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Corpul electoral 
  

CAPITOLULI ... - a 

Corpul electoral, 

s. 4 — Tendinţa de mărire a. corpului electoral în regimul 
votului universal. 

NE 
- 

SUMAR: 475. Necesitatea unor coiadiţi pentru a face parte. -diri corpul - 
- "electoral ; — 476. Calitatea de' nâţional ; — 477. Sexul masculin ; — '478, Ma- 

turitatea “judecății ; = — 479, Aptitudinea intelectuală ; — 450. Demnitatea ; 
481. Incompatibilitatea, . o 

475, — Necesitatea unor condiţii pentru a Face parte din 
corpul electoral. — Votul universal a desfiinţat orice condiţii de 
avere, de ereditate sau de capacitate cerute în “vechile regimuri * 
electorale pentru a putea, face parte din corpul electoral. Cu drept 
cuvânt spune J oseph Barthâlemy: „Regimului burghez i i se cuvine 

” dreptatea, istoriei. Dar, oricare ar fi sentimentul „pe care-l încerei 
“constatând, acest lucru, o serie de fapte indiscutabile comandă, să - 
aprobi "mişcarea, universală care, îi cea mai mare parte din so- 
cietăţile moderne, tinde să sfarăme ultimele rezistenţe antide-: 
mocratice. Votul cenzitar a avut măreţiile lui, dar a cunoscut şi. - 
josniciile și viciile: Adeziunea, spontană sau forţată, la univer- 
salitatea, votului, nu trebue să fie pătată de nici un regret, chiar 
platonic, al regimurilor trecute!" 2), 

| “Această: mișcare, întrezărită, de Barthâleray i în “1912, a luat . 
„o desvoltare neașteptată. Chiar statele cele mai refractare vo- A 
tului universal ău fost obligate. să-l „adopte. 1 Dar « ceiace este și 

16) Joseph Bartheleny — oranistian du  uirăge ct ț experience belge | 
„Paris 1912, p. 745.
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mai interesant este faptul c că votul: umiversal, în evoluţia, sa, - 

tinde să mărească neîncetat corpul electoral, -prin admiterea a 

noui serii de alegători. Căci, chiar în regimul votului universal, 

dacă condițiunile de avere, de ereditate şi de capacitate au dis- 
părut, au rămas însă o serie de alte condițiuni care sunt cerute 

pentru exercițiul electoratului: vârstă, sex, moralitate, ete. Dar 

_- aceste condiţii cerute tind din ce în ce să se restrângă spre a 
îngădui astfel să facă. parte d din corpul electoral categorii i noui 
“de cetăţeni. 

Electoratul fiind consiterat ca una dintre cele mai impor- | 
tante funcţii sociale, s'a, socotit necesar să se stabilească, cliiar” 

“în Constituţie condiţiile exercitării lui.. “Toate Constituţiile MO- 
"-derne conţin principiile î în baza, cărora, se poate acorda, elec. 

toratul.. -. . | 
Constituţia noastră din 1923 tratează chestiunea eleciora. 

„tului în art. 6, 61, 64, 68 şi 108, Din examinarea acestor. “texte 
rezultă: 

a) "Constituţia stabileşte numai principiile necesare exerci: 
„tării dreptului de vot; modalităţile de realizare şi condiţiile se- . . 
cundare sunt stabilite de legea electorală 17). Constituția. înscrie 

„numai principiul votiuhui universal, Legiuitorul ordinar are com» '. 
petința să stabilească, în cadrul votului universal, condiţiile ne- 
„cesare pentru exercitarea electorațului. 
bb) Constituţia ru “face nici o distincţie între electoratul po- 

litie (alegerile pentru Parlament) şi electoratul administrativ 
” (alegerile pentru organele locale descentralizate: consiliu jude- 

- ţeân, municipal şi comunal). Dimpotrivă, principiile puse în 
Constituţie pentru ambele feluri de alegeri sunt egale, căci art.: 
108 cere aceleaşi condiţii pentru exercitarea electoratului admi- - 

„ nistrativ, ca. şi art. 64, care fixeaze e condiţiile e pentru electoratul 
„politie, . .: ul 

istincţia, între aceste două feluri d electorat. aparţine le: 
giuitorului ordinăr şi este mărginită, numai în ceiace priveşte a-. 

17) Art. 6 „Constituţia a de faţă şi celelalte legi selative la: dreptari le pcll. 
tice determină care sunt. osebit de calitateă de Român, condiţiunile necesare pen. - 

, tru exercitărea acestor, drepturi. . : 
Art.. 61; „Legea e'ectorală” stabileşte toate: condiiunile. cerute pentru a ie 

alegător la Adunarea Deputaţilor şi la Senat, incapacităţile şi nedemnităţile pre 
„ cum şi procedura electorală“,
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cordarea dreptului de votla femei. Pe baza art. 6 din Consti- 
tuţie, legiuitorul ordinar, prin legi votate cu majoritate de două 
treimi '5), a acordat anumitor “categorii de femei drept de vot . . - în alegerile administrative; ne găsim deci în faţa unei simple 
etape în vederea acordării electoratului politie 19). Aproape în 
toate ţările în care femeile se bucură de electoratul politie, s'a 
început prin acordarea electoratului administrativ. a 

| Votul universal, a înlăturat! toate condiţiile de avere, de 
„ereditate și de capacitate. Toţuși, el pretinde, pentru exercitarea 
"lui, o serie de condiţii, pe care tinde continuu. să le restrângă, 
dar care, în stadiul de azi, se pot reduce la: calitatea de naţional, 
seaul masculin, maturitatea de cugetare, aptitudinea intelectuală. - 
şi demnitatea. Să cercetăm mai deaproape aceste condițiuni, 
„476. — Calitatea de naţional: — Tcate. legile electorale, ca 

„şi Constituţia și legea noastră electorală, pretind, pentru exer- 
citarea dreptului de vot, existenţa, calității de naţional. Această 
condiţie este cerută. ca o dovaâă de interes pentru treburile pu. 
blice din partea acelora cari exercită dreptul de vot. Constituţia 
noastră, în art. 6, cere, ca o condiţie indispensabilă pentru Exer. 
citarea electoratului, existenţa, calităţii de Român. Tot Consti- 
tuia, în art. 64 şi 68, arată că numai cetăţenii români majori au. 

| 18) Art. 6 din Constituţie cere ca legile speciale, Cari vor determina con-? „diţiile sub care femeile: pot avea, exerciţiul drepturilor politice, vor trebui votate cu majoritatea de două treimi. Am discutat în altă parte care este caracterul : , unor atari legi, arătând că ele n'au valoarea unor legi constituţionale, ci a unor '-: -. legi. ordinare pentru existenţa cărora este nevoie de o majoritate. calificată: ideia „aceasta este confirmată şi de raportorul Constituţiei la Senat, prof: C. G. Dissescu | „care declara: „Legea însă va trebui votată cu două treimi, Aceasta nu înseamnă „ „că o atare lege devine-cu caracter constituţional, în sensul propriu al cuvân= tului“, . E Pa e | 19) “Trebuie să remarcăm că textul Constituţiei din 1923 este în aparenţă mai restrictiv, în privința acordării drepturilor politice la femei, de cât acel al Constituţiei d:n 1866. In adevăr, sub imperiul vechii Constituţii s'ar fi putut acorda drepturi politice * femeilor printr'o lege votată cu majoritate ordinară. Art. 6 nu: » Cere o majoritate calificată şi de nicăeri din Constituţie -nu rezultă un text care să arate că diferenţa de sex constitue o împiedecare -în exercitarea dreptului de vot. Totuşi, nimeni mu se îndoiă, sub regimul Constituţiei din 1866 că, femeile nu pot exercita 'dreptul de vot şi că este necesară o modificare a Constituţiei” spre a le acorda acest” drept. De aceia Constituţia din 1923 a înscris în tezt expres - principiul acordării drepturilor politice la femei. ”
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drept de vot 20), Este prezumția legală că numai acei cari sunt | 

cetățeni români sunt interesaţi. la conducerea Statului”și deci . 

numai ei trebue să aibă dreptul de vot. ” 

- Constituţia, actuală, nu conţine nici o dispoziţie specială, pri- 

vitoare la dreptul de vot al acelora cari au "obţinut naturalizarea, ă 

aşa cum se prevede î în vechiul'art. 65, după care, numai cei cari 

„obțineau marea. împământenire puteau fi aleşi în Parlament. Şi 

nu era nevce de un text special deoarece art. 7 al. 2 din Con- 

stituţie precizează în totul. chestiunea, declarând că „numai na- 

“ turalizarea aseamănă pe străini cu Românul pentru exercitarea : | 

drepturilor politice”: Străinii deci, din moment ce'au obţinut: 

naturalizarea, sunt. asimilați în. totul cu Românii şi pot să-și | 

” exercite ca şi aceştia, drepturile politice. | 

" Măsura de a se acorda, deîndată electoratul politie străini- 

lor cări au obţinut -naturalizarea a dat rezultate rele şi a sus- 

“citat numeroase critici, mai ales în timpul uliimului războiu. S'a 

arătat că este o greşeală de a se acorda electoratul. politic mai - 

înainte de a, se pretinde celui naturalizat să dovedească o strânsă 

legătură cu noua sa patrie. S'a cerut să-i se impună un stagiu 

de civism 21). Acest stagiu era cu atât. mai necesar cu cât legea - 

germană Delbrii ck, din 1913, permitea supușilor germani cari 

dobindeau naturalizarea în- străinătate, să-şi păstreze naţiona- . 

