumutului, mise va reţine dobânda calculată 

din diua împrumutării şi pină la cea d ântâii sca- 

dență semestrială, precum şi cei 50. de bani 

“la suta de lei pentru cheltueli de administraţiune, 

calculate tot pe acel termen. 
Art. 4. — Ori-ce semestru neplătit la termen, a-
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“duce drept dobândă fără punere în întârziere. in 
profitul Societăţii, după cursul dobândilor - de piaţă 
fără a putea insă trece peste 10 la'sută. Tot astfel 
se va urma şi. pentru. cheltuelile de urmărire, făcute 
de Societate. pentru întreţinerea sai conservarea 
imobilului ipotecat pentru plata creanţelor sele, şi 
acesta din diua în care vor fi fost p ătite de Socie- 
tate. Ori-ce semestru neplătit la scadență, mai dă 
drept, Societăţi! a cere plata. intregei datorii, după 
o lună de la punere în întârdiere.. 

Art. 5. — Creanţa Societăţii este stipulată “indivi- 
„Sibilă,. şi va putea fi:reclamată în “totalitate” de la 
fie-care din moştenitorii subscrisului, conform art. 
1061 Codul Civil, afară numai dacă societatea nu vă 
consimţi formal a recunâsce doui sai mai mulţi de- 

„bitori pe fie-care pentru partea sa de ereditate, po- 
trivit art. 10 din legea Creditului Funciar, 

Art. 6 — Conform art. 38 din Legea Creditului 
Funciar şi art. 88 din Statute, am dreptul a mă li- 
bera de datoria contractată prin ! anticipație plătind 
parte saii intregă .suma datorită în numerariii sai 
în Scrisuri funciare , emisiunea 5 la sută. 
„. Plăţile prin anticipație nu pol fi mai mici de cât 
a doua zecea parte din capitalul ce voii datori şi tre- 
buie să fie sume, cari să. rotunjescă în sutimi da- 
toriu r&masă. Plăţile prin anlicipaţiune, fiind consi-. 
derate ca. efectuate în ultima dia semestrului, sunt 
dator a plăti intrega rată a semestrului, în care voii 
face acea plată. 

„Dacă cursul Serisurilor funciare va fi „peste pari 
şi voiă voi a face plata. prin anticipație în urma 
tragerilor la sorți semestriale, in asemenea cas nu 
voiii putea face acea plată de cât numai în serisuri 
Funciare. e a a E 

Când voiă plăti prin anticipație parte sai totă da- 
toria mea în Scrisuri fanciare, emisiunea: 5 la sută.
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Societatea mi-le va primi al: pari ori care ar: A 
cursu! lor. 

+. Secrisurile funciare date Societăţii ca plată prin an- 
ticipaţie trebue să porte cuponele semestrelor cari 

urmeză plăței. 
Cand voiu plăti cel puţin a patra parte din da- 

torie voii fi în drept a cere ca cele-l-alte 'trei pă- 

„___trimă ce mai r&mân să fie amortisate de la acestă 
epocă întrun număr, de ani egal cu acela carea 
"fost determinat la facerea imprumutului pentru stin- 

" gerea datorie întregi. - De 
Art, 7.— Subserisul......... declar că mă supun la 

solidaritatea” stipulată în Legea şi Statutele: ureditu- 
lui Funciar pentru toţi membri. Societăţii, precuin 

şi la tote cele-/alte dispoziţiuni ale aceloraşi Legi şi 

Statute, şi la Regulamentele : ce se vor face pentru 
aplicarea lor. . De asemenea recunosc că mă voiii 

supune la judecata arbitrilor pentru .contestaţiunile 

date la judecata lor prin Legea şi Statutele Greditului 
Funciar, respectând formalităţile prevăzute într'insa 
pentru. urmărirea de către Societate a plăţei crean: 
ţei -sale. 

Art. 8..— Pentru siguranţa şi garanţia sumelor: cu 

car. mă imprumut de la Societate, dimpreună cu 

dobinda, cheltueli şi alte accesorii aci prevedute, şi 
în fine pentru esecutarea tuturor obligaţiunilor, resul- 

tând pentru mine din presentul contract, subscrisul 
ne nnese . afectez şi ipotecez în special moşia mea......... E 
cu ori-ce trupuri şi numiri ar mai fi avind, cu tâte 
acaretele- şi îmbunătățirile aflate pe 'dinsa situată în 
comuna......... plasa......... . judeţul......... şi învecinin- 

du-se.la Nord cu........; la Est cu......... la Sudcu...... 
la Vest cu.......-. . Intinderea acestei proprietăţi, afară . 
de pământurile date locuitorilor clăcaşi, conform le- 
gei din 1864, este de (pogâne sai fâlci)......... 

In ipotecă se cuprind tâte acestea fără să reserv
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nimic pe s&ma mea şi fără nici o escepţie pentru 
diferitele imobile cari compun acâstă proprietate, d'im- 
preună cu imobilele prin destinaţiune ce ţin de dânsa 
şi imbunătăţirile şi adaosele ce sar mai face. 

"MI reserv numai esploatarea a ......... (pog6ne sai 
fălci) pădure ; această facultate o voii perde însă de 
drept fără să fie necesitate de vre-o somaţiune sai 
judecată de “îndată ce -voiu fi deposedat sai expro- 
piat de către Societate: “pentru neindeplinirea vie-u- 
neia din obligaţiunile luate prin presentul act). 

Intrega pădure fiind coprinsă în ipotecă nu o voi 
putea vinde sai esploata de.cit numai conformindu-mă | 
regulelor prescrise de Legea, Statutele şi Regulamen- 
tele Societăţii. 
„Art. 9.— Această proprietate “mi este venită cu titlu 

de......... după cum se: constată din......... | Iu 
T6te titlurile proprietăţii vor rămânea. Ja Societate 

pînă la complecta stingere a împrumutului de față. 
Art, 10. — Declar de asemenea că mă voii folosi 

de acestă moşie ipotecată ca un bun proprietar, voii 
face toate reparaţiunile: 'necesare.pentru conservarea 
şi întreţinerea imobilelor şi menţinerea. lor în bună 
stare după natura lor. M& oblig a nu face nimic care 
să poată altera val6rea gagiului, şi. nu voiii putea sta: 
bili pe disa proprietate nici un privilegiă în tolosul 
architecţilor, intreprindătorilor şi lucrătorilor însăr- 
cinaţi cu construcţiuni sai 'Teparăţiuni, sub pedâpsa' 
de resiliare a prezentului contract, şi de exigibilitate 
imediată a creanţei. Ori-ce contracte de arendare și 
închiriare le voiă Supune la acceptarea Societăţei, 
sub pedâpsă, in cas d'a nu 0 face, d'a nu fi ţinute 
in semă, potrivit celor dise la alin 3, art. 57 din le- 
gea Creditului Funciar. N | 

Art. 11.— Sunt dator a face Societăţei t6le denun- 
țările, prevăqute la art. 40, 41 şi 49 din legea Cre- 

1) In;general, societatea nu may admite asemenea reservă.
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ditului. Panciar şi 89,.90 şi 91 din Statute, sub: pe 
depsa prescrisă de aceste articole. 

„Art, 12. — Declar că nu există servituţi pasive pe 

sus-descrisa proprietate, şi nu este supusă la nici o 

acţiune resolutoriă, este însă.grevată de următoarele 

sarcine:...... „„.. (se notâză sarcinele cu numele cre- . 

ditorilorilor şi numărul inscripţiunilor). 

Suma de lei .......... în Serisuri fanciare, cu care 

mă& împrumut de la Societate, fiind destinată la plata 

datorielor ipotecare mai sus arătate în capete şi do- 

bindi, Societatea conform art.. 28 din legea Creditu- 

lui Funciar şi. 69 din Statute, va conserva în mâinele 
s6le toate scrisurile funciare la cari am drept atât 

pentru plata creanţelor de mai sus, cât şi cheltuelile 

ce va fi silită să facă Societatea. In cas dea nu fi 
suficiente acele Serisuri funciare reţinute pentru achi- 
tarea creanţelor sus-enunciate, mă oblig ca la rea- 

lisarea împrumutului să vărs în casa Societăţii banii 

necesari pentru complectarea sumei, cu care să se 

plătâscă sus-qisele. creanţe în capital şi dobândi până 

Ja diua achitării, d'impreună cu cheltuelile ce au a 

se face. Dacă în ......... dile de la realisarea acestui. 

împrumut nu voii vinde ei insu-mi Serisurile fun- 

ciare reţinute, atunci Societatea este autorisată de 

mine, chiar de acum ca, îndată după expirarea ace-. - 

Jui termen de drept şi fără nici o punere în intâr- 

diere, să negocieze ea acele Scrisuri funciare reţinute 

pe riscul şi pericolul mei, ă lamiable şi prin ori-ce - 

mijl6ce ar găsi; să incaseze banii ce va scote din 

negociarea acelor. Serisuri funciare şi să'! întrebuin- 

ţeze în urmă d'impreună cu sumele vărsate de mine, 

la plata creanţelor de mai sus, iar. de va. resulta 

vre-un escedinte, scădându-se dintr'ensele, cheltue- 

“lele făcute de densa cu ocasia acestei operaţii, res- : 

tul se va păstra în comptul mei, fără nici o dobândă. 
1
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Art. 13 —Cu tâle 'termenele de plată stipulate mai 
sus, datoria ce am contractat va deveni exigibile: 

1) In lipsa de neplată în luna punerii în întârziere 
pentru un semestru ner&spuns. 

2) In casurile prevădute de art. 1025 'codul civil, 
art. 40, 41, 42 din Legea Creditului Funciar, şi 89, 

90 şi 94 din -Statute. 
Art. 14.—Până ce nu voii îndeplini condiţiunile stipu- 

late în art. 12al presentului contract, nu. voii putea 
reclama: realisarea împrumutului aci fixat. 
Art.15.—Societatea îşi reservă dreptul d'a considera 

acest contract ca nul şi neavenit d'o'va găsi de cu- 
viinţă şi fără să fie trebuință de vre-o punere în. in- 
târdiere; iar eu nici într'un cas şi sub nică un mo- 
tiv nu am dreptul a cere anularea lui când Societatea 
Creditului. Funciar va persista în menţinerea sa. In 
cas când Societatea usând de dreptul ce'şi reservă 
prin acest articol,: va' cere anularea presentului con- 
tract nu voii putea cere nici o despăgubire, Şi nici 
ridica vre-o pretențiune. 

Art. 16.—Anularea presentului act va resulta din 
simpla declaraţiune făcută de Societate, şi prin acea 
declaraţiune se va cere şi ştergerea iuscripţiunii luată 

“în favorea Societăţii, dacă tâte cheltuelile făcute de 
dânsa se vor fi achitat şi dacă ea.-nu va preferi a 
reclama execuţiunea acestui contract. -Nefăcendu-se 
de către Societate nici o “cerere de ştergerea inscrip- 
ţiunii ipotecară s acestui act, ipoteca există şi are 
efect din diua inscripțiunii în registrul de inscripţiuni 
al Tribunalului, şi proprietatea descrisă mai sus r&-. 
mâne ast-fel angagiată pe tot timpul pe cât este cal- 
culată plata sumelor datorite 

Art..17.—Acestă ipotecă garantăză şi dobangile până 
la achitarea integrală a creanţei ; fără să mai fie tre- 
buinţă a se lua o nouă in:cripţ iune la expirarea ace- 
lor trei ani preveguţi la art. 1785 al codului civil.
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De asemenea acestă ipotecă n'are trebuinţă a fi re- 

înoită, căci după art..87 din Legea. Creditului Funciar 

prescripţiune nu curge contra ei. 

Art. 18 —De şi inscripțiunea ipotecară ce-se va.lua 

in profitul Societăţii asupra imobilului de mai sus - 

va veni după creanțele ipotecare ale (e.n... (se no- 

teză numele creditorilor ipotecari) 'îndată însă ce 

aceste creanţe se vor. achita şi inscripţiunile luate 

pentru garantarea lor se vor şterge din registrele 

respective, acest act condiţional de împrumut va r&- 

mânea de drept înscris în primul rang „APolecar $ şi 

fără nici o concurenţă. 
Art. 19.— Pentru executarea presentelor. şi pentru 

judecarea ork-cărei contestaţiuni, de ori-ce natură ar 
fi, privitâre la acest act, se face alegere de domiciliu 

în Bucuresci, unde este reşedinţa. Primei :Societăţi 
de Credit Funciar Român. Acest domiciliii va fi auri. 

butiv de juridicţiune. 

“lar eii......... conform art. 30 din Legea Creditului 

Funciar şi art. 70 din Statute, mai fac alegere de 

domiciliu la moşia mea....... „a. iN. COMUNA ice. 

plasa......... judeţul......... a 
| DIRECTORUL 

Primei Socielăţi de tiredit Funciar Român din: Bucuresci 

Ms) DE a | 
“(Debitorul) - - “BUCUTESCĂ:. ÎN amenintari 

"FORMULAR XIV 

Act de Ampremutare cu cesiune de rang 

Intre subserişii: ........... Directorul Primei Socie- 

tăţi de Credit Funciar Român „din. Rucuresci, auto- 

risat de Consiliul de Administraţiune al acestei So- 

cietăţi prin :procesul-verbal din diua de ..........18... 

No. „ss... de 0 parle, ŞI camee. de altă parte. >
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S'âi stipulat cele ce urmeză : e 
Art. 1.— E eee. Directorul Primei Societăţi de 

Credit Funciar Român din Bucuresci, declar că 
„acestă Societate împrumută pe q.......... cu suma de 
lei... sub condiţiunile prevăzute în presentul act. 
Acest împrumut se va realisa în serisuri funciare 
3%/o al 'pari, (sută în sută). | 

Art. 2.— Subscrisul.. ....;. mă oblig a mă libera de 
suma de...... lei, cu care mă imprumut de la Prima 
Societate de Credit Funciar. Român din Bucuresci, 
ÎN se. „ani, prin anuităţi, calculate pe dobânda anuală 
de 5%, alocaţiunea de 50 bani la suta de ler pe an 
pentru cheltuelile de administraţiune, şi amortisarea 
anuală socotită pe...... “ani cu începere de la......... 
Aceste anuităţi le voii plăti în numerariă monedă 
de aur sai în cupâne cu termene împlinite de scri- 
suri funciare, cel: mai tirziă jumătate la 1 Maii s.n. 
în sumă de lei ...... şi jumătate la 1 Noembre s.n. 
în sumă de lei ...... în fie-care an, la: Bucureşti, la 
reşedinţa Societăţii. - i e 

Art. 3. — In momentul remiterii scrisurilor fun- 
ciare, Societatea va reţine avansul de 20/, prescris 
de art. 7 al legii Creditului Funciar şi de art. 3 din 
Statute, care mi se va restitui fără nici o dobândă 
după stingerea desăvirşită a datoriei mele în contra 
chitanţei pentru acel avans. Din suma totală mi se 
va scădea o dată pentru tot-d'a-una, şi fără a mi se 

mai restitui, 25 bani la suta de lei, conform art. 16 
din legea Creditului Funciar şi 14 din statute. De 
asemenea, iot în momentul realisărei împrumutului, 
mi se va reţine dobânda calculată din diua impru- 

. Mutului şi pină la cea -d ântâiă scadenţă semestrială, 
precum şi cei '50 bani la suta de lei pentru cheltueli 
de administraţiune, -calculate tot pe acel termen. 
Art.. 4. — Orl-ce semestru neplătit la termen, aduce 

de drept dobândă fără .punere în: întârdiere în pro-
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fitul Societăţei, după cursul dobândilor, pe piaţă fără 
a putea însă trece peste 10%/,. Tot ast-tel se va urma 

şi pentru cheltuelile de urmărire; făcute de Socie- 

tate pentru întreţinerea sai conservarea imobilului 

ipotecat pentru plata creanţelor sâle, şi acesta din 

diua în care vor fi fost plătite de Societate. -Ori-ce 

semestru. neplătit la scadenţă, mai dă drept Socie- 

tăţii a cere plata întregii datorii, după o lună de la 

punerea în întârdiere. 
„_ Art.5.—Creanţa Societăţii este stipulată indivisibile, 

- şi va:putea fi reclamată în totalitate de la fie-care din - 

moştenitorii subscrisului............ conform art. 1061 

Codul Civii, afară numai dacă Societatea nu va con- 

simţi tormal a recunâsce doui sai mai mulți debi- 

tori pe fie-care pentru partea sa de ereditate, polri. 

vit art. 10 din legea Creditului Funciar. 
Art. 6.— Conform art. 38 din legea Creditului Fun- 

ciar şi art. 88 din statute, subserisul......... am drep- 

tul a mă libera de datoria contractată prin anticipație 

plătind. parte sai întrâga sumă datorită în numerar 

sai ' scrisuri funciare: 

Dacă, însă, cursul scrisurilor fanciare. va. fi peste 

pari şi voiu voi a face plata prin anticipație după 

tragerile: la sorţi semestriale, în asemenea cas nu 

voiii putea face - acea plată de cât numai în scri- 

suri funciare. — Plăţile prin anticipație nu pot fi mai 

mici 'de cât a doua-decea parte din capitalul ce voiu 

datori şi trebue să fie sume, cari să rotunjescă. în 

sutimi datoria rămasă. Plăţile prin anticipaţiune, fiind 

"considerate ca efectuate în ultima di a semestrului, 

"sunt dator a plăti intreaga rală: a semestrului; în care 

voii face acea plată. 

Când voii plăti prin anticipație parte sau totă da- 

toria mea în scrisuri funciare, -Societatea le va primi 

al pari ori-care ar fi cursul.lor. 

Scrisurile funciare date Societăţii ca plată prin
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anticipație trebue. să pârte cupânele semestrelor 
cari urmeză plăţii In momentul când voiă face plata 
prin anticipaţiune, voii declara Societăţii, dacă se 
menţine anuitatea stipulată prin contractul condi: 
țional de imprumutare, micşorându-se numărul ani- 
lor, saii dacă se micşorează anuitatea în Propor-. 
țiune: cu capitalul r&mas a se amortisa, remâind 
insă acelaşi număr de ani fixat prin contractul de 
împrumutare 

Când voii plăti cel puţin a patra parte din da- 
torie voiii fi în drept'a cere ca cele-lalte trei pă- 
triwi ce mai remân să fie amortizate de la acâstă 
epocă într'un număr de ani egal cu acela care a 

"fost derminat la facerea împrumutului pentru stin- 
gerea datoriei întregi. | 

Art 7. — Subserisul............ declar:că mă supun 
Ja solidaritatea stipulată în legea şi Statutele Credi- 
tului Funciar pentru toţi membrii Societăţii, precum 
şi la tote cele-l'alte disposiţiuni ale aceloraşi Legi şi 
Statute, şi la Regulamentele ca se vor face pentru 
aplicarea lor. De asemenea recunosc că m6 voit 
supune la juriecata arbitrilor pentru . contestaţiunile 
date la judecata lor prin legea şi Statutele Creditu- 
lui Funciar respectând formalităţile prevă&dute în- 
tr-Ensa, pentru urmărirea de către Societate a plâţii 
creanței sâle. 
„Art. 8. — Pentru siguranţa şi :garanţia sumelor cu 

cari mă imprumut de la Societate, d'impreună cu 
dobânda, cheltuelele şi alte accesorii aci prevădute, 
Şi în fine pentru executarea tuturor obligaţiunilor 
resultând pentru subscrisul din presentul contract, 
afectez şi ipotecez in special moşia mea......... cu tâte 
trupurile şi denumirele ce va fi având cu tâte aca- 
retele şi imbunătăţirile aflate: pe dânsa siuate în' co- 
comuna ......... plasa ......... judeţul ......... şi înveci-
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nindu-se: la Nordcu... laEst cu... la Sudcu... laVest cu... 
Întinderea acestei proprietăţi, afară de pământurile. 

cedate locuitorilor foşti clăcaşi conform legei din: 
1864, este de......... (pogâne saii fălci). ” 

In ipotecă se coprind tâte acestea ” fără să reserv 

nimic pentru mine şi fără nici o escepţie pentru di- 

feritele imobile cari compun acestă proprietate, d'im- 
preună cu imobilele prin destinaţiune ce ţin de 

dânsa şi îmbunătățirile şi adaosele ce sar mai face. 
"Mi reserv numai exploatarea a...... (pogâne sau : 

fălci) pădure; acâstă facultate o voii perde însă de: 

drept fără să fie nececitate de vr'o somaţiune sau 

judecată, de indată ce voii fi deposedat sau expro- 

priat de către Societate pentru neindeplinirea vre- 

uneia din obligaţiunile luate prin presentul act). 

-Intrega pădure fiind coprinsă în ipotecă nu o voii 

putea vinde sau exploata de cât numai conformân- 

-du-mă regulelor prescrise de Legea, Statutele şi Re- 

- gulamentele Societăţii. e 

Art. 9.— Acâstă proprietate 'mi este venită cu titlu. 

de ......... după cum se constată. din......... 

Tâte titlurile proprietăţii depuse cu ocazia acestui 

imprumut vor rămânea la Societate pină la complecta 

stingere a împrumutului de faţă. 

Art. 10.— Declar, de asemenea, că mă voii folosi 

de acestă moşiă ipotecată ca un bun proprietor, voiă 

face t6te reparaţiunile necesare pentru conservarea 

şi întreţinerea imobilelor şi menţinerea lor în bună 

stare după natura lor. M& oblig a nu face nimic care 

să pâtă altera valoarea gagiului, şi nu voii putea 

stabili pe qisa proprietate nici un privilegii în folo- 

'sul arhitecţilor, întreprinzătorilor şi lucrătorilor în= 

sărcinaţi cu construcţiuni sai reparaţiuni, sub pe- 

depsă de resiliare a presentului contract, şi de exi- 

gibilitatea imediată a creanţei. Ori-ce contracte de 

1) In general societate, nu mal admite acestă reservă, 

| 40
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arenduire şi inchiriars le voii supune la acceptarea 
Societăţii, sub pedepsă, in cas d'a nu o face, d'a nu 
fi ţinute în semă potrivit: celor vise la alin. 3, art. 
58 din Legea Creditului Funciar. 

Art. 11. — Sunt dator a face Societăţei tote de- 
nunţările prevădute de art. 40, 41, 12, din Legea 
Greditului Funciar şi 89, 90 și 9 din statute, sub 
pedepsa prescrisă de aceste articole. 

Art. 12,— Declar că nu există pasive pe sub-des- 
crisa mea proprietate şi nu este supusă la nici o ac- 
țiune resolutoriă sau rescisoriă, esistă însă pe acest 
imobil următdrele sarcine ......... (se nolteză tte sar- 
cinele esistente cu. numele creditorilor şi numărul şi 
data inscripţiunilor). 

latra cât privesce prima creanlă ipotecară D......; 
a promis a renunţa la rangul săi ipotecar în fav6- 
rea Societăţii şi a consimţit ca 'poleca sa să vie după 
ipoteca Creditului funciar şi mă oblig a tace ca în- 
nainte de trecerea „cestui act in registrele Tribuna- 
lului de...... în persână sai prin procurator cu'pro- 
cură autentică şi specială să declare că ced6ză So 
cietăţii Creditului Funciar rangul şi că consimte la 
punere Secielăţii în primul rang iptecar pentru în: 
trega sea creanţă de lei......... cu care mă împrumut 
prin presentul act Şi cu tote drepturile 'şi privilegiile 
acordate Societăţii prin Legea şi Statutele Creditului 
funciar şi. prevădute prin acest act condiţional de im- 
prumut; că recun6sce Societăţii dreptul de a fi plă- 
tilă tot-d'a-una cu preferință inaintea d sâle de ite 
sumele ce voiii datora Societăţii în capete, dobândi 
şi alte cheltueli; să declare în fine că nu va ridica 
vre-o pretenţiune NICI va face vre-e oposiţiune la 
esecutarea drepturilor Societăţii conform legii şi Sta- 
tutelor Creditului funciar, chiar când moşia fiind ur- 
mărită şi vindută, intrâga d-sâle creânţă nu va fi pe 
deplin achitată după plata sumelor datorite Societăţii.
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"Mă oblig în fine ca la inscrierea în registrul Tri- 

bunalului de ......... să fac a se trece în întregul săit 

declaraţiunea făcută de d. ......... pe marginea regis- 
trului, unde este inscrisă ipoteca d-sele. | | 

M& oblig de asemenea a aduce Societăţii şi un 
certificat al Trib. de ........ „constatător de. îndepli- 
nirea acestor formabilităţi. IE Sa i 

lar pentru creanţa ipotecară a d-lui ......... indicată 
mai sus, ea se va plăti din acest imprumut. 

De aceea declar că suma de lei ......... in Scrisuri 
Funciare, cu care me împrumut de la Societate, este 
destinată la plata acelei datorii în capete şi dobândi. 
Prin urmare Societatea, conform art..28 din Legea 

Creditului Funciar şi 69 din Statute, va conserva în 

mânele sale t6te scrisurile funciare la cari am drept 
atât pentru plata creanţei de mai sus, cât şi pentru 

dobândi şi cheltuelele ce va ti silită să facă Socie- 
tatea. In cas de a nu fi suficiente acele scrisuri fun- 

"iare reţinute -pentru achitarea creanţei sus enun- 

ţată, mă oblig.ca la realisarea împrumutului să vârs 
în casa Socieţăţii banii necesari pentru complectarea 

sumei cu :'care are să se plătească sus diza creunță 
în capital şi dobândi până la diua achitării, d'im- 

preună cu cheltuelele ce ai a se face. Daca în ter- 
men de ......... dile de la realizarea acestui. împru- 

mut nu voii vinde însumi Serisurile funciare reţi- 
nute, atunci Societatea este autorizată chiar de acum 

ca, îndată după espirarea acelui termen, de drept şi 

fără nici o punere în întârdiere, să negocieze ea a- 

cele scrisuri. funciare reţinule, pe riscul şi pericolul 

mei, prin ori-ce midlâce ar găsi ; să incaseze banii 

ce va scâte din negociarea acelor serisuri funciare 

şi. să intrebuinţeze în urmă d'impreună cu sumele 
vărsate de mine la plata creanței de mai sus; iar 

de va resulta vre-un escedent, scăgendu-se dintr'in- 

sul cheltuelele făcute de dânsa cu ocasia acestei .ope-
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” Taţii, restul se va păstra în comptul mei fără nici 
o dobândă. - | ” 
Art..13. — Cu tâte termenele de plată stipulate 

mai sus, datoria ce am contractat va deveni exi- 
gibilă: o 

1. În lipsă de neplată în luna punerii în întârdiere 
pentru un semestru nerăspunus. 

2. In casurile prevădute la art. 1025 codul civil, 
art. 40, 41, 42 din legea Creditului Funciar şi 89, 
90, 91 din Statute. 

Art, 14. — Până când nu voii îndeplini condiţiu- 
nile stipulate în art. 42 al presentului contract, nu 
voii putea reclama realisarea împrumutului aci fixat. 

Art. 15. — Societatea îşi reservă dreptul d'a con- 
sidera acest contract ca. nul şi neavenit de o va. 
găsi de cuviinţă şi fără să fie trehuinţă de vre-o pu- 
nere în intârziere ; iar ei,- nici întrun cas şi sub. 
nici un motiv, nu am dreptul a cere anularea lui 
“când Societatea Creditului Funciar va persista în 

- menţinerea sa. In cas când Societatea usând de drep- 
tul ce 'şi reservă prin acest art » va cere anularea 
presentului contract, nu voiă putea cere nici-o des- 
"păgubire, şi nici a ridica vre-o pretenţiune. 

Art. 10. — Anularea presentului act va resulta din 
simpla declaraţiune făcută ae Societate la finele săi 
semnată de representantele ei şi prin acea declara- 
țiune se va cere şi ştergerea inscripţiunii luată în 
favârea Societăţii, dacă tâte cheltuelile făcute de 
densa se vor. fi achitat şi dacă ea nu .va preferi a 
reclama esecuţiunea acestui: contract. Nefăcându-se 
de către Societate nici o cerere de ştergere a inscrip- 

"ţiunii ipotecară a acestui act, ipoteca. esistă şi are 
efect din diua inscripţiunii presentului contract în 
registrul de inscripţiuni al Tribunalului, şi proprie- 
tatea descrisă mai sus rămâne ast-fel angagiată pe
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tot timpul pe cât este calculată „plata sumelor da- 
torite. 

Art. 17. — Acâstă ipotecă garanteză şi dobândile 
pină la achitarea integrală a creanţei, fără să mai 
fie trebuinţă a se lua o nouă inscripţiune la espira-. 
rea acelor trei ani prevăduţi la art. 1785 al „codului 
civil. De asemenea acâstă ipotecă n'are  trebuinţă a 
fi reînoită, căci după art. 87 din legea Creditului 
Funciar, prescripţiune nu curge contra ek. 

- Art. 18: — De şi inscripțiunea ipotecară ce seva | 
“iua în profitul societăţii asupra imobilului de mai 
sus va veni după creanţele ipotecare ale d-lui......... 
şi ale d-lui.......... fiind-că însă d......... “renunţă la 
rangul s&ă ipotecar în fav6rea Societăţii şi consimte 
a veni după ipoteca Creditului Funciar şi fiind-că 
suma de 1ei......... cu. care m& imprumut de la So-. 

cietate este destinată la plata creanţei d-lui... îndată 
ce acâstă creanţă se va achita şi inscripţiunea luată 
pentru garantarea ei se va şterge din registrele res- 

pective, acest act condiţional de împrumut va r&- 
mânea de drept înscris în primul rang ipotecar şi 
fără nică o concurenţă. 

Art 19. — Pentru esecutarea presentelor şi pentru 
judecata ori-căror contestaţiuni, de ori-ce natură ar 
fi, privitâre la' acest act, se face alegerea de domi- 
ciliă in Bucuresci,. unde este reşedinţa Primei 'So- 
cietăţi de Credit: Funciar Român. Acest domicilită va 

fi atribuit de juridicțiune 
Iar eu......... conform art. 30 din Legea Creditului 

Funciar şi art. 70 din statute, declar că fac alegere 
de domiciliii la moşia mea......... din judeţul........ . 
plasa........ . COMUNA, ses... 

! Bucuresci în... nene 

DIRECTORUL 

Primei Societăţi de Credit Funciar Român. din Bucuresci, * 

[Debitorul].
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Fonmuran XV 

Procuri cu puteri restrinse | - 

a) Procură pentru încheierea, autentificarea şi inscrie- 

- rea actului de imprumutare. 

Subsemnatul......... constituesc pe domnul....... .. 

mandatar general -şi special al meă căruia "i dan 
deplină putere ca pentru mine şi in numele mei, să 
câră şi să ia cu împrumutare de la Prima Societate 
de Credit Funciar Român din Bucuresci suma de 
lej......... în Scrisuri Funciare emisiunea 5 % pentru 
termenul şi în modul ce u-sea va găsi de cuviinţă, 
să declare pentru mine şi in numele mei că m& 
oblig a plăti capitalul şi anuităţile (dobândi, chel- 
tueli de administraţie .şi amorlisare) la epocele şi în 
„modul cari vor fi convenite de d-sea cu disa So- 
cietate.  . 

__ Pentru siguranţa 6secutării din parte-mi a condi- 

țiunilor acestui împrumut și a plăței sumei cu care 
me€ împrumut d'impreună cu dobânda, amortisare, 

cheltueli de administraţiune şi alte accesorii, să a- 

fecteze şi să ipoteceze. întrega proprietate a mea.. 
din comuna......... plasa......... judeţul.. a... 