Pai 

20) “Este locul să observăm aici terminologiă diferită pe care o intre- - 

* buinţează legiuitorul constituant în “această materie. Altfel, în art. 6, el pretinde 

"pentru exercitarea . drepturilor politice existenţa .calității de Român: în art. 54 - 

vorbeşte de cetăţenii români majori, iar în art, 66 cere: printre condiţiile de eli- . - 

__gibilitate la Adunarea Deputaţilor: a)-a fi'cetătean român; b) a avea exerciţiul 

drepturilor civile şi politice, Faţă de această situaţie este Jocul 'să ne întrebăm 

ce a voit să_ înţeleagă constituantul prin expresia cetăţean, român? A înţeles alt-. . 

ceva decât pe un Român, care are exerciţiul drepturilor civile şi politice? Desigur 

că nu. Este numai o eroare regretabilă a Constituantului. In vechea Constituţie 

textul, art.. 65 se dcosibea. E] cerea următoarele: condiţii: a) a fi Român de 

„naştere sau a fi primit marea împământenire; b) a se bucura de drepturile civile 

” şi politice. Şi aci era o repetiţie inutilă căci numai Românii se bucurau de drep- 

turile civile şi politice. Dar cum noţiunea. 'de cetăţean şi însemnătatea ei consti- . 

tuțională 'nu este precizată într'un text expres, repetiţia « era explicabilă. (Vezi : 

mai jos, p. 13—14), 

-21) La începutul anului 1915 deputaţii francezi Joseph Denais şi Jean. 

. Lerolle propuneau un proect de lege. privitor ia naturalizare, după care prima 

_ generaţie de străini naturalizaţi dobindeau numai drepturile civile. a doua gene- : 

raţie electoratul şi a treia generaţie eligibilitatea.
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- itatea germană, printr'o simplă declaraţie 1a consulat, Cu chipul 
acesta se înlesnea spionajul agenţilor. germani 22), | 

Efectele aceste stări de fapt s'au resimțit şi ?n Franţa. : 
Acolo, spre a remedia în parte neajunsurile rezultate din modul 
"cum se acorda, naturalizarea, s'a votat în timpul războiului, la 
7 Aprilie 1915, o lege temporară, care autoriza guvernul ca pe 
cale de decret să raporteze decretele de naturalizare obținute ae | 
supușii puterilor în războiu cu Franţa. Dar aceasta era numai o . 
măsură, de circumstanţă, care trebuia întregită cu introducerea „unui stagiu de civism, care, din 1924, se fixează la zece ani. . | 

In regimul nostru constituțional, din 1866 naturahzarea 
se acorda, prin o lege şi numai în urma unui stagiu de civiani dă 
zece ani 25), De 

p. 

| 22) In Anglia, un evreu ungur Tribitsch, devine cetăţean englez, luând | numele de Lincoln, şi se alege, la un ân dela naturalizare în Camera Comu- nelor, aducând. astfel, după cum el singur mărturiseşte, însemnate servicii de spionaj în folosul imperiilor centrale. Pa 
- 23) Tată vechiul text al art, 7.şi 8 al Constituţiei din 1866: | . „.. Diferenţa de credinţe religioase şi confesiuni nu constituie în România o „piedică spre a dobândi: drepturile civile” şi politice şi a le exercită. | $ 1. Străinul fără osebire de religiune, supus sau nesupus unel protecții . străine, poate "dobândi împământenirea cu condiţiile: următoare: . DR _.a) Va adresa guvernului cerezea de naturalizare, în cate va arătă capitalul „ce posedă, profesiunea sau meseria ce exercită şi voința de a-şi stabili domiciliul în România, * aa i - 

_b) Va 'locui în urma acestei cereri, zece ani în ţară şi va dovedi prin „făptele sale că este folositor ei,. - ” : $ 2. Pot fi scutiţi de stagiu: - | , . i -a) Acei cari vor fi adus în fară industrii, invenţii utile sau talente distinse, sau cari vor fi fundat aci stabilimente mari de comerciu sau de industrie ; b) Acei care, fiind născuţi şi crescuţi în România, din părinţi stabiliţi în : ară, nu S'au bucurat nici unii, nici alţii, vreodată, de vreo protecţie străină; "c) Acei cari au servit sub drapel ?n timpul resbelului pentru Iridependenţă şi cari vor puteă fi naturalizaţi în mod colectiv, după propunerea. guvernulu'ă "printr'o singură lege şi fără alte formalităţi. Nae E 
$ 3. Naturalizarea nu se poate acordă decât prin lege şi în mod individual. 

__$ 4. O lege specială va determină modul prin care străini vor puteă stabili. domiciliul lor pe teritoriul României. . - - ă E E _$5. Numai Românii, sau cei naturalizaţi Români pot dobândi imobile ru- 
zale în România, , . , ” ” DR - Drepturile până acum câştigate sunt tespectate, . | , 

" Conveuţiunile internaţionale astăzi existente rămân în Vigoare, cu toate” i clauzele şi termenul cuprinse într'insele. SI ă
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: Constituţia in 1923 a modificat regimul pezitru acordarea 

| naturalizărei. Astfel, art; 7 din Constituţie stabileşte că -„natu- 

'ralizarea se. acordă în mod individual de Consiliul de Miniștri, . 

“ în urma, constatării unei: comisiuni, compusă, din: prinuul preşe- 
"dinte şi preşedinţii Curţii de Apel din Capitala Țării, că solici- . 

i tantul îndeplineşte condiţiile legale”. Aceste condiţii, ca şi pro- 

_-. cedura, prin care se dobindeşte naturalizarea, rămân să fie stabi- 
“lite de legea, ordinară. Ca, urmare a acestei dispoziţii constitu- 
„_ ţionale s'a întocmit legea privitoare la dobîndirea, și pierderea 

. naţionalităţii române din 28 Februarie 1924, care a înlocuit dis- 
poziţiile art. 6—20 inclusiv din codul civil al Vechiului Begat 

„Şi textele 'respectivele din codurile în vigoare. în diferitele pro- 

 vincii, Art. 5 al.acestei legi declară că „străinii cari au dobindit 

naturalizarea devin români”. Prin faptul naturalizărei „deci et. 
dobîrdese de drept drepturile politice. : 

| Legea din 1924 a avut grijă să prevadă o serie de cazuri: 

în cari naturalizarea, poate fi retrasă. Astfel, art. 36 din lege, - 

vorbind de cazurile în' cari se pierde naturalizarea, prevede la . | 

lit. £ retragerea, naturalizării, în cazurile art. 41 și 42, adică toc- 

„mai în -âcele cazuri pentru cari și 'n Franța” s a „prevăzut retra- 

. gerea. naturalizării, E 

Art. 41 declară că “naționalitatea 2 română poate fi retrasă : 

cricărui naturalizat român originar al unui Stat cu care Roniâ- ... 

- ia s'ar găsi în stare de războiu, Această retragere se > poate face: . 

în următoarele cazuri: 
a) Când se va constata ca, a săvârşit acte contrarii ordinei 

„publice şi siguranţei interioare sau exterioare a statului român; 

b) Când se va constata: că a, părăsit ţara pentru -a se sus-, 

- trage serviciului militar sau oricărui alt serviciu public obliga. " 
"toriu pentru români ” 

| c) Când se va constata că în serviciul țării lui. de origină 

“sau al oricărei alte ţări ar fi săvârșit acte de spionaj şi ar fi 

ajutat acțiurii potrivnice drepturilor şi. intereselor naţionale ale : | 
“Statului şi poporului român, . 