Să facă tâte declaraţiunile de stare civilă şi altele 
câle 'se vor cere, se subscrie! actul condiţional de 

“împrumut +) 

') Dacă construcţiunile asigurate după proprietate intră şi ele 
"în 'evaluare seva adăoga următorele : «Să cedeze şi să se trans- 
porte Societăţi! până la concurenţa:sumer imprumutată în prin- 
«cipal, dobândi, amortisare, cheltuelt de administaţie şi alte ac- 
cesorii, îndemnitatea la care am drept in cas de sinistru pentru 

- construcţiunile asigurate după proprietatea ce se ipoteceză, să 
consimtă şi să acepte chiar ca asigurarea să fie fixată pe nu- 
mele acelei societăţi»,
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Să ceră învestirea cu autenticitatea legală a actului 

de împrumut, ce va încheia cu Societatea in numele 

mei şi pentru mine. 

Să câră inscripţiunea ipotecară asupra imobilului 

de. mai sus în registrele Trib. respectiv, să facă tfor- 
malităţile necesarii pentru punerea sus disei Socie- 
tăți în primul rang ipotecar. 

„ Domnul... cccic. are dreptul să alegă domiciliul, 
să facă în general tot ce va fi trebuinţă pentru în-. 

deplinirea presentului mandat cu facultatea de a de- 

lega totul saii parte din puterile ce "i dai ori-cărei 

"persone va alege. 

b) Procură din partea împrumutatului numai pentru 

luarea inscripţiunei ipotecare în faudrea Societăţei.. 

Subscerisul autorisez cu deplină -putere. pe d-nul . 

„seiaseasssse Ca Pentru Mine şi În numele mei să se 

presinte inaintea onor. Tribuna! al județului ......... 
şi împreună 'cu delegatul Primei Societăţi de Credit 

Punciar Român din Bucuresci să câră a se trece în 

“primul rang actul de ipotecă învestit cu autenticitatea 

legală de către Tribunalul Ilfov,. secţia de notariat, la : 

aaa ssesee Sub NO... al actelor autentice, volumul...... | 
şi prin care mă împrumut de la disa Societate cu 

“suma 'de lei......... ipotecând pentru garantarea aces- 

tui imprumut moşia mea......cceeee din judeţul ....... i. 
plasa......... COMUNA... i 

"Domnul... ks... are dreptul a face alegere de do- 

miciliă la sus- s-disa moşie, a subscrie în registru, a: 

“face ori-ce declaraţiuni i sar cere, şi cu un cuvânt 

a îndeplini tote formalităţile :necesarii pentru pune- 

rea. Societăţii Creditului Funciar in primul rang ipo- 
tecar şi pentru esecntarea presentului mandat. 

cc) Procură numat pentru realisarea, amui împrumut. 

Subscrisul autorisez cu "deplină putere pe d....... 

ca pentru mine şi în numele meu să încheie şi să
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subscrie actul de realisare al imprumutului de lei 
 NOhce eee ce am făcut la Prima Societate de Credit 
„Funciar Român din Bucuresci cu ipotecă moșia mea 

ones aaeee din judeţul......... plasa....:.... comuna. ......see 
prin actul înscris la tribunalul......... în......sub No. 

- asess+ Să facă şi să reinoiască în actul de realisare ori-ce 
declaraţiuni şi stipulaţiuni ce s'ar cere, să primâscă - 
pentru mine şi în numele mei scrisurile funciare ce 

„mi se cuvin, după ce se va fi reţinut avansul de 2 
la sută la care Societatea are drept. 
-Să negocieze scrisurile funciare provenite din im. 

prumut şi reţinute de Societate pentru plata credito- 
rilor ipotecari în condiţiunile şi pe.cursul ce d-nul 
aossasasss. Va găsi de cuviință, şi dacă în termenul 
fixat de d-sa cu Societatea pentru negociarea scrisu- 
rilor funciare, ele n'aii fost negociate, să autoriseze 
pe Societate prin actul de realisare, ca îndată după 
expirarea acelui termen, de drept şi fără punere în 
întârdiere să negocieze ea acele scrisuri funciare pe 
riscul şi pericolul mei prin ori-ce. mijlâce va găsi, 
să incaseze banii ce va scâte şi să'i intrebuinţeze în 
urmă pentru plata creditorilor ipotecari şi acoperirea 
cheltuelilor făcute de Societate cu ocasia acestei ope- 
raţii, să răspundă pentru mine şi în numele mei 
plăţile în numerar ce se cuvin Societăţei după lege, 
statute şi regulamente; .să subscrie pentru mine şi 
in numele mei ori ce chitanţă şi declaraţiune de des- 
c-rcare ce sar cere; să ceră împreună cu creditorii 
mei ipotecari ridicarea ipotecelor deja înscrise în fa- 
vârea lor asupra moşiei mele; să consimţă în ori-ce 
formă la orl-ce cesiuni de rang s'ar face de credito- 
rii mei ipotecari în fav6rea Societăţei. 

Să depue la Societate documentele proprietăţei, să 

primâscă pentru mine chitanţa avansului de 2 la sută, 
reţinut de Societate, precum şi ori-ce alte „Chitanţe 
ce s'ar libera pe: numele 'mei.



In fine, domnul...........: are dreptul să incheie şi 

să subsemne ori-ce acte adiţionale, să al6gă domici- 

liul, să facă în general tot ce va fi de trebuinţă pentru 

efectuarea sus-disului împrumut pentru mine şi în 

numele mei, şi să mă represinte înaintea ori-cărui 

Tribunal pentru îndeplinirea formelor cerute de că- 

tre Prima Societate de Credit Funciar Român din 

Bucuresci, să delege totul saii parte din puterile ce'i 

confer prin presentul mandat la altă persână pe care 

0 va desemna domnia sa. 

| - FORMULAR XVI 

Petiţiune pentru luarea inscripţiunei 

Domnule Preşedinte, 

Avem ondre a depune pe lângă acâsta alăturatul 

act de împrumut învestit cu autenticitatea legală de 

către Tribunalul Ilfov, secţia de Notariat la .... sub 

No..... al actelor autentice vol .... şi prin care sub- 

scrisul...... „sas. iaă cu împrumut cu ipotecă moşia 

'mea....... din acest district, suma de lei noui......... 

pe termenul şi condiţiunile prevă&gute în sus-disul 

act -de la Prima Societate de Credit Funciar Român 

din Bucuresci, represintată pentru luarea inscripţiunei 

de către subscrisul............ , delegat de Consiliul de 

Administraţie -al sus-disei Societăţi prin procesul- 

verbal cu No..... din..cocck.. , reprodus în extract, le- 

„galizat la...... sub No...... . 

V6 rugăm dar, să bine-voiţia ordona inscripţiunea 

“lui ipotecară în primul rang, asupra sus-disei moşii 

în registrul respectiv al Tribunalului, conform legei. 

Tot-d'o-dată vă rugăm să bine-voiţi a delega pe 

- 4.:suplininte: ca asistat de d. grefier să cerceteze 

atât în registrele de inscripţiuni cât şi cele de tran- : 

'scripţiuni şi urmăriri sarcinele disului imobil şi acesta 

de la anul...... până la di pe numele următâre ......
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"Primiţi, Domnule Preşedinte, încredințarea osebitei 
n6stre consideraţiuni. - a 

Ă (Semnăturile) 
D-sele a 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ....... Îneeeaneaeeeaae i 

FoamuLan XVII | 
"Ordonanţă de inscripţiune îără sarcini. 

Anul...... Luna.......:. No...... „ e 
Astăzi la...... „ anul...... » înaintea n6stră Preşedintele 

Tribunalului jude'ului....... „ s'a presentat în persână 
d-l advocat...... din. partea Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român din Bucureşti, autorisat de Consiliul 
de administraţiune al acestei Societâţi prin procesul 
verbal din diua de...... sub No......, şi iarăşi în per- 
sonă d-l......... „ Şi ambii prin petițiunea înregistrată 
la No...;.., ai cerut să ordonăm inscripţiunea ipo- 
tecară în primul rang asupra moşiei... .. » proprie- 
tatea d-lui.......:., situată în comuna...... „ plasa......, 
acest judeţ, pentru asigurarea - sumei de...... lei noi 
cu care d[........ „ se împrumută de la qisa Societate 
pe termen de...... ani, cu condiţiunile şi anuităţile 
prevădute de'actul de împrumut, . . 

| NE Noi, | 

“Vedând actul constitutiv. al „ipotecei. - investii cu 
autenticitatea cerută de lege. de. către Tribunalul 
Ilfov, secţia de Notariat la...... “sub No...... al jurna-. 
lului şi No...... al condicei volumul...... , 

Vedend că din relaţiunea dată de d-nul membru su- 
plininte delegat de noi pentru căutarea registrelor, de 
inscripţiuui, transcripțiuni şi urmăriri; conform art. 

“1796 din procedura civilă resultă, că cercetând registrele 
asistat de grefier de .la...... până 1a....... pe numele 
ma aaneeaeiv Va QăSIL nici .o sarcină asupra imobilului 
„ce..se ipoteceză. .. .. .. Sa . a
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" Vegenăd că d-l...... , pentru a constata pacinica sa 
posesiune asupra imobilului de mai sus, a presintat 

conform art. 98 din Statutele Creditului Funciar un 
certificat semnat de d-nii...... şi legalisat la......... 
de...... sub No...... „ iar ca titluri de. proprietate a 

Vădend că taxa timbrului şi a inregistrărei-sa' plătit 

conform legii în sumă de lei noui ............ după 

cum acâsta se constată din visa Casierului - general 

ge Ilfov pusă chiar pe act. | 
- Vădend că debitorele şi-a ales domiciliul conform 
art. 30 din Legea Creditului Funciar la moşia sa 
Comuna ........:. plasa.. ...... acest judeţ. 
“Având în vedere şi disposiţiile art 1781 şi 1782 

din legea civilă. 

Ordonăm. : 

Inscripţiunea presintelui act în registrul respectiv 

în primul rang. 

Asăstă ordonanţă se va trece pe actul ipotecar Şi 

“în registru contorm art. 135 şi Di din procedura 

civilă, : 

(55) Preşedinte, ae 

- Grefa Tribunalului Judeţului nana _ 

Subsemnatul Grefier.al Tribunalului judeţului....... 

atest. că :. conform ordonanţei d-lui Preşedinte cu 

„NO.aceeoce de aqi, acest act de ipotecă s'a înscris în 

registrul de ipoteci, al acestui Tribunal astă la... 

„anul......... Sub No aan... s.a VOL... pag......
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Fo RMULAR XVIII 

Ordonanţa 'de inscripţiune cu sarcini 
Anul...... Luna...... No... Aa 

Astă qi la...... anul...... inaintea n6stră, Preşedin- tele Tribunalului judeţului....., "s'a presentat în per- s6nă d ]......... “avocat al Primei societăţi de Credit Funciar Român din „Bucuresci, autorisat de Consi- liul de Administraţiune al acelei societăţi prin pro- cesul-verbal No...... din...... 18...... Şi iarăşi în per- sână d-l...... şi ambii prin petiţiunea înregistrată la No...... din...... 18... au cerut să ordonăm inscrip- “iunea ipotecară asupra moşiei......... situată în co.- muna...... plasa...... judeţul...... proprietatea d-lui..... pentru asigurarea sumei de lej...... cu. care d-sa se împrumută de la Societate pe termen de...... ani, cu . condiţiunile prevădute în actul de imprumut. 

Noi, 

Vedend că actul constitutiv al ipotecei este inves- tit cu autenticitatea legală de către Trib. Ilfov, sec- țiunea de Notariat la...... 18...... sub No...... al ac- telor autentice, vol....... 
„V&gend că din relaţiunea dată de d-l „Suplininte delegat de not pentru căutarea registrelor de inserip- țiuni,. transcripţiuni şi urmăriri, conform. art. 796 Pr. Civ. resultă că, cercetând registrele, asistat de d-l gre- „fier de 1a...... până 1a...... pe numele...... n'a găsit pe imobilul ce se ipotecâză nici o altă sarcină de cât 

cele menţionate în art. 42 a] contractului de împru- 
mut şi anume: 
1) Sub No...... din...... ipoteca de 1ej.....; consti- tuită în favârea d-luy...... 
2) Sub No...... din...... ipoteca de lel...... consti- tuită în favârea d luy......
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Vădend că prin menţionatul art 12 se prevede că 
împrumutul ce se contracteză, acum este destinat la 
plata acestor...... datorii ipotecare. 3 

Considerând că, îndată ce aceste datorii vor fi 
plătite şi ipotecele desfiinţate, Prima Societate de 

Credit Funciar Român din Bucuresci, trece de drept . 
şi fără concurenţă din partea nimănui: cu creanța 
sa de [...... în primul rang ipotecar. : 
Vădend că d-l...... pentru a constata: pacinica sa 

- posesiune asupra imobilului descris mai sus, a pre- 
sentat conform art. 98 din Statutele Creăitului Fun- 
ciar un certificat semnat de domnii......... legalisat 
de...... la...... sub No...... iar ca titluri de proprie- 

„tate a produs următbrele acte şi anume: 

Văgând că, taxa timbrului şi a înregistrării s'a plă- 
tit la Casieria generală de Ilfov, după cum resultă 
din visa pusă pe actul de împrumut.. | 

Vădând că, debitorele şi-a ales domiciliul conform 
art. 30 din legea Credituluj, la moşia sa......... din 
comuna... ..... plasa...... judeţul...... 

Avend în vedere şi disposiţiunile : art. 1781 şi 1780 
în legea civilă. 

"Ordonăm : 

Inscripţiunea presentului act în 'registrul de ipo- 
teci -şi această inscripţiune ipotecară va rămâne de 
drept în primul rang de îndată ce se vor achita cre- - 
anţele ipotecare prevăqute mai. sus. 

Acestă ordonanţă se va trece pe actul-ipotecar şi 
în registru, conform art. 1% şi 7927 din procedura 
civilă. . 

PREŞEDINTE, 

Grefa Ti pibunaluluă. maaaaa 

Subscrisul Grefier al Tribunalului judeţului......... 
atest că conform ordonanţei d-lui Preşedinte cu
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NO......... de adi acest act sa inscris in registrul de 
ipoteci al acestui Tribunal astăd........: anul...... sub 
No...... Vol...... : 

Grefier, 
„Dosarul NO ooooeaeeee 

FORMULAR ALX 
Cererea de inscripţiune a actului de cesiune 

de rang. 

Domnule. Preşedinte, 

Subserisul ....... „. Şi subscrisul ......... delegat de 
cosiliul de administraţie al Primei Societăţi de Cre- 
dit Funciar Român din Bucuresci prin procesul ver- 

bal cu No.....:... Ain... reprodus în-estract lega- 

lizat la No..... so QIN. avem onoare a vă ruga 

să bine-voiţi a ordona inscripţiunea nlăturatului act 

învestit cu autenticitatea legală de către Tribunalul 
ae aacee prin procesul verbal cu No......... din... 
vol...... ... Şi prin care subserisul......... cedez rangul 

ipotecei. mele de lei......... inscrisă sub No......... 
din... . asupra: Moşie]......-din acest.judeţ...... în 
favoarea ipotecei de lei ........ constituită de d......... 

tot asupra disei moşii Primei societăţi. de Credit 

Funciar Român din Bucureşti - 
Vă mai rugăm ca menţiune despre această cesiune 

de rang să se facă pe marginea registrului din anul 

cnanaeee în faţa actului de ipotecă trecut sub No....... 
şi al cărui rang se cedeză. 

Vă mai rugăm, în fine, să bine-voiţi a delega pe 
d. suplininte ca asistat de d..Grefier să cerceteze 

dacă asupra ipotecei al cărui rang se cedează esistă 

sau nu vre-o împrejurare popritore de când ea sa 

înscris şi până la qi. 
bzimiţi, d-le Preşedinte, încredirițarea osebitei n6s- 

tre considerațiuni.. 

D-lui a. (Semnăturele) 

Preşedinte „al Tribunalului
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Fonmuan XX 

Ordonanţa de inscriptiunea declaraţiunei de 
cesiune de rang. 

PROCES-VERBA L 

Anul...... . luna... diua...... 
"AQI, înaintea noastră Preşed ntele Tribunalu'ui ju- 

dețului .. ...sa presental în persână d. . 
"şi iarăşi în persână dc .. delegat de Con- 

siliul de Administraţie al Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român din Bucuresci, prin p ocesulverbal 

cu No ....din..... . . :reprodus în extract 
. legalizat sub No „din... . şi ambii prin peti- 

ţiunea înregistrată la No. . . . ai cerutsă ordonăm 
inscripţiunea actului prin care d. . . . cedează ran- 

gul ipotecei sale luată sub No . . din .. pentru 
asigurarea sumei de lei. . .-asupra moşiei d. lui 

numită. . . . din judeţul... . în tavoarea ipotecii 

constituită de d. :... tot asupra disei moşii, Pri- 

mei Societăţi de Credit. Funciar Român din Bucu- 
-resci şi aii cerut, în acelaş limp să se facă menţiune 
"despre acesta şi in registrul unde se află acâstă ipo- 
tecă al cărui rang se cedează. 

-Noi, | e 

Vădend actul de cesiune, rang învestit cu autenti- 
citatea legală de către Tribunalul... ..., sub No....... 

din. cca... 
V&dend că din relaţiunea dată de d-l suplininte, 

delegat de noi pentru a cerceta dacă asupra ipotecei 
luată sub NO...... din......... în favorea d-lui......... 

există vre-o “aptejoraie Dopritoara. resultă că exa- 

minând registrele de ipoteci asistat de d. grefier de 
la...... până la...... pe numele...... ma găsit nici o 

imprejurare popritore. e
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Având în vedere că, ipoteca se p6te strămuta 
dintr'un rang în altul prin cesiunea rangului făcută 
de către un creditor ipotecar în favârea.. altui cre- ditor ipotecar. o | ă 
Având în vedere că, pentru o asemenea cesiune 

"de rang, să aibă efect faţă cu terţiele persâne, tre- 
bua ca să fie trecută in registru şi menţiune despre 
acestă cesiune să se facă pe marginea actului ipo- 
tecar al cărui rang se cedâză.: | | 
__Avend în vedere că nu este trebuinţă a se percepe 
Nici o taxă de inregistrare, de 6re-ce prin declara- 
țiunea de cesiune de rang nu se face inscripţiunea 
unui act ipotecar noii ci numai mutarea rangului 
unei ipoteci vechi şi legea nicăeri nu. dispune per- 
ceperea a două taxe de înregistrare pentru aceeaşi val6re. 

Avend în vedere art. 795 şi 795 Pr. C., 

Ordonăm : - | 
- Inscripţiunea in registrul de ipoteci a presentului 
act 'de cesiune de rang. | 

Acestă ordonanţă. se va trece pe actul de cesiune 
şi în registru şi menţiune despre acâsta se va face: 
pe marginea registrului unde este trecut actul de 

„ipotecă al cărui rang se cedeză. Ie 

Preşedinte, 

- Grefa Tribunalului judeţului aaa 
Subscrisul grefier al Tribunalului judeţului . ... > 

atest că conform ordonanţei d-lui Preşedinte No. . . 
de astădi, acest act s'a trecut în registrul de inscrip- 
țiune astădi la... „+ Sub No.... din.'.... şi men- 
țiune despre acâsta s'a făcut tot adi in marginea re- 
gistrului unde e inscris actul la No. ... din. ..... 

(ss) Grefier,
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FORMULAR XXI 

Ordonanţă de inscripţiune ipotecară cu cesiune 
. de rang 

“Anul... Luna....... „No... 
Astăqi...... anul.... înaintea. nâstră Preşe- 

dintele 'Tribunalului judeţului. . a... Sa presintat - 
in persână d-l. . din partea Primei Societăţi. 

de Credit Funciar Român din Bucuresci, delegat de 
Consiliul de Administraţiune al acestei Societăţi, prin, 
procesul-verbal din ....... NO..... - reprodus în, 
estract legalisat la...... sub No...., şi iarăşi în. 
personă dl ......, şi ambii prin petiţiunea înre- 
gisirată. la No... din......... au cerut să ordo- 
năm inscripţiunea ipotecară asupra moşiei d-lui. . 
numită. ..... situată în-comuna. «plasa..... 
judeţul. ..... pentru asigurarea sumei de lei noui 

asia 3 CU Care di. ...... se împrumută. de la 

gisa Societate pe termen de..... ani,cu condiţiunile, 

e Noi, | 

- Vedend actul constitutiv al ipotecei investit cu.au-. 
tencitatea legală de către “Tribunalul Ilfov, secția de. 
notariat la...... sub No....... al jurnalului Şi. NO....... 
al condicei volumul......; - | 

Văgdenă că din relaţiunea . dată de. d. Membru. su- 
plininte: ion. delegat de noi pentru căutarea registrelor 
de inscripţiuni, transcripţiuni şi urmăriri, conform art. * 

726 din Procedura Civilă, resultă că cercetând acele 
registre, asistat de Grefier şi acesta de 1a......... “până 

la...... „.. pe. numele de......... a“găsit asupra sus di- 
sului imobil următârele sarcini: | 

1) Sub No......: din......... ipotecă. de lej...... con- 
stituită în favorea d-lui............ 

| si
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2) Sub No....... din....,.... ipotecă de lei...... con- 
stituită în favâree d-lui... 

„ AvEnd în vedere, însă, că pentru acestă din urmă 
creanţă ipotecară în sumă de lei noui...... a d-lui 
see soeeasese Se Stipuleză în actul de imprumutare că ea 
are să: se achite din,suma luată cu împrumat de la 
disa Societate de către G-l;..5-oe-e... iar în cât privesce 
ipoteca de lei...... constituită în favârea d-lui......... 
Şi înscrisă la......... sub No...... ea rămâne în al 
doilea rang după inscripţiunea ipotecară luată în fa- 
vârea Societăţei de Credit: Fanciar Român din Bu- 
curesci şi acesta conform declaraţiunei de' cesiune 
de rang făcută de d-l „aaa. „+ în favoarea 
disei Societăţi, declaraţiune investită cu auten- 
ticitatea legală. de Tribunalul......... la... sub No. 
«+ al jurnalului şi No...... al condicei volumul...... 
şi care s'a trecut în. registrul de inscripţiuni sub No. 
onsese CiNecuuseea. făcându-se menţiune. despre acâsta 
pe marginea actului ipotecar al d-lui......... că ast-fel 
după ce se va achita creanţa d-lui............ în sumă 
de lei...... şi se va desfiinţa ipoteca pentru garanta- 
rea ei, Societatea rămâne de drept în. primul rang 
ipotecar pentru suma de lei noi......... dobândi, chel- 
tueli şi alte accesorii, cu tâte drepturile şi privile- 
giile acordate ei prin legea: Şi statutele Creditului 
Funciar şi stipulate prin actul de împrumut. 

Vădend că d-]............ pentru a constata pacinica 
sa posesiune asupra imobilului descris mai sus, a 
presintat conform art. 98 din Statutele „.Creditului 
"Funciar un certificat semnat de d-nii. ..cc.... Şi le-. galisat de...... la No....... din... iar ca titluri de 
proprietate a produs:..,....... N 

- V&dend că taxa de: inregistrare s'a plătit conform 
legii în sumă de lei noi... .. după cum acesta se con- 
Stată din visa d-lui Casier general de Ilfov pusă chiar 
pe act.
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Vă&dend că debitorele, conform art. 30 din legea 
Creditului Funciar "şi-a ales domiciliul la moşia sa 
aeoeaosea din comuna......... plasa......... acest judeţ. 
Avend in vedere şi disposiţianile art. 1781 şi 1782 

din Codul civil. 

. Ordonăm, 

 Toscripțiunea presentului act in registral respectiv 
şi- acestă inscripţiune ipotecară va r&mânea de drept 
in primul rang de îndată ce se va. achita creanţa 
ipotecară de lei noui....., constituită in favârea d-lui 
dannseanaase şi inscrisă la......... sub No....... conform 
actului de imprumut şi în basa actului de cesiune 
de rang făcut în favârea Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român. din Bucuresci .de către d.l......:...... 
a cărui ipotecă de lei noui...... “înscrisă ]a......... No: 
s«+ «+ Temâne de acum chiar în al douilea rang după 
inscripţiunea ipotecară luată în fav6rea Societaţei. 

Acestă” ordonanţă aşternându-se pe actul de ipo- 
tecă, se va trece şi in registrul de ipoteci, conform 
art. 795 Şi, 726 din Procedura Civilă. 

. (55) Preşedinte, 

„Grefa Tribunal judeţul ui. 

Sub-serisul Grefier al Tribunalulut jadeţulur.. an... . 
atest că conform ordonanţei d lui Preşedinte cu No. 
ao... de adi...... acest act s'a inscris in registrul. de 

sub No-u.... Vol....., - 

(ss) Grefier,
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Fonmuan XXII 

Declaraţiunea. arendaşului. 

Subscrisul arendaş al moşiei...... situată în co- 
muna...... plasa.. ... judeţul...... în victutea contrac- 
tul de'arendare legalisat de Tribunalul ..... la...... 
sub 'No...... şi încheiat cu d-nul...... - proprietarul 
Sus-disei moşii, pe termen de...... ani cu incepere 
de la...... care expiră 1a......- şi cu o arendă anuală 
de lei noui...... r&spunsă în monedă de...... în două câştiuri semestriale ]a...... şi Ja....:. ale fie-cărul an, 
declar prin acesta că nu am. răspuns arenda disei 
proprietăţi de cât numai până la...... . 

Moşia...... fiind ipotecată de d-]......: către Socie- 
tatea, Creditului Funciar pentru suma de lei nuoi...... 
pe viitor mă oblig a vărsa din arendă în Bucuresci 
la Casa disei Societăţi. şi la epocele . sus menţionate Suma necesară pentru plata ratelor. semestriale in 
sumă de lei nuoi...... fie-care, şi numar. escedentul il voiu număra în mâinile d-lui proprietar. 

In cas când nu-mi voiă indeplini acest angajament, 
Societatea Creditului Funciar va putea usa în “contra 
mea intocmai ca şi in contra d-lui proprietar de 
tote drepturile şi privilegiile ce'i sunt acordate prin 
Legea, Statutele şi Regulamentele Creditului Funciar Şi va avea dreptul a lua în posesiune moşia sai a 
o arenda altei pers6ne fără ca eu să pot avea vr'o pretenţiune sai ridica vr'o oposiţiune la exercitarea privilegielor Societăţei. 
„Formularul acesta a -fost modificat. Dăm aci noua redac- țiune : ”. 

DECLARAŢIUNE ie Sub-scrisul,..... arendaşul,,,,., moşi...... din... ju= deţul,..... „ în virtutea contractului de arendare autentificat de Tribunalul... sub No..... din.... încheiat cu domnul...... proprietarul sus disei moşii, pe termen de.... ant cu începere
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de la...... până la...... şi cu arendă anuală de ler...... răs- punsă în....- câştiuri la...... ale fie-cărul an, declar prin acesta 
că pomana ne me nn ne nenea eee e eee ana ne de eaeeeeeee au aa aaa 

| Moşi.....;. fiind ipotecat.. la Prima Societate de Credit | Funciar Român din Bucuresci pentru... aia prin derogaţiune de la clauzele şi condiţiunile sus gisului con- 
tract m& recunosc de drept debitor către Prima Societate de | 
Credit Funciar Român din Bucuresci şi mă oblig a vărsa în casa 
Societăţei la sediul sii în Bucuresei următârele sume: | 

Pentru ori-ce sumă ner&spunsă la termen vor plăti de. drept 
fără somaţie saii judecată procente de întârziere de 10 9% pe an 
precum şi ori-ce alte cheltuelt se vor face de Societate cu se- 
questrarea, urmărirea averei, paza şi vindarea et. 

Prima Societate de Credit Funciar Român din Bucuresci va 
putea chiar înainte de exigibilitatea termenelor de plată speci- 
ficate'mal sus, înfiinţa ori-când va găsi cu cale, sequestru asi- 
gurător asupra averei după moşie, fără de nicio altă formalitate 
juridică, ci pur şi simplu în puterea acestui act,. A îi 

„Mal declar că nu vot putea nici ceda sus zisuluf „contract, de 
arendare, fie în parte, fie în total, nicr sub, arenda sus .disa 
moşie, fără consimţimântul expres şi inscris al Primel Societăţi 

"de Credit Funciar Român din' Bucureser. 
„De asemenea mă oblig către Societate de a nu rezilia ie co- 

mun acord cu proprietarul mai sus citatul eontract de arendare 
şi în caz de cerere din partea pruprietarului de reziliarea acelui . 
contract prin justiţie, vot fi dator a chema în cauză şi pe Prima 
Societate de Credit Funciar Român din Bucuresci pentru'câ: să-şi 
"apere drepturile sale, sub pedeapsă în cas de a nu face acâsta, 
că acele rezilieri să nu fie opozabile Creditulut - de drept . fără 
somaţie sau judecată şi cii să rămân tot responsabil către, dânsa 
până la termenul fixat în menţiunatul contract de arendare, 

". În caz când nu vol fi'următor cu plata la termenele specifi- 
cate mai sus, s'aă nu vol indeplini obligaţiunile luate prin pre- 
zenta, Prima Societate de Credit Funciar Român din Bucurescl, 
pe lângă privilegiile şi drepturile ce'T sunt conferite prin legea 
şi statutele Creditului Funciar care se vor putea esecuta şi în 
contra mea cu formalităţile prevedute de disa lege şi statutele 
ei, va mai :putea fără somăţie, punerea în intârdiere sai jude- 
cată, a cere depărtarea mea din moşie, sequestra, urmări şi vinde 
averea mea de pe moşie sai ori ce altă avere a mea personală 
uri unde star găsi, pentru despăgubirea, sa, numar în puterea 
acestul act autentificat şi declarat executoriii chiar de pe acuni
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şi care va putea fi învestit ori-când cu formula esecutorie, uu- 
mai după o simplă cerere din partea Societăţei. 

Declar că'mi aleg domiciliul la moşia... “comuna 
judeţul...... - 

Pentru ori-ce deferinde ce vor naşte din executarea contrac= 
tului sai presenta, declaraţiune declar competinte instanţele ju- 
decătoreşti de ori-ce grad din Bucurescr*). ” 

FoRMULAR XXII 

Declaraţia Creditorului urmăritor care trebue 
plătit din împrumut. 

- DECLARAŢIE 
Sub-scrisul. . . . în virtutea... -*) am urmărit 

moşia din judeţul. ...a d-lui... . pentrn despă- 
fubirea mea de suma de lei. .... care cu dobânda 
de... .. 9%, calculată de la.... până la. ...% se 
urcă la suma de... . şi vindarea acelei moşii s'a 
şi ordonat de Trib;... fiişându-se pentru diua 
de. ... D-l.... însă, contractând cu prima So- 
cietate de Credit Funciar Român din Bucuresci un 
împrumut de lei. ... cu ipotecă disa sa moşie, 
voesce din acel. împrumut să-mi plătescă intrega 
mea datorie ; de aceea, declar că dacă 'din acel îm- 
prumut disa Societate va reţine Şi-mi va plăti suma. 
de lel. . . care represintă citata mea creanţă în ca- 
pital şi dobendi calculate pină în Qiua de.... m& 
oblig a cere, conform legii, la Tribunalul. . ... dim- 

1) Acestă declaraţie: trebuie autentificată de Tribunal. 
:) Să se desenineze titlul în putereu căruia Crevitorul a ur- mărit moşia. | | 3) Dobânda să se calculeze pină la ziua când se creda că se va realisa împrumutul acordat debitorului de Societate.
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preună cu debitorul mei. . . .:închiderea dosarului 
urmărirei disei moșii şi . scâterea ei -din vingare cu. 
desăvârşire şi fără nici o reservă. Mă oblig de ase- 
menea, a depune la Societate creanţa mea în origi- 
nal şi Iri copie legalisată jurnalul Tribunalului... . 
de . închiderea dosarului urmăririi, în care să se 
constate că nu a mai fost alţi creditori intervenienţi 
la vindare. 