„* Această, retragere de naturalizare s se face: prin decret regal, 

„Gat 1 pe baza jurnalului consiliului de miniștri. Cel care a pierdut 

| Art. 8 „Impământenirea se dă de puterea leguitoare, 
| „ Numai” împământenirea aseamănă pe străini cu i Românul, pentru exerci- 
tarea drepturilor politice”,
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în chipul acesta calitatea de român n'o mai poate dobinăi. Re 
“tragerea, naturalizărei are efect individual; ea nu se: resfrânge 

| asupra, femeii şi copiilor decât atunci când decretul prevede, CX- 
pres. acest lucru (art, 42), E 

477. — Sexul „masculin, — Potrivit legii noastre electorale, 
„.. dreptul de vot” este rezervat numai bărbaţilor. Origina acestei .. 
“distincţii trebuie găsită în faptul pretinsei superiorităţi a se- 
-“xului masculin. Am arătat că exer cițiul dreptului. de vot implică” 

anumite aptitudini intelectuale : şi morale, care erau multă vreme 
"contestate femeii şi care sunt în „parte şi azi. a ! 

” Ceiace este de remarcat este că această diferenţiere de sexe, 
în ce priveşte exercitarea, electoratului pelitic, nu apare în Con- 
stituția ncastră,. în chip expres. Mai mult chiar, vechiul text a. 
Constituţiei din 1866 nu lasă. să apară deloc această, distine- 
ţiune.. El declara: „Constituţiunea de faţă şi. celelalte legi rela: | 
tive, la drepturile politice. determină cari sunt, osebit-ăde cali- 
tatea de român, condițiunile necesare pentru exercitarea, acestor. - 
drepturi”. Art. 6 al. 1 al Constituţiei actuale are un cuprins 
identic. 

- Diferenţierea, dintre sexe nu apare nici în art, G4 din Con- 
stituţie,. deşi acolo se vorbește de celățenii români, dgoarece ni- 
căeri Constituţia, nu prevede care este înțelesul. expresiunii ce. 

- tățean român. Această noțiune nu. este în funcţie de sexul inas- 
culin, ci de exercitarea drepturilor politice. Legea electorală din i 

21 Martie 1926 nu arată nicăeri ce. se înţelege prin cetăţeni - 
„ „români; nu pune nicăeri această idee în legătură, cu sexul mascu- 
".. lin şi nici nu găsește necesar să declare excluse pe femei deia 

dreptul de vot. 
"Această situaţiune „se bazează, pe faptul că îritotăearina, în 

trecut, sub denumirea, de cetăţean, s'a înţeles bărbatul care se 
bucură de dreptul de. cetăţenie, adică acel care avea exerciţiul 

„ drepturilor politice, Azi însă, când o 'serie întreagă. de legisla. . 
ţiuni au acordat femsilor drepturile politice şi când femeile con- 

” tribuie la fel ca, şi bărbaţii la plata, dărilor, expresiunea cetăţean 
nu conţine implicit şi noţiunea de sex masculin. 
| Legea electorală, franceză din 7 Iulie 1874 stabilind con: 

„„Giţiile“în care, cineva, poate. fi înscris în listele electorale, cere, 
__ între altele, să fi satisfăcut legea recrutărei. Ceiace înseamnă 

că lega în mod) imperios câlitatea de alegător de sexul masculin. 
In orice caz, în. nici într'o lege ceva mai: veche, nu se gă-
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seşte necesar să se vorbească de sexul masculin, deoarece întot- 
deauna S'a. considerat că există o legătură indisolubilă, între. no- . - 

- ţiunea, de cetățean şi sexul masculin. e . 
, Abia acum în urmă, când începe să se acorde drepturi po- 

„ litice şi femeilor, noţiunea de cetăţean nu mai implică şi sexul. - 
"masculin, Da e = 

In adevăr, legile care acordă drepturi politice femeilor le - 
__ creiază acestora calitatea, de cetăţeni; la noi, legea pentru 9 

„ ganizarea administraţiei locale dii 1929, acordând anumitor ca- 
tegorii de femei dreptul de vot, le acordă acestora calitatea de . 

„.. cetăţean. Dar întotdeauna, anterior epocei în care s'a, acordat 
drept de vot femeilor „prin expresiunea cetăţean s'a -înțeles nu- 
mai sexul masculin. Ca o dovadă în plus a acestui înţeles avem . 
al. 2 şi 3 al art, 6 din Constituţia din 1923. După ce acest text. 
pune în al. 1 principiul care se găsea, înscris în vechiul art, 6 din 
Constituţie, vine să adauge că „legi speciale, votate cu majoritate 

„de două treimi, vor determina condițiunile sub care femeile pot | 
avea exercițiul drepturilor: politice. Drepturile civile ale femei- -! 
lor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi a celor două sexe”, - 

„Se recunoaște deci în chip formal în Conștituţia, noastră că: ex: 

„-». permită să afirme și să proteguiască; personalitatea sa; femeea: 

presiunea de cetăţean român este rezervată numai pentru bărbaţi: 
„ Şi că, pentru a se extinde și la femei, este nevoie de legi votate. 
"cu majoritate de două treimi. i e 
„> Astăzi însă deosibirea dintre sexe privitor la exercitarea 
dreptului de vottinde să dispară şi Statele, rând pe rând, acordă . 
femeilor electoratul politic, în condițiuni de egalitate cu bărbaţii. . | 

Votul femeilor se justifică prin faptul că, în Statul modern, . 
„n care ideia democratică predomină, este o chestiune de drep-. „tate și de egalitate ca şi femeia să se bucure de exerciţiul aces- | 

stui drept. „Principiul democratie cere ca orice individ. cu Traţio- 
nament să fie învestit cu o parte din puterea politică care să-i 

este o ființă umană şi raţională. Națiunea trebuie să fie con. - 
sultată; femeia face parte din națiune. Regimul nostru politie - se bazează pe regimul egalității; în fața urnei cel mai incult dintre muncitori este egalul celui mai eminent om de Stat ; de ce femeia, 'ar fi egala muncitorului 7 24). . 

24) ]. Barthelemy — op.cit, p, 271. |
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"Dar nu numai din punct de vedere al egalităţii şi a rațiunii 
principiului democratic se. justifică dreptul de vot al femeilor. 
Femeile au şi dânsele dreptul să participe în mod efectiv la 
viaţa Statului, Ele au aceleaşi interese de apărat ca, şi bărbaţii ; 
ele. sunt un factor economic în viaţa Statului şi cuvântul lor 
trebuie să fie ascultat atunci când este vorba, de organizarea 
societăţii 25), - | i 

iu Femeia aste esențiaImente tradiționalistă şi conservatoare; - 
- 'ea-este econoamă şi prevăzătoare; rolul 'ei în societate este în- 

semnat și azi nu se mai poate face abstracţie de prezența femei- 
„lor în viaţa, publică, . a ae 

Dealtfel, în ultima, vreme și în special dela războiu încoace, 
femeile sunt mereu primite în viaţa publică. In 1920 Statele-Unite 

pa 

25) Art, "10 din legea pentru organizarea adhinistraţiei locale din 1923 
creiază o instituţie nouă, aceia de membru al comunei. Cu această ocazie el nu 
face nici o distincţie între' bărbaţi şi femei.: Altfel al, 1 al art. 10 declară că 

„fiecare Iecuitor al -ţării, fără deosibire de vârstă, sex, naţionalitate sau confe- 
“ siune, “trebuie să. fie membru al unei comune şi să participe la-sarcinele ei“, -. 