Pentru constatarea cărora. am dat acâstă declaraţie 
- Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bu- 
curesci ca să potă proceda la realisarea împrumu- 
tului acordat de dânsa d-lui... . cu ipotecă.men- 
ționata sa moşie î).. 

Fo RMULAR XXIV, 

Declaratia Creditorului ipotecar care trebue 
plătit din împrumut 

| “DECLARAŢIE? 
Subserisul...... în virtutea actului ipotecar înscris. 

la Trib....... sub No...... din.....: asupra moşiei...... , 
din judeţul...... a d-lui......: am a lua de la acest. 
din urmă lel...... "cari cu dobânda calculată până 

]a......3) se urcă la suma de lei...... d-l...... contrac- 
tâna:cu Prima Societate de Credit Funciar Român 

din Bucuresci, un împrumut de lei...... cu ipotecă 
disa sa moşie, voesce din acel imprumut -să-miplă-. 

tescă întrega mea datorie ; -de aceea, declar că, dacă : 

din acel împrumut disa Societate va reţine şi-mi va 
plăti suma de lei...... care represintă -citata mea 
creanţă ipotecară în capete şi dobindi calculate până 

la diua de..:, mă oblig a cere cu formalităţile pres- 

1) Acestă declaraţie trebue autentificată de Tribunal, 
:2) Acestă declaraţie trebue autentificată de Tribunal. 

3) Dobânda să se calculeze” până, la: diua când se crede că se 

va realisa, împrumutul acordat debitorului de. Societate.
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crise de lege la Trib....... d'impreună cu debitorul 
"mei ştergerea cu desăvirzire Şi fără nici o reservă 
a gisei mele ipoteci şi- a remite Societăţii. atât actul 
meu ipotecar în original anulat de Trib ...... cât şi 
copie legalisată 'de pe jurnalul Tribunalului de ra- 
diarea ipotecei şi certificatul grefei aceluiaşi Trib., 
că ipoteca s'a şters din registre. 

Pentru constatarea cărora am dat acestă declaraţie 
Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Ba- 
curesci ca să pâtă procede. la realisarea imprumu- : tului acordat de densa d lul......... cu ipotecă men- 
ționata sa moşie. 

“FonmuLaR XXV. 

Act adiţional 

latre subscrişii...... directorul Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bucuresci, autorisat de Consiliul de Administraţie prin procesul-verbal din diua de... No. ... deo parte şi...... de altă parte ; S'a stipulat ceea ce urmeză; - o “Ie Eă.... prin actul condiţional de imprumut ce am încheiat cu Prima Societate de Credit Funciar Român din Bucuresci, pentru suma de lei.... şi cu ipot-că moşia mea.... din comuna.... plasa ... ju- deţul.... care act s'a investit cu autenticitatea legală de către Trib. Ilfov secţia notariat sub No ... al ac- telor autentice vol....... din diua de...... anul...... şi apoi s'a înscris in registrul Tribunalulului....... sub No..-.«-. din diua de.... anul..... am convenit li art. 2 ca termenul de.... ani al imprumutului mei să începă de la.... de când mi se calculeză şi plata umortizării. Neputându-se însă realisa imprumutul în timpul după care se fixase începutul anuităţii, acea dispositiune de la art.2 din sus-disul act trebue modificată. Declar,
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dar, că acum, în comun aco'd cu Societatea, am statuat 
că anuitatea împrumutului mei în loc să incepă la 1.. 
18... cum se fixase la art. 2 nu va curge. de cât de 
la 1... 18... şi tot de la acâstă din urmă epocă se 
vor număra cei... ani aj imprumutului contractat cu 
disa Societate prin mai sus menţionatul act de îm- 
prumut Acest din urmă act. însă, nu se modifică de 
cât numai în acest singur punct al inceperei 'anui- 
tăţii 'rămâiud neschimbate şi neatinse tote cele-t'âlte 
articole şi condițiuni conţinute într'insul. Mă oblig 
a face ca presentul act, care face parte integrantă 
din actul condiţional menţionat mai sus, să fie îu- 
scris în registrul tribunalului: de... ca anex la actul 
ipotecar înscris sub No... din.. . Şi pea cărul mar- 
gine se va face menţiune de acâstă unică modificare 
adusă la dânsul. 

II. Ed... directorul Prinăei Societăţi de Credit Fun- 
ciar Român din Bucuresci, recunosc că Societatea 
accept: acestă modificare adusă la actul de împru- 
mut încheiat cu d.... . Şi care s'a înscris la Trib.. 
sub No... din...... doranul. saasese. NU pOte însă pre- 
tinde realisarea imprumutului contractat prin acel 
act de cât numai dacă, din Qiua inscrierii lui nu se 
va găsi luată vre- o altă inscripţiune până în mc- 

meitul când: are a se inscri presentul act în condi- 
ţiunile declarate de d......... prin articolul precedent. 

Mai declăr că acceptându- -se acestă modificaţiune 
adusă articolului 2 din actul condiţional. mai sus 
citat, sa înțeles a se lăsa neâtinse toate cele-! alte 
părți şi. disposiţiuni ale lui cari sunt şi rămân ne- 
schimbate în spiritul şi litera lor.
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FORMULAR XXXVI 

Petiţia pentru inscripțiunea actului adiţional 

Domnule Preşedinte, 

Subscrisul. . . . şi subscrisul. ... delegat de Con- 
siliul de administraţie al Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român din Bucuresci prin procesul-verbal 
No... din... . reprodus în extract legalizat sub 
No... . din... . avem ondreavă ruga să bine-voiţi 
a ordona inscripțiunea alăturatului act adiţional în- 
vestit cu autenticitatea legală de către Tribunalul [l- 
fov secţia de Notariat prin procesul-verbal cu No. . . 
din. . . vol... . şi prin care act se modifică, în ce. 
priveşte numai începerea curgeri! anuităţilor,-art. 2 : 
din actul de îrmprumutare încheiat de subscrisul cu 
disa Societate şi cu care act sa luat inscripţiune la 
acest Tribunal sub No. .. din... asupra moșiei 
mele. . . din judeţul... 

Vă mai rugăm, d-le Preşedinte, să bine voiţi a de- 
lega pe d. Ssuplininte ca asistat de d. grefier să cer- 
celeze pe numele. . . . atât în registrele de inscrip- 
țiuni cât şi cele de transcripțiuni daca de la.... 
de când s'a înscris citatul act de ipotecă şi până la 
qi mai este vre-o altă sarcină asupra disei moşii. - 
Vă mai rugăm, în fine, ca despre inscripţiunea 
actului adițional să. se facă menţiune pe marginea 
registrului unde este înscrisă ipoteca Societăţii şi în faţa art. 2 care se modifică. - E Sa 

Primiţi, d-le Preşedinte, încredințarea. osebitei 
noastre consideraţiuni. | a 

(Semnăturele) 
D-sale 

Domnului Preşedinte al Tribunalului
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„FORMULAR XXVII, 

Ordonanţa. de inscripţiune ipotecară a. Actului 
adiţional. 

"Anul, „luna... No.. | 
Inaintea noastră Preşedintele Tribunalului. PI 

sa presintat în persnă d-l ..... din partea Primei 
Societăţi de Credit funciar Român din Bucuresci, 
autorisat de Consiliul de Administraţiune al acestei 
Societăţi prin procesul verbal din diua de ..... 
No. .. . reprodus în estractul No....din... 
şi iarăşi in persână d-l : . Şi prin petițiunea în- 
registrată la No. . . ati cerut să ordonăm inscrip- 
țiunea actului prin care se modifică art: 2 din actul 
condiţional de imprumut încheiat între . disa Socie- 
tate şi d-l. .. Şi cu care act s'a luat la acest Tri- 
bunal inscripţiunea ipotecară asupra moşiei . 
a d-lui .... din judeţul... ..sub No....pe 
marginea cărui act ipotecar ai ceru de asemenea 
să se facă menţiune de modificarea adusă prin “ac-. 
tul adiţional depus astădi spre inscriere... 

Noi, 

Vădend că actul adiţional la contractul sus citat 
este învestit cu autenticitatea legală de către Tribu- 
nalul Ilfov, secţia de Notariat prin procesul verbal 
NO...... diN „seca. 
Vădend că din ielațiunea dată de d- 1 Suplininte de- 

legat de noi pentru căutarea registrelor de inserip- 

țiuni transcripțiuni şi urmăriri, resultă că cercetând a- 

cele registre asistat de Grefier de la .... până la....., 
pe numele ........ n'a găsit nici o altă sarcină după 
ipoteca înscrisă în profitul - Societăţer de Credit fun- 
ciar Român din Bucuresci sub No ......... “IN seaca,
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Vădend că prin acest act adiţional nu se face de 
cât o singură modificare la un singur articol din- 
tr'un. act de imprumut “deja contractat care remâne neschimbat in tâte cele-l'alte părți ale lui. 

V&dend că acest act. face parte integrantă din acel 
act de imprumut şi ast-fel nu este trebuinţă de a se 
percepe 0 nouă taxă de inregistrare, căci legea nu 
dispune nicăeri a'se. părcepe taxă de două ori pen- 
tru ăceiaşi vai6re. | E 

Considerând că, peatrua se vedea, de terţele per- “SOne cări ar voi să dobândâscă mai târgiia vrun .. 
drept asupra sus-disului imobil, termenul disului îm- 
pramut este necesar a 'se inscrie actul adiţional atât 
in registru cât şi a se face menţiune pe. marginea 
actului din care face pârte, . a 
„Pentru aceste motive şi în basa art. 723 dia pro- 
cedură ; | 
i Ordonăm 

Inscripţiunea presentului act adiţional in registrul 
de ipoteci. | 

Acestă ordonanţă aşternându-se pe'act şi în regis- 
iru, se va face menţiune şi în marginea actului ipo- 
tecar înscris la No....... din ......... şi din care actul 
adilional face parte. 

Pveşedinte, 

| Grefier, 

Grefa Tribunalului. aa 
Sub-scrisul Grefier atest că acest act s'a înscris în 

registrul de ipoteci astă-Qi............ sub No...... . şi 
tot astă-di despre dinsul s'a făcut. menţiune -pe mar- 
ginea registrului de ipoteci unde este trecut actul de 
ipotecă sub No....... din...... în faţa art. 2 din.acel act. 

Greficr,



„FonmuLan, XXVII | 
Act de realisarea. unui | imprumut îără sarcine 

Intre. subşerişii : 

eneenaaneeee Directorul Primei. Societăţi de Credit Fun- 
ciar Român. din Bucuresci, autorisat. prin procesul-, 
verbal al Consiliului de Administraţie al acestei So. 
cietăți. din qiua de o sa.. 18....... NO... de o. parte şi 
pn... de altă parte. 
“Sa incheiat acest act de realisare prin care se con-, 

'stată următorele : 
I. EU Directorul Primei Societăţi. de Credit 

Funciar Român. din. Bucuresci procedând la realisa- 
rea imprumutului contractat. cu . d..:......... prin actul 
condiţional de imprumut trecut între domnia- -sa şi 
mine, cărui act s'a dat autenticitatea legală de Teibu- 
nalul Ilfov secţia de notariat Ja... on... 18...... sub No. 
bo... al actelor: autentice vol... şi. apoi . s'a inscris 
în, primul rang la Tribunalul judeţului some eaaea la... | 
18... sub NO.ucaee, asupra moşiei seoeeeea a d-luj......... 
situată în comuna... plasa......... judeţul......... 
Declar următorele : 

- Suma. totală a împrumutului în Scrisuri Funciare, 
este de lei noui a..... | 

Din acestă sumă am reţinut, contorm celor stipu- 
late în arţ. 3 din acel act, 2%/, în Serisuri Funciare 
al pari . cu... cupâne de dobândi . semestriale, adică 
cu 'cupânele. de......... 18. şi „următorele care se 
urcă la...... lei noui. 
“Mal. rămân dar Scrisuri. Funciare, Cu...... cupâne, 

adică cu. cupânele de...... 18.: Şi următârele în va- 
l6re nominală de lei noul....... 

Aceste Scrisuri Funciare le-am predat tote d- Tati. 
Declar în fine că in contra quitanţei No.. ... " pen- 

tru reținerea de 2%, Societatea este datâre a'i res-
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titui val6rea prevă&dută într'ânsa fără nici o dobândă, 
îndată după strângerea întregei datorii. 

II. Subscrisu]............ recunose şi aprob în totul 
calculul făcut acum la realisarea imprumutului con- 
tractat de mine cu Prima Societate de Credit Fun- 
ciar Român din: Bucuresci, 'prin actul” condiţional 
descris mai sus, deciar că mi s'a remis de către 
domnul......... Directorul acestei Societăţi, Scrisuri Funciare în val6re nominală de lei n0uj...... CU...... 
cupone, adică cu cuponul de......... 'şi următârele, cum mai sus se vorbesce. a Da 

Declar de asemenea că pentru suma de lei, noui . 
ou... . în Serisuri Funciare, cu cari : m'am: împru. : 
mutat de la Societate, mă voii libera în condiţiunile 
prevedute în actul condiţional de împrumut vorbit mai sus. Iară anuităţile (dobândi, cheltueli de admi- 
nistraţie şi amortisare) ale acestui imprumut încep 
Şi curg din diua de...... Şi mă oblig a vărsa aceste 
anuităță în numerariu, monetă de aur sau în cupone de 'scrisnri funciare cu termine implinite, in fie-care 
an in Bucuresci la casa Socieţăţii în: următorul mod: 
jumătate la 1 Noembre stil noă în sumă de lei nok 
- «+» Şi jumătate la 1 Maiă stil nuoi în sumă de lei nuoi . ... . şi tot ast-fel voii urma pină la com- plecta stingere a datoriei contractate. | Declar în fine că mi s'a remis şi chitanța No. . . pentru reținerea de 2%, care are să mi se restitue 
in contra acestei chitanţe după stingerea desăvârşită 
a întregei sume cu care m'am împrumutat. 

Drept care s'a făcut acest act în dublu esemplar, 
subscris de ambele părţi spre a se constata :realisa- 
rea imprumutului contractat prin actul condiţional 
sus menţionat. e | 
No... Bucuresci, 

Anul 18... .luna.... în... 
DIRECTORUL 

Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bucuresci, (Debitorul).



FORMULAR XXX 

Act de realisarea imprumutului pentru: 
plata creanţelor cu parte: numai din Scrisurile 

Funciare împrumutate. 

„Intre sub-scrişii . . Directorul Primei Societăţi de 
Credit Funciar Român din Bucuresci, autorisat prin 
procesul-verbal al Consiliului de . administraţie al 
acestei Societăţi din diua de. ... No... de o parte; 
şi. ... . de altă parte; 
Sa incheiat acest act de realisare prin care s'au 

constatat următorele : 
|. Eu... ... Directorul Primei. Societăţi de Credit 

Funciar Român din Bucuresci; . procedând la reali-. 
sarea imprumutului contractat de d-l. . prin ac-: 
tul. condiţional de împr&ămut încheiat între - d-sa şi 
mine şi care act sa învestit cu autenticitatea legală 
de Tribunalul Ilfov Secţia de “notariat în diua de. 
sub No... al jurnalului şi No... al condicei şi 
apoi s'a înscris la Tribunalul de. . . în diua de... 

sub No. . . pentru ipotecarea, | moşiei d-sele nu- - 

mită. .. din comuna. ... plasa. . . judeţul. -am 
făcut următorul calcul : 

Suma totală a imprumutului în scrisuri funciare 

este de lei noui. . . plătibilă în termenul şi condi- 

ţiunile prevădute în sus-menţionatul, act de Ia 
prumut. 

Din acâstă sumă am. reţinut conform celor stipu- 

late în art. 8 din acel act, 2 la sută în scrisuri. fun- 
__ciare al pari cu... cup6ne de dobândi semestriale 

adică cu cuponul de... . şi următârele care se urcă 
la lei. noui. 

„Mai rămân dar scrisuri fanciare. în val6re: nomi-. 

nală de lei noui... - 

Din aceste scrisuri funciare trebuese plătite în
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capete şi dobendi următbrele datorii hipotecare și 
anume :...., în total lei ..... 

Ast-fel conform celor prescrise de alin. 3 al art. 
69 din statutele. Creditului Funciar, de alin. 3al 
art. 28 din legea Creditului Funciar, şi după cum 
se stipul&ză şi prin actul condiţional de împrumut 
Sus enunciat, am reţinut Scrisuri Funciare în valdre 
nominală de lei... cu ..... cupâne de dobendi semestriale, adică cu cuponul de. ... şi următorele calculate pe cursul de. . ..la sută, saă ler. .. 

" Iară restul de Scrisuri Funciare cu. . : cupâne de dobândi semestriale, adică cu cuponul de .. şiur- mătsrele în val6re nominală de lei ....... Pam 
dat astădi în primire d-lui. . 

Dacă insă, după achitarea creanţelor ipotecare no- late mai sus şi a cheltuelelor făcute de Societate 
pentru acesta va mai rămânea vre-un escedinte din: produsul negocierei Scrisurilor Funciare, acel. esce- 
dinte se va ține fără nici o dobindă la disposiţia 
d-lui ......... sai a împuternicitului săi cu procură autentică. a | i 

Declar, în fine, că în contra chitanţei cu No....... pentru reținerea de 2 la sută Societatea este datâre a "i restitui val6rea prevădută intr'6nsa fără nici o dobindă, indată după stingerea întregei datorii: „IL. E ..u...... recunosc şi aprob în tot calculul fă- Cut mai sus, acum la realisarea împrumutului con- tractat de mine cu Prima Societate de Credit Funciar Român din Bucuresci prin actul condiţional descris mai sus ; declar că mi s'a remis de către “d. „e. 
Directorul acestei Societăţi Scrisuri Funciare în va- l6re nominală de lei noui........, cu cupânele lor de +. ss Şi următbrele cum mai sus se vorbesce; şi mă oblig ca in termen de ...... socotit în diua dării au- tenticităţii legale a acestui act de realisare, .să nego- Ciez ei insu-mi Scrisurile specificate mai sus în
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val6re nominală de lei noui...... reținute de sus disa 
societate spre a plăti pe d-lor ...... vechi creditori. 
ipotecari şi a ohţine ast-fel ştergerea inscripţiunilor 
ipotecare luate in profitul lor asupra proprietăţii mele . 
sus numită, pentru ca societatea să rămâe în primul 
rang ipotecar şi fără nici o concurenţă. În cas, însă, 
d'a nu imi îndeplini acest angagiament în termenul 
aici stipulat, autorisez chiar -de acum pe societate 
ca de drept şi fără nici o punere în întârdiere să 
negocieze: ea â Vamiable şi prin ori-ce mijlOce ar 
găsi, pe riscul şi pericolul mei, Scrisurile funciare 
reţinute de densa, să incaseze banii dobândiţi din 
acea negociare şi chiar în nefiinţa mea să facă plata 
creanţelor mai sus enumeărate în capital, dobândi şi 
alte accesorii, scoţindu şi şi cheltuelele făcute de dânsa 
pentru acâstă operaţiune şi pentru ştergerea inscrip- 
țiunilor ipotecare pe care pâte so câră tot în virtu- 
tea acestuia ;-iar, de va rămânea vre-un escedinte să 
mi-l ţie fără nici o dobândă la disposiţia mea. 

„ Declar de asemenea ..că pentru suma de lei. noul. . 
sesesss-. În Serisuri funciare cu care m'am împrumu- 
tat de la societate mă voii libera în condiţiunile pre- 
vădute în actul condiţional de împrumutul. vorbit 
mai sus. lară anuităţile (dobândi, cheltueli de admi- 
nistraţie şi amortisare) ale acestui împrumut incep 
şi curg din ziua de......... 18.... şi mă oblig a versa 
aceste anuităţi in numerar monetă de aur sai în cu- 
pne de Scrisuri funciare cu termene implinite în 
fie-care an, în Bucureşti la casa societăţii,. în urmă- 
torul mod: jumătate cel: mai târdiu la 1 Maiă (stil 
nou) în sumă de lei noi...... şi jumătate cel mal târ- 
diu la 1 Noembre (stil noi) în sumă de lei noui...... 
şi tot ast-fel -voiii. urma pină la complecta atingere 
a datoriei contractate. 

Declar în fine că. mi s'a remis şi chitanța No...... 
pentru reținerea de 2 la sută. .. ,
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RE Drept care s'a făcut acest act în dublu esemplar 
sub-scris de ambele părți spre a se constata reali- 
sarea imprumutului contractat prin actul condiţional 
sus-menţionat. - ” 

Bucuresci 
Anul... Luna...... 

(Semnat) 

DIRECTORUL 
Primei Socielăţi de Credit Funciar Român din Bucuresci 

(L. $.) (Semnat) 
No...... (Proprietarul împrumutat) 

FonmuLaan XXX 

Act de realisarea împrumutului pentru plata 
tuturor. creanţelor ipotecare - 

Intre subserişii...... Directorul Primei Societăţi de 
Credit funciar român din -Bucuresci, autorisat prin 
procesul-verbal al Consiliului de administraţie al ace- 
stei Societăţi din diua de...... No...... de o parte; 
ŞI...... de altă parte: aaa 

S'a încheiat acest act de realisare prin care se con- 
stată următoarele : | 

[. Eu...... Directorul Primei Societăţi de Creâit 
funciar român din Bucuresci, procedând la realisarea 
împrumutului contractat de d...... prin actul condi- 
țional de împrumut încheiat între d-sa şi mine şi 
care act sa învestit cu autenticitatea legală de Tri- 
bunalul Ilfov secţia de Notariat în diua de...... sub 
No...... al jurnalului şi No...... al condicei şi apoi 
s'a 'inscris la Tribunalul de...... în diua de...., sub 
NO...... pentru ipotecarea moşiei d-sale numită...... 
din comuna...... plasa...... judeţul...... am făcut ur- 
mătorul calcul : 
Suma totală a imprumutului în serisuri funciare 

este de lei noi. . . . plătibilă în termenul şi condi-
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ţiunile prevădute în sus- menţionatul act de imprumut. 
Din acestă sumă am reţinut conform celor stipu- 

late în art. 3 din acel act, 2 la sută înscrisuri 
funciare al pari cu. .... cupâne de dobândi se- 
mestriale adică, cu cuponul de. ... şi, următorele 

“sai lei noui. 
Mai r&mân dar serisuri funciare. în val6re de let 

noui. 
Aceste scerisuri funciare, conform celor prescrise 

de alin. 3, al art. 69 din Statutele Creditului Fan- 
ciar de alin. 3 al art. 23 din legea Creditului Fun- 
ciar şi ast-fel cum se stipuleză şi prin actul 'condi- 
ţional de imprumut sus enunciat, se rețin de Socie- 
tate pentru achitarea în capete şi dobândi a următ6- 
relor datorii ipotecare şi anume: „. 

Scrisurile funciare reţinute nefiind suficiente pen- 
tru plata sus-diselor datorii în capete şi dobindi de 
lei noui. ....... spre complectarea sumei necesare la 

plata acelor datorii, D......... a vărsat în casa Socie- 
tăţii în numerar suma de lei noi......:.. 

Dacă, însă, după achitarea creanţelor ipotecare no- 

tate mai sus şi a cheltuelilor făcute de Societate 
pentru acesta va mai rămânea vre-nn excedent, din 

sumele vărsate în acest scop de către d... şi din 

Serisurile funciare conservate de Societate şi scomp- 
tate conform celor stipulate în presentul act şi la 

art. . -. . din actul condiţional, declar că acel esce- 
dent se va ţine fără nici o dobândă la disposiţiunea 
d-lui. .... sau a imputernicitalui săi cu procură 
autentică. 

Declar în fine că în contra chitanţei cu No... 
„pentru reținerea de 2%/, Societatea este datâre a'; 
restitui val6rea prevădută într'6nsa fără nici o do- 
bândă îndată după stingerea întregei datorii. 

* II. Eă. . . . declar că recunosc şi aprob în totul 

calculul făcut mai sus, acum la realisarea împrumu--
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tului contractat de mine cu Prima Societate de Cre- 
dit Funciar prin actul condiţional descris mai sus; 
şi mă. oblig ca în termen de... . socotit din diua 
dării autenticităţii legale acestui act de realisare, să. 
negociez eii însu-mi scrisurile funciare reţinute de 
sus-disa Societate spre a plăti pe d-nii. . . . vechi 
creditori ipotecari şi a obţine ast-fel ştergerea .in- 
scripţiunilor ipotecare luate în profitul lor asupra. 
proprietăţii mele mai sus numită, pentru ca Socie. 
tatea să r&mâe în primul rang ipotecar şi fără nick. 
o concurenţă. In cas, însă, d'a nu'mi îndeplini acest 
angajament în termenul aici stipulat, autorisez chiar 
de acum pe Societate ca de drept şi fără nici o pu- 
nere în întârziere să negocieze ea „Prin ori-ce mij- 
l6ce, pe risicul şi pericolul mei, scrisurile funciare: 
reţinute de dânsa, să incaseze banil dobâudiţi din 
acea negociere şi chiar în netiinţa mea să facă plata. 
creanţelor mai sus enumerate în capital, dobândi şi 
alte accesorii, scoțându'şi Şi cheltuelile făcute pen- 
tru ştergerea inscripţiunilor ipotecare pe care este: 
autorisată s'o câră tot în. virtutea acestuia. 

Declar de asemenea că pentru suma de lei noui. ... 
în scrisuri funciare cu care m'am împrumutat de la. 
Societate mă voii libera în condiţiunile. prevădute. 
în actul condiţional de imprumutul vorbit mai sus. 
lară anuităţile (dobândi, cheltueli de administraţie şi 
amortisare) ale acestui împrumut incep şi curg din 
diua de. ...18..; şimă oblig a vărsa aceste anui- 
tăţi în numerariă monetă de aur. sau in cupâne de 
scrisuri funciare cu termene implinite in fie-care an, 
în Bucuresci la casa Societăţii, în următorul mod: 
jumătate cel mai târdiă. la 1 Mait (stil noi) în sumă. 
de lei noi... . . şijumătate cel mai târqiu la 1 Noem- 
bre (stil noii) în sumă de lei noi... . Şi tot ast.fel 
Voi urma până la complecta stingere a datoriei contractate.
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„Declar în fine că mi sa remis şi chitanța No. . . 
pentru reținerea de 2 la sută. 

Drept care s'a făcut acest act în dublu esemplar, 
sub-scris de ambele părți spre a se constata reali- 
“sarea împrumutului contractat prin actul condiţional 
:sus menţionat. 

Bucuresci 
Anul ... Luna.... 

(Semnat) 
, DIRECTORUL 

Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bucuresci 

(Semnat) 
(Proprietarul împrumutat). 

No. ... | 

FonmuLaRn XXXI 

Declaraţiunea Directorului Societăţii 
către Greditorul care trebue plătit din împrumut 

DECLARAȚIUNE | 
„ Subserisul declar, în numele Primei Societăţi de 
Credit Funciar Român din Bucuresci în virtutea art. 
29 din Statute, că voiă număra d-lui ....în... 
şi în „.. suma de lei . . . de indată ce domnia-sea 

„Ya presinta Direcţiunii copie legalisată după jurna- 
lul Tribunalului județului . . . . pentru radiarea i-: 
potecei sele inscrisă sub No. .. . din... şi care: 
radiare se va fi ordonat după cererea făcută de 
d .... şi de domnul... . în pers6nă sai prin 

„procuratori, investiţi cu procuri autentice şi speciale, 
precum .şi certificatul grefei acelui Tribunal, prin 
care să se constate că s'a şters din registre cu de-. 
s&verşire şi fără nici o reservă ipoteca de lei... 
luată asupra moşiei . . . din judeţul... . proprie-. 
tate a d-lui. . . . şi înscrisă la Tribunalul judeţu- 
dul:...la... sub No....
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„Primirea acestei sume se va constata prin -o 
chitanţă autentică şi conformă cu formularele Socie- 
tăţii ce'mi va da d-l ..... a 

- | „_ DIRECTORUL NE 
Primei: Societăţi de Credit Punciar Român din Bucuresci. 

FonmuLan XXXII 
Procura din partea Greditorului plătit de 

Societate pentru a se şterge ipoteca constituită 
în favorea sa. 

" PROCURA 1) 
Subscrisul .. . . autorisez cu deplină putere pe 

d-nul . ... ca pentru mine şi în numele meu să 
se presinte înaintea onor. Tribunal . . ... şi să de- 
clare că am primit de la Prima Societate de Credit 
Funciar Român din Bucuresci şi în... . suma de 
lei . . . ce aveamia lua de la-d-l „+. în:capete şi 
dobindi după actul de ipotecă constituit în fav6rea. 
mea asupra moşiei d-sele ...... din judeţul. ... 
şi înscrisă la .. . sub No.... că fiina ast-fel a-, 
chitat cu desăverşire - şi ne mai având nici o pre- 
tenţiune de nici un fel de natură, să câră a se şterge. 
fără nici o reservă din registrele acelui Tribunal sus. 
isa ipotecă; să recunâscă că suma de lei noi .,. 
ce. mi-sa numărat de către Societatea Creditului 
Funciar pentru d-l . ... provine din împrumutul de 
lei .:. . făcut de d-sa.la Societate cu ipotecă aceiaşi 
moşie prin actul înscris la Tribunalul... . în diua. 
de ...subNo....; să remiţă originalul „act de 
ipotecă desfiinţat in mâinele d-lui... . sai repre- 
sentantului săi ; să stăruiască a se face menţiune în 
marginea ipotecei Societăţei despre „plata creanţei. 
mele şi ştergerea ipotecei constituită în fâvârea mea ; 

  

1) Acâstă procură trebuie se fie tot autentică ca tâte procurele 
relative la, împrumut.
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să subsemneze ori-ce cerere, să facă ori-ce declara- 
țiuni s'ar cere şi cu un cuvint să: îndeplinescă tâte 
formalităţile trebuincise pentru esecutarea presen- 
tului mandat. 

FonmuLan XXXIII 

Petiţia către Tribunal a creditorului ipotecar 
şi a debitorului pentru ştergerea ipotecei plătită 

de Societate. 

Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul. .. . avândalua de lad-l.... în 
capele şi procente suma de lei... .. . datoriţi, în 
virtutea actului de .ipotecă înscris la acest Onor. 
Tribunal la . . . . sub No. . . asupra moşiei d-sâle 

. . din acest judeţ, am ondre a vă declara, că 
sus disa sumă de lei..... „Mi sa r&spuns 
pentru d. . .. şi în monetă .. .:. de către Prima 
Societate de Credit Funciar Român din Bucuresci. 

Ast-fel fiind achitat pe deplin în capete şi dobândi 
şi ne mai având nici o pretenţiune, de nici un fel 

de natură, vă rog, d-le Preşedinte, să bine-voiţi a 
face să se desființeze cu desăvârşire şi fără nici o 
reservă, sus disa ipotecă pentru ca ast-fel Societa- 

tea Creditului Funciar, să r&mână, întru cât mă pri- 
vesce, în primul rang ipotecar de drept şi fără nici 
o concurenţă din parte'mi. 

Subscrisul . . . . recunosc cele de mai sus şi 'vă 
rog să bine-voiţi a desființa ipoteca constituită în 

favârea d-lui . . . . asupra moşiei mele . . .'. pen- 
tru suma de lei noui .. . . de 6re-ce acestă dato- 
rie a mea, a fost plătită integralmente de către So- 

cietatea Creditului Funciar din imprumutul de lei 
noul .. .:. ce am făcut la acestă Societate, cu ipo- 
tecă sus numita. mea moşie prin actul inscris la a- 

cest onor. Tribunal la... . sub No.
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Vă rugăm, de asemenea, să bine-voiţi a dispune 
să se facă menţiune despre acestă ştergere Şi în 
marginea registrului : unde este înscrisă ipoteca 
Societăţii. 

| Primiţi, vă rugăm, d-le Preşedinte, încredințarea! prea deosebitei n6stre. stime Şi consideraţiuni. 
(Semnăturele) 

D-sele 
D-lui Preşedinte al Tribunalului me entre 

FoRmuLAR XXXIV | 
Jurnalul Tribunalului de ştergerea ipotecei 3 

plătită de Societate. 

Tribunalul Judeţului ....... 
Proces-Verbal No... 
Anul 18... Luna eee 
Inaintea Tribunalului Sai presintat în .persână d-nii. ... şi ambii aă dat Tribunalului petiţiunea înregistrată la No.... în următârea cuprindere: a... (se va reproduce petiția intocmai). 

a TRIBUNALUL | 
Având în vedere presenta cerere şi declaraţiile conţinute într'Ensa ; 
Având în vedere că creditorele ipotecar. d-l . . . fiind integralmente, achitat, în capete şi dobengi de către Prima Societate de Credit Funciar Român din Bucuresci, ipeteca constituită în favârea sa nu mai are cuvint de a esista. 
Având în vedere că suma de lei. . ces'a numărat creditorului ipotecar, provine din împrumutul de lei . . . făcut la Societatea Creditului Funciar de d-... cu ipotecă asupra moşiei sâle . :.,. prin actul inscris la acest Tribunal la . . . sub No.... Avend în vedere că prin - radiarea din registre a
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ipotecei de lei . . . constituită asupra moşiei . 
în favârea d-lui . . . ipoteca Creditului Funciar, r&- 
mâne de drept înscrisă în..primul rang ipotecar şi 
fără concurenţă din partea d-sele. 
"Având în vedere că din relaţiunea dată de d-l 
Suplininte delegat de d-l Preşedinte, se caută dacă. 
asupra ipotecei d-lui . . . esistă vr'o sarcină po- 
pritore, resultă că, căutând dosarul ipotecei şi re- 
gistrul de propriri, asistat de - d-l grefier, n'a găsit 
nici o proprire de nici un fel de natură asupra a- 
celei creanţe ipotecară. 

Având în vedere şi disposiţiile -art. 1788, Codul 
Civil. 

Ordonă : 

Ştergerea cu desăvârşire şi fără nici o reservă a 
ipotecei de lel...... înscrisă la acest. Tribunal în anul 
ok... luna........ „ sub No....... şi constituită în favârea 
d-lui......... asupra moşiei......;.. din: acest judeţ....... 
plasa.....,. comuna...... proprietatea d-lui......... 

Menţiune despre acestă ştergere se va face pe mar- 
ginea registrului de inscripţiuni pe anul...... unde 

este trecut actul da imprumut al Primei Societăţi de 

Credit Funciar Român din Bucuresci sub No....... 

Actul original al ipotecei desființat de Tribunal se 
va remite d-lul......... 

[Semnăturile judecătorilor şi ale grefierului/ 

FonmuLan XXXV | 

" Ghitanţă din partea Creditorului ipotecar de. 
primirea banilor de la Societate 

„_ Subscrisul......... avend a lua de la d-nul......... 
suma de lei ........c.. capete şi lei ............ dobândi, 

datorite de la...... şi până la...... în total lel ....cccec...
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în virtutea actului de ipotecă pentru suma de lei 
esseseeses=. COnstituit în favorea mea asupra moşiei 
d-lui......... din judeţul...... plasa...... comuna...... şi 
inscris la Tribunalul......... în anul..... luna...... sub 
No.... declar prin acesta că sus-disa sumă de lei 
eoossanssssa Mi Sa. plătit în monedă de aur de către 
domnul......... „Directorul. Primei Societăţi de Credit 
Funciar Român din Bucuresci. . | : 

Ast-fel, fiind achitat pe deplin in.capete şi dobânqi 
de sumele ce 'aveam! a lua după mai. sus-disul act 
de ipotecă şi ne mai având nici o pretenţiune de 
nici un.fel de natură, am cerut împreună cu dom- 
N0]......... Şi am făcut de s'a desființat cu desăvârşire 
Şi fără nici o reservă ipoteca de lei noui...... ce'mi 
era constituită prin actul înscris la No....... din...... 
asupra moşiei d-s6le...... după cum acâsia se con- 
Slată din jurnalul Onor. “Tribunal de......... sub No. 
seeeee: DIN şi din certificatul grefe: aceluiaşi Tri- 
bunal sub No.... din. eee | _ 
Declar în fine şi recunosc că suma de lei noui...... 

ce mi sa numărat de către d-nul ......... Directorul 
Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bu- 
Ccuresci pentru d-nul...... provine din imprumutul de lei ............ făcut de domnia-sa la Societatea Credi- 
tului Funciar cu ipotecă mMoşia......... prin actul în- 
scris la Onor. Tribunal. de esesese Sub No... din... 
Ast-fel dar, Societatea Creditului Funciar, prin ra- 
diarea ipotecei mele, a r&mas în ceia ce mă privesce 
de drept şi fără nici o concurență din partea mea! 
în primul rang ipotecar pentru întrega sa creanţă în sumă de lei ............ fără ca ei să mai. am vre-o 
pretenţiune de ori-ce natură ar fi asupra acestei moşii. Pentru constatarea celor de mai sus, am dat pre- senta chitanţă. . e . :
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| FORMULAR XXXVI 

Procură pentru contractarea unui supliment de 

împrumut. 

. Subsemnatul.......... constituesc pe domnul.......... 
mandatar general şi special al meii căruia "i daii de- 
plină putere ca pentru mine şi în numele meu să 

ceră şi să ia cu împrumutare de la Prima Societate 

de Credit Funciar Român din Bucuresci suma de. 
lei...... în Scrisuri funciare emisiunea 5% pentru. 

termenul şi în modul ce d-sa va găsi de cuviinţă; 

să declare pentru mine ' şi în numele mei că mă 

oblig a plăti capitalul şi anuităţile (dobendi, cheltueli 
de administraţie şi amortisare) la epocele şi în mo- 
dul cari vor fi convenite de d-sa cu disa Societate. 

. Pentru siguranţa esecutării din partemi a condi-: 
ţiunilor . acestui împrumut şi a plăţei sumei cu care 
mă împrumut dimpreună cu dobânda, amortisare,: 

cheltueli de administraţiune şi alte acte accesorii să a- 

fecteze şi să ipoteceze întregă proprietate a mea ......: 

din comuna.....;... plasa......... judeţul......... care mai: 

este ipotecată la qisa Societate pentru: suma de......: 

prin actul înscris la Trib...... „se SUb-NO,.... din....... 

- Să facă tâte declaraţiunile de stare civilă şi altele 

câte se vor cere; se subscrie actul condiţional de. 

împrumut. Să declare într'insul că, acest noi act de 

imprumut făcând parte integrantă din vechiul act de 

împrumutare, Societatea va avea. tot:primul . rang. 

asupra moşiei mele mai sus descrisă şi pentru noul 

imprumut de lei...... că, tâte disposiţiunile din ve- 

chiul act de împrumut sunt aplicabile şi.la noul act: 

de împrumut şi că mă obliga le observa şi execula 

in litera şi spiritul lor; că în cas când voii călca 

__vre-una din disposiţiile prescrise în noul contract 

- Societatea va fi. în drept a cere plata integrală . atât:
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a sumei de lei...... din noul împrumut cât şi a su: 
mei de lej......... împrumutată prin vechiul contract 
dimpreună cu dobândile cheltueli şi alte accesorii; 
Şi, tot aşa se va urma şi când nu'mi voiă îndeplini 
angajamentele luate prin vechiul contract, ast fel că 
urmărindu-se imobilul ipotecat pentru o rată neplă- 
tită dintr'un contract se va urmări. în acelaşi timp 
şi pentru sumele datorite din cel-l'alt. contract ; căci, 
amândouă contractele nu fac:de cât unul şi acelaş 
act 'de imprumut pentru suma de lei........ asiguraţi 
cu ipotecă în primul rang asupra moşiei mele mai 
sus numită. 

Să c6ră investirea cu autenticitatea legală a actu- 
lui de împrumut ce va incheia cu Societatea în nu- 
mele mei şi pentru mine. | 

Să ccră inscripțiunea ipotecară asupra imobilului 
de mai sus în registrele Trib. respectiv, să facă for- 
malităţile necesaril pentru punerea sus disei Socie- 
tăţă în primul rang ipotecar.. e 

Să subseme pentru mine Şi în numele meu actul: 
"de realisare al împrumutului, să facă şi să reinoiască 
în actul de realisare ori ce declaraţiuni şi stipulaţiuni 
S'ar cere, să primescă pentru mine şi în numele 
mei scrisurile funciare ce mi se cuvin după ce se 
va fi reţinut avansul de 2%/, la care Societatea are 
drept. 
„Să negocieze scrisurile funciare provenite din îm: 
prumut și reţinute de Societate în condiţiunile şi pe 
cursul ce d.......... va găsi de cuviinţă şi dacă în ter- 
menul fixat de d-sa cu Societatea pentru .negocierea 
scrisurilor funciare, ele n'ai fost negociate, să au- 
toriseze pe Societate prin actul condiţional de împru- 
mut şi prin cel de realisare ca îndată după espirarea 
acelui termen, de drept şi fără punere în întârdiere 
să negocieze ea acele scrisuri funciare pe risicul şi 
pericolul meii prin ori-ce mijloace va: găsi, si înca-.
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seze banil ce va scâte şi să i intrebuinţeze în urmă 
pentru plata creditorilor ipotecari; să ridice esce- 
dentul după plata creâitorilor ipotecari şi acoperirea 
cheltuelil: r făcute de Societate cu ocasiunea acestei 
operaţii, să r&spundă pentru mine şi în-numele mei 
plăţiie in numerarii ce se cuvin Societăţei după 
Lege, Statute şi Regulamente; să subscrie pentru 
mine şi în numele mei ori- ce chitanţe şi declara- 
țiune de descărcare ce s'ar cere; să-câră împreună 
cu domnul......... creditorul meii ipotecar. radiareaâ 
ipotecei constituită în favârea sa asupra moşiei mele 
prin actul înscris la Tribunalul judeţului...... în...... 
sub No...... 1) 

Să depună la Societate documentele proprietăţii, 
să primescă pentru mine chitanța avansului de 2%/, 
reținut de Societate precum şi ori-ce -alte chitanţe 
ce sar libera pe numele mei. In fine domnul...... 
are dreptul. să încheie şi să subsemne ori-ce acte 
adiţionale, să al6gă domiciliul, să facă în general tot 

"ce va fide trebuinţă pentru efectuarea sus gisului îm- 
prumul pentru mine şi în numele mei, şi să mă 
represinte înaintea ori-cărui Tribunal. pentru inde- 
plinirea formelor cerute de către Prima Societate de 
Credit Funciar Român din Bucuresci, să delege to-.: 
tul sai parte din puterile ce'i conter prin presentul 
mandat la .altă persoană pe care o va desemna 
domnia-sa. 

FORMULAR XXĂVII 

Act de împrumutare cu o moşie deja ipotecată 

Intre subscrişii :. . . . Directorul Primei Societăţi 
de Credit Funciar Român din Bucureşti, autorisat 
de consiliul de administraţiune al acestei Societăţi 

  

1) 'Tâte cele conţinute în acest paragraf se vor pune în pro- 

cură numai atunci când sunt ipoteci anterioare de plătit Prin 

împrumutul facut! la Societate.
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“prin procesul-verbal din. . . anul .:.No.... de o 
parte şi. . . . de altă parte; s'a stipulat. ceia ce ur-. 
m6ză : 

Art. 1. Eă...., Directorul Primei Societăţi de 
Credit Funciar Român din Bucuresci declar că acâstă 
Societate împrumută pe d.... cu suma de lei 

„ care “i va fi: dată în primire la reşedinţa Socie- 
tăţii din Bucuresci sub condiţiunile prevădute în 
presentul contrat. Acest împrumut se va realisa în 
scrisuri funciare 5%, al pari (sută in sută). 

Art. 2. Subserisul. . . . . mă oblig a mă libera de 
suma de .. .... lei cu care mă împrumut de 
la Prima Societate de Credit Funciar Român din Bu- 
curesci în. .... ani, prin anuităţi, conform tabelei 
de anuităţi, calculată pe dobânda anuală de 50/, pe 
alocaţiunta de 50 bani la sută de lei pe an pentru 
cheltuelele de administraţie şi pe amortisarea anuală 
socotită pe. . . . ani cu începere de la....... 

Aceste anuităţi le voiiă plăti în numerariă, monedă 
de aur, sati în cupâne cu termene împlinite de Seri- 
suri Funciare, cel: mai târdii jumătate la 1 Maiă 
stil noă în sumă de lei „usa. şi jumătate 
iarăşi în sumă de lei .......euui „la 1 Noembre stil 
noii ale fie-cărui an la Bucuresci la reşedinţa Socie- 
tăței. 

Art. 3..In momentul remiterei scrisuilor funciare, 
Societatea va reţine avansul de 2%/, prescris de art. 7 
al legei Creditului Funciar şi de art. 3 din Statute, 
care mi se va restitui fără nici o dobândă după stin- 
gerea desăvirşită a datoriei mele în contra chitanței 
pentru acel avans. Din suma totală mi se va scădea 
o dată pentru tot-d'a-una şi fără a mi se mai res- 
titui, 25 bani la suta de lei, conform art. 16 din 
Legea Creditului Funciar Şi 14 din Statute. De ase- 
menea, tot în momentul realisărei împrumutului mi 
se va reţine dobânda calculată din diua împrumu-
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tării şi până la cea d'intâii scadenţă semestrială; 
precum şi cei 50 bani la suta de lei pentru cheltueli 
de administraţie calculate tot pe acel termen. - 

- Art, 4. Ori-ce semestru neplătit la termen aduce 
de drept dobândă fără punere în întârdiere în pro- 

fitui Societăţei după cursul dobendelor pe piaţă, fără 
a putea însă a trece peste 10%. Tot ast-fel se va 
urma şi pentru cheltuelile de urmărire făcute de So- 

cietate pentru întreţinerea sai conservarea imobi- 
lelor ipotecate pentru plata creanţelor sale şi acesta 
din diua în care vor fi fost plătite de Societate. 
Ori-ce semestru neplătit la. scadenţă .mai dă drept 
Societăţii a cere plata întregei datorii după o lună 
de la punerea în întârdiere. 

„Art. 5. Creanţa Societăţei este stipulată indivisi- 
bilă şi va putea fi reclamată în totalitate de la fie- 

care din moştenitorii subscerisului . . . conform art. 
"1064 Cod. Civil, afară numai dacă Societatea nu va 

-consimţi formal a.recunâsce doui sai mai mulţi de- 
bitori, pe fie-care pentru partea. sa de ereditate, po- 
trivit art. 10 din Legea Creditului Funciar. 

Art. 6. Conform art. 38 din Legea Creditului Fun- 
ciar şi art. 88 din Statute, subscrisul. ..... . am 
dreptul a mă libera 'de datoria contractată prin an- 

ticipaţie plătind. parte sau întrega sumă datorită în 

numerariii sau in Scrisuri funciare emisiunea 5%. 
“ Dacă cursul Scrisurilor funciare va fi peste pari şi 

“voiii voi a face plata prin anticipație în urma trage- 

rilor la sorți semestriale,. în asemenea cas nu voii 

putea face acea plată de cât numai în Scrisuri fun- 
ciare. Plăţile prin anticipație nu pot fi mai mici de 
cât a doua-decea parte din capitalul ce voii datori 

şi trebue să fie sume, cari să rotunjescă în sutimi 
«datoria rămasă. Plăţile prin anticipaţiune fiind con- 
siderate ca efectuate în ultima qi a semestrului sunt
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dator a plăti întrega rată a semestrului în care voiă 
face acea plată. | 
„Când voii plăti prin anticipație parte sau t6tă da- 
toria mea în Scrisuri funciare, emisiunea 5%, So- 
cietatea mi le va primi al pari orl-care ar fi cursul 
lor. 

Scrisurile funciare date Societăţii ca plată prin an- 
ticipaţie trebue să porte cupânele semestrelor cari 
urmeză plăţii. 

Când voiii plăti cel puţin a patra parte din dato- 
ne voii fi în drept a cere ca cele-lalte trei pătrimi 
ce mai r&mân să fie amortisate de la acâstă epocă 
într'un număr de ani egal cu acela care a fost de- 
terminat la facerea împrumutului pentru stingerea 
datoriei întregi. a 

Art. 7. Subscrisul . . . . declar că mă supun la 
solidaritatea stipulată în legea şi Statutele Creditului 
Funciar pentru toti membrii Societăţii, precum şi! 
la t6te cele-/alte disposiţiuni ale aceloraşi legi şi 
statute şi la.regulamentele ce se vor face pentru a- 
plicarea lor. De asemenea recunosc că mă voii su- 
pune la judecata arbitrilor pentru contestaţiunile 
date la judecata lor prin legea şi Statutele Creditu- 
lui Funciar, respectând formalităţile prevă&dute în- 
tr'nsa pentru urmărirea de către Societate a plăţii 
creanţei sâle. e 

Art. 8. Pentru siguranța şi garanţia sumelor cu 
cari m& împrumut de la Societate dimpreună cu do- 
bânda, cheltuelele şi alte accesorii aci prevădute şi 
în fine pentru esecutarea tuturor obligaţiunilor re- 
Ssultând pentru sub-serisul . . . din presentul con- 
tract, afectez şi ipotecez în special moşia mea . . . 
cu tote trupurile şi numirile ce va fi avend, cu tâte 
acaretele şi imbunctăţirile aflate pe densa situată în | 
comuna...... plasa...... judeţul...... şi învecinendu-se; la 
Nord cu... la Est cu...... la Sud cu...... la Vest cu...
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Intinderea acestei proprietăţi, afară de locurile . 
cedate locuitorilorilor foşti clăcaşi conform legii ru- 
rale din 1864 este de. . . (pogâne saii fălci). 

In ipotecă se coprind t6te acestea, fără a mai re- 

serva nimic pentru mine şi fără nici o escepţie pen- 

tru diferitele imobile cari compun proprietatea, d'im- 

preună cu imobilele prin destinaţiune ce ţin de 
dânsele şi îmbunătățirile şi adausurile ce sar mai 
face. - 

Imi reserv numai esploatarea a. . . (pogâne sai 

fălci) pădure ; acestă facultate o voiă perde de drept, 
fără să fie necesitate de vre-o somaţiune sau jude- 

cată, de îndată ce voii fi deposedat sai espropriat 
de către Societate pentru neindeplinirea vre-uneia 

din obligaţiunile luate de mine prin presentul articol. 

Intrega pădure fiind coprinsă în ipotecă nu o voiu 

putea vinde sai esploata de cât numai conformân- 

du-mă regulelor prescrise de Legea, Statutele şi Re- 

gulamentele Societăţii. 
Art. 9. Acâstă proprietate o am în puterea titlu- - 

rilor depuse. deja de mine la Societate şi arătate în . 

vechiul act de împrumul. . 

T6te titlurile proprietăţii depuse de mine vor r&- 

mânea la Societate până la complecta stingere a 

împrumutului de faţă. 

Art. 10. Declar că mă voii folosi de acestă moşie 

ipotecată ca un bun proprietar, voii face tâte repa- 

raţiunile necesare pentru conservarea şi întreţinerea -. 

imobilelor şi menţinerea lor în bună stare după na- 

tura lor. M& oblig a nu face nimic care să pâtă al- 

tera val6rea gagiului şi nu voii putea stabili pe disa 

proprietate nici un privilegii în folosul architecţilor, 

întreprindătorilor şi lucrătorilor . însărcinaţi cu con- 

strucţiuni sai reparaţiuni sub pedâpsă de resiliare 

a presentului contract şi de exigibilitate imediată a . 

creanţei seâle. Ori-ce contracte de arenduire şi inchi- 

43
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riare le voii supune la acceptarea Societăţei sub: 
pedâpsă, in cas de a nu o face, d'a nu fi ținute în. 
s6mă, potrivit celor qise la aliniatul 3, art. 57 din. 
legea Creditului Funciar. | 

Art. Ii. Sunt dator a face Societăţii tâte denun- 
țările prevădute de art. 40, 41, şi 42 din legea Cre- 
ditului Fanciar şi 89, 90 şi 91 din Statute' sub pe- 
dâpsa prescrisă de aceste articole. 
“Art. 19. Declar că uu există servituţi pasive pe 

Ssus-descrisa mea proprietate și nu este: supusă. la 
vre-un. privilegiă sai ipotecă convenţionale sau le- 
gale; nici la vre-un alt drept. de: natură:a vătăma 
ipoteca mai sus consimţită în primul rag în fav6rea 
Societăţei. 
„Este insă ipotecată tot către Societatea de Credit 

Funciar pentru suma de lei. . . în basa actului de 
împrumut înscris la Tribunalul ....la.... sub. 
No...... ast-fel că acest noi act de împrumut făcând 
parte integrantă din vechiul act de imprumutare, 
Societatea va avea tot primul rang asupra moşiei 
„Şi pentru acest imprumut de lei... ce fac 
prin presentul contract. Tâte disposițiile din vechiul 
act. de împrumut sunt dar aplicabile şi la acest noii 
act de împrumut şi m8 oblig a le observa Şi exe- 
culta in litera şi spiritul lor. In cas când voii călca 
vre una din disposiţiunile prescrise prin acest con- 
tract, Societatea va fi in drept a cere plata integra- 
lă atât a sumei de 'lei . . . din acest aci de împru- 
mutare cât şi a sumei de lei... împrumutaţi prin 
vechiul: contract, d'impreună cu dobândile, cheltueli 
Şi alte accesorii şi. tot aşa se va urina şi când nu 
'mi voii indeplini angagiamentele luate prin vechiul 
Contract, ast-fel că urmărindu-se imobilul. ipotecat pentru o rată neplătită dintr'un contract; se va urmă- 
ri în acelaşi timp, şi pentru sumele datorite din cel-alt contract; căci amândouă aceste contracte nu fac de
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cât unul şi acelaşi act -de împrumut pentru 'sunia 
„de lei . . . asiguraţi cu ipotecă în: primul rang asu-: 
pra moşiei mele . :. mai sus descrisă. - 

Art. 13 — Cu tâte termenele de plată stipulate 
mă! sus datoria ce âm contractat va deveni exigi- 
bilă : 

1. 1 lipsă de neplată în luna punerei în întâr- 
diere pentru un serăestru nerăspuns. 

2. In casurile prevăqute - la art. 1025 coă. civil şi 
art. 40, 41, 49; din legea Creditului Funciar şi 89, 

„9, 91 din. Statute. 
Art. 14 — Până nu voii justifica situațiunea ipo- 

tecară conform cu declaraţiunile consemnate: sub 
art. 12:şi până când acest act nu va fi inscris în 
primul rang ipotecar, nu voii putea a reclamă suma 
împrumutului aci fixată. ' 

Art. 15. — Societatea îşi reservă dreptul de a'con- 
sidera acest contract ca nul şi neavenit d'o va găsi 
de cuviinţă şi fără să fie trebui” 1ţă de vre-o punere 
în întârziere, iâr d.......... nici întrun căs şi sub 
nici un motiv nu are > dreptul a cere anularea lui 
când Societatea - Creditului Funciar va persista în 
menţinerea să. In cas când Societatea usând de 
dreptul ce 'şi reservă prin art. de față va cere anu- 
larea presentului contract, d-l......... nu va putea 
cere nici o despăgubire, şi nici a ridica vre- -0 pre- 
tenţiune. 

Art 16 — Anularea presentulai act va resulta din 

simpla declaraţiune făcută de Societate şi prin acea 
declarațiune se va cere şi ştergerea insuripţiunii luată 
în favorul Societăţii, dacă tâte cheltuelile făcute de 

dânsa se vor fi achitat şi dacă ea nu va preferi a 
reclama esecuţiunea acestui contract. Nefăcându-se 
din partea Societăţii cerere de ştergerea inscripţiu- 
nei ipotecară a a acestui act, ipoteca rămâne şi are 

efect din: qiua inscripţiunei în' registrul de” inserip= -



țiuni al Tribunalului de......... şi proprietatea descrisă 
mai sus remâne ast-fel angajată pe tot timpul pe 
cât este calculată plata sumelor datorite. | 

Art. 17. — Acestă ipotecă garantează. şi , dobândile 
până la plata integrală a creanţei fără să mai fie tre- 
buinţă a se lua o nouă inscripţiune la espirarea ce- 
lor trei ani prevă&duţi la art. 1785 al Codului Civil. 
De asemenea ipoteca ce se constitue în profitul 
Societăţii n'are trebuinţă d'a fi reinoită; căci, după 
art. 87 din legea Creditului Funciar, prescripţiunea 
nu curge contra ej. ” 

Art, 18. — Pentru esecutarea presentelor şi pentru 
judecata. ori-căror contestaţiuni, de ori-ce natură ar 
fi, privitore la acest act se face alegere de domicilii 
în Bucuresci, unde este reşedinţa Primei Societăţi 
de Credit Funciar Român. Acest domiciliă va fi atri- 
butiv de jurisdicţiune. 

Iar subserisul......... potrivit art. 30 din' legea Cre- 
ditului Funciar şi art. 70 din Statute mai fac alegere 
de domiciliu la moşia mea......... din comuna......... 
plasa......... judeţul......... | 

DIRECTORUL 
». Primei Societăţi de Credit Punciar Român 

din Bucuresci 
(Debitorul) 

NOaeeaaeeree - BUCUresct, ÎNcaneerereeeaaaaeae Bia 

FoRMULAR XXXVIII 

Petiţiune pentru inscripţiunea actului de 
împrumut suplimentar. 

Domnule Preşedinte, 

„Avem ondre a depune, pe lângă acesta, alăturatul 
act de imprumut învestit cu autenticitatea legală de 
către Tribunalul Ilfov, secţia de notariat 1a......... sub 
No.... al actelor autentice vo]...... Şi prin care sub-



6717 

scrisul......... iati cu împrumut cu ipotecă moşia mea 
aueesee. din acest distriet, suma de Lek „ui. see „ pe 
termenul şi în condiţiunile prevă&dute în sus disul 
act de la Prima Societate de Credit Funciar Român 

“din Bucuresci, represintată pentru luarea inscripţiu- 
nei de către subserisul......... delegat de Consiliul 
de Administraţiune al sus disei Societăţi prin pro- 
cesul-verbal cu No.... din...... reprodus în estract 
legalisat la...... sub No.... 

VE rugăm dar, să bine-voiţi a ordona inscripţiunea 
lui ipotecară în primul rang asupra sus disei moşii 
în registrul respectiv al Tribunalului, conform legei. 
“VE mai rugăm să bine-voiţi a delega pe d. -supli- 
ninte ca asistat de d. Grefier, să cerceteze atât în 

registrele de inscripţiuni, transcripţiuni şi urmăriri 
dacă mai există vre-o sarcină pe numele...... de la... 
când este luată inscripţiune ipotecară sub No... din... 
tot în fav6rea Societăţii şi până la di. 

Primiţi, domnule Preşedinte, încredințarea osebi- 
tei nâstre "consideraliuni. 

(Semnăturele) . 
N 

D -Sale | | E 
Domnului Preşedinte al TTiDUNAlUlUĂ „neant _ 

FonmuLaan XXXIX 

Ordonanţa de inscripţiune a actului de 

împrumut suplimentar 

Anul.... Luna... No... 

Astă-QI la .... 2. anulu... înaintea n6stră, Preşe- 
dintele Tribunalului judeţului......... sa presentat în 

pers6nă d-l........ ; advocat al Primei Societăţi de 
Credit Funciar. Român din Bucuresci, autorisat de 
Consiliul de Administraţiune al acelei Societăţi prin 
procesul-verbal No....... QIN. ceai. 18...... reprodus



“în estractul No...... GIN ceeace » şi iarăși în per- 
s6nă d-le... şi ambii prin petițiune înregistrată la 
No... din „ue. „ai cerut să ordorăm jnscripțiu- 
nea jpotecară asupra moşiei....... situată în comuna 

cneeeeee plasa......... judeţul......... proprietatea d-lui 
pentru asigurarea sumei de lei... .. cu care d-sa se 
împrumută de la Sociețate pe termen de...... ani, cu 
condiţiunile prev&dute în actul de împrumut. 

Noi 

Vedend că actul consțitutiv al ipotecei este învestit 
cu autenticitatea legală de către Tribunalul Ilfoy, sec. 
ţiunea de notariat, la......... 18...... sub No... ... al 
procesului-verbal vol...... 
- V&qând că din relațiunea dată de d. suplininte de- 
legat de noi pentru căutarea registrelor de inscripţiuni, - 
transcripţiuni şi urmăriri conform art. 796 Pr. Civ., 
reșultă că, cercetând registrele, asistat de d-l grefier, 
de ]a......... până la........ pe numele....... „. V'a găsit 
pe imobilul ce se ipoteceză nici o sarcină de cât cea 
menționată în artț. 12 al contractului de împrumut 
şi anume: | , | 

1) Sub No.... din......... ipoteca de lei...... consti- 
tuită în favorea Primei Societăţi de Credit Funciar 
Român din Bucuresci. 
Vedend că prin menţionatul art. 192 se prevede că 

- împrumutul ce se contracteză acum face parte inte- 
grantă din mai sus notatul act de împrumut cu care 
însemneză o cifră totală e lei..... „.:» asiguraţi în 
aceeaşi moşie cu ipotecă în primul rang ; că ast fel 
Societatea are primul rang şi pentru acest nou act 
ipotecar. | | + V&dend că pacinica posesiune şi titlurile de pro- 
prietate ale d-lui........: S'aii constatat cu ocaşiunea 
inscripţiunei ipotecare de sub No...... iN... 
„Nedend că, taxa timbrului şi a înregistrării sa
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plătit la -Casieria generală de Ilfov, după cum resultă 
din viza pusă pe actul de împrumut. 

Ve&dend că debitorele şi a ales domiciliul conform 
art. 30 din Legea Creditului Funciar, la moşia sa... 
în... din comuna......... plasa......... judeţul......... 
Avend în vedere şi disposiţiunile art. 1781 şi] 1182 

din Legea Civilă. 

Ordonăm : 

Inscripţiunea presentului act în registrul de ipoteci. 
Acestă ordonanţă se va trece pe actul ipotecar şi 

în registru, conform art. 795 şi 797 din proc. civilă. 

Preşedinte, 
| Grefier, 

Grefa Tribunalului -...aeaaea 

Sub-scrisul grefier al Tribunalului judeţului......... 
atest că conform ordonanţei d-nului Preşedinte cu 

No...... » de adi acest act s'a inscris în registrul de 
- ipoteci “al acestui Tribunal astădi la......... » anul...... 
sub No...... Vol.....ce. 