“Ori, din moment ce legea impune astfel de obligaţii femeilor, fără a face 
-nici o' distincție de obligaţiile impuse bărbaţilor, rezultă dela sine şi pentru femei 
dreptul de a pretinde egalitate de trâtament cu bărbaţii şi. din punct de vedere 

„al axercitării drepturilor “politice, pa N 
, Este de remarcat 'căi acest text dă. denumirea de cetăţean tuturor: mem- 
brilor unei comune, deci şi femeilor. În 'această accepție 'sar putea ajunge la. 
concluzia că femeile pot să exercite la noi drepturile politice, deoarece în 'legea 
electorală mu este nici.o restricţie în privinţa sextului, ci se cere o singură cali- „tate, aceea de cetățean major, - 

Această interpretare este şi mai mult întărită prin art. 15 din legea pentru 
organizarea administraţiei locale care declară -„„Cetăţenii cari au dobândit cali- 
tatea de membri ai comunei sunt de drept trecuţi atât în listele electorale pentru 
alegerea autorităţilor comunale, cât şi în listele electorale pentru alegerea con: - siilor judeţene şi alegerile pentru Cameră şi Senat, dacă întrunesc condiţiile le- gale”. Trebue „deci ca în legea electorală se se înscrie între alte condiţii şi aceia a sexului, căci fără aceasta,. în sistemul actual al legislației. nu se găseşte un. text care să. prohibească dreptul de vot al femeilor, i 

Această inadvertență a legiuitorului se justifiqă prin faptul că la data când a alcătuit legea. electorală noţiunea cuvântului cetățean nu evoluase şi: ea nu se atribuia atunci decât bărbaţilor. Astăzi însă, faţă de legislaţia în vigoare, dacă legiuitorul ar voi să mai menţină diferenţa între bărbaţi 'şi femei privitor” „la electoratul politic, ar trebui. s'o spună expres, denumirea, de cetăţean nemai- putând să justifice această diferenţiere. “Totuși Constituţia, arătând că. femeile pot dobândi drepturi politice numai prin legi votate cu majoritate calificată, a „stabilit că ele nu au drept de vot decât atunci când legea îl acordă în mod . „expres, . . : 
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acordă femeilor dreptul de vot; Norvegia, şi Danemarca îl acor- - , 
dase din 1913; Suedia în 1920. -. . :- | 

a Nouile state creiate pe baza principiului democratic acordă -. | 
„dela început dreptul. de vot femeilor. Altfel,. Constitiţia, ceho- 

slovacă din 29 Februarie 1920 $ 9 şi 10; Constituţia poloneză din 
17 Martie 1921, Constituţia germană din Weimar în arț. 32; 
Constituţia, bavareză din 14 Aug. 1919, $ 6, ca şi Constituţia - - 

-. tuturor statelor germane, Constituţia austriacă, din 1920, art. | 
26, Constituţia irlandeză din 6 Dec. 1922, prin art. 14, Constitu- : 
ţia Letoniei din 1922, art. 8; Constituţia poloneză din 1921, art. 

"12; Constituţia sovietică rusă astfel cum a fost revizuită la 11 
Mai 1928, art. 68; Constituţia statului liber Danzig, din 11 Mai 

„1922, art. 8; legea electorală ungară din 1925, No, 26, art. 2. -. 
„.” Constituţia, spaniolă din 9 Decembrie 1931: acordă femeilor 

electoratul activ și pasiv. In Jugoslavia, Constituţia din 1924, prin 
„“art..10, lăsa în căderea legii electorale puterea, de a acorda fe- 
_-meilor drept de vot. Dar acest text ma fost pus în aplicare. Noua 

„ Constituţie din 3 Sept: 1931 păstrează aceleași dispoziţii în art. -- 
55, Iar legea electorală din 10 Sept. 1931, făcută în aplicaţiunea” -- 

„principiilor înscrise 'în Constituţie nu vorbeşte nimic de votul 
femeilor. In Belgia *)- și în Franţa 2?) s'au făcut încercări în- 

tăi ** 26) In Belgia; prin legile din 9 Mai 1919 şi 4 Marţie 1920 s'a acordaț 
drept de. vot femeilor în alegerile locale. Dar în Iulie 1925 acest început a fost 
oprit de teama ca nu cumva prin 'votul femeilor, partidul catolic să aibă majo- 
ritatea în Senat şi să „schimbe structura Statului, In. Belgia votul femeilor este : 
o chestiune de viitor, - aa o RE _ 

27) In, Franţa problema acordării dreptului de -vot femeilor s'a pus cu 
mai multă ardoare în -discuţie din anul 1919, când la 20 Mai, Camera, prin 375 
voturi contra. 95, după raportul d. "Ferdinand Buisson, acordă ' femeilor dreptul 

- “da vot şi de eligibilitate în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţilor, Tot în acel an, - 
la 7 Oct, 1919, ca o consecință a votului dat, Camera adoptă o rezoluţie prin 

“care Guvernul este invitat să inziste . pe lângă Senat! pentru a pune această 
chestie cât mai meîntârziat la ordinea zilei. Aceiaşi- rezoluţie se votează şi în 
1921 în urma raportului prezentat Camerii de d. Joseph Barthelemy. Dar în 1922 

” Senatul, după multe 'amânări. dă un vot prin care refuză să treacă, la discuţia 
pe articole-a proectului' votat de Cameră. O nouă propunere, însoţită în 1923 de 

„raportul favorabil a d. Joseph Barthâlemy n'a' avut o soartă 'mai bună.. 
- In schimb, în April 1925 Camera a adoptat cu 390 voturi contra 183, drep- - 

tul de alegător şi de eligibil pentru femei în alegerile municipale şi cantonale, 
_ în aceleaşi condiţii, ca şi bărbaţii. Dar aici această rezoluţie nu a fost trânsfor- 
mată în lege. În orice caz, în Franţa. dreptul de vot al femeilor este o problemă : 
rezervată viitorului cel mai apropiat, 

a 

II MEA
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semnată pentru a a, se acorda femeilor dreptul de vot. Deasemeni, 

“dar fără. nici un.rezultat până acum, Constit tuţia, turcă din 20 

April 1924; refuză femeilor dreptul de vc. Legea electorală ita-: 
„liană cin 17 Mai 1928 nu modifică art. 40 din statut, care acordă 

| - dreptul de vot numai bărbaţilor. 

La, noi, acordarea dreptului de vot femeilor a făcut un pas 

-- însemnat. în ultima, vreme și el este cu atât mai important: cu . 

„cât vine la un foarte scurt interval de timp dela acordarea vo- 
tului univer sal. Legea din 1929 care acordă unor. anumitte cate. - 

gorii de femei dreptul de vot în alegerile locale constitue un în 

ceput bun pentru acorsarea, electoratului politic *). Deaiifel, în 

1931, cu ocazia, discuţiei care a avut loc comisia legislativă a 
" Camerei privitor la proectul pentru mcdificarea primei electo- 

'.. vale prevăzută în legea electorală, din 1926, s'a pus din nou în 

discuţie chestiunea, acordărei dreptului de vot pentru: femei în | 

4 

* 

64
6 

/ 

alegerile legislative, dar nu s'a făcut nici un pas mai departe 
„în această direcţie. Legea pentru administraţia locală din 1929, 

care dcorăă, femeilor electoratul activ şi pasiv în alegerile locale 

-se-aseamănă mult cu legea ; ungară No. 26 din 1935, privitoare Se 

la alegerea. deputaţilor î în Dieta maghiară 2), 

d. 

23) Vezi supra, vol, IL, fas: II, p. 180 şi urm. „- PR i a 

29) lat3 $ 2 al legii Susmenţionate : „10 Posedă dreptul de vot. pentru .!- 

Dietă orice femee, în vârstă de treizeci de ani împliniţi, având. naționalitatea 

maghiară de zece 'ani,. locuind sau având o locuință de doi ani în aceiaş comună 

şi având terminată cu succes clasa a şasea a şcoalei „populare elementare sau 

o clasă (an): echivalent din purict de vedere al gradului de' instrucţie: al unui 

"alt stabiliment de învăţământ sau justificând dobândirea unui i grad. de. . instrucţie 

de valoare echivalerită. . 

„20 Posedă deasemeni „dreptul de vot, cu condiţia de : a satisface . celelalte 

condițiuni, femeia care justifică terminarea cu: succes a clasei a patra a şcoalei 

populare elementare sau a dobindit un grad de' instrucțiune de valoare - echi- 

valentă.: dacă: : 

l. A dat naştere la trei copii legitimi sau mai mule şi. dacă cel puţin trei 

- din copii. săi trăesc. 'Copii. morţi pe câmpul de. onoare în timpul războiului. tre- 

“buie, din punct de vedere al acestei dispeziţii, să fie consideraţi ca vii; sau 

2. Dacă “ea: trăeşte din venitul propriului său „patrimoniu sau din prole- 

siunea sa: şi are o casă independentă, 

enumerate la No. 1 al al. precedent, îl păstrează, oricare ar fi numărul de copii 

“care-i mai trăesc. 

i ..3, Femeia care a dobindit! dreptul de „vot pentrcă sndeplineşte condiţiile E 

4. Femeia care a obţinut diploma de studii a unei Universităţi sau a-unei. 

-alte şcoal esupericare posedă, d tz oricare. ar fi vârsta sa“, . - 
N a O TUIGa, , . - 2 
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"478, — Maturitatea judecăţi — Legiuitorul e cere ca o con- . 
diţie esenţială, a, exercitării dreptului, de vot maturitatea. jude- E 

„ căţii. Acest fapt este presupus existent de drept la toţi acei cari 
îndeplinesc o anumită, vârstă, cari ating majoritatea, politică, pe.. 