Grefier, 
Dosarul NO. oceane. 

FonmUuLAR XL 

Somaţiune de punere în întârdiere 

Domn. ceeace cn domiciliul la MOŞIA. ........ Co- 

Muna......... Plasa......... judeţul......... 
Domn. ceeace | 

Prin actul de imprumut pentru suma de lei......... 
înscris în registrul de ipoteci al Tribunalului. jude- 

țului... cc... “sub No.... din... asupra moşiei dom- 

„niei-vostre......... situată în comuna........ plasa........ 

-judeţul......... sunteţi obligat a plăti regulat la 1 Mai - 
stil noi şi la 1 Noembrie stil nou ale fie-cărul an,
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ratele imprumutului domniei-vostre contractat la So- 
cietate, în sumă de lei nouj......... bani...... fie-care 
rată. 

Cu tot acest formal angajament, d-vâstră n'aţi plă- 
„tit-şi datoraţi........ +... deosebit dobânda de 8 la sută 
datorită pentru fie-care rată de la data exigibilităţei 
sale şi până la achitare. 

De aceea subscrisul, autorisat de Consiliul de Ad- 
ministraţiune, prin procesul-verbal cu No....... din 
a neeeeanesee » în virtutea art. 37 din legea Creditului Fan- 
ciar şi art. 87 din Statute, după cari ori-ce semestru 
nepiătit la scadenţă dă drept de a se cere cu stă- 
ruinţă plata întregei datorii după o lună de la pu- 
nerea în întârdiere, vă somez printr'acâsta ca să plă- 
tii îndată suma de lei ... ceea. bani......, datorită 
de domnia-vâstră pentru ratele în întârziere, mai sus 
speciticate .... împreună cu dobânda de S la sută de 
la data exigibilităţei şi până la achitare; căci dacă 

„nu 0 veţi face nici până într'o lună de la acestă pu- 
nere in întârdiere, vă vom cere plata întregei dom-. 
niei-vâstre datorii în capital, dobândi şi alte cheltueli. 

Director, 

Seful Serviciului, 

FonmuLan XLI 

Prima somaţiune de.urmărire 

Domn... cu domiciliul la moşia... ...uu.,, Co- 
Muna....seeee plasa......... judeţul......... . 

Prin actul de imprumut pentru suma de lei........ 
inscris în registrul de ipoteci al Tribunalului jude- 
țului......... sub No....... iN. ceeace asupra moşiei 
domniei-v6stre..........., situată în comuna ...... plasa 
o ca eseene judeţul......... sunteţi obligat a plăti regulat 
la 1 Maiă stil noă şi la 1 Noembrie stil not ale fie- 
cărui an, ratele împrumutului domniei-văstre con:
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tractat la Societate, in sumă de lei „cusca. bani 
ss... fie-care rată. 

Cu tot acest formal angajament, d-vâstră n'aţi plă- 
tit şi datoraţi........... „ deosebit dobânda de 8 la sută 
datorită pentru fie-care rată de la data exigibilităei 
sale până în qiua plăţei. 

V'am pus în întârziere, conform art. 27 din Legea 
Creditului Funciar, pentru ca să achitaţi sumele ce 
datoraţi ca anuităţi, dobândi şi alte cheltueli, anun- 
ţându-vă că, în cas de neplată în termen de o lună, 
vă vom reclama capitalul integral al împrumutului. 
De la primirea acelei somaţiuni, a trecut mai. bine 
de o lună fâră ca să vărsaţi în casa Societăţei su- 
mele ce v'am cerut. 

In faţa acestei violări de către D-vâstră a obliga- 
ţiunilor ce a'ţi luat prin actul de împrumut, Consi- 
liul de Administraţiune a găsit de cuviinţă a usa de 
facultatea ce "i dă art. 37 din Legea Creditului Fun- 
ciar şi 87 din Statute pentru a vă cere plata capita- 
lului integral al împrumutului d'impreună cu anui- 
tăţile datorite, cheltuelile şi procentele de 8 la sută, 
atât la anuităţile în întârziere cât şi la cheltuelile 
efectuate până în diua plăţei definitive. 

De aceia sub-scrisul...... <<... ... Director al Primei 
Societăţi de Credit Funciar Român din Bucuresci, 
autorisat de către Consiliul de Administraţiune al 

acestei Societăţi prin proces-verbal No... din......... 
vii a v& face prima somaţiune, prev&qută de art. 61 

din Legea Creditului Funciar, pentru ca să plătiţi în 

Bucuresci la casa Societăţei capitalul integral al îm- 
“prumutului d-vâstră în sumă de lei......... ; anuităţile 
datorite în sumă de lei......... bani...... şi cheltuelile 
făcute şi câte se vor mai face, şi procentele de 8la 
sută, atât la anuităţile în întârziere, cât şi la chel- 
tuelile etectuate până în giua plăței definitive, căci 
dacă nu veţi vărsa aceste sume in casa Societăţei,
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„în termenul prevădut de Legea Creditului Funciar, 
Societatea va cere Tribunalului respectiv vendarea 
imobilului d-vâstră sus menţionat după cum 1 dă 
dreptul art. 60 şi 61 din Legea Creditului Funciar. 

DIRECTORUL 
Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bucuresci, 

FonMULAR XLII 
A doua somaţie de urmărire 

Domn... domiciliat la moşia......... comuna... 
a onese plasa......... judeţul......... 

Prin somaţiunea ce vi s'a comunicat în diua de...vi s'a 
cerut să plătiţi Primei Societăţi de Credit Funciar Ro- 

„mân din Bucuresci capitalul integral, d'impreună cu 
cheltuelile şi dobândile ce datoraţi la acest capital, care 
vi sa dat cu împrumutare de acestă Societate, cu ipo- 
tecă moşia domniei-vâstre..........., din judeţul........ . 

- plasa... comuna......... prin actul înscris la ono- 
rabilul Tribunal......... la... e No... “ 

Vădând că ai expirat şease luni de la acea soma- 
țiune, fără ca d-voastră să fi achitat sumele ce vi sa 
reclamat printr'insa, sub-scrisul..,...... “Director 'al 
Primei Societăţi de Credit Funciar Român din Bu- 
cureşiti, autorisat prin procesul-verbal din......... No. 
o n..... a... Viă a vă face a doua şi ultima 'somaţiune 
prevădută de art. 61 din legea Creditului Funciar, 

“pentru ca să vărsaţi în casa Societăței Capitalul in- 
-tegral al împ umutului, anuităţile datorite, cheltue- 
lile făcute şi cari se vor mai face şi procentele de 8 

“la sută, atăt la. anuităţile în întârziere cât şi la chel- 
tuelile efectuate până in Qiua plăţei. definitive... In 
cas când d-voastră nu veţi achita sumele de mai sus, 
în termenul prevădut de art. 61 din legea - Creditu- 
lui Funciar, d'impreună en sumele ce veţi mai da- “tori până la diua achitărei, Societatea va cere vin-



zarea moşiei .d-voastră............ din judeţul.. ...... după 
cum i dă drept art. 60 şi 61 din legea : Creditului 
Funciar. 

Director, 

„FORMULAR XLIII 

Caet de sarcini depus la tribunal într'o 
'vîndare cerută de Credit. 

D....... împrumutându-se de la Prima So- 

cietate de Credit Funciar Român. din Bucuresci cu 
suma de lei... .. . prin actul înscris la Tribuna- 

lul. .. „sub No... a ipotecat pentru garantarea 
acestul împrumut, proprietatea sea... situată în co- 

muna. . . plasa. . . judeţul. . Domnia sa neplătind 

la timp ratele imprumutului, “Societatea prin soma- 

ţiunile ce i-a adresat, conform .Legel şi Statutelor 
Creditului Funciar, i-a cerut. capitalul împrumutat, 
anuităţile datorite cu dobânda lor de 8 la sută, cal- 
culată de la epoca exigibilităţei şi până la achitare 
şi cheltuelite făcute tot cu dobânda lor; D..... 
neplătind nici în urma acelor somaţiuni sumele re- 

clamate, On. Trib. . . prin jurnalui No... din... 

a încuviinţat după cererea Societăţii, ca vinderea cu 

licitaţiune publică ce va avea loc în pretoriul acelui 
Tribunal a proprietăţei. . . ., ipotecată prin men- 
-ționatul act de. împrumutare, să se facă în diua 

-de. 
Prin acest caet de sarcini se face cunoscut 1 numi- 

rea şi situaţiunea proprietăţei ce se vinde şi condi- 

ţiunile vândărei. . 

Moșia. . ce Sa 
Moşia. ....- se vinde ast.fel cum s'a stăpânit şi 

se stăpânesce şi astă-Qi de. . . fără veri o garanţie 

saii repetițiune contra Societăţei, fie. din caușă de 
degradare sai vechime, fie din erorile ce sar fi 

strecurat in desemnare şi în contenenţă.
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Nici o oposiţiune nu “se pâte primi în contra afip- 
telor şi pubiicaţiunilor vendărei,; nici in contra ope- 
raţiunilor relative la vindarea imobilului. 

Sumele ce d. . . . datoresce Societăţei sunt ur- 
mătorele : | 

Capital imprumutat pe. . . ani... Ln.... 
Amortisarea coprinsă în rate. ... Ln.... 
Capitalul neamortisat, datorit la. La. 

Ratele datorite 
«. ... semestrului. ..,. în L 

n... Procente. ... >» | 
Rata semestrului. ...... n] L 

n 
_ Procente ... >» 

Rata semestrului. ..:...._ La] | 
La, 

Procente. ... >]. 
Rata semestrului. ...... ro L 

n | Procente. ... » 
Suma datorită în comptul . . Ln... 

  

Total datorit. . ana iaaeaaaneaaaearaaae a 

  

Preţul ce oferă Societatea pentru acestă moşie 
este de L .. . de la care trebue să incepă licitaţia. 

Pers6nele cari voiesc a concura la licitaţie, trebue 
să justifice că ai depus la Casa de Depuneri, Con- 
semnaţiuni şi Economii saă la Tribunal, fie chiar 
in Qiua vindărei, L . . . bani... adicăa dou&-spre- 
qecea parte a sumei de L... bani.. -, prețul ofe- 
rit de Societate. Acestă cauţiune se pâte depune în 
numerar, în bonuri de tesaur, în scrisuri. funciare - 
al pari, în acţiuni ale Băncei “Naţionale şi în ori-ce 
alte efecte ale Statului, socotite după cursul dilei. 

Supra-licitarea se face în termen de opt dile libere. 
Ofertele de supra-licitare adresate în scris Preşedin- 
telui Tribunalului, fie chiar în diua supra-licitărei,
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nu pot fi primite dacă ele nu sunt însoţite de a 

doua-decea parte a sumei eşită la întâia adjudeca- 
țiune ; ele trebue să fie în numerar, în bonuri de - 
tesaur, scrisuri funciare, calculate al pari, acţiuni 

ale Bănce! Naţionale sai alte efecte ale Statului cal- 
„culate după cursul zilei. De nu va fi nici o ofertă 
de supra-licitare, imobilul se va adjudeca definitiv 

asupra primului adjudecător. 
Moşia mai sus descrisă, fiind pusă în vindare de 

către Societate, trece în proprietatea adjudecatorului 

definitiv, grevată de ipoteca Societăţei. Cumpărăto- 

rul, fiind ast-fel substituit în t6te drepturile şi obli- 
'gaţiunile fostului proprietar beneficiază de termenul 
şi cele-lalte clause din actul de împrumutare ; în 
consecinţă capitalul împrumutat şi neamortisat încă, 

care la. :...., seurcălacifrade LL... bani... 

nu se cere actualmente de Societate, ci se va plăti 

de cumpărător prin anuităţi semestriale de L . . . 

fie-care în. . . rate semestriale viitâre, începătore 

de la. 
Cumpărătorul trebue însă : 

a] In termen de opt dile de la data adjudecaţiu- 

nei definitive să numere în Casa Societăţei în. nu- 

merar monedă de aur L.. 
Deosebit de acesta, va trebui să mal plătescă şi 

cheltuelile ce. se vor .mai face cu procentele lor, 

precum. şi procentele la ratele intârziate şi la chel- : 

tuelile deja efectuate, calculate de la. .......... 

şi până la achitare. 
b] In termen de 30 ile să depună la Casa de 

Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii partea din 

prețul ce va eşi la licitaţiune mai mult peste sumele 

ce are să ia Societatea în capete, rate întârdiate şi 

dobândi, cum mai sus se arată. 

c) Impositele ce se vor găsi neplătite şi taxa de 

transmitere de 3%, la sută cuvenită Statului.
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Capitalul social în sumă de L . . bani... ce se 
află depus la Societate, aparţine noului proprietar. 

Noul proprietar, nevoind a beneficia de termenul 
stipulat în actul de împrumutare, şi voind după ce 
adjudecarea va rămânea definitivă să plătescă prin 
anticipație capitalul r&mas neamortisat, în asemenea 
cas va fi dator să' răspundă şi rata semestrului în 
care se face acea plată; capitalul'?1 p6te plăti în 
scrisuri funciare, pe care Societatea este datâre ai 
le primi al pari, adică sută în sută, ori-care ar fi 
cursul lor. - 
Nici o oposiţiune, nici o contestaţiune nu este 

admisă la vărsarea sumelor ce se reclamă de So- 
cietate | " 

In cas când cumpărătorul nu va vărsa în casa So- 
cietăţei, în termen de 8 dile de la: adjudecarea de- 
finitivă, suma de L . . . bani... . şi nu va depune, 
in termen de o lună, la Casa de Depuneri, ('onsem- 
naţiuni şi Economii suma eşită peste datoria Socie- 
tăţei, el va perde depositul săi de a dou€-spre-decea 

„parte, dacă nu va fi fost supra-licitare sai de a doua . 
zecea parte în cas de supra-licitare. | 

Acest deposil se va da Societăței Creditului Fun- 
ciar pentru a se ţine in -s6mă asupra cheltuelilor 
făcute cu vângarea şi asupra datoriei. Imobilul va 
fi pus din noi în vindare şi vindarea se va face 
în termen de 90 qile. La acestă nouă vindare nu 
va fi decăt o nouă adjudecaţiune fără supra licitare. 

Actele proprietăţei se află in păstrarea Societăţei. 

Directorul, 

Compltabilul, Şeful Serv. Contencios,
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FonmuLan XLIV 

Adresa Societăţii către Tribunalul de urmărire, 
pentru situaţiunea- imobilului ipotecat ei şi 

pus în vindare de alţi creditori 

DOMNULE. Preşedinte, 

La......... anul curent, urmând a se vinde prin li- 

- citaţiune publică în pretoriul onor. Tribunal ce pre- 
sidaţi moşia............ proprietatea D ..... .... ŞI urmă- 

rită după cererpa D........... „. şi numita moşie, fiind 

ipotecată Primei Societăţi de Credit Funciar Român 

din Bucuresci, subserisul am onoare a vă ruga să 

bine-voiţi a dispune ca licitaţianea, pentru această 

moşie, să inceapă de la suma de lei......... la. care 

se urcă sumele ce are a lua actualmente Societatea. 

In acelaş timp, vă rog, d-le Preşedinte, să bine- 

voiţi a pune în vederea amatorilor condiţiunile, sub 

care se vinde moşia........ „... Şi care sunt: 

Conform: art. 96 din Statute moşia trece la noul 

proprietar grevată de ipoteca Societăţei care la........ 

se urcă în capete la cifra de lei...... . 

Cumpărătoral devine ast-fel membru al Societăţei 

cu toate drepturile şi obligaţiunile fostului proprie- 

tar, beneficiind de termenul şi . de cele-alte clause 

din contractul de imprumut. 

Capetele datorite Socielăţei în sumă de lei...... nu 

se cer astădi ci se pot plăti prin anuităţi semestri- 

ale de lei... fie-care, în care intră şi amortismentul în 

termen încă de...... ani cu incepere de la.......... pa. 

Capitalul social in sumă de lej........ ce este depus 

la Societate pentru moşia......... aparţine noului pro- 

prietar 
Cumpărătorul nevoind a beneficia de termenul de 

mai sus şi voind a plăti prin anticipaţiune, capitalul
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împrumutat şi neamortizat încă, el se va putea a- 
Chita dând drept plată scrisuri funciare....... %, pe 
care Societatea este datâre ai le primi al pari, adică 
sută în sută, ori care ar fi cursul lor, conform con- 
diţiunilor actului de imprumulare. 

Cumpărătorul va trebui să plătească în casa So- 
cietăţei în termen de 8 dile de la adjudecarea defi- 
nitivă şi în numerar monedă de aur lei......... aceste 
sume reprezintând ratele datorite Societăţei d'im- 
preună cu procentele lor şi cheltuelile de urmărire. 

In fine, vă mai rog, Domnule Preşedinte, să bine- 
voiţi a nu libera cumpărătorului ordonanța de adju- 
decare mai 'nainte de a dovedi prin chitanța Socie- 
tăței, că dânsul a vărsat în casa ei sumele cei se 
datoresc, | 

Primii, vă rog, d-le Preşedinte incredinţarea dis- 
tinsei n6stre consideraţiuni. 

Director, 

Şeful Contenciosului, 

Şeful Comptabilităţei,



———.... _—— 

PARTEA A PATRA 

DIVERSE STUDII SI CRITICE 

MĂ



DESPRE | 

IPOTECA CONSTITUITA DE MOȘTENITORUL STRAIN 

- | ASUPRA 3 

IMOBILULUI RURAL DE MOSTENIRE 

  

1 

Inalta n6stră Curte de casaţie şi justiţie, în sec- 

ţiuni-unite, a stabilit că de şi străinul moştenitor, 

fie testamentar, fie ab intestat, nu pâte dobândi imo- 

“pile rurale în România, totuşi el, neputând fi spo- 

liat de nici o val6re din succesiune, are dreptul şi 

“Ja valârea imobilului rural aflat în succesiune. ! 

Curtea nâstră supremă a făcut, ast-fel, o justă şi 

echitabilă aplicare a disposiţiunilor art. 7 $ V din 

“-Constituţiune. . | | 

Pentru ca acâstă interpretare, însă, să fie ,con- 

formă cu cugetul legiuitorului nostru .constituant, 

care a voit ca pământul românesc să fie numai în 

mânile românilor, urmează neapărat ca prin lege să 

se hotărască până în ce termen străinul moştenitor 

trebue să realiseze valorea imobilului rural aflat în 

“moştenire ; căci, alt-fel, străinul moştenitor ar pu- 

tea să perpetueze deținerea în mânile sale a imobi- 

-4ului rural şi să se transforme în proprietar cu dis- 

preţul prescripţiunei constituţionale din art. 7 $V. 

O asemenea primejdiosă perspectivă este cu atât 

mai de temut, cu cât Curtea noastră supremă, pen- 

tru a garanta străinului moştenitor realizarea între-
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2 gei valori a imobilului rural aflat în moştenire, "i-a 
acordat acţiuni şi drepturi cari sunt atributele pro- 
prietăței, dar de câri el nu are a se folosi de cât 
provisoriă până la dobândirea val6rei imobilului - 
prin vinzare. 

Dacă dar termenul vinzărei nu se fixează, străinul 
moştenitor va continua a stăpâni . necontenit şi ne- 
supărat imobilul rural. de moştenire. : a 

Această situaţiune creată moştenitorului străin, de 
Inalta n6stră (Curte, a făcut pe unii să creză că el 
ar fi ca şi un proprietar ; şi d'aci: s'a. născut cestiu- 
nea d'a se şti dacă străinul are dreptul să ipoteceze 
imobilul rural venit lui ca moştenire. . | 

Cestiunea acesta a provocat, in luna trecută, inte- 
resante .desbateri în diarul Dreptul, prin dou& studii: 
-unul datorit d-lui G. Flaişlen, consilier. la Curtea: de apel din Bucureşti, şi publicat: în Nr. 18 din 1898, 
sub titlu!: cArt. 7Ş$ V din Constituţiune şi Creditul Funciar rural Român», şi altul întitulat: «Moştenito- 
rul străin pote sati nu: să îpoteceze: nemişcătorul rural 
pr care "la moştenit el ?», publicat în: No 83 din: 1898, şi datorit lui. Alexander, cunoscutul pseudonim 
care ascunde pe unul din eminenţii noştrii judecă- tori, de la Inalta Curte de casaţie şi justiţie. 

Vom. analiza ambele studii, pentru a vedea dacă 
„motivele invocate de autorii lor pot. justifica solu- ţiunea ce ai dat cestiunci. 

IL 

Incepem cu d.G. Flaişlen, căci d-sa a deschis des- baterea, după ce Inalta nâstră Curte prin decisiunele: sale. a statuat cari sunt drepturile străinului moşte- nitor. asupra. imobilului rural venit lui moştenire. Inainte de tâte, o primă observare. Pentru ce D.
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G. Flaişlen trat&ză- cestiunea ipotecărei numai faţă de: 
Creditul Funciar Rural ? 

Dacă moştenitorul străin are dreptul să ipoteceze 
imobilul rural, pe care l'a găsit în succesiune, ipo.. 

teca acesta pote 's'o constitue nu numai în favorea 
Creditului Funciar Rural, dar și în favârea ori cărui 
particular. 

Nu înţelegem, dar, pentru ce a restrâns cestiunea 

numai față cu Greditul Funciar Rural. 
Trecem, acuma, -să cercetăm. motivele pe cari se 

întemeiază d. G. Flaişlen pentru a susţine că străinul 
pote să ipoteceze imobilul rural venit lui moştenire. 

D. Flaişlen pretinde că, după jurisprudența con- 
stantă a Curţei nostre supreme, moştenitorul străin 

are dreptul de proprietate asupra moşiei române'ce 

se află în succesiune, întocmai. ca un erede indigen. 

«Acest drept de proprietate, însă, dice d-sa, nu 
este definitiv, în ce priveşte durata lui pentru moş- 

„tenitorul străin. :EL este cu termen. El va ţine până 
în momentul când o lege espresă îl va sili să 'şi 

vândă imobilul la români, şi adaogă că aşa o în- 
țelege Curtea de casaţie, aşa o înţelege şi proiectul 

Vulturescu». 
In ce me privesce, măriurisesc că nici prin. gând 

mi-a trecut ca, într'un proiect de lege ce am propus 

pentru reglementarea unei  disposiţiuni constituţio= 
nale, să fac ca prin camerele ordinare să se modi- 
fice însă-şi acea disposiţiune în esenţa el. 

Ar fi fost, în adevăr, să: schimb cu :desăvârşire 
art. 7 $'V din Constituţiune, dacă aş fi considerat 
pe moștenitorul străin ca proprietar al imobilului 
rural, .pe cât timp acel articol prescrie, lămurit, 
străinul nu -pâte dobândi imobil .rural-în :România. 

Constituantul din 1879, intrebuinţând  cuventul ge: 
neric: :aa dobândi», a înţeles să cuprindă într'insul 
tâte modurile de achisiţiune ale proprietăței prevă-
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dute de art. 644 şi 645 Codul civil. Prin nici un cuvânt din: 
proectul de lege ce am presintat la Senat n'am lăsata 
se bănui, măcar, că moştenitorul străin pâte fi privit 
ca proprietar al imobilului rural aflat în succesiune?). 

In ce priveşte pe Inalta n6stră Curte de casaţie şi justi-. 
ție, este peste putinţă să admitem că ea, cu ocasia inter- 
pretării şi a aplicării acestei disposiţiuni constituţio- 
nale, să prefacă cu desăvârşire opera constituantului. 

Ac6stă presupunere ncintemeiată a d-lui G. Flaişlen: 
a revoltat pe Alexander, care ştie bine, prin d-sa 

„ însă'şi, că nu violarea Constituţiunei a fost în cuge- . 
tul Curţei n6stre supreme, cânda interpretat şi apli- 
cat o disposiţiune a ei atât de lămurită 
«Unii, dice Alexander, pretind că moştenitorul 
strein ar fi având, după hotărârile Curţei n6stre de. 
casaţie, asupra nemişcătorului rural pe care l'a moş- 
tenit el, absolut aceleaşi drepturi ca moştenitorul 
român, cu tot art. 7 $ V din. Constituţiune. | | | 

«Inalta Curte hotărăşte, este adevărat, din contra 
limpede şi lămurit, că moștenitorul străin nu are 
drept de cât la valdrea nemişcătorului rural aflător 
în moştenirea sa; dar, acâstă teorie sar întemeia 
pe o concepţie falşă a sesinei. a ă 
«In adevăr, se dice, cine are sesina acela capătă în 
puterea acestei învestituri însăşi proprietatea tutulor 
bunurilor coprinse în moştenire.. , 

- «Moştenitorul străin, prin urmare, având sesina, 
e proprietarul nemişcătorului rural moştenit și nu 
are numai drept la partea sa în bani. 

«Bre, bre! Moştenitorui străin e proprietarul 
nemişcătorului rural coprins în moştenirea sa ? Art. 
7 $ V din Constituţiune dispune, din contra, forte 
categoric: Numai românii sat cei naturalisaţi ro- 
mâni pot. dobândi imobile rurale în România). 

1) A se vedea acel proiect de lege al 'nostru reprodus după aceşt studiu. e ,
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aNăscocirea de mai sus, adaogă! „Alexander, e prin 
urmare bâcănă de tot4). 
Indignat de acâstă 'născocire, d-sa esclamă : (19) 

Corydon, Corydon! al dat în gropi». | 
Nu ştim pe care din (Corydoni să-l fi avut în ve- 

dere Alexander. 
Să fie Corydon, stupidul văcar din bucolica a IV 

a lui Theocrit ? 
Să fie Corydon caraghiosul păstor tovarăş al lui 

Tircis, cărora Virgiliu le-a aplicat cuvintele : »Arca- 
des ambo»? 

Să fie Corydon papagalul care repetă ce nu în- 
țelege ? 

Inclinăm a crede că Alexander la Corydon din 
Theocrit s'a gândit, de 6re-ce d-sa trateză de Abde- 
rii pe cei cari cred că. Curtea n6stră de Casaţie a 
înţeles să facă din moştenitorul străin' proprietar al 
imobilului rural venit lui moştenire.: Se ştie, în ade- 
văr, că de şi în Abdera s'ai născut filosofii Demo- 
crit şi Anaxarec şi. primejdiosul sofist Protagora, to- 
tuşi, Abderiţii împărtăşeaii cu Beoţienii bi trista repu- 
taţie de stupiditate. 
Dar, însuşi d. G. Flaişlen se declară nedomirit 

despre dreptul acordat de Curtea n6stră supremă 
străinului moştenitor asupra imobilului rural. Acestă 
nedomirire a sa provine din următorul considerent 
al uneia din decisiunile Curţei nâstre de Casaţie 
dațe în acâstă materie : 
«Trimiterea în posesiune, dice Inalta Curte, ce 

investeşte pe legatar cu drepturile defunctului, este: 
un mijloc ce legea recunâşte legatarului spre a con- 
Sserva valorea, a administra şi a deţine lucrurile; 

1) A se vedea în Dreptul No. 83 din 20 Decembre 1898, pag. 1 
„articolul întitulat : «Moştenitorul străin pâte saii nu să ipoteceze 

nemişcătorul rural pe care l'a moştenit el ?2
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fără. ca -ea să. modifice. condiţiunile şi :validitatea drepturilor sale la moştenire sati -să constitue prin - ea insă-şi o posesiune animo domini». 
Cu alte cuvinte, Inalta nâstră “Curte afirmă că, Chiar trimis în posesiunea imobilului raral moştenit străinul nu stăpâneşte acel imobil animo domini, a- dică .ca proprietar, şi nu pâte avea alte drepturi -de cât acelea cari ai de Scop conservarea val6rei ace- lui imobil. | 

- Ast-fel fiind, este inexact a se susține că Curtea n6stră de Casaţie consideră pe străinul moştenitor ca proprietar al imobilului venit lui moştenire. Din deci-iunile Inaltei Curți, din contra, 'resultă că străinul moştenitor nu este de cât un deţinător „Precariu şi provisoriii al -imobilului rural până la incasarea valorii acelui imobil, i Cum dar străinul ar putea ipoteca imobilul rural venit lui ca moştenire, când pentru a ipoteca un imobil se cere, mai înainte de. tâte, ca constituen- tele să fie proprietar al imobilului? Sa “Motivele, dar, invocate de d.-G.. Flaişlen, fiind în- temeiate pe un falş ințeles al decisiunilor “Curţei. n6- stre supreme, nu pâte de cât să fie falşă şi conelu- siunea la care ajunge,.că : străinul pâte ipoteca imo- bilul rural venit lui în moştenire. 
Trecem acum la examinarea soluţiunei dată .ace- "stei cestiuni de către Alexander. 

III. 

Alexander incepe prin a recunâsce că -- «jurispru- denţa n6stră are dreptate să dică că moştenitorul străin, cu t6tă sesina sa, nu este proprietarul ne- mişcătorului. rural moştenit, .pe care art. 7 $ V. din Constituţiune îl scâte din comerciii pentru străini, ci are “drept numai la -partea sa în bani>,
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„Dacă dar străinul moştenitor nu este proprietar 
al imobilului rural moştenit, pote el totuşi să-l ipo- 

_teceze ? | 
“In acord cu tâtă Jumea, Alexander r&spunde că 

poteca constituită. de străin asupra imobilului rural 
moştenit de el, fiind 'o 'ipotecă asupra lucrului 
altuia sau a unui lucru scos din comerciă, este nulă 
de 6re-ce constituitorul nu este proprietar 

Afirmă, dar, că străinul moştenitor pe care îl 
asemănă 'cu moștenitorul aparent, n'are dreptul să 
ipoteceze nemişcătorul rural moştenit. 

Se sileşte, însă, să demonstreze că cel care ar 
primi: ipotecă asupra unui imobil rural de la un 
moştenitor străin, n'ar avea să se temă de o. acţiune. 
în nulitate, nici din partea acestui din urmă, nici. 
din partea urmaşilor lui. 

«Gu .tâtă nulitatea ipotecei lucrului altuia, dice 
d-sa, dacă nu există comoştenitori români, credito- 
rul ipotecar nu are a se teme de nici o evicţiune; 
Căci, nici datornicul 's&ă ipotecar, adică: moştenito- 
rul-strein, nică urmaşii acestuia nu pot. reclama 
anularea ipotecei, de -6re-ce nu se.cade.ca ei să 
invoce propriul lor dol. 

«Ast-fel fiind, conchide. d-sa, Creditul Fanciar Ru- 
ral pâte acorda fără pericol credit străinului moş- 
tenitor, luându'i nemişcătorul' rural drept ipotecă». 
„Spre o mai mare asigurare a Creditului Funciar 

"Rural, Alexander, care intr'o notă de sub. articolul” 
s6i, asemănă pe străinul moştenitor şi cu curatorul 
unei averi vacante, povățueşte iîntr'o altă notă de 
sub acelaş articol, ca «moştenitorul străin, doritor 
de a se. împrumuta la Creditul Funciar Rural, să 
csră la 'Tribunal autorisarea d'a ipoteca, iar:în -cas 

- de:refus din :partea Tribunalului şi a Curţei de Apel, 
să facă recurs la Casaliune».. 