- care legiuitorul o fixează în'mediu la 21 de ani împliniți. . 
La noi legea. electorală din 1926 nu: stabilește vârsta la, care ” 

alegătorii sunt presupuşi că au dobândit maturitatea de cuge- 
tare, ci le cere ca o condiţie esențială „pentru exercitarea drep- . 
tului de vot majoratul. In sisterrul legilor noastre, majcratul este. 
fixat. de codul civil. Art. 434 Qin codul civil declară că majori - - | 

"se socotese atât bărbatul cât şi femeia, cari au împlinit 21 de 
ani. Deci la noi legiuitorul stabilește la 21 de ani impliniţi vârsta 

Ia când se dobindeşte majoratul politic. 
Cu cât o ţară este înclinată ca să adopte mai mult regimul 

democratic, cu atât limita, de vârstă, pentru acordarea majora- 
tului este scăzută... Tineretul este presupus partizan al curente- 

„lor democratice, al ideilor generoase şi prezența lui în corpul .-* 
electoral, este de natură să schimbe configuraţia regimului po- 

„Htc, Dimpotrivă, atunci, când. curentul democratic, este înlo-. 
cuit printiun curent conservator, limita, de vârstă. pentru do- 

- bîndirea, majoratului politic este simţitor. ridicată, “de oarece! 
oamenii mai în vârstă sunt prin natura lor. înclinați către tra- 
„diţie şi conservatorism. . - 

Această situaţie se. observă, î în toate statele cu regim bica- 
meral, unde cel de al doilea corp, care, prin natura. sa, este che-: 
“mat să fie elementul de. pondere, de tradiţie şi de conservato-. 
rism, este recrutat totdeauna de alegători, cărora 'li se cere 
un majorat politic speciăl, spre exemplu vârsta de 40 de ani : 
împliniţi. Dar chiar în statele cu regim unicameral, mărirea sau 
înicșorarea, majoratului politic este în funcție de curentul de- 
mocratic sau „conservator, „care reuşeşte, -să se instaleze la “pu: 
tere. 

Astfel, la noi, legea, electorală din 2 Iulie. 1864, dată de -. 
Cuza, fixează majoratul politie pentru alegători la vârsta de 25... 

"de ani împliniţi, iar pentru cei aleși, la, vârsta de 30. de ani împli- 
niți. Legea electorală din 28 Iulie 1866 reduce majoratul politie * 

„la 21 de ani împliniţi pentru alegători şi la 25 de ani pentru - 
aleşi. De atunci încolo. majoratul politic la noi a rămas ne- 
schimbat, 

In ţările în care odată cu întinderea. votului universal 1 re-- .
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gimul democratic a câştigat teren nou, majoratul politic a fost 
redus pentru a, se mări astfel corpul electoral prin introducerea 

de zioui membrii. Constituţia germană din Weimar reduce pen- 
tru bărbaţi ca.şi pentru femei majoratul politic la, 20 de ani. 

„Legea electorală engleză, din 6 Februarie 1918, .menţine pentru 

„bărbaţi majoratul politic la 21 de ani şi îl reduce chiar la 19 
„ani pentru marinari și soldaţi... .. 

„In schimb constituţia federală austriacă din 1920 Fixează 

E majozaţul politie pentru ambele sexe la 25 de ani. . 

i "O chestiune interesantă, în legătură cu: majoratul politie 
şi cu necesitatea. reducerii sale, este aceia privitoare la împiedi- 

- carea militarilor de a participă Ia, vot. In adevăr, în momentul: în . 

care împlinesc 21 de-ani tinerii sunt obligaţi să se înroleze în ar- | 

„mată şi în timpul serviciului militar, care durează dela doi până la 

_3 ani, ei nu pot exercită dreptul de vot. De fapt, majoratul poli-. 

tic nu începe la, vârsta de 21 de ani,-ci numai după terminarea - 

-“ serviciului .militar. Beneficiază, de majoratul politic chiar dela 

21 de ani tocmai acei cari sunt scutiţi sau dispensaţi de” ser- 

"viciul militar şi cărora li se dă astfel o primă in faptul că nu 

“ “adue nici o contribuţile în serviciul militar al statului. Bene- 
ficiază de asemeni de acest majorat politic şi femeile în ţările 
în care dreptul de vot este acordat. femeilor î în condiții egale cu 
ale bărbaților, 

Aceste critici destul de întemeiate caută a fi în parte re: 
mâdiate prin reducerea treptată, a serviciului militar pe de o 
parte, iar pe de'altă parte prin stabilirea pentru femei a 'unui - 
hajorat politic mai mare decât pentru bărbaţi, dif arenţa. dintre - . - 

“aceste două, majorate echivalână cu stagiul pe care bărbaţii sunt 
obligaţi să-l facă în serviciul "militar şi în care timp ei nu pot să 

: exercite dreptul de vot >), Sa a 

29) Faţă .de textul art. 6 alin. ultim din "Constituţia rioastră, care declară: 
„Drepturile civile ele: femeilor: se vor stabili pe baza- deplinei egalităţi a "celor 

"1. două sexe”. — se pune problema de a se şti dacă majoratul politic al femeii ar: 
" puteă să fie. diferit de acel al bărbatului. Am arătat că chestiunea majoratului Ei 

este tratată de art. 134 cod. civil şi că acest majorat civil coincide, în sistemul. 
legiior noastre, cu majoratul politic, Pentri a pune de acord, textul art. 6 din 
Constituţie cu desideratul. exprimat: mai sus şi care-este menit 'să înlăture inega- 
litatea politică dintre cele două sexe, ar trebui în sistemul nostru electoral, să 

„se creieze un majorat civil „egal pentru ambele sexe. şi un majorat politic. care 
„ar puteă fi diferit,. : 
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Tendinţa actuală a: votului universal este de a face ca să 
intre în sfera sa de activitate câţi mai mulți membrii ai socie: 
tăţii. Principiul democratic pretinde ca; fiecare membru al so- 

„ cietăţii să participe la, viața publică; dar, pe de altă parte, nece- 
„sitatea, „unei serioase guvernări pretinde încredințarea aces.ei 

- atribuţiuni unei elite politice, unui număr restrâns de indivizi. 
Aceste două, principii se găsesc în neîncetată luptă și majoratul. . 

„politie variază în măsura, în care unul din aceste principii re 
„şeşte să se impună, . : E | e 

419, — Aptitudinea intelectuală. — Ca, o consecință firească 
a maturității, judecății, legiuitorul pretinde ca 'acei cari sunt 
chemaţi să-şi exercite dreptul de vot, să. se bucure de deplinăta- . E 

„tea, facultăţilor lor mintale, să fie în stare de a judeca şi de a. - 
„alege. Este de necontestat că nu se poate lăsa să decidă de soarta 
unei țări acei cari sunt, incapabili de a, decide de propriă lor per- . 

„ soană. Dar legile electorale inspirate de curentele cemocratice: 
reduc la extrema, limită condiţiile cerute penru. âptitudinea in- : - 
telectuală,: Astfel în sistemul nostru electoral, aptitudinea înte- 
telectuală este redusă la ultima expresie. Sunt consideraţi că au 
aptitudinea intelectuală de a, alege, toţi cetăţenii majcri. Sunt 
excluși, dela dreptul de vot, fiind consiăeraţi incapabili, cei. . 
„Puşi sub interdicţiune sau consiliu judiciar. Art. 26 din legea 

" electorală declară că „Sunt incapabili de a, fi alegători sau aleşi 
“acei puşi sub interdicţiune sau consiliu judiciar, precum şi cei. 