: Am cea mai deosebită stimă şi cea : mai sinceră



698 

  

afecţiune pentru Alexander, am cea mai mare admi- rațiune pentru acest inalt magistrat, luminat şi drept, peniru acest distins Jurisconsult care n'a lăsat ces- 'tiune juridică maj importantă fără să o despice, să o lămurescă şi so trateze ex professo. | Gu tâte acestea, amicus Plalo sed magis amica ve- ritas. Sunt nevoit să declar că "nu-mi par temeinice Şi practice nici observările sale, nici soluţiunea dată de d-sa cestiunei: dacă moştenitorul străin, pâte saiă nu să ipoteceze nemişcătorul rural pe care la moştenit. Mai întâiă, nu găsesc potrivită asemănarea dintre moşitenitorul străin, care ipotecâză un imobil rural moştenit, cu moştenitorul aparent care ipoteceză un imobil care nu ar fi al luj. 
Moştenitorul aparent trece faţă de t6tă lumea ca: proprietar -al imobilului ; şi creditorul ipotecar, care” acordă un împrumut cu ipotecă acel imobil, nu a contractat cu dânsul de cât numai pentru că Va con- siderat ca adevărat proprietar. Me De şi ipoteca este nulă, este drept, cu tâte acestea, ca în lipsă de terţiy interesaţi şi de adevăratul pro- prietar, Cari să ceră nulitatea ipotecei, să nu o pâlă ataca în nulitate nici moştenitorul aparent constituent, nici succesorii lui, căci ar fi imoral să invoce ei înşişi turpitudinea lor. 
Cu moştenitorul străin, însă, tot aşa se petrece lucrurile ? 

E Singur Alexander afirmă că, după jurisprudența Inaltei Curți, străinul moştenitor n'are drept de cât la valdrea imobilului rural aflat în succesiune. Cu alte cuvinte, el n'are. de cât un drept mobiliar care nu poate face obiectul unei ipoteci. . Creditorul. ipotecar, care irateză cu un moştenitor Sirăin pentru a-i acorda un împrumut pe imobilul rural ce Pa moştenit, Ştie, în momentul în care con- tractează, că imobilul ce i se oferă ca ipotecă.nu
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nu este în patrimoniul străinului, că el n'are nici 

un drept asupra lui, că nu-i poate asigura nici un 
fel de preferinţă, că dreptul străinului nu afectează 
de cât val6rea imobilului, că asupra valorii nu se 
pâte constitui o ipotecă şi că, prin urmare, ipoteca 

ce i se constitue e nulă şi neexistentă, şi acestă nu- 
litate este de ordine publică. 
„Este adevărat.-că debitorul ipotecar, moştenitorul. 
străin, n'ar avea interes:să ceră nulitatea ipotecei ; 
căci el fiind dator, puţin îi importă dacă creditorul 
se va despăgubi cu preferinţă sau fără preferinţă. 

Faţă însă de creditorii personali chirografari ai 
moştenitorului străin, fie ei anteriori, fie posteriori 
ipotecei, care va fi situaţiunea creditorului ipotecar? 

Faţă de acei creditori chirografari, creditorul ipo- 
tecar n'ar putea invoca nici buna sa credinţă; căci 
el ştia, încă din momentul contractărei cu străinul 
moştenitor, că acesta n'avea nici un drept asupra 
imobilului ipotecat şi prin consecință nu putea săi 
asigure nici un drept de preferinţă. 

Ipoteca lui contestată de „creditorii personali chi- 

rografari ai străinului moştenitor, va fi cu înlesnire 
declarată de nulă şi neexistentă ; şi, ast-fel, din cre- 

ditor ipotecar el va ajunge simplu creditor chirogra- 
far, rămânând se împartă cu cei-l'alţi creditori va- 
lorea imobilului de o potrivă, în proporţiune cu su- 
mele ce fie-care ar avea să ia şi fără nici o prefe- 
rință. 

Hic jacet lepus. Aci este primejdia cea mare, tema - 
cea mai întemeiată. 

Autorizarea ce Alexander sfătueşte pe moştenito- 
rul străin să ceară de la Tribunal până la Inalta, 
Curte de casaţiune pentru a contracta un imprumut 

la Creditul Funciar Rural, n'ar pune de loc la adă- 
post pe acest din urmă de pericolul ce 'l-am sem- 
nalat.
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Neexistând nici o asemănare între moştenitorul | Sirăin şi curatorul unei averi vacante, autorizarea. cerută ar fi nulă şi de nul efect ; căci, autorizările justiţiei nu ai valâre de cât numai dacă ele sunt prevedute de lege ; şi legea nicăeri nu dă drept.Tri- bunalului a autoriza asemenea ipotecări. 
„Acum, după 'cele expuse până aici, -pe cine 'să as- cultăm : pe d -Flaişlen, care susţine că străinul Moş- tenitor pâte valabil să ipoteceze imobilul rural venit lui moştenire, sau pe Alexander, care afirmă că o asemenea ipotecă este nulă, dar nu 'poate fi teamă: de anularea ei ? ia | Grammaltici certant. Cestiunea nu -este lămurită, nu este resolvată ; şi, prin urmare, prudent lucrează creditul Funciar rural când nu primeşte ca ipotecă un imobil. rural moştenit de străin, după promulga-: „Tea art. 7 Ş V din Gonstituţiune. ») 

II 

PROIECT DE LEGE 
: PENTRU 

Punerea Codului civil în acord cu disposițiunile "art. 7 din Constituţiune 

  

Art. IL. — Se modifică, după cun 'mai jos se dis- pune art. $, 9, 16, 18 şi 645 din Codul civil, pus în lucrare la 1 Decembrie 1865: 
Art. 8. — Se suprimă alin.-1 Şi II şi rămâne nu- mai alin. lil in următârea coprindere : Copiii găsiţi pe teritoriul român fără tată'şi mamă cunoscuți sunt români. 
Art. 9. — Străinul, nu pOte dobândi calitatea: Şi 

  

1) Acest stuuiii al meă a fost Publicat în diarul Dreptul No. 4 din 1899,
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drepturile de cetățen român de cât cu conăiţiunile 
prescrise la art. 16 din aceste codice. 
„Art. 16 — Străinul, fără osebire de religiune, su- 

pus saii nesupus unei protecţiuni străine, pâte do- 
„bândi impământenirea cu condiţiile următore: . 

a) Va adresa guvernului cererea de naturalisare, 
în care va arăta capitalul ce posedă, profesiunea sati 
meseria ce exercită şi voinţa de aşi statili domici- 
liul în România; 

b) Va locui, în urma acestei cereri, dece ant în | 
țară şi va dovedi-prin faptele sale că este folositor ei. 

Pot fi scutiţi. de acest stagiu: | e 
a) Acei cari vor fi adus în ţară industrii, inven- 

iuni utile saii talente distinse, saii cari vor fi funqat 
aici stabilimente mari. de comercii sai de industrie; 

b) Acei cari vor fi născuţi şi crescuţi în România 
din părinţi stabiliţi în ţară, şi nu s'aă bucurat nici unii - 
nic alţii veri-o dată de veri-o protecţiune streină ; 

c) Acei cari ai servit sub drapel în timpul resbe- 
lului pentru independenţă 

Naturalisarea nu se pâte acorda. de cat prin lege 
Şi în mod individual, 

Art. 18 se. modifică în totul ast- fel: 
Românul, care va fi perdut calitatea sa de Român, 

întorcându-se în. România cu autorisarea guvernului 
român şi declarând că voeşie a se aşeda în țară şi | 

că renunţă la. t6te distincţiunile contrarii legilor ro- 
mâne, va putea redobândi de îndată calitatea sa de 
„Român prin un.vot al Corpurilor legiuit6re : 

Art. 645. — La acest articol se adaogă urimăţ6rele 
alineate.: 

Străinii, sub ped&psă de nulitate, nu pot dobândi 
proprietatea. imobilelor rurale-în România prin nică 
unul din modurile prevădute în acest articol, precum 

nici prin. veri-unul din modurile de.dobândire a pro- 
„prietăței prevăqute în precedentul art. 644. -
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Străinii însă cărora, prin succesiune, fie testamen- 
tară, fie ab intestat, le-ai rămas imobile rurale, pre- 
“cum şi „aceia cărora li s'a legat asemenea imobile, 
aii dreptul la valbrea acelor imobile şi a tuturor 
drepturilor ataşate de dânsele, precum şi la veni- 
turile lor până la realisarea efectivă a valorei lor. 

Realisarea val6rei acelor imobile rurale se va face fie prin vinqaroa lor voluntară de către străin dacă 
numai lui "i-a râmas sau i s'a lăsat acel imobil, fie prin partagiă când ar fi în indivisiune cu alţii, în 
care cas i se va da echivalentul valorei imobilelor 
rurale sai în alte bunuri ale succesiunei, sau în nu- “merar, dacă părţile se vor înțelege în acestă privință, sau prin vindare prin licitaţiune publică a imobilu- lui rural la a cărui valre va avea drept străinul, conform regulilor de la partagiu, când nu va exista inţelegere intre părţi. | e 
„Străinii cari, prin veri-ce mod, vor fi dobândit 
proprietatea imobilelor rurale conform legilor ante- ri6re revisuirei din 1879 a art 7 din Constituţiune, 
precum şi supuşii străini cari, înainte de expirarea termenelor convenţiunilor încheiate de Statele lor cu România şi existente în momeutul revisuirei art. 7 din Constituţiune, vor fi dobândit proprietatea imo- bilelor rurale în conformitate cu disposiţiunile ace- lor convenţiuni, continuă a se bucura de tâte drep- turile decurgând din proprietatea acelor imobile. 

Ari. II. — Se adaogă la finele Codului civil urmă- torele articole: : 
Art. 1915. — Străinii cari, în urma revisuirei arti- colului 7 din Constituţiune, sau după expirarea ter- menului convenţiunilor încheiate de Statul lor cu România şi existente în momentul revizuirei art. 7 din Constituţiune, ai dobândit dreptul la “val6rea imobileor rurale rămase sai lăsate lor prin succe-
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'siune sai prin testament, vor fi datori ca, în ter- 
men de cel mult trei ani de la promulgarea presen- - 
tei legi, să realiseze valbrea lor in conformitate. -cu 
cele prescrise la art. 645. 

Art. 1916. — Străinii, cărora le va rămânea :sau i 
se va lăsa prin succesiune sati testamente imobile 
rurale în urma promulgărei preseniei legi, vor fi da- 
tori să realiseze val6rea lor, conform celor dispuse 
la art. 645, în termen de trei ani, calculaţi din mo- 
mentul deschiderei dreptului lor la val6rea acelor 
imobile. 

Art, 1917. — Dacă străinii, prevăduţi în preceden- 
tele articole 1915 şi 1916, nu vor realisa val6rea imo- 
bilelor rurale nici în termenele acolo fixate, după 
expirarea acelor 'termene, de. drept, fără somaţiune 
sai punere în întârziere ori-care, Ministerul public 
de pe lângă Tribunalul situaţiunei imobilului va fi 
„dator să câră Tribunalului realisarea . valorei imobi- 
-lului, fie prin partagii, fie prin vindarea lui cu lici- 
taţiune publică, spre a da străinului valârea acelui '- 
imobil, deducându-se dintr'ensa tâte: cheltuelile şi 
taxele datorite. 

Art. 1948. — Ministerul public de pe e lângă fie- -care 
Tribunal din ţară este dator să descopere ori-ce po- 
sesiune fără drept de către străini a. imobilelor ru- 
rale din circumscripţiunea Tribunalului lui şi să câră 
Tribunalului depărtarea străinului din stăpânirea imo- 
bilului rural.; acesta fără prejudiciul exercitărei drep- 

-turilor celor-alţi interesaţi a urmări nulitatea acte- 
lor în puterea cărora străinii vor fi posedând pe ne- 
drept imobile rurale. i 

Atât în casul prevădut în presentul articol, cât şi 
in acela expus la articolul precedent, Tribunalul va 
decide asupra cererei Ministerului public în şedinţă 
publică, după. chemarea părţilor. Hotărârea sa. va. Â
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supusă la tâte căile de reformare prevădute de Pro- 
ceduru civilă. 

- Ministerul. public va avea dreptul de a.face tâte 
actele de procedură şi de reformare a. sentinţelor 
judecătoreşti. Câna va găsi de trebuință, el va avea 
dreptul să recurgă, pentru susținerea reclamaţiunilor 
sale, d'inaintea instanţelor judecătoreşti, la serviciile 
advocaţilor publici de pe lângă . Ministerul domenii- 
lor, şi aceştia vor fi datori să dea. concursul lor ca 
Şi în afacerile Statului i) 

Gr." Vulturescu, $. Gh. Parpule, Colonel Șigman, G. Esarcu, B, St. Christopolu, fi. Porumbaru, Generul G. Anghelvscu, S. Perie. jeanu- Buzău, Cr. fireşeanu, M. A. Sturdza, 

; 

III 

TRIBUNALUL JUDEŢULUI DOLJ. 
Audienţa de la 10 Septembrie 1899 

Preşedinţa d-lui.B. Roman, preşedinte. 

Ureditul Funciar Rural şi G. G. Teişanu cu' Elena D. Floru. 
URMĂRIRE IMOBILIARĂ. — COxCURS DE MAI MULTE URMĂRIRI.— CERERE DE CONEXARE.— LIPSĂ DE PROCEDURĂ,—  : - AMĂNARE; 

Tribunalul de urmărire nu p6te statua asupra ce- rerei de conexare a mai multor urmăriri, dacă .păr- țile nu ai fost citate şi dacă- procedura de citare nu este complectă în tâte urmăririle a căror: conexare 
se cere.. 

— 

1) Când am presintat Senatului, la 1879, acest proiect de lege, Senatul a votat urgenţa luY, trimiţându-l imediat în studiul sec- țiunilor; dar, cu tâtă acea declarare de urgenţă, ela rămas în ne- lucrare, în cartânele Senatuluț. ”
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Tribunalul, | 
Asupra propunerei de conexare făcută de a. G.6. 

Teişanu : | 
Vădend că, spre a se putea discuta asupra unei 

atare propuneri, urmâză ca părţile să fie citate şi 
procedura de citare complectă în privința tutalor 
afacerilor a căror conexitate se cere ; 

Văgdend, în speţă, că în urmărirea cerută de d. Tei- 
şanu, nu este procedura îndeplinită, părţile nefiind 
chemate din causa nedepunerei taxelor, şi, în acest 
cas, nici se pâte discuta asupra conexităţei afacerilor, 
până nu se va indeplini procedura şi asupra disel 
urmăriri, aşa că urmărirea de față cală a se ajurna 
în aceeaşi qi, când este fixată urmărirea cerută de 
d. Teişanu, spre.a se discuta asupra conexităţei pro- 
pusă astă di. 

Pentru aceste motive, amână vendarea, etc. 

Semnaţi: B, Roman, C. Poenaru. 

Adnotaţiune. — Pentru ca să punem mai în evi- 
denţă modul cu care Tribunalul Dolj, secţia comer= 
cială şi de notariat, a găsit de cuviinţă să reguleze 

„casul concursului mai multor urmăriri asupra ace- 
luiaşi imobil, am credut că este bine să însoţim jur- 
nalul de mai sus cu acâstă mică adnotaţiune. 
Incepem cu expunerea faptelor :: 
Prima Societate de Credit Funciar Român din Bu- 

curesci, în puterea legei sale speciale, a urmărit, 
prin Tribunalul Dolj secţia comercială şi de notariat, 
moșia Coţofenii, din judeţul Dolj, a d-nei Elena Floru. 
Vendarea a fost fixată pentru diua de 10 Septem- 

brie, pentru când procedura era îndeplinită. 
Tot pentru acâstă di era fixată şi vendarea aceleiaşi 

moşii, cerută de d. Teişanu, creditor al d-nei Elena 
D. Floru. j 

In acestă vendqare din urmă, după cum afirmă în-
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suşi Tribunalul, procedura. era neindeplinită, din 
causă că partea nu depusese taxele. 

Representantul acestui al douilea creditor urmări: 
tor, a cerut amânarea spre conexarea ambelor ur- 
măriri. A 
„Representantul Creditului Funciar sa opus la acestă 
amânare, nepuiând fi în specie vorba de conexare, 
pentru următârele motive: 
_1) Creditul Funciar, fiind primul creditor urmări- 
tor în basa legei sale speciale, nu se pâte conexa 
urmărirea sa cu o urmărire făcută după dreptul co- 
mun, de 6re-ce prin acâsta s'ar lovi în drepturile şi privilegiile ei, înlocuindu-se legea sa specială prin 
legea ordinară; 

2) Procedura în vindarea cerută de Credit fiind indeplinită, nu se pOte amâna acestă vendare printr'o cerere de conexitate făcută de un creditor urmăritor, in venqarea căruia procedura nu e îndeplinită. 
Tribunalul a găsit că nu se pote pronunţa asupra cererei de conexare cerută de q. Teişanu, al douilea creditor urmăritor, de 6re-ce procedura nu era în- deplinită în vândarea cerută de acest din urmă, şi a amânat ambele vinderi, până când se va îndeplini procedura şi în vindarea cerulă de d. Teişanu. Cu alte “Cuvinte, a amânat vindarea cerută de; Credit, până când îi va plăcea acelui d. Teişanu să -indeplinescă Procedura vindărei lui. 
Tribunalul nu vizâză nici un articol din Procedura civilă in sprijinul acestui dispositiv al să. Nici nu putea face alt-fel, de re-ce in tâtă procedura civilă nu se găseşte un singur articol, care să dea 6 umbră Măcar de legalitate ucestei încheeri 'a Tribunalului de amânarea vendărei. 

- Ca să ne convingam despre acesta. n'avem de cât să examinăm articolele din Procedura civilă, -cari regulâză concursul maj multor urmăriri imobiliare.
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„Mom cercela mai întâii disposiţiunile art. 523 din 
Proc. civilă. Acest articol prescrie că «dacă mai mulţi 
creditori urmăresc acelaş imobil, tâte cererile se vor 
intruni, ca: să se facă o singură urmărire pentru toţi». 

Scopul legiuitorului, însă, edictând acestă măsură, 
a fost ca să înlăture grelele cheltueli ce ar cădea în 

sarcina debitorului prin mai multe urmăriri. 
N'a intrat un singur moment în gândul legiuitorului 

ca prin acestă măsură să procure un mijloc de stră- 

gănire şi de amânare indefinită a unei vindări ce- 
rută de un creditor diligent. El n'a înţeles că din 
motivul de conexare al unei urmăriri, în care pro- 
cedura e îndeplinită, cu o urmărire in care forma- 

lităţile preliminarii ale vândărei nu sunt indeplinite, 
să se creeze un motiv de amânare în favorea acestei 

din urmă. - 

O amânare în asemenea condițiuni ar însemna ni- * 
micirea vândqărei cerută de creditorul diligent, pu- 
nerea acestuia la discreţiunea debitorului urmărit, 

care tot-d'a-una pâte născoci un creditor fictiv, spre : 

a'i procura amânarea unei: vânderi cerută de un cre- 
ditor serios. 

Inalta n6stră Curte de casaţiune a stabilit, în mod 
lămurit, care afost. intenţiunea legiuitorului în re- 
dactarea art. 523 din Procedura civilă: 
«Considerând, dice. Inalta Curte, că art. 523 din 

Proc. civilă prevede că, dacă mai multi creditori ur- 
măresc acelaş imobil, t6te cererile lor se vor în- 
truni, ca să se facă o singură urmărire pentru toţi, 
fără ca acest articol să prevadă că Tribunalul este 

țiut, în asemenea cas, să amâne vindarea cerută de 

un creditor mai diligent; căci, atunci sar putea ca 

vândarea unui imobil urmărit să fie amânată indefi- 
nit, numai prin o simplă. cerere de urmărirea unui 
noi creditor»?) - 

1) Cas. secţ. II, decisiunea No. 17 din 95 Ianuarie 1891, Bulet. 
1891, pag. 101.



708 

  

Pe primul alineat, dar, din art. 593 a] Proc. civile, 
nu sa putut întemeia. Tribunalul, pentru a amâna 
vindarea cerută de Credit. 

Observăm că acel prim alineat al art. 593, are în 
vedere urmărirea aceluiaşi imobil de mai mulţi cre- ditori, după legea de procedură civilă. 

In speța n6stră, însă, era vorba de o urmărire ce- rută de Creditul funciar, după legea sa specială Şi 
de o altă urmărire cerută de alt creditor, în virtutea 
procedurei' civile. 

: In asemenea cas, se naşte cestiunea de a se şti: care este calea de urmat, atunci când concurg mai multe urmăriri între creditorii urmăritori, printre cari unii aă dreptul a esercita urmărirea în virtutea unei legi speciale. 
. Soluţiunea acestei cestiuni o găsim, dacă nu în mod expres, dar în mod implicit, în disposiţiunile alin. II al art. 523 din Proc. Civilă. Acest alineat dispune că creditorii, întruniţi într'o urmărire, aă "un drept egal, afară numai dacă titlul sai calitatea: "lor le acordă un alt drept de prioritate sati de pre- ferinţă. | | Prin acestă disposiţiune, legiuitorul n'a putut să aibă in vedere regulamentarea modului de exerci- tare al dreptului de prioritate şi preferință între may mulţi creditori urmăritori, căci de exercitarea ace- stui drept nu pâte fi vorba la inceputul unei urmă- riri imobiliare. | 

Discuţiunea asupra dreptului de preferinţă şi prio- ritate intre creditori, nu se pote - naşte de cât după efectuarea vindărei. | 
Legiuitorul, prin disposiţiunile alin, II al art. 593 Proc. civilă, a avut un alt Scop; a voit să creeze o escepţiune la principiul admis în primul alineat-a] aceluiaş articol, stabilind că acel principiu nu mai este aplicabil atunci când printre creditorii urmări-
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tori, sunt unii cărora titlul sai calitatea lor le acordă 
un alt drept de prioritate sau de preferinţă. Intr'un 

asemenea cas, trebue să se urmeze după titlul sau 
calitatea creditorului urmăritor privilegiat, şi nu se 

“mai pote aplica regulele procedurei. civile. - 
In acest sens sa interpretat art. 593 de Inalta 

n6stră Curte de casaţiune. 
Intr'un considerant din. decisiunea Curţei de ca- 

saţiune, secţ. II, cu No. 86 din 1890, s'a recunoscut 
dreptul creditorului urmăritor privilegiat d'a se opune 
la aplicarea procedurei civile într'o urmărire în care 
trebue să se aplice legea sa specială. 

Inalta Curte, admiţend că după art. 593 pr. civ., 

dacă mai mulţi creditori urmăresc. acelaş imobil, 
'tâte. cererile lor cată să se intrunescă spre a se face 

0 singură urmărire pentru. toţi, adaogă că:. adacă .- 

acâstă urmărire s'a făcut prin aplicarea regulelor de 
drept comun, prevădute de procedura civilă, iar nu 
conform disposiţiunilor legei speciale pentru insti- 
tuirea Creditului funciar, ori-ce obiecțiune, în acestă 
privinţă, numai Creditul funciar, în favdrea căruia 
Sau creat acele disposițiuni, ar fi în drept să o ri- 
dice, iar nu şi debilorul urmărit 1). | 

Prin acest considerant, dar, consacrându- -se de 

Inalta Curte dreptul pentru Creditul funciar d'a se 
opune ca o urmărire imobiliară cerută de dânsul să 

se facă după alte regule de cât acele fixate în .legea 
sa specială, a stabilit principiul că, în. asemenea 
materie, faţă de Creditul Funciar, nu se pot aplica 
regulele de drept comun, prevădute în Procedura 

civilă, şi, 'prin consecinţă, nici disposiţiunile art. 
523, primul aliniat, din aceeaşi procedură. 
Nici nu putea fi alt-tel. 

. Prin legea specială a Creditului funciar sa stabilit 

1) Cas. secţ. II, decisiunea No. 86 din 1800, Bal. 4890, p. 884.
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o procedură specială de urmărire imobiliară, prin 
care s'a derogat, măi în totul, la regulele de drept 
comun prev&dute în Procedura civilă. Asa, în ur- 
mărirea făcută după cererea Creditalui funciar, nu 
se admite termen de graţie, nici o oposiţiune nu 
este primită contra acestei urmăriri, nici o oposi- 
țiune nu se pâte face contra afiptelor şi publicaţiu- 

“nai vindărei, nici în contra operaţiunilor relative la 
vindarea imobilului ; şi ultimul alineat al art. G4 din 
„legea Creditului funciar, dispune că: vindarea imo- 
bilului nu se pâțe amâna, de cât numai atunci când 
proprietarul va răspunde rămăşiţele şi cheltuelile 
datorile. 

Nu se pâte conexa vindarea cerută de Credit, după 
legea sa specială; cu o vindare cerută după legea de 
procedură civilă, fără ca să se violeze drepturile şi 
privilegiile acordate societăţei prin legea ei specială. 
"A conexa 0 vindare cerută de Credit, după legea 

sa specială, cu o vindare cerută după legea de pro- cedură civilă, este a supune vindarea ei la lâte aniânările la cari pot dă loc diferitele incidente. ce se pot ridica după legea de procedură civilă, contia unei urmăriri imobiliare, este ai desființa legea sa 
specială; şi, acâsta nu se pote: 
_- După cele până aci expuse, vădurăm că Tribunalul 
nu-şi. pâte justifica dispositivul său nici pe disposiţiu- hile alineatului 2 al art..523 din Proc civ. 

Apoi, şi dintr'uh alt punct de. vedere Tribunalul nu butea să amâne Vindarea imobilului cerută de Creditul funciar. | 
Creditul funciar a fost cel d'inteiă care a început urmărirea imobilului, ela fost maj diligent, el a îngrijit să se îndeplinescă. procedura Şi, .ori-care ar fi fost aregturile celui-V'alt creditor urmăritur, vin- darea trebuia să-şi urmeze cursul după legea spe- cială a Creditului funciar.
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Jurisprudenta n6stră a stabilit, în mod constant, 

că urmărirea trebue continuaiă, conform legei la 

care este supus creditorul urmăritor care cel d'inlei 

a început urmărirea 1). 

IV 

TRIBUNALUL JUDEŢULUI ROMANAŢI - 

| | Audienţa de la 25 Septembre 1900 | 

Preşedinţa .D-lui C. Dobrotescu, jud. de şedintă 

Creditul Funciar Rural cu Alexandrina N. Geblescu 

URMĂRIRE IMOBILIARĂ. — CREDITUL FUNCIAR RURAL. — DELEGAȚII 

SOCIETĂŢEI„-—MANDAT SPECIAL PENTRU ADJUDECAREA ASUPRA SOCIE- 

TĂȚEI. — DACĂ JUDECĂTORII POT AMÂNA VINDAREA IN LIPSĂ DE 

CONCURENȚI 

1.. In vinqările efectuate după legea Credituluj 

Funciar, delegaţii societăţei trebue să aibă mandat. 

special ca să câră tribunalului în lipsă de concuren'i 

să adjudece imobilul asupra societăței. 

2. Şi în'vindările cerute de Creditul Funciar, ju- 

decătorul este în- drept să amâne vindarea, în lipsă 

de concurenţi. i 

No 3762. — Sa presentat Societatea Creditului 

funciar rural, prin D. avocat. B. Vlădoianu, lipsind 

debitârea urmărită, D-na Alexandrina Geblescu şi 

soțul săă. | - 

Tribunalul, | 

Văgend delegaţiunea dată D-lui, avocat Vlădoianu, 

de către creditorea Societatea Creditului :funciar, în 

virtutea căreia D. Vlădoianu susţine vindarea ; 

1) «Tratat teoretic şi practic de Procedură civili», de D. Che= 

bapei, Vol. UI, pag. 209. 

(Acestă critică a mea a fost publicată în diarul «Dreptula 

No. 69 din 1899). |
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V&dend că prin acâstă delegaţiune D.. Vlădoianu 
are dreptul numai de a licita până la concurenţa 
sumei datorită Creditului, fără să fie autorizat a cere 
ca imobilul să se adjudece asupra societăţei ; 

Considerând că de şi legea Creditului funciar prin 
art. 65, permite Societăţei ca, în lipsă de concurenţi 
imobilul să se adjudece asupra sa, însă acâsta fiind 
o favâre acordată de legea Creditului funciar, el tre- 
bue să arate în mod expres dacă ințege sai nu ca 
să useze de acâstă disposiţiune ; 

Considerând că, din delega:iunea presintată de D.. 
Vlădoianu din partea socielăţei, reese că dânsa "i-a 
dat dreptul numai să liciteze la vindare pe comptul 
Creditului până la concurenţa sumei de: lei 133.838 
bani 83, fără ca să arate că, în lipsă de concurenţi, 
să c6ră adjudecarea imobilului pe sema societăţei ; 

Că, în acest caz, şi în lipsă de o ast-fel de dele- 
gaţiune expresă, Tribunalul nu pâte adjudeca imo- 
bilul asupra Creâitului fanciar, cu atât mai mult cu 
cât preţul oferit, găseşte în “aprecierile sale că este 
prea minim, în raport cu val6rea imobilului scos în 
vindare, care are o întindere de 914 pogâne şi 984 
stânjeni patraţi, pământ cultivabil ; 

(:onsiderând dar, că ne mai presentându-se veri- 
un amator ca să concureze la licitaţiune şi că dele- 
gatul Creditului nu are autorisaţiune expresă de la 
Societatea Creditului funciar, de a cere ca imobilul 
să se adjudece pe sema Societăţei, adjurnă vindarea. 

Semnaţi : C. Dobrotescu. Varlam,. 

Observaţiune. — I.. Specia. — Dâmna Alexan- 
drina N. Geblescu a contractat cu Prima “Societate 
de Credit Funciar Român din Bucuresci, două îm- 
prumuturi : unul. de 93.000 lei şi altul de 19.000 lei, 
ambele cu ipotecă moşia sa Baldovineştii, din ju- 
deţul Romanați. D-sa aatorâna societăţii nouă rate
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semestriale la primul imprumut şi dece rate semes- - 
triale la al doilea împrumut, societatea a fost ne- 
voită -să ceră vindarea imobilului ipotecat, vindare 
care s'a fixat pentru diua de 25 Septembre a. c., 
dinaintea Tribunalului de Romanați. 

In diua vindării nu s'a prezintat nici d-na Alexan- 
drina N. Geblescu, debitârea, nici soţul să, .citat 
spre'a'i da autorisare, de şi pentru amândoi proce- 
dura a fost îndeplinită, precum ai fost îndeplinite 
tote formalităţile cerute de lege pentru vindarea 
imobilului. e 

Tribunalul de Romanați, găsind că lipsa soţului 
equivala cu un: refuz de autorisare din parte-i, s'a 
credut în-drept, de şi. soţia lipsea, a o autorisa el 
ca să stea în instanţă. 

Avocatul societăţei cu tâte că a obiectat că nu era 
nevoe de autorisare din partea Tribunalului, pe cât 
timp soţia era absentă, totuşi ca să înlăture un pre- 
text de amânarea vindării,.s'a supus cerinței Tribu- 
nalului de a da c6la timbrată cerută de lege pentru 
autorisare. | 

Sa început vindarea de la ţifra oferită. de avo- 
„Calul societăţii în numele ei, şi în basa delegaţiunei 
în regulă dată lui de consiliul de administraţie. 

După strigările legale, nepresentându-se nici un 
concurent, avocatul societăţei a cerut ca în basa art. 
65 din legea Creditului Funciar, Tribunalul să ad- 
judece imobilul asupra societăţei. : 

Tribunalul, compus din d-nii judecători C. Do- 
brotescu şi Varlam, prin jurnalul mai sus reprodus 
cu No. 8.672 din 925 Septembre 1900, considerând 
că delegaţiunea dată de consiliul de administraţie 
avocatului societăţii, ii conferea numai dreptul de-a 
oferi pentru imobilul pus în vindare. suma fixată în 
caetul de însărcinări iar nu şi puterea de a cere ca 
imobilul să se adjudece asupra societăţei ;
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Considerând că Tribunalul în aprecierile sale gă- 

seşte că preţul oferit de societate este prea minim 
în raport cu val6rea imobilului scos în vindare ; 

Considerând că nu sa presintat şi alt amator care 
să concureze la licitaţie, amână vindarea pentru 18 
Decembre anul 1900. 

Ii. Critica. — Pentru a pune în. evidenţă escesul: 

de putere comis de numiții judecători ai Tribuna: : 

lului de Romanați prin pronunţarea jurnalului de 

amânarea vindărei, vom cita textual articolele din 

legea Creditului Funciar, violate cu atâta. desinvol- 
tură de acei judecători. 

Inainte de acesta, insă, vom observa că vindarea 
imobilelor ipotecate societăţei, nu se pâte face de 

cât după legea specială a Creditului Funciar. 
Acestă lege fixând termene f6rte lungi pentru vin- 

" dare, a înțeles în mod vădit, prin disposiţiunile sale 
categorice, că, odată acele termene expirate fără ca 

debitorul să'şi achite datoria, vindarea trebue efec- 
tuată, în conformitate cu regulile prescrise de dinsa. 

Printre alte regule, art. 54 din legea Creditului 
Funciar, dispune formal că «judecătorii nu pot acorda 
nici un termen pentru plata anuităţilor» 

Prin art. 64 se statuâză că vindarea nu se va face 

«de cât numai dacă în ajunul dilei fixate pentru 

vindarea imobilului, proprietarul va 1&spunde rămă- 
mâşițele şi cheltuelile datorite». 

Prin art. 05 se stabileşte că «strigarea va începe 
de la preţul oferit de societate şi menţionat în 
caetul de însărcinări cu cel pulin 8 dile înaintea 
adjudecaţiunei, şi dacă după trei strigări cari se vor 
repeţi din 5 în 5 minute, nimeni nu va da un preț 

“mai mare de cât cel oterit de societate, imobilul se 
va adjudeca asupră'i». 

Tot în art. 65 se spune că «societatea nu.va avea 
dreptul să liciteze de cât numai până la concurenţa
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preţului trebuitor pentru acoperirea creanţei şi chel- 
tuelilor sale». 

La ultimul alin. al aceluiaşi articol se dispune că 
«prejul odată oferit de Societate, Vingarea se pote 
face şi în lipsa sa». 

Dacă toţi suntem ţinuţi să cunâştem legea, cu atât 
mai mult sunt datori s'o cunâscă cei cari sunt che- 
maţi s'o aplice. 

Sunt texte de lege :pe cari un r&ă judecător le pote 
tortura prin interpretare, pentru a stârce dintr'insele 

numai bunul s&ă 'plac; dar disposiţiunile sus citate 
ale legii Creditului Funciar sunt atât de lămurite, 
atât de categorice, atât de imperative, în cât inter- 
pretare. nu încape, ci numai o rigurosă aplicare a lor. 

Şi, în adevăr, legea dispune că judecătorul nu pote 
acorda termene. 

Tribunalul, prin amânarea vindării, n'a făcut alt 
de cât să acorde, indirect, un termen debitârei. 

Este de observat,că debilorea nici n'a fost faţă 
ca să reclame asemenea termen şi nici vre-o cerere 

în acest sens nu s'a adresat, fie şi prin scris, Tribu- 

nalului. 
Chiar după legea comună, Tribunalul nu ar fi 

fost in drept să acorde termen de graţie fără ca de- 
bitorul să-l ceră. 

Dar, când legea Creditului Funciar opreşte formal 
pe judecător a acorda asemenea termen, judecătorul 

care îl acordă, nu desfiinţeză legea pentru a o în- 
locui cu bunul să&i plac? 

“ Legea, am arătat, că mai dispune în mod. impe- 
rativ că, dacă după strigările făcute nimeni nu va 
da un preţ mai mare de cât cel oferit de Societate, 

imobilul se va adjudeca asupra Societăţei. 
Mai prescrie încă, că odată preţul oferit de dânsa 

vindarea se pâte face şi in lipsa el. : 
Preţul s'a oferit de Societate atât prin caetul de
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însărcinări, cât şi prin advocatul delegat de ea la 
vindare. | 

Nici. Societatea, nici avocatul :săă nu aveati datoria 
“să ceră ca în lipsă. de concurenţi să se adjudece 
imobilul asupra Societăţei, de 6re-ce legea impune 
judecătorilor a face acâsta. - 

Avocatul Societăţei cerând, ca în basa art. 63 din 
legea Creditului Funciar, în lipsă de concurenţi, să 
'se adjudece imobilul asupra Societăţei n'a făcut de 
cât să. amintescă judecătorilor disposiţiunile sus ci- 
“tatului articol, pe cari el erai obligaţi să le aplice. 

Avocatul Societătei n'avea nevoe de nici un man- 
dat pentru acâsta, cu atât mai mult că legea spune 
formal că, odată preţul oferit de Societate, vindarea 

-“se pote face şi în lipsa Societăţii. 
Judecătorii tribunalului găsind că vindarea trebue 

amânată pentru că avocatul Societăţii n'a avut man- 
dat să câră ca, în lipsă de concurenţi, adjudecarea 
să se facă asupra Societăţei, mai luat legea peste 
picior ca s'o inlăture-şi să pue în locul ei abusul 
lor de. putere ? 

Legea mai dispune, în fine, că Societatea nu are 
drepiul să:ofere un preţ de cât-numai până la con- 
curenţa sumei necesare spre acoperirea creanţei şi 
a cheltuelilor sale. 

” Societatea n'a oferit. de cât preţul prescris de lege. 
Puteau judecătorii să impuie Societăţii alt preţ, ori 

cari ar fi fost aprecierile lor?: Incontestabil că nu; 
căci, legea nu le dă acest drept. 

Amânând, dar, vindarea pe motiv că preţul oferit 
de Societate este prea minim, în raport cu val6rea 
imobilului, judecătorii, în loc să aplice legea, ai pus 
în aplicare buna lor voinţă pentru debităre. 

Şi aceştia se chiamă preoţii justiţiei ! 
Suntem siliți să măturizim că asemenea hotărâri 

Sunt de natură a sdruncina credinţa ce trebue s'o
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avem. neclintită în hotărârile judecătoreşti, în justi- 
ție, care este temelia ori-cărui stat civilisat 1). 

V 

INALTA CURTE DE CASATIUNE ROMANĂ 
ȘI i 

D. Stanislas Cihoski 
  

I 

Inalta n6stră Curte de casaţiune, secţia II, prin 
decisiunea sa cu No. 114 din 1902, a statuat că: 
«In urmăririle imobiliare făcute de Creditul funciar, 

după legea sa specială, nu este nevoe ca actele de 

ipotecă, în basa cărora se face urmărirea, să fie în- 

vestite cu formula executorie». 

Acestă decisiune sa publicat în Curierul judiciar 
No. 38 din 19 Mai 1902, însoţită deo adnotaţiea 
d-lui avocat Stanislas Cihoslki, prin care critică so- 

luţiunea dată cestiunei de Inalta Curte. 

Inainte de a demonstra cât de netemeinice “sunt 

criticele făcute prin acestă adnotaţiune consideren- 

telor juridice pe cari Inalta Curte îşi întemeiază de- 
cisiunea sa, avem de făcut o mică observajiune 

asupra unui fapt curios pe care nu "l-am putui ex- 
plica. 

De ce în decisiunea Inaltei Curți, publicată în 
Curierul judiciar, se trece în întregul lor numele 
ambilor avocaţi ai intimatului Credit funciar urban 
din Bucureşti, cari au combătut motivele de recurs, 
iar numele avocatului recurenţilor este înlocuit cu 

puncte? 

  

1) Acestă critică făcută de mine diser hotăriri ă fost publicată 
în giarul «Dreptul» No. 62 din 1900.
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- Se ştie, însă, că avocatul recurenţilor. a fost d. 
Stanislas Cihoski. Pentru ce acesta a ţinut ca nu- 
mele s&i să nu figureze în decisiunea publicată ? 

Să fie 6re pentru că d. Cihoski a socotit că nu 
este corect pentru un avocat care a pledat într'un 
proces, să critice decisiunea instanţei care “i-a fost 
defavorabilă ? 

Am înţelege acest Scrupul, dacă ar fi fost vorba 
de o hotărire judecătorâscă, care să fie supusă vre- 
unei căi de reformare. In asemenea cas, ar fi, in 
adevăr, nedelicat ca avocatul ce a perdult să dis- 
cute prin presă o cestiune a cărei soluţiune are să 
se hotărască de o altă instanţă, după noui desba- 
teri - judecătoreşti şi -dup& examinarea din noi a 
faptelor cari aii să influenţeze asupra aplicaţiunei 
legei. 

O decisiune, însă, a Inaltei Curți de casaţiune nu. 
este -supusă nici unei câi de reformare, odată ce ea 
s'a pronunţat, după desbateri contradictorii. | 

Soluţiunea dată de Inalta Curte de casaţiune, unei 
cestiuni de drept, nu mat pote fi supusă de cât cri- 
licei jurisconsultului. Ea se pote dar discuta chiar 
de avocatul care a pledat în causă şi a perdut, cu 
condiţiunea însă ca-el să facă critica fără. pasiune 
Şi ca adevărat jurisconsult. | 

Din acest punct de vedere, dar, n'am înţeles pentru 
ce d. Cihoşki 'şi-a înlocuit numele prin puncte. 
„Să fie 6re un alt motiv care a silit pe d. Cihoski 

să'şi ascundă numele în decisiunea publicată ? 
„Sa temut, pâte, că cititorii adnotaţiunei d-sale, 
sciind de mai "nainte că d-sa a fost avocatul recu- 
renţilor al căror recurs s'a respins, au să fie pre- 
veniţi contra d-sale şi n'a să credă că este impăr- 
țială critica făcută de d-sa unei decisiuni. care '%-a 
fost defavorabilă. 

Dar şi din acest punet de vedere d..Cihoski n'a-
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vea nevoe să'şi ştorgă numele din decisiunea cri- 

ticată. 
Ori-cine !l-a citit, fără să ştie că d-sa a fost avo- 

calul recurenţilor cari ai perdut, a putut simţi cu 

înlesnire, după modul cu care d-sa a siluit înțelesul 

textelor de lege invocate, că adnotaţiunea d-sale n'a 

fost dictată de interesul sciinţei, ci de supărarea 

perderei causei ce a susţinut. 

Vom demonstra acâsta, examinând argumentele 

cu cari d-sa a combătut decisiunea Inaltei Curți prin 

adnotaţia cu care a însoţit publicarea ei în Curierul 

judiciar. 

TI 

Primul argument. «După procedura civilă ro- 

mână ca şi după cea francesă, zice d. Cihoski, nici 

un act judecătoresc, fie sentinţă, fie act autentic, 

nu se pâte executa de cât în virtutea unul titlu exe- 

cutorii, numit şi formulă executorie (art. 371 şi 

318). 
Nu era grei d-lui Cihoski să descopere în proce- 

dura n&stră civilă art. 37| şi 878 şi-să le combine 

cu art. 1832 din codul civil. 

Trebuia, însă, să pâtă stabili că principiul consa- 

crat de disposiţiunile citatelor articole nu suferă nici 

__0 escepţiune. 

Acesta n'a putut so facă. Insă-şi legea comună, 

“după cum observă cu drept cuvint Inalta Curte, de- 

rogă de la acest principii, prescriind că hotărârile 

preparatorii saii cu execuţie provisorie n'aii trebu- 

ință să fie învestite cu formula executorie. 

Apoi, legi speciale dispenseză unele acle de cre- 

anţă de formula executorie, în executarea debitorilor 

pentru sumele datorite. . 

Cum aminteşte Inalta Curte, în decisiunea sa, pen- 

tru achitarea datoriilor către fisc, urmărirea imobi-
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lelor debitorilor se face de tribunalele respective 
numai după autorisaţia Ministerului de finance, saii 
a acelui al Domeniilor Statului, conform art. 15 din 
legea de urmărire, fără a se cere formula execu- 
torie. 

” 
Ce se face, dar, cu teoria d-lui Cihoski asupra 

divisiunei tripartite a puterilor Statului din Constitu- 
țiune pe cari s'ar întemeia, după d-sa, disposiţiunile 
art. 371 şi 378 din procedura civilă ? 

In ce priveşte pe fisc, d-sa îşi îmblânzeşte teoria 
Şi găseşte că el făcând parte din puterea executivă 
n'are nevoie să ceră ai se intima, in numele chiar 
al puterei executive, ordinul de executare. | 

Cum, însă, o să împace teoria d-sale cu o dispo- 
siţiune din legea Creditului funciar care dispensâză 
de formula executorie hotărârile arbitrilor date în 
contestaţiunile dintre societari cu Societatea Credi- 
tului funciar ? A 

In adevăr, art. 80 din legea Creditului funciar 
prescrie că hotărârile arbitrilor at autoritatea lucru- 
lui judecat şi sunt executorii, fără omologarea din 
partea tribunalelor ordinare şi fără formulă execu- 
torie . | 

Şi aci nu este vorba de un titlu de creanţă al unei 
părți din puterea executivă, ci de o hotărâre dată 
asupra unei cotestaţiuni dintre proprietarul împru- 
muiat cu Societatea Creditului funciar. Cu tâte ace- 
stea, acea hotărâre trebue executată fără ordinul 
formal al puterii executive, fără formulă executorie. 

Invederat este dar că principiul stabilit prin art. 
371 şi 378 din procedura civilă nu este un principii 
constituţional, cum pretinde d. Cihoski. 

De altmintrelea, d-sa însuşi recunşte că la acestă 
disposiţiune dintr'o lege comună se pote deroga prin- 
ir'o lege specială, «fie - declarând că nu î se aplică, 
fie creând o nouă disposiţiune înconciliabilă cu ea».
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III.: 

Al doilea argument. «Art. 61 din legea Credi- 
tului funciar, nu derogă în mod formal de la art. 
311 şi 378 procedura civilă, 1832 cod. civ.», prin 
urmare, pretinde 9. Cihoski că disposiţiunile acestor 
articole din legea comună îi sunt aplicabile. 
Cum se pâte impăca acâstă pretenţiune a d-lui 

Cihoski cu observaţiunile d-sale conţinute în urmă- 

târele rânduri din adnotaţia d-sale ? - 
«Disposiţiunile legei comune se vor aplica şi în 

legile speciale de câte-ori acele disposiţiuni nu sunt 
contradise de un text expres al legii speciale-sai 
de către o disposiţiune specială care, fără să 'abroge 
expres * disposiţiunea' legei generale, produce însă o 
imposibilitate “ca ambele disposiţiuni să coexiste, 
sai creează o formă nouă, avend acelaş scop şi des- 

tinată a înlocui pe cea, dintâi». 

Josseau, pe care d-sa îl citeză în sprijinul acestei 
teorii, este şi mai categoric : 

«En cas de silence de la loi: speciale, dice acest 
autorisat comentator al decretului din 1852 pentru 

înfiinţarea Creditului funciar: din Francia, les pre- 

scriptions de la loi gânârale, doivent âtre executees, - 
pourvuu toutefois' gqwelles ne soieni: pas en opposilion 
formelle avec la pensce du 'legislateur de 1852 qui a 
€l€ d'abroger les delais et de diminuer les frais de la 
saisie». 

După părerea lui Josseau, chiar când legea s spe- 
cială n'a prevădut un cas, nu se recurge la legea 
comună, decât numai dacă disposiţiunile acesteia nu 
sunt în oposiţiune cu ideia: legiuitorului special. 

D. Cihoski care aprobă această teorie a lui Jos- 

seau; de 6re-ce i-a făcut onoarea de a'l cita în ad- 
notația d-sale, va bine-voi să recunoască că, inainte 

. 46
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d'a afirma în mod atât de categoric că disposiţiu- 

nile art. 371 şi 378 proc. civilă, 1832 cod. civil sunt 
aplicabile Societăților Creditului Funciar, era dator 

să cerceteze dacă acele disposiţiuni din legea comună 
nu eraii în oposiţiune cu idea legiuitorului . nostiu 

special -. 
ID-sa nu trebuia să se mărginească în citirea nu- 

mai a unui singur articol din legea Creditului fun- 
ciar ; trebuia să studieze întreaga lege pentru a se 

pătrunde de spiritul de care a fost călăuzit. legiuito- 

rul când a edictat diferitele ei disposiţiuni. 
Dacă 'şi-ar fi gat această osteneală, s'ar fi convins 

că legiuitorul, prin legea specială a Creditului Fun- 
ciar, a înțeles să deroge cu totul la unele din mă- 

surile de urmărire prevădute de legea. comună. 
Executarea drepturilor Societăţei se face in pute- 

rea legii sale "speciale, iară nu în virtutea titlului 

săi de creanţă. | Mi 
Despre titlul de creanţă al Creditului funciar nu 

se face nici menţiune măcar în nici unul din arli- 

colii legii Creditului Funciar privitori Ja urmăriri. 
După legea comună urmărirea se face numai pe 

paza titlului. 

De aceea, prin art. 387 din procedura civilă se 
„prescrie că nici o hotărire, sai titlu executoriii nu se 
va putea executa, de cât numai după ce se va fi în- 
cunoştiinţat datornicului, odată cu somaţiunea sai 
comandamentul. 

Ca consecinţă a acestui principiă, dacă execuţia 

n'a început la, mrtea datornicului, se dispune prin 
art. 398 că hotărârile şi titlurile executorii nu se 
vor putea execula în contra moştenitorilor, sub pe- 
deapsă de nulitate, de cât opt dile după celi sa 
făcut o incunoştiinţare colectivă a acelor titluri saii 
hotăriri. 

Pentru a demonstra şi mai vădit enorma diferență
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ce există între legea comună şi legea specială a Cre- 

ditului funciar în privinţa rolului ce joacă titlul exe- 

cutoriă în ambele. legiuiri, vom pune faţă în faţă! 

disposiţiunile din legea comună şi acelea din legea 

specială a Creditului Funciar, privitore la aceleaşi 

acte de urmăriri.. 

Legea de procedură civilă: 

Art. 497.—«< Comandamentul va 

cuprinde copie după titlul 

executoriă, somaţia de a plăti 
şi insciințarea că, dacă nu va 
plăti, se va face vindarea cută- 

rui sai. culăror nemişcătorea. 

Legea de procedură civilă: 

Art. 504. — aAfiptele şi pu- 
blicuțiunile vor coprinde : 

17 Numele, pronumele, pro- 

lesia şi domiciliul, ori reşedinta 

creditovului ce urmăreşte şi ale 

datornicului urmării ; 

2). Titlul” executoriă pe 

baza căruia se face urmă- 

rirea în extract; | 

3) Arătarea, bunurilor nemiş- 

cătoare cari se urmăresc, adică: 

Dacă este o casă: comuna, 

strada, numărul saă localitatea 

unde se află acea casă ; 

Dacă este o moşie, un pământ, 

sai ori-ce avere rurală : arăta- 

rea județului, plăşei saă a pla- 

iului, a comunei şi a unora din 

vecinii acelui imobil, precum şi 

de:criereu amănunțită a îmobi- 

lulu din procesul-verbal de si- 

tuaţie». 

- cererea 
_ Pumciar. Se vor [ace trei afipte, 

Legea Creditului Funciar: 

Art. Gl. — «Pentru a ajunge 

la vindarea imobilului ipotecat, 

Societatea trebue să facă la do- 

miciliul ales prin actul de îm- 

prumutare o somațiune debito- 

ruluă, cerând a plăti capitalul 

integral, dobândle şi cheltue- 

lile, conform art. 74 din proce- 

" dura civilă 

Legea Creditului Funciar : 

Art. 63. —aPublicaţiunile vin- 

dării în Monitor vor cuprinde 

numele imobilului, districtul şi 

plasa unde se găseşte şi: mmenţi- 

unea că vindarca se [ace 'după 

Socielăţei  Creditului 

conţinând aceleaşi indicaţiunia...
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“In aceleaşi materii, legea Creditului Funciar ce-. 
rând îndeplinirea altor formalităţi de cât cele dic- 
tate de legea comună, n'a înțeles 6re, în această pri- 
vinţă, a deroga de la disposiţiunile acestei din urmă? 

Incontestabil că da, după recunoaşterea însăşi a 
d-lui Cihoski, care susţine că: «disposiţiunile legei 
comune nu se vor aplica şi în legile speciale, de cât 
numai atunci când acele disposiţiuni nu vor fi con- 
tradise de un text al 'legei speciale». 

Văgqurăm că disposiţiunile legei - comune, relative - 
la titlul executoriă, sunt contragise de disposiţiunile 
categorice ale legei Creditului Funciar. 

„„. Pe când legea comună. cere comunicarea, publica- 
rea şi afişarea titlului .executorii, legea Crediiului 
Funciar nici menţiune nu voeşte să facă despre 
densul. E Si | 

In acestă cestiune s'a stabilit deja o jurisprudenţă. 
Curtea de apel din Iaşi, secţia II, prin decisiunea 
sa cu No. 35 din 15 Februarie 1902, care este un 
adevărat monument judecătoresc, a statuat că: «după 
art. 61 din legea specială a Creditului Funciar, care 
prevede moduri deosebite de urmărire şi vindare, 
nu se cere, pentru a se ajunge la vindare, a se co-. 
munica debitorului titlul executorii, ci numa să i. 
se facă somaţiune, fără să-facă vre-o: distincţiune 
Când este a se urmări debitorul sau moştenito- 
Ti lui 9. a | 

Când, dar, după legea Creditului Funciar, nu se 
cere comunicarea titlului în diferitele acte esenţiale 
ale vingărei unui imobil urmărit de Societatea Cre- 
ditului Funciar, de ce sar pune pe dânsul formula 
executorie, care ar fi fără nici un efect ? | 
Cum am mai dis deja, Societatea „exercită urmă- 

  

1) A se vedea, acâstă decisiune publicată în diarul Dreptul No, 22 din 47 Martie 1902, pag. 474. : .
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ririle sale asupra -imobilului ipotecat, nu în puterea 
“titlului săi de creanţă, ci în puterea lege! sale spe- 
ciale. 

Pentru a dovedi acâsta, 'vom examina diferitele 
mijlâce de executare acordate ei de legea sa specială 
în contra împrumutaţilor. 
"Art. 56 din legea: Creditului Funciar dispune că, 

«în cas de neplată a anuităţilor la termen. Societa- 
tea, 'atară de drepturile cari aparţin ori-cărui credi- 
tor, pâle să procedă la secuesirarea şi vindarea. imo- 

“vilelor ipotecale, conformându-se regulelor ce urmeză». 
” Cari sunt regulele cărora Societatea, după legea 

- sa specială, e datâre să se conformeze pentru se- 

„ cuestrarea şi vindarea imobilelor ipotecăte ? 

Regulele pentru secuestrare sunt prevequte de art. 
57 din legea Creditului Funciar. -. 
După disposiţiunile acestui articol, Societatea, in 
cas de întârdiere din partea debitorului, nu are de 
cât să ccră preşedintelui tribunalului sai judecăto- 
rului care îi ţine locul punerea în posesiune a imo- 

bilului ipotecat, cu cheltuiala şi risicul debitorului în 
întârziere. 

- Preşedintele sai acel ce'i ţine locul este obligat ca, 
în trei dile de la cererea Societăţii, să someze pe de- 
bitor a'şi plăti datoria, şi dacă debitorul nu'şi plă- 
teşte datoria în dece dile de la semnificare, preşe- 
dintele fără altă formalitate va pune pe Societate în 
“posesiunea imobilelor ipotecate. 

Pentru secuestrare, dar, nici o vorbă : de titlu ; 

este destul numai cererea Societăţei şi neplata de 
către debitor a sumei reclamate, în termen de dece 

„Qile de la primirea somaţiunei preşedintelui. 
Pentru vindarea imobilului, am vădut deja că art. 

61 din legea Creditului Funciar nu impune Societă- 
ţei de cât obligaţiunea d'a face debitorului, la do- 
miciliul ales prin actul de: imprumutare, o somaţi-
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une cerându-i a plăti capitalul integral, dobendile şi 
cheltuelile, conform art. 74 din procedura civilă. 

Acelaş articol adaogă : 
aln cas de nu sar plăti în termen de un an dela 

semnificarea a două somaţiuni, făcute din şase în 

şase luni la domiciliul ales prin contractul de im- 

prumutare, capitalul, dobendile şi cheltuelile făcute, 
Societatea va presinta la 'tribunalul situaţiunei .imo- 
bilului, chitanța de notificare făcută debitorului şi tri- 
bunalul va trebui ca în trei dile cel mult să puie îmo- 
bilul în vindare». 

Nici pentru vindare, dar, nu se cere presintarea 
titlului,. ci numai presintarea chitanţei de notificare 
făcută debitorului. 

Este evident, cum observă cu multă justeţă malta 

Curte, că n'a intrat în. intenţia legiuitorului că tri- 

bunalul trebue să pună formula executorie pe un 
titlu pe care Societatea nu este datoare al presinta. 

«Formula, executorie, dice Inalta Curte, este în- 

locuită prin încheierea tribunalului pentru scâterea 
imobilului în vindare». 

D. Cihoski, care n'a putut înțelege nici unul: din 
considerentele, în adevăr juridice, al decisiunei Inal- 

tei Curți, se miră cum pâle să resulte din art. 61 

că trebue făcut un jurnal de scâtere în vindare, «căci 

acel articol nici nu vorbeşte de un asemenea jurnal. 
Ac6sia este o adeverată glumă. Nu voim “să ofen- 

săm pe d. Cihoski, caliticând'o de naivitate. 
Art. 6l din legea Creditului Funciar dispune că 

«tribunalul va țrebui să pună imobilul în vindare. la 
ce mod va face acesta Tribunalul? Printr'o disposi- 

ţiune înscrisă ce va lua, şi care se' chiamă încheers, 
jurnal sai proces-verbal. 

Cum patima inăbuşeşte în mintea omului şi cu- 
noştințele cele mai elementare! 
Numai ast-fel ne explicăm de ce d. Cihoski n'a
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înţeles pentru ce Inalta Curte dă urmăririlor de că- 

tre Credit un caracter cominatoriă ca măsură de ad- 

ministraţie; iar nu de lichidare definitivă. 

Şi cu t6te acestea Inalta Curte îşi întemeiază pă- 

rerea sa, în âdevăr juridică, pe texte positive de lege 

şi pe întrega economie a legei Creditului Funciar. 

Este fără îndoială că, deşi contractele de împrumut 

incheiate cu Societăţile de Credit Funciar, devin exe- 

cutorii în totalitatea lor, după art. 60 din legea Cre- 

ditului Funciar, ele încetâză de a mai fi executorii 

când debitorul execută numai o parte din obligaţiu- 

nea sa. | a - 

Art. 64 din aceiaşi lege prescrie în mod categoric 

că dacă, în ajunul qilei fixate pentru vindarea imo- 

bilului, proprietarul va răspunde rămăşiţile şi chel- 

tuelile datorite, vindarea nu va avea loc şi prin 'urmare 

titlul executorii rămâne fără nici un efect, deşi el 

ma fost executat în totalitatea lui. | 

Are qar măre dreptate Inalta Curte când dice: «şi 

din: acest punct de vedere nu este necesară învesli- 

rea menţionatelor contracte cu formula executorie, 

fiind-că măsurile de vrmărire ce se face contra de- 

bitorilor, ai mai inult caracterul cominatorii ca mă- 

sură de administraţie, iar nu de liquidare definitivă». 

Nici nu pâte fi altfel, mai ales când ne gândim 

că imprumuturile la Credite se contracteză pentru 

50 sau 60 de ani; şi; prin urmare, Societăţile de 

Credit sunt nevoite de mai multe ori, în atâţia ani, să 

ia asemeni măsuri cominatorii contra debitorilor lor. 

IV 

Se vede că, în cele din urmă, d. Cihoski însuşi a 

inţeles că nici citaţiile din autorii streini cari ai 

tratat despre o lege care nu se as&mănă în tote, cu 

legea Creditului funciar român, nici argumentele
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d-sale netemeinice cu care a combătut decisiunea Ioaltei Curți, nu pot aduce nici cea mai mică atin- gere puternicelor considerente pe care Inalta Curte 'şi-a bazat acea decisiune. a In adevăr, vedem de odată pe d. Cihoski că pă- răseşte terenul juridice şi se asvârlă pe terenul pate- ticului. a 
Simţind că slabele argumente aduse de d-sa în sprijinul ideei ce susține, o să lase minţile 6menilor Cugetători şi cunoscători de ale dreptului neclintite în convingerea lor, că bine a hotărât Inalta Curte, a Căutat să'şi atragă partisani, sguduind inimile debi- torilor nenorociţi ai Creditului funciar. 
«Dar ar fi extraordinare, exclamă d, Cihoski, con- secinţele dacă Creditul ar putea vinde fără să fie dator a presinta titlul de creanţă ; ar putea să facă notificări pentru creanţe fictive ; portăreii, obligaţi “de lege, le-ar inmâna ; şi Sar găsi un proprietar cu imobilul vindut fără să fie dator şi fără a avea pu- tință legală să dovedescă că nu datoresce nimic !» Ce tabloi îngrozitor! | ! Din norocire, imprumutaţii la Creditele funciare „Sunt proprietari şi prin urmare a dispus de atâtea mijl6ce câte trebuesce pentru a învăţa carte. | Ei n'a de cât să citâscă legea şi statutele Credi- tului funciar pentru a se convinge că cuvintele de mai sus ale d-lui Cihoski sunt adevărate poveşti. - Lăsând la o parte bănuiala necalificabilă a. d-lui Cihoski că Creditele funciare ar fi capabile să facă notificări pentru creante fictive, ne întrebăm ce cu- ragii trebue să aibă cine-va ca să discute ca juris- consult, o lege pe care nici n'o cun6sce ? Dacă d. Cihoski. 'şi-ar fi dat ostenela să citâscă legea Creditului funciar, ar fi „găsit că împrumula- tului la Credit nu! sunt închise căile de contestare În contra măsurilor nedrepte ce sar lua de Credit,
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„Legea  Creditului Funciar, pentru contestaţiunile 
"dintre: împrumutat şi Societate, a inființat anume 
un tribunal special, ale cărui hotăriri -se dau. în 
câte-va dile şi sunt executorii prin ele însăşi. | 

Citescă d. Cihoski art. 75 şi următorii din legea 
Creditului Funciar, privitori la judecata arbitrilor, şi - 
atunci nu va mai. putea susţine că împrumutatul la 

- Creditul funciar n'are putinţă . legală să dovedescă că 
nu datoreşte nimic. 
„_D. Cihoski a socotit că dă o autoritate mat „mare 
lucrărei d-sale, arătându-ne că se află în corespon- 
denţă directă „cu guvernatorul 'Creditului Funciar 
Francez ; şi extrage dintr'un răspuns al acestuia ur- 
măt6rele : 

«En pratique, toute hypoth&que est donc conslatăe, 
par un acte executoire, et je le repăâte, il n'y a, en 
cette matiăre, rien de special dans nos lois pour le 
Credit foncier de Frances. 
“Nu cun6scem intrebarea făcută guvernatorului 
Creditului Funciar francez de d. Cihoski. 
„ Socotim însă, că d-sa n'a.putut consulta pe guver- 
natorul Creditului Funciar francez de cât numai asu- 

pra modului cum se aplică decretul de la 1852 pentru 
instituirea Creditului Funciar în Francia. 