__ în stare de faliment declaraţi şi nereabilitaţi”. In spiritul artico-. - 
„dului 435, din codul civil; prin. interzişi trebue să înţelegem: 

- „majorele. care 'este într'o stare obicinuită de imbecilitate, de 
„.Sminteală sau, de nebunie cu furii”. Iar art. 548 Sin codul civil, 
când vorbeşte de consiliul. judiciar; arată că „se pot opri risipi- | 
torii de a pleda, a face transacţiuni, a se împrumuta, a'primi.un - : 
capital şi de a da chitanță de primire, de-a înstrăina şi ipoteca 

" averea, lor, fără, asistenţa unui consiliu orânduit de tribunal”, Le.-. 
gea electorală reduce deci: condițiunea apiitudinei intelectuale la | 

” aceste două, condiţii: să nu fie interzis sau pus sub consiliu judi- 
„_ciar. Toţi ceilalți majori cari nu sunt într'una din aceste două. 

situaţiuni, sunt presupuși că au aptitudinea intelectuală pentru a. 
„„ exereita dreptul de vot. Este adevărat, că art. 26 din legea, elec- 
„„ orală, mai cere încă o condiţie, aceia de a nu fi în stare de fâli. 

ment. Dar aceasta nu este atât o condiţie de aptitudine intelec-. . tuală, ci mai mult o condiție de demnitate şi legiuitorul face o
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confuzie înglobând-o î în condițiile cemute pentru aptituăinea inte-. 

” Tectuală. Ne vom ocupa deci de dânsa, la locul respectiv. Dificul:.. . 

tatea care naște, atunci când este vorba de a distinge pe cetăţenii. . 

cari se bucură de aptitudinea intelectuală, de acei cari nu o au,. - 

este mult redusă, deoarece sistemele electorale moderne ridică 

dreptul de a. constata această situaţiune 'crganelor . însărcinate . 

“cu alcătuirea listelor electorale. Aptitudinea, intelectuală a ale- 

” gătorilor trebue să fie constatată şi stabilită de organele “judi-- 

'ciare înainte de alcătuirea listelor. electorale. Numai pe baza 

| ” constatării obiective pe care o fate magistratul asupra aptitu- 

”. . dinei intelectuale a unui cetăţean urmează să se alcătuiască. 
lista, electorală. Când legea electorală declară că sunt incapa- . 

„bili de a îi alegători acei puşi “sub interdicţiune sau “consiliu. 

judiciar, ea pretinde ca anterior'operaţiunei electorale să existe 

o hotărâre definitivă a, justiţiei care să constate aceste fapte. | 

Dacă legea. electorală. nu declară ca incapabil pentru exez=: -. ! 

,.- citarea dreptului de vot decât pe cele două categorii de incapa- 
bili pe care-i prevede codul civil, ea o face desigur, pe de o... 

- parte din cauza, dificultății de a creia o capacitate specială, elec- 

torală și mai ales din cauza, aşa numitului spirit democratic. Căci 

în afară de aceşti incapabili pe care legea electorală îi recunoaş- 

te că nu au aptitudinea, intelectuală de a exercita drep:ul de - 

„vot, câte alte. categorii de incapabili nu rămân cari nu-au dis-. 

'cernământul necesar pentru . exercitarea dreptului de vot. Câţi - 

_demenţi sau imbecili. nu rămân fără să fie puşi sub interdicţie, 
„câţi risipitori, fără să, fie puși sub consiliul judiciar; căci proce-- 

dura, aceasta, fiind greoaie şi costisitoare, nu aparţine decât oa-- 

- menilor bogaţi, singurii cari pot şi au interesul să, o pună în. 

mișcare, căci punerile sub interdicţie la cererea, ministerului pu- 

blic sunt din ce în ce mai rari. i 

-Dar în rândul prim al incapabililor. cari au totuși dreptul: 

de vot, trebue să punem pe analfabeţii care votează prin semne 

electorale.. Esie suficient acest exemplu. pentru a, arăta la ce li- 

mită redusă a ajuns aptitudinea; intelectuală necesară pentru . 

-.. eXercitarea, âreptului de vot. In Franţa s'a mers și mai departe-" 

şi s'a acordat drept de vot şi: celor puși sub consiliu judiciar; 

„dar.cel puţin acolo nu există marea. massă a analfabeţilor. 

- 480. — "Demnitatea, — Numai membrii societății cari nu. 

sunt izbiţi de nici un fel de nedemnitate pot să exercite dreptul. 
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de vot. Nedemnitatea, atrage excluderea de drept. din corpul „_ electoral, e DR RE a "- Dar pentruca nedemnitatea, să nu fie un element de apre. E ”. ciere personală a organelor însărcinate cu întocmirea, listelor elec- „„torale, putând da astfel naştere la abuzuri în detrimentul corpu- . : „. lui eleetoral, legiuitorul:a căutat să precizeze în termeni formali - „cari sunt cazurile de nedemnitate care atrag excluderea din cor. pul electoral. Această excludere operează, ca şi pentru incapa- „citate, numai în cazul când o hotărire judecătorească definitivă . „a constat faptele şi a pronunțat pedeapsa. Este deci de principiu _-- că toţi cetăţenii sunt demni de a lua parte la vot; sunt excluşi „numai acei cari. sunt condamnaţi pentru una, din crimele şi de- - „lietele prevăzute în legea, electorală;. pentru a, fi deci alegător . trebuie să nu fi fost condamnat în chip definitiv pentru o cauză - caze atrage nedemnitatea.. . : Ma e - -„ Art 27 din legea electorală face aplicaţia acestui principiu "când declară că: „Sunt nedemni a, fi alegători sam aleşi cei con. . -. damnaţi...” E] distinge deoparte pe cei condamnaţi pentru crime - şi anumite delicte şi de altă parte pe cei pentru care excluderea dela vot este pronunțată ca; pedeapsă : complimentară, în baza - legii, prin hotărâre judecătorească, . | -: N > A. Când este vorba. de cei condamnaţi, art. 27 din legea elec. torală distinge mai multe categorii de condamnări cari atrag ne- “demnitatea; e Da Si Se 2 2) în primul rând sunt cei condamnaţi pentru crime; b) în: al doilea rând cei: condamnaţi pentru anumite delicte, limitativ enumerate. Aceste delicte: sunt; | | | „+. 19-călearea, atribuţiunilor din partea autorităţilor adminis. . „trative şi judecătorești (art. 108 c. pen), i "2" plăsmuirea sau falsificarea (art. 112—121 c: pen.). 3* falsificarea de înscrisuri publice sau autentice şi de co- merţ sau bancă (art. 123—128 incl.c. pen). e i 49 fals în acte publice, sus:racțiuni comise de funcţionarii + publici în exercițiul funcţiunei. lor, nedrepte luări săvârşite de funcţionarii publici, mituire (art. 135—146 inclusiv e. pen.). „50 tăinuire (art, 197 c; pen.). a i 6* spargere de sigilii şi luare qă acte sau lucrări aflate în . „„. depozite'publice (art. 203, 204, 205 c. pen.) 
“79 atentat contra bunelor moravuri (art. 263, 264, 267 „2683 "e. pen.). - îi ăi Lc
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| "go călcarea legivirilor asupra înmormântărilor. (art. 285— 

- 286 ce. pen.). - 

99 mărturie mincinoasă, (art, 287—293 incl. e. pen). 

„109 furtul (art 306—811 c..pen.); (art. 316 c. pen.). 

11* abuz de încredere (art. 322—325 inclusiv e. pen). 

120 înşelăciune (art, 832—834 şi 336 c. pen.). | 

Aceste delicte, limitaţiv. eniimerate în legea electorală, se 

referă toate la: codul pânâl român, În vigoare în vechiul regat. Art. 
„27 din legea, electorală, care este în vigoare în tot cuprinsul țării, 

“aplică aceleași sancţiuni pentru cei condamnaţi „pentru aceleași 

"delicte prevăzute. în codurile penale locale 59). 

„In afară de aceste delicte, care, aproape în toate legislaţiile 

atrag pierderea drepturilor politice, legea electorală, vine să 

înscrie noui delicte, cari atrag aceiași sancțiune. Astfel î în al. 4.: 

al art. 27 se declară nedemni de a fi alegători şi aleşi cei con= 

damnaţi pentru speculă ilicită sau delicte electorale prevăzute 

în legea, electorală, pentru timpul cât au fost condamnaţi la, pier- 

 derea Sreptului de vot. N 

“Legiuitorul adaugă că nedemni! atea pentru delietele enu- 

merate la litera b încetează la 10 ani după ispășirea pedepsei, 
" dacă cel condamnat nu este recidivist. 