Nu ne putem închipui că d. Cihoski, jurisconsult 
român, să fi consultat pe guveraatorul Creditului . 

Funciar frances asupra interpretării şi aplicărei le- 

gei Creditului Funciar Român. 
In ce privesce aplicarea decretului de la 1832, gu- 

vernatorul Creditului Funciar frances nici nu putea 

răspunde alt-fel de cum a r&spuns. 
In decretul de la 1832, .pentru înfiinţarea Credi- | 

tului Funciar în Francia, sunt disposiţiuni exprese 
cari trimit la legea de procedură ordinară. 

Aşa, în art. său 33, corespundător cu art. 61 din 
legea Creditului Funciar Român, se dispune:
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«Pour parvenir ă la vente de Vimmeuble hypo-, 

th&qu€, la Sociâtă du Crâdit foncier fait signifier au 

-dâbiteur un commandement dans la forme prevue pâr 
Part. 073 du code de. procedure civile». 

Care este forma cerută de art. 673 din procedura 
civilă ? Reproducem din acest articol numai dispo- 
siţiunea privitâre ta titlu, căci acesta ne intereseză : 

«La saisie immobilitre sera precede d'un com- 
mandement ă personne ou domicile ; en tele de cet 

acle îl sera donne copie enlicre du liire en vertu du- 

quel elle est faite»... 

Iată pentru ce Creditul Funciar din Francia, tre- 
bue să comunice titlul şi prin urmare să'l înves- 

tescă şi cu formula executorie. Are disposițiune for- 
mală în acâstă privinţă chiar în legea lui specială. 

Art. 61 din legea Creditului Funciar : Român a în- 
lăturat cu totul titlul executorii. 

Pentru ce, dar d. Cihoski 'şi-a mai dat ostenela 
să invâce jurisprudenţa franceză şi să consulie juris- 
consulli francezi asupra acestei cestiuni, când legea 

Creditului nostru Funciar nu se asemănă în acest 
punct cu legea Creditului Funciar Francez ? 

Păcat de atâta trudă zadarnică ! 

Cu t6tă înverşunata critică a d-lui Stanislas Ci- 
hoski, decisiunea Înaltei nâstre Curți de casaţiune, 

secţia II, cu No. 114 din 1902, r&mâne una din stră- 
luciiele pod6be ale jurisprudenţei sale 1). 

1) Acest studiii a meă a fost publicat în diarul «Dreptul» 
No. 42 din 1902.



_ | “VI | 

d DECISIONE A CURȚEI DE APEL DIN BUCUREȘTI: SECȚIA NIL 
| i 

- OBSERVAȚIA D-LUI |. N. CESĂRESCU 

  

“I 

Curtea de apel din. Bucureşti secţia III, prin deci- 

siun6a sa cu No. 63 din 16 Martie 1905 +) a stabi- 

“litcă: 
4. Dacă asupra unui imobil se află deja pusă în 

posesiune Societatea Creditului funciar, tribunalul 

urmăritor nu mai pâte numi un conservator âsupra 

aceluiaşi imobil, după cererea altor creditori urmă- 

ritori. ă - - | o 

9. Asupra socotelilor de dat de Creditul funciar 

pus în posesiune, dacă se ivesc contestaţiuni, ele 

se judecă de arbitriă, conform art. 59 din legea cre- 

ditului funciar, iar nu de tribunalele ordinare. 

3. In caz de a rămâne vre-un rest din venituri, 

după plata sumelor 'datorite Creditului funciar, pe 

acel rest pot face popriri ceilalţi creditori ai debi- 

torului . | | | 

__ Acea decisiune s'a publicat în ziarul Curierul ju- 

diciar eu No. 36 din 15'Mai 1905, însoţită de o ob- 

servaţie a d-lui I. N. Cesărescu. 

Observațiile făcute de jurisconsulți sentințelor şi 

' decisiunilor instanţelor judecătoreşti, sunt folositoare 

şi aduc un real servicii practicei judecătoreşti. 

Judecătorii fiind 6meni şi greşala fiind in natura 

omenescă, pot şi ei să greşască; o justă observaţie 

asupra modului lor de a judeca pâte săi deştepte, 

să”! facă a nu mai cădea în aceleaşi erori, şi să se 

————— 

:) Vegr Dreptul No. 29 din 1U Aprilie 1905, pag. 995,
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stabilescă, ast-fel, o jurisprudenţă conformă cu litera 
Şi spiritul leger. | 

„ Pentru ca observaţia jurisconsultului, însă, să pro- 
ducă un asemenea fericit rezultat, se cere ca juris- 
consultul să nu fie procupat de alt interes de cât acela 

"al respectului legei, să se întemeeze, în critica sa, 
pe faptele pe cari judecătorul le-a avut în vedere când a judecat, şi să cunâscă bine întrega lege a că- rei neobservare o impută judecătorului. | ” Avem, dar, să cercetăm dacă observaţia făcută de „d. I. N. Cesărescu citatei decisiuni a Curţei de apel din Bucureşti, secţia JI, însuşeşte acele esenţiale condițiuni cerute unei: critice judecătoresci. | Pentru a face să se înțelegă mai bine cât de drept a judecat Curtea de apel şi cât de neîntemeiată este observaţia d-lui 1. N. Cesărescu, vom incepe prin a arăta ce fapte a avut în vedere Curtea de apel şi ce puncte s'au dedus dinaintea ej şi asupra cărora ea a avut să se pronunţe. | 

IN 
„După legea specială a constituirei societăţilor de Credit Funciar în România, ceia-ce garantâză plata anuităţilor datorite de „Proprietarul împrumutat Ja: Creditul Funciar este, mai ales, venitul imobilului ipotecat. -  - : | | Ac6sta resultă în mod neindoios, atât din scopul pentru care s'a înfiinţat societăţile de Credit funciar, Şi care este nu de a expropria, ci de a conserva pro- prietăţile imobiliare, cât Şi din disposiţiuni categorice ale legei şi statute or 'Creditului funciar. | _ In adevăr, art. 74 şi 82 din: statutele Creditulur Funciar prescrii că nu se pot acorda de Societate împrumuturi: dg: cat pe un imobil care să aibă un. venit durabil şi sigur, şi anuitatea împrumutului să nu întrâcă venitul total al imobilului ipotecat.
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Aceste, prescripţiuni” formale ale legiuitorului dove- 

desc lămurit că el a voit ca. veniturile imobilului 
ipotecat să garanteze anuităţile datorite de proprie- 
tarul împrumutat. 

De aceea, legiuitorul a şi pus. acele venituri la dis- 
posiţiunea Creditului Funciar, dându'i mijlocul, prin 
luarea în posesiune a imobilului, de a percepe el 
de a dreptul acele venituri, cu preferință inaintea ori- 

cărui creditor, afară de; Stat care primeză, pentru 
acoperirea impozitului, creanţa Creditului Funciar, 
cum glăsueşte art. 55 din legea Creditului Funciar. 

Societatea Creditului Funciar pusă în. posesiune, 
nu ţine seamă de contractele de arendare încheiate - 

de proprietarul imprumutat, fâră aprobarea ei; şi art. 

58 din legea Creditului Funciar îi dă dreptul, ca pe 
tot timpul cât va dura secuestrul, să ea veniturile 

şi recoltele ce se vor afla pe proprietate, ori- -care ar 

fi oposiţiunea saii oprirea.. 
Art. 58 din legea Creditului nostru Funciar este 

copiat după art. 380 al decretulvi din 1852 pentru în- 
fiinţarea Creditului Funciar din Franţa. 

In Franţa s'a pus intrebarea dacă, față cu frasa: 
«pe tot timpul cât va “dura secuestrul» trebue inter- 

pretat acel' articol în sensul că: Societatea are drep- 
tul să percepă veniturile ori-care ar fi opoziţiunea 

sau oprirea ridicate numai pe timpul secuestrului 
iară nu şi acelea cari erai deja înfiinţate inainte de . 
secuestru. | | | | 
“ S'a răspuns că «o asemenea interpretare ar fi con- 
trarie voinței manifeste a legiuitorului...... de altmin- 
trelea nici construcţiunea frasei nu admite o aseme- 

nea interpretare; cuvintele: «pe tot timpul cât va 

dura secuestrul» se raportă la verbul «va lua»; «ori- 

care ar fi opoziţiunea sai oprirea» arată din potrivă, 
că nu trebue să ne ocupăm de data acestor acte. 

Prin urmare, chiar dacă ar exista deja opoziţie sai
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oprire asupra veniturilor imobilului, Creditul funciar 

va avea, totuşi, dreptul d'a obţine o ordonanţă de 
punere în posesie şi d'a percepe fructele urmărite»1). 

Sa mai ridicat cestiunea : dacă Societatea se pâte 

pune în posesiunea imobilului, cu ltâte că există o 
urmărire imobiliară ; şi I. B. Josseau, răspunde că 
nici o controversă nu pâte să existe în acâstă pri- 
vinţă. «Articolul 30 al decretului (58 din legea noa- 
stră) nefăcând nici o distincţiune între. urmărirea 
mobiliară şi urmărirea imobiliară, ori-ce urmăriri, 
din partea unui creditor al debitorului, al cărui imo- 
bil se află secuestrat în mâinile Societăţei, nu pot în 
nici un chip, să vateme exerciţiul acestui. drept»). 

Louis Donaud, de asemenea conchide că: ase- 
cuestrul pote fi stabilit cu t6tă existenţa unei urmă- 
riri imobiliare ; afară de termenii “formali ai artico- 
lului 30, rezultă şi din principiile constitutive ale 
înfiinţării Creditului funciar că: creditorii înscrişi, 
Şi, cu atât mai mult creditorii chirografari, nu pot 
să paralizeze exerciţiul dreptului săi privilegiat asu- 
pra fructelor. - . 

aŞi tot aşa va fi în eazul când, pentru ori-ce cu- 
vint, imobilul ipotecat s'ar găsi încredinţat unul se- 
cuestru judiciar şi în t6te cazurile analoge :- stabilirea 
secuestrului nepulând să fie, nici odată, împedicată 
când este intârziere în plata anuităţilor 2), 

„__ Societatea Creditulni funciar, pusă în posesiunea 
imobilului are dreptul nu numai să-l exploateze, ca 

- însu-şi proprietarul, dar are şi dreptul, după art. 59 
din legea Creditului Funciar, să-l arendeze prin lici- 
taţiune ţinută în localul Societăţei pe un termen 
maximum de 5 ani. - 

  

1) Louis Donaud, «Les privilăges du Crâdit Foncier et les droits 
des tiers», pag. 115. - 

1) Trait6 du Crâdit Foncier, 'Tom. |, pag. 498. 
*) Les priviloges du Crâdit Foncier et ls droits des tiers, 

pag. 117.
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INI 

Un proprietar imprumutat, rămânând în întârziere 

cu mai multe anuităţi, Societatee Creditului Funciar 

in virtutea art. 57 din legea Creditului Funciar, a 

cerut şi a obţinut de la. preşedintele tribunalului 

situaţiunei imobilului, punerea sa în posesiunea imo- 

bilului ipotecat, 

Asupra acelui imobil există, o ipotecă în al doilea. 

rang, după Creanţa Creditului Funciar, a unui alt * 

. creditor care ceruse vânzarea moşii, nefiind plătit 

la termen. | 

"Acel creditor pe baza art. 518 din procedura ci- 

“vilă, s'a adresat tribunalutui Ilfov secţia de Notariat, 

pentru numirea unui conservator; şi, tribunalul prin- 

tran jurnal dat în Camera de. consilii, fără citarea, 

părţilor, a numit un conservator la moşia care -era 

luată în posesiune de Creditul. funciar, şi arendată 

de el, pentru acoperirea. anuităţilor datorite | 

Contra acelui jurnal, Creditul Funciar a făcut con- 

testaţie la tribunal,: - arătând că prin numirea conser- 

vatorului se loveşte in drepturile şi privilegiile sale, 

împiedicându-l d'a. percepe direct veniturile imobi- 

lului în care este pus în posesiune şi .se violează 

art. 58 din legea Creditului funciar. .. 

Tribunalul admite, în parte, contestaţia Creditului 

Fanciar, dispunând ca să se plătescă mai întâiă cre- 

“ ditul de către conservator, pe care'il menţine. - 

Contra acestei încheieri se face apel de Creditul 

Funciar la Curtea, de apel din Bucuresci, şi apelul 

său se repartizează la secţia III, a acelei Curți. 

IV 

Curtea de apel, “după cum recunâşte însuşi d. ]. 

“N. Cesărescu, n'a avut.să se pronunțe de cât asu- . 

pra următorei cestiuni :
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Dacă un imobil, afectat la. societatea Creditului 
Funciar, se află în posesiunea societăţii pentru ne- 
plată de rate, un alt creditor ipotecar sau ' urmări- 
tor, pote să ceară numirea unui conservator, con- 
form art. 518 din procedura civilă ? ! Curtea a răspuns negativ la această cestiune, pen- tru “motivul că : codată ce (Creditul Funciar e trimis: in posesiunea unui . imobil, nu se p6te concepe ca' „0. altă persână să fie trimisă în posesiunea aceluiaşi imobil. Nu se pâte ca două pers6ne să administreze: întrun mod concomitent şi rival acelaş imobil». ! D. 1. N. Cezărescu găseşte că onorabila Curte are: perfectă dreptate şi în drept şi în fapt. In drept, . adaogă d-sa, «pentru că odată posesiunea acordată unui creditor, imobilul numai pote fi susceptibil de: o nouă posesiune decurgând din aceleaşi drepturi, dar cu interese contrarii». a 

„ Argumentarea Curţii, insă, in drept, este mai ju- ridică de cât acea a d-lui 1. N. Cezărescu. ? 
Ea nu admite numirea de conservator la un imo- : bil luat în posesiune de societate, pentru că prin 

această numire, se desfiinţează privilegiile Creditu- lui Funciar şi dreptul săi de a percepe singur ve-i niturile imobilului, ori-care ar fi opoziţia sai opri- rea altor persâne, şi ast fel, sar nesocoti dispoziţi-: unea art. 58 din legea Creditului funciar. 
Şi în fapt găseşte d. [. N. Cezărescu, căa avut: dreptate Curtea de Gre-ce, adaogă d-sa, «creditorif: avend interese' contrarii, administrarea imobilului ar deveni imposibilă. Aceasta, în afară de cheltuielile: cari ar necesita două administrații deosebite, chel-: tuieli cari ar fi păgubitoare pentru debitor, dar şi în detrimentul creditorilor». | 

* Considerantele Curţii, în fapt, sunt mai concise Şi. mal întemeiate pe realitatea lucrurilor, Curtea, gă--" sesce, cu drept cuvânt, că numirea conservatorului:
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ar face să crâscă datoria imprumutatului ; căci con- 
servatorul ar avea drept la un onorariii şi el ar pre- 

“tinde plata onorariului cu preferinţă înaintea cre- 
ditului», 

“ In instanţă, d'inaintea Curţii, creditorul, care ce- 
ruse numirea conservatorului, a pretins că Creditul 

- Funciar nu mai are să primâscă nici o anuitate, căci 
el trebue să fie acoperit din sumele deja încasate 
de la arendaşi. 

Prin acstă pretenţiune se contestă, dar, comptul 
extras din registrele Societăţii şi prezintat de Cre- 
ditul Funciar pentru a dovedi că, după încasările 
efectuate, inai are încă multe anuităţi:de primit. 

Curtea” a respins acestă contestaţiune «pentru că 
după art. 59 din legea Creditului Funciar asemenea 

" contestaţiune nu se pâte judeca de cât de arbitri)». 
Art; 59 din legea Creditului Funciar dispune ca- 

"tegoric că : «in caz de contestaţiune ridicată, fie de 

către proprietarul împrumutat, fie de către alţi in- 
teresaţi asupra socotelilor de gestiune de câtre So- 
cietate, pricina se va judeca de către. arbitri?». 

Aşa este şi părerea d-lui I. N. Cezărescu. D-sa re- 
cunâsce în observaţia sa că atunci când Societatea 

“pretinde că nu este nici un prisos, şi de către alţi 

interesaţi se susţine contrariul şi este nevoie de o 
verificare a socotelilor «în asemenea caz se va aplica 
de sigur art. 59 din legea Creditului Funciar care 
trimete afacerea în judecata arbitrilor». 

V 

Ve&zurăm că d. 1. N. Cezărescu găsesce în obser- 
vaţia sa, că tote soluţiunile date de Curte tutulor 
cestiunilor ridicate d'inaintea ei sunt intemeiate . şi 
în drept şi în fapt. 

Atunci, în ce il nemulţumesce hotărirea pentru 

care 'şi-a făcut «observaţia» d-sale ? 

șI
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.Domnia sa. declară că .nu admite faptul Creditului 
- de a deţine prisosul din venituri. a 

„Dar, de acesta nici n'a fost vorbă d'inaintea Curţei. 
Şi nici s'a recunoscut de Credit existența vre-unui 
rest .din venituri, cum pretinde d. Cezărescu. Partea 
întimată, numai pentru a justifica. nevoia de „menţi- 
nerea conservatorului, a alegat că ar exista.un ase- 
menea rest. Curtea n'a impărtăşit vederile părţei in- 
timate, găsind că de-ar exista vre-un prisos din 
venituri, acel prisos nu autoriză numirea unui. con- 
servator, creditorii neavând de cât dreptul de a face 
poprire asupra luj. | i 

Nu s'a discutat de loc d'inaintea Curţei dacă exis- 
tând, vre-un prisos din venituri, după plata sumelor 
datorite Creditului, acel prisos de cine trebue luat. 
Curtea, dar, n'a avut să dea, în acestă privință, vre-o 
soluţiune care să facă pe d. [. N. Cesărescu, să se 
ingrijescă de soarta creditorilor unui debitor împru= 
mutat la Creditul Funciar fie urban, fie 'rural. | 

Nu merita, dar, onorabila Curte observaţia d-lui 
|. N. Cesărescu asupra acestui punct. | | . 
„Dar d, I. N.. Cesărescu, in critica sa pare năpustit 

mai mult asupra articolului 58 din legea Creditului 
Funciar care dispune în al doilea al s&ă aliniat că: 

" «Din produsul acestor venituri se vor scădea mai 
întâiă': drepturile tezaurului, cheltuelile de punere 
in posesie,. acele făcute pentru administraţiunea mo- 
şiei, termenii împliniţi ai anuităţilor, şi restul se va 
da debitorului». 

Aceste dispoziţiuni exasperăză pe d. I[. N. Cesă- 
rescu -şi exclamă : 

«Dacă ar fi să se aplice acest articol în litera lui, 
de sigur că sar atinge interesele celor-Valţi cre- 

„ditori şi ar fi chiar o călcare a principiului că tot 
avutul debitorului este o garanţie pentru creditor». 

Părerea jurisconsultului 1. N. Cesărescu este că
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articolele dintr'o lege sunt ticute ca să nu se e aplice 

nici în litera lor. . 

““reditul Funciar este de o altă părere. EI crede 
că dispoziţiunile : 'dintrun articol de lege trebuesc 
aplicate în litera şi. spiritul lor; de 'aceea, el sa 
supus şi se va supune în tot-d'a-una- dispoziţiunilor 

art. 58 alin. II din legea sa constitutivă. 
Dacă din veniturile imobilului luat 'în posesiune 

de el va rezulta vre-un prisos, după plata sumelor 

datorite lui, acel :prisos de va fi liber de ori-ce po- 
prire îl va da debitorului. 

Dacă Creditul ar urma după părerea d- lur I. N. 
Cesărescu, şi ar depune acel rest'la Casa de. de- 

_puneri şi consemnaţiuni s'ar expune la daune faţă 
de debitor, către care n'ar putea justifica acea de- 

punere prin nici o poprire din partea vre- unui 
creditor. 

De altmintrelea, ar fi şi o imposibilitate materială 

pentru -depunerea acelui rest, -căci n'ar şti Creditul 
pe numele căror creditori să facă depunerea acelui 

“rest, care de sigur este gajul tuturor creditorilor di- 

“ligenţi a şi-l -păstra. . 

"Dar şi d. 1. N. Cesărescu nu parea fi contra pro- 

cedârei Creditului Funciar în aplicarea art. 58 din 
din legea sa constitutivă. 

I-sa recunoaşte că dacă există vre-un prisos şi 

nu sunt alți: creditori, acel prisos se va da debito- 

rului. Dacă sunt însă şi alţi creditori, atunci se va 

urma după dreptul. comun. 
Notăm aci că, după art. 58 din legei Creditulai 

Funciar debitorul Creditului Funciar devine, pentru 

acel rest, creditor al Creditului Funciar. 

După dreptul comun, debitorul nu pote suspenda 

plata către creditorul săi, dacă nu este împedicat 

de vre-o poprire din partea creditorilor credito- 

rului. lui.
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Creditul Funciar, dar, plătind creditorului său, când 
nu este împedicat de vre-o poprire din partea altui 
creditor al aceluia, se conformă dreptului comun. 

Lucrâză, prin urmare, după placul şi părerea d-lui 
I. N. Cezărescu.. „ " 

Atunci, pentru ce atâta inverşunare din parte”y 
contra Creditelor Funciare pe care le acuză că abu- 
zează de drepturile acordate de lege ? 

Atât de întărâtat este d-sa contra acestor institu- 
" țiuni, în cât îndemnă pe creditorii cari, din impru- 
denţa lor, şi-ai perdut gajul, să intenteze Societă- 

_ţilor de Credit Funciar acţiuni în daune, asigurând 
Că : «0 asemenea cerere de daunear avea şansă îna- 
intea Tribunalelor». | 

Noi sfătuim pe acei creditori să nu se ia după în- 
demnul 'd lui I. N. Cezărescu. 

«Latet anguis în herbav. | | 
Cu t6tă ademenitârea făgăduială a d-lui |. N. Ce- 

zărescu, ei vor face cheltueli zădarnice; căci, de si- 
gur, vor perde asemenea procese. 

După cum trebue să ştie şi d.I.N. Cezărescu, 
cel ce uzează de un drept acordat de lege, nu pâte 
fi pasibil de daune. SI ” 

Terminăm,-de 6re-ce credem că am făcut îndestul 
„să se vază că «observăţia» d-lui [. N. Cezărescu nu 
merita să însoţească, în publicarea ei, remarcabila | 

„decisiune a Curţei de apel din Bucureşti, secţia III, 
cu No. 63 din 16 Martie 1905 1), 

FINE 

  

1) Această critică a mea'a fost publicată în diarul «Dreptul 
No. 43 din 1905. 

,



“ INDREPTAREA UNOR ERORI DE TIPOGRAFIE 

In volumul I al acestei lucrări, sub titlul «Dona- 
țiune între vii», cu începere de la rândul al 8-lea din 
pagina 270 şi până la rândul al 23-lea de la pagina 
912, prin scâterea unor pasagii, prin schimbarea 

unor litere din cuvinte, prin aşezarea materiei alt- 
* fel, probabil la punerea în pagine a acestei părţi de 
către tipograf, s'a făcut ca acestă parte din lucrarea 
mea să devie anevoie de înţeles. De aceia, înlocuim 
aci t6tă acea parte prin următorele rânduri din ma-: 
nuscrisul nostru: 

_«Răspundem, acuma, celor ce susţin că, față de 
art. 855 din codul nostru civil, dacă donatarul ipo- 
tecâză bunul dăruit, creditorul ipotecar nu se pâte 
teme să sar perde sai s'ar micşora gagiul lui, prin 

o acţiune in reducţiune din partea moştenitorilor 

reservatari ai donatorului, de 6re-ce ipoteca este un 

fel de înstreinare.- 

- “Este incontestabil, zic ei, că dacă imobilul 'dăruit 
“se înstreineză de donatar,. acel care dobândeşte de 
la acest din 'urmă imobilul dăruit, pâte să constitue 
asupra acestui imobil o ipotecă în fav6rea Societăţe! 
Creditului Funciar, fără ca acesta din urmă să fie 
expusă la vre-un pericol. Prin urmare, şi ipoteca: 
constituită de donatar fiind un fel de înstreinare, 
creditorul ipotecar, ca un terţiu, este la adăpost de 

ori-ce pericol, faţă de moştenitorii reservatari al do- 

natorului. 
* aCestiunea acesta noi am tratat'o întrun studiii 
publicat în diarul «Dreptul» No. 76 din 1894. 
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«Vom reproduce părți din acel studii, spre a arăta 
părerea n6stră în acestă privinţă. 

«Se ştie că legiuitorul nu sa mărginit a înscrie 
dreptul de reservă a unora din moştenitorii defune- 
tului numai ca un principii, ci Va garantat prin o 
eficac6 sâhcţiine, acordând : reservatarilor: acţiunea 
în reducţiune a liberalităţilor cari ar aduce ating ere 
resărvei lor legitime. 
«Când bunurile! dăruite se află în patrimoniul dona- 
tarului, este admis că reducțiunea alât a donaţiuni- 
l6r cât şi a' legateloi se face în natură, asupra lu= 
crului dăruit, cu excepţiunile prev&dute de articolele 
să1 şi 770 Codul civil. 

| «Când, însă, lucrurile dăruite au eşit, prin  ajiena- 
iune, din patrimoniu! donatarului, înainte :de des- 
chiderea successiunei donatorului, are: dreptul reser= 
va!arul să exercite acţiunea în reducţiune asupra lu- 
cerului, supus reducţiunei, în ori-ce mâini sar afla ? 
«In codul francez, civil se 'r&spunde la acestă ces- 
tiune prin articolele 929 şi 930, dispunându- -se, prin 
cel "dintâi, că «imobilele vor fi redobândite, prin | 
efectul reducţiunei, tără sarcina datoriilor sai ipo- 
tecilor create de donătar» ; 'eară, prin cel d'al doilea 
articol, că acţiunea în reducţiuue sau revendicaţiune 
vă putea fi exercitată de: moştenitori contră: terţilor 
deținători ai imobilelor dăruite şi instrăinate de da- 
riatar; în acelaş mod şi în aceeaşi ordine ca şi con- 
tra donatarilor, discutându- -se, in prealabil, bunurile 
acestor 'din urmă.: :: 
“"cAceleaşi disposițiuni sunt conţinute şi în articolele 
1093 şi 1096 Cod. Italian. 

* «Prin consecinţă, după Codul civil frances şi cel 
italian, moştenitorir pot să revendice bunurile. dă- 
ruite de la terţii achisitori, atunci când donatarul 
care a alienat averea dăruită este insolvabil. 

«La noi legiuitorul ă' eliminat art, 929 şi 930' din
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codul: civil” frances şi le-a înlocuit cu art. 855, după 
care adonatarul este obligat, daca a alienat:'bunurile 
dăruite, să: facă, în urmă, raportul escedentelui peste 
porţiunea disponibilă, după: valorea lucrurilor din 
timpul ' morţii 'disponentelui». a ! 

«D'aci se riaşce cestiunea d'a se sci dacă, prin art. 

835 din codul:nostru civil, legiuitorul a : “ințeles să - 
aducă:'0 ştirbire: dreptului de reservă, ba. şi 'chiar 

să-l desființeze, în “caz de nesolvabilitate a donataru: | 
lui, care'a alienatimobilul dăruit! siipus: reducţiunei. 

aSe''susţine':'de unii că, după legea n6stră, acţiunea 
în reducţiune este o acţiune pur personală şi nu se 

pâte exercita de cât contra donatarului;. că, atunci 

când imobilul a:eşit din 'patrimoniul. lui, eredii re- 
servatari n'ati de cât un drept de creanţă contra do- 
natarului pentru împlinirea reservei, fără ca cel'd'al - 
treilea'şi p6tă fi întru ceva supăraţi. : 

«După cum am declarat în studiul nostru mai sus 
citat din ziarul «Dreptul», părerea n6stră este.că le- 

giuitorul n'a: înţeles 'prin: articolul 855 Cod. civ. se 
decreteze 'spoliarea moștenitorilor de reserva lor, în 
favoarea terţiloriachisători. : " 

«O atât de însemnată derogare la principiul înscris 

în cod, că-reserva nu pâte fi atinsă de liberalităţile 

disponentului, s'ar fi formulat de dânsul în termeni” 

positivi! şi 'categorici. e 

«Legiuitorul, însă, n'a voit alt-ceva de cât să per- 

mită în -cas de reducţiune, ca raportul să nu se facă. 

în natură, dacă donatarul a alienat bunul dăruit. A 

obligat, cu t6te “acestea, pe donatar să raporteze moş- 

" tenitorilor val6rea bunului care ar excede cotitatea 

disponentelui. 
"Cu acestă obligaţiune a trecul însărcinat şi bunul 

alienat către terțiul achisitor, căci nemo plus juris ad 

alium transferre polest quam îpse habel. 

«Acestă consideraţie trebue să fi făcut pe legiui- .
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torul nostru să elimineze ca inutile art.. 929 şi 930 
din codul francez. a 
„«Noi credem că dacă donatorul nu pâte, cu bunu- 

rile sale prezinte, să complecteze rezerva, dacă este 
insolvabil, moştenitorii pot să urmărescă rezerva lor 
asupra: bunului dăruit care a fost alienat. 

«Dar, chiar, de am admite sistema celor cari pretind. 
că prin art. 855 nu s'a avut în vedere de cât garantarea. 
terţiilor achisitori, credem că creditorii ipotecari 
nu pot să beneficieze de favârea acordată de acest - 
articol; căci, într'insul nu.se vizează de cât instrei- , 
narea, fără să se facă vre-o menţiune. de ipotecare. 

« «Dacă legiuitorul ar fi voit să garanteze şi pe cre: 
ditorii ipotecari, ar fi spus-o cum a făcut-o la raport 
în art. 765, complectânăd pe legiuitorul francez, care. 
nu prevede de cât înstreinarea în.articolele 859 şi 
860 din codul civil francez, corespundătâre cu art. 
nostru 765. . 

«Dispoziţiunile art. 855 conţinând o însemnată de- 
rogare la principiul înscris în codicele civil că, re- 
serva nu pâte fi atinsă de liberalităţile disponentului, 
ele constituesc o escepţiune la .regula generală ŞI, 
prin urmare nu se pot întinde prin analogie. 

«Pentru. motivele mai sus expuse părerea nâ6stră 
este: a nu se primi ca ipotecă bunul oferit de un 
donatar, până ce situaţia. acestuia nu se va limpezi 
față de moştenitorii reservatari ai donatorului. 

«Este bine inţeles că daca donatarul bunului ce se 
oferă ca ipotecă, ar avea dobândită prescripţia, față 
de moştenitorii reservatari aj donatorului, nici o 
teamă nu pâte fi».
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ERATA 
———— 

Notăm aci cele mai principale erori de tipar. „- 
La pagina III rindul 2V în loc de «arma țăriin să se citeuscă , 

carmala ţării», ! | 
“La pag. IV rindul 16, în loc de «Macovei» să se citească : 
«Marcovici». - . 

La pag. 5 rindul 7 în loc de «Societăţi împrumutaţi» să se ci- 
tească: «Societăţi de împrumutaţi». | 

La pag. 86 rindul 14 în loc de: «acestei prenoiri» să se citescă: 
'“<acestei prelungiri». ” 

La titlul aonaţiunea între vii» de la rindul 8 al pagine 270 
până la rindul 93, de la, pagina 972, să se citească cele ce am 
arătat la, titlul aIndreptavea unor erori de Tipografie» de la pa- gina 14. | 
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