Tot în art. 27 se prevăd o serie întreagă de cazuri de ne ne- . 
demnitate: a 

10 cei condamnaţi pentru acte de trădare şi spionaj în con-. 
ra Statului român sau naţiunii române; 

| 20 cei condamnaţi pentrucă s'au sustras dela recutările 
- orânduite de autcrităţile Statului român sau pentrucă au refuzat 

prestarea, jurământului de: credință militar; _ 

| 89 cei condamnaţi la pierderea, drepturilor politice pe tim- 
pul: prevăzut în sentinţă; SE 

40 cei.cari, după declaraţiunile: de. unire la Regatul Româ- o | 
niei ale provinciilor eliberate, au luptat sau uneltit în contra pu-. . 
terii i armate a Statului româri ori s'au făcut vinovaţi de vreo in- 

'3) Ia codul “penal, în vigoare în Transilvabia şi Bucovina, “sunt O sere 
de texte cari permit, pe lângă aplicarea. pedepsei, dreptul pentru, judecător de 

„a pronunţa şi pierderea drepturilor politice pentru un anumit timp, Această dis- 
poziţie se menține şi azi în _Vigoare şi este prevăzută la al. e a] art. "27, din 
legea electorală, ! . , Ea
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„ “fracțiune în contra, Statului român, 
"cătorești rămase definitive, . * - 

-5* cei. condamnaţi pentru dezertare; . E Aa „13.60. cei condamnaţi la, degradare milițară ca, pedeapsă, prin- - 
cipală sau accesorie; - n aa ae 

70 cei cari ţin case de prostituție sau case de joc de noroc, 
aceștia, din urmă numai atunci 'când vor îi osândiţi printr'o . | “sentință definitivă; . a 

- Legiuitorul exceptează dela nedemnităţi o categorie de con- 
“damnaţi cari au o situaţie specială. In această categorie sunt: . . | 

„19 cei condamnaţi de judecătoriile ungare în legătură cu intrarea armatelor române în Ardeal în 1916: - a: 
„29 cei condamnaţi în decursul războiului pentru delicte cu caracter politie de către. judecă:oriile civile şi militare austro- Să 

constatate prin hotărîri jude. 

80. cei conSamnați pentru delicte : corecționale în. timpul „minorităţii, -. | 
„.... Din examinarea, acestor nedemnităţi stabilite de legea elec- torală se desprind următoarele principii: Sa 
a) în caz de condamnare pentru crimă, pierderea, dreptului „-de vot operează de plin drept; condamnaţiunea, atrage de plin drept şi pedeapsa decăderii electorale (pedeapsa accesorie), 

Această decădere este perpetuă. e - 
b) în caz de condamnaţiune pentu vreunul din delictele | -enuimerăte de art. 27 din legea electorală, decăderea din dreptul „de vot operează, de asemeni de plin drept; ea, constituie şi în „acest caz o.pedeapsă accesorie. -- | _ | 

„_ “Sunt însă legi speciale și în special codul penal în vigoare în Ardeal și Bucovina care prevăd în caz de condamnațiune pen- . „ “tru anumite delicte, posibilitatea pentru magistrat de a pronunța şi pedeapsa pierderii dreptului de-vot. In acest caz, această pe- - ; deapsă ia 'caracterul unei pedepse complimentare, rămânând la „facultatea judecătorului de a: aprecia. dacă, față de gravitatea faptului, este locul de a aplica şi a. doua sancţiune. Pe când sis- temul întâiu al pierderii dreptului de 'vot ca pedeapsă accesorie . „este mai simpul și-l pune pe Judecător la adăpost de diferitele :solicitări, sistemul al soilea, este mai suplu şi înlesneşte o mai . justă aplicare a intenţiilor legiuitorului. In sistemul. actual al -
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legislaţiei noastre penale şi al articolului 27 din legea dleciorală 
cei condamnaţi în Ardeal şi Bucovina pentru vreunul din delic-. | 

tele prevăzute de art. 27 al. b, din legea electorală, sunt decă:. 

zuţi din dreptul de vot chiar dacă, hotărârea condamnatoare n'a. 

“pronunţat ca pedeapsă complimentară această decădere: Legea. 

electorală a-modificat în această, privinţă dispoziţiunile codurilor”: 

penale în vigoare și a făcut o unificare care se impunea chiar': 
prin natura 'sa. Nu se putea cuncepe ca-un individ -condamraț. . 

pentru excrocherie în vechiul regat, să-și piardă dreptul de vot, : 

pe când un alt individ, condamnat pentru aceiaș faptă în Ardeal,.-" 
să nu-şi piardă dreptul de vot, cicât, dacă, hotărârea judecăto.. 

-.  rească pronunţă această, pedeapsă î în mod complimentar, . 
* Pedeapsa complimentară, a pierderii dreptului de vot se. 

„menţine î în vigoare în Ardeal şi. Bucovina în cazul unor condam- 

N „naţiuni pen ru delicte neprevăzute în art. 27 din legea, electorală. 

„și pentru care codurile în vigoare ar prevede ca pedeapsă. con- 

- plimentară pierderea dreptului de vot. Aceste dispoziţii, deşi con. 

stituiese şi. ele o: neegalitate în faţa legii. au fost totuși -menţi-- 
nute în vigoare în chip „expres de art. 27 al. 8 din legea elec.. 
torală. 

, -€) în caz de condamnaţiune pentru contravenţia nu există 
incapaci “ate electoraă. . î 
„Legea electorală este destul de riguroasă atusvei când este- 

vorba de a, exclude. dela exerciţiul dreptului de vot pe. acei con- 
” damnaţi pentru crime şi delicte. Dar această rigoare a vegii este: 
„mult atenuată prin două serii de măsuri: - ! 

1*- prin desele amnistii cari au loc, prin care o serie de 
„: deliete cu caracter politic, care ar atrage excluderea, Ein corpul -.. 

_“electeral; sunt desfiinţate. Cu acest sistem se face să între în: - 
campul electoral o categorie” întreagă de indivizi « cari alfel ar fi 

„fost excluşi, , si | 
i 

20 tendința, generală a dreptului penal de. a. aduce o “trnblân. e 
zire a, dișpozițiunilor sale în această materie. Ca. o consecinţă a 
acestei fendinţe avem reabilitarea, care în: Franţa a fost pusă în: 
aplicare prin legea Berenger,. iară-la noi este propusă în: capi. | 
tolul VI al proectului de cod penal. . .. | 

Situaţia faliților, In sistemul nostru electoral. faliţii sunt: 
excluşi dela dreptul de vot. Am arătat mai sus cum art. 26 din.: 
legea” electorală înglobează, starea de faliment prin' re cazurile da: | 
incapacitate, ceiace este uneori . impropriu, Starea de faliment: 
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poate constitui nu numai o incapacitate, ci şi o nedemnitate, 'so- E i _ 
„cotită de legea electorală ca, suficient de puternică, pentru a-l... 

. face pe cel astfel declarat să-și piardă dreptul de vot până la - 
| reabilitare. Codul de comerţ nu prevede această decădere decât 

„. pentru baneruta. frauduloasă - (art, 882); legea electorală a, ex- ” 
„ tins'o însă 1a, toate cazurile de faliment. e | 

Rațiunea acestei excluderi trebue văzută în faptul că fali- 
_tul este un om diminuat moralmente în ochii semenilor săi; că 
„dacă nu se poate spune în toate cazurile despre dânsul .că şi-a 

- însuşit averea, altuia, (bancruta frawduloasă), în orice caz sa 
-. poate spune că prin rodul cum a. administrat a. făcut pe alţii 

să-şi piardă averea, Dar aici sancţiunea pierderii drepturilor 
"politice pentru faliţi are şi un caracter economit: ea constituie .= . 
"0, măsură, represivă care este de natură să împuţineze numărul 
falimentelor, comercianții ţinând foarte, mult să. nu fie isbiţi 'de 
această nedemnitate, Sa 
„Astăzi însă această sancţiune e departe de a-și împlini To-: 
lul pentru care a fost edictată.- Legile cari s'au votat după răg- 
boiu şi în special legea concordatului preventiv din 10 Iulie 1929 
ca și legea pen'ru lichidarea judiciară a datoriilor comerciale 
din 25 Aprilie 1932 2), care desființează falimentul civil, sunt 
„menite. să facă ca. excluderea. dela, dreptul de vot să se păstreze 

- numai în caz de bancrută frauduloasă. | . a 
“Această decădere durează până la reabilitarea falitului fă- 
cută în condiţiunile prevăzute de codul de comerţ. Cu toată di. 
„minuarea, pe care legile ulterioare au adus-o. acestei sancțiuni, 
totuşi excluderea dela dreptul de vot a “comercianților isbiți de 
starea de faliment este criticată de” doctrină. Ca. o consecință a 
acestei critici, legea electorală germană din 27 Aprilie 1920; su: ” prima vechea incapacitate electorală a faliţilor; acelaş lucru îl ” face și legea electorală engleză din 6 Fetauarie 1918. 

Trebuie deasemeni să remarcăm că art. 4 din legea electo- 
rală, vorbind de senatorii colegiilor comunale şi judeţene declară 
că alegătorii acestor colegii pierd dreptul de a vota în aceste 
colegii: - a , IE 
a) Când au fost excluși din Consiliu pentru motive legale şi 

22) Hamangiu — Codul General, vol. XVIII, p, 563 şi vol. XX, p. 470, 

e 
a
a
 

i
a
 

i
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cână această excludere: sa , confirmat de iltima instanţă com- .:- 
“petentă. . - . 

__b) “Când consiliile au fost dizolvate pentru vreunul din « ca- 

zurila prevăzute de art. 273. din legea pentru unificarea admini- 
- strativă şi când dizolvarea a fost încuviinţată definitiv de auto- 

- „ritatea competinte, conform art. 114, 215 şi 216 din legea unifi- : 

cării administrative. - 
„. Această dispoziţie ar părea ncințelează la prinaz, lectură. 

In adevăr, din moment c€ aceşti membri! au. pierdut calitatea de 

„membrii ai consiliilor- comunale sau judeţene, fie că au fost . 

exciuși, fie. că li s'a dizolvat consiliile, ei nu mai pot participa la, . 

alegerile. pentru senatorii consiliilor Jocale. Chestiunea însă are 

interesul ei pentru cazul când ar trebui să se: proceadă la, alegeri 

mai înainte de a se complecta locurile vacante din Consiliu sau 

mai înainte de a se alege un alt consiliu în locul celui dizolvat, 

Căci în acest caz, potrivit principiilor, participă la vot membrii 
fostului consiliu. Vezi tratată, această chestie mai jos, cu ocazia 
examinării alegerii senatcnilor consiliilor locale. 

481. — Incompatibilitatea, — In afară de condițiile î înși- 
| rate mai sus, necesare pentru exercitarea drep:ului de vot, legea . 

-.- electorală, mai pretinde, ca câtăţeanul, pentru a. fi. alegător sau - 
"” ales, să nu fie în nici unul din cazurile de incompatibilitate pre- 

| văzute de legi. Când este vorba de incompatibilitatea electorală, . ă 
. „trebue să distingem între incompatibilitatea, pentru. electoratul 

activ” şi incompatibilitatea pentru electoratul pasiv. . 
: a) în ce priveşte electoratul activ, legea electorală înscrie 

în art, 28, pentru militarii în activitate, dispoziţiunea că nu pot. | 
fi nici alegători nici aleşi. Rațiunea. acestei ihcompatibilități tre. 

: „bue găsită în faptul că militarii în activitate au menirea să 
. asigure ordinea in:emă a Statului şi ei nu. , pot lua parte. la ma- -. 

- „nifestaţiuni cu: caracter politic... NU 
-... “b) în ce priveşte electoratul: pasiv, art. 30 din legea elec- 

- “tonală, declară incompatibilitate, între mandatul electiv Şi func- 
ţiunsa de orice nâtură retribuită de Stat, judeţ sau comună, sau 
„de aşezăminte de utilitate: publică. ale căror bugete se votează 
de Adunarea. deputaţilor. Această incompatibilitate se aplică şi . 

a acelor care. îndeplinesc servicii retnibuite în instituţiuni particu-. . 
lare, dar pentru numirea. cărora. este necesară existenţ> unui 
decret regal. Incompatibilitatea prevăzută de legea electorală 
dispare, dacă cel care candidează demisionează din funcțiunea,
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„retribuită cel mai târziu 5 zile libâre după! convucarea corului 
electoral al Adunării pentru care veeşște să candideze. | 

| Dar şi aci, această incompatibilitate este mult. micşorată - 
prin. excepţiile prevăzute de. art. 30. Astfel pot candida fără a 

- demisiona, primarii oraşelor, urmând ca, ei-să opteze în caz de 
„alegere între locul de primar s sau de parlamenţar, î în conformitate tă 
cu legea adminis:rativă 23), 

„În sfârşit, pot fi aleşi deputaţi sau senatori, fără obliga: 
'țiunea, de. a demisiona, miniștrii, sub-secretarii de stat, profe- 

__sorii universitari şi toți ceilalţi membrii ai corpului didactic, 
membrii clerului, protopopii caii nu fac funcțiunea de protoerei 
de judeţ, medicii cu titlu definitiv, avocaţii, inginerii şi arhitec- 

"ţii titraţi, toţi aceştia numai dacă, nu ocupă funcțiuni „adminis- 
„trătive, ” 

"Pot deasemeni canâid şi directorii şooalelor secundare, 
“speciale şi primare de orice categorie, urmând a în cazul când 
.vor £i aleşi, să, opteze pentru direcţia de şcoală sau mandatul le- 

gislativ, îi “ 
Și în acest domeniu al incotnpatibilităţilor. întâlnim aceiaș | 

tendință a măririi. corpului electoral şi a diminuării din ce în ce 
„mai pronunţată a numărului celor excluşi dela electoratul activ 
şi pasiv. Aceasta învederează odată mai mult că tendința de * 
“mărire a, corpului electoral, în regimul votului universal, este în 
“funcţie de realizare mai mult sau mai puţin. integrală a prin- 
-cipiului democratic. In măsura în care. principiul democratic 
reuşeşte să se instaureze + ca. a. mijloc dle > guvernământ, condițiu- 

23) Legea pentru organizarea administraţiunii. municipiului. Bucuteşti, din 
„ÎL. Septembrie 1929, ca şi legea pentru organizarea “administraţiei locale din 1929 
nu. au..vreo dispoziţiune specială în privinţa incompatiBilităţii dintre funcţia de - 

“primar şi mandatul parlamentar, astfel că trimiterea” din art. 30,al legii electorale 
* nu-şi. găseşte un, text corespunzător, Este ;drept că în art. 176 al legii pentru . 

"organizarea administraţiei locale se arată că toate incompatibilităţile stabilite” 
pentru funcţionarii administrativi ai, Statului se aplică «şi: funcţionarilor locali, 
-Dar o dispoziţiune privitoare la această incompatibilitate nu există. In vechea 
lege. de unificare. administrativă din 1925,-în art. 31 al. ultim se găsea. dispo- 

-ziţia că - primarii municipiului sunt eligibili în Corpurile legiuitoare. Legea nouă. : 
- “administrativă ne. mai conţinând: nici o dispoziție în această privinţă, sa ajuns 

„la. interpretarea eronată, - -socotim noi, de a se menţine în vigoare art, 3], ali- 
:, niatul ultim, din legea din 1925, dându-se posibilitate primarilor de municipii de 
-a a fi în n acelaş timp şi parlamentari, ”
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“ nile de admisibilitate. Ia exerciţiul electoratului activ şi pasiv 

devin. din ce în ce mai puţin exigente. Ne apropiem astfel de 
concepția. că, exerciţiul votului constitue un drept individual 

şi nu o -funcţie socială. Dacă această - tendință este justificată 

sau nu, vom vedea 1 mai jos. 

CAPITOLUL UI... 

Caracteristicele dreptului de vot. . 

8 L. — Obiigaivitaea votubui, N 

| SUMAR : 482, Poate [i instituită “obligativitatea votului? ; ;— 483. Le 

 gitimitatea votului obligatoriu; — 484, Poate E realizată obligativitatea vo- 
tului? * , , ” 

"482. — Poate îi instituită obligativitatea votului? —'Constitu- 
ţia noastră proclamă prin art. 64 şi 68 “obligativitatea: votului. . - 

Această măsură a fost introdusă la, noi prin modificarea adusă 

Constituţiei 1a,. 20 Iulie 1917, când se introduce pentru prima 
-- dată votul universal. La. noi apare deci obligativitatea votului 

odată cu introducerea, votului universal. Am putea spune chiar 

că obligativitatea votului este o consecinţă firească a votului ... 

universal, izvorâtă. din necesitatea de organizare a, democraţiei. 

Şi totuşi, sunt ţări cari au adoptat de mult regimul votu- .-. - 
lui universal şi care nu cunosc încă votul obligatoriu. In rândul 

A acestora putem cita Franţa, care, cu toate încercările făcute - j 

şi în constituanta din: 871 şi cu ocazia discuţiei legei- electo- 

rale din 30 Noembrie 1875: şi chiar acum în urmă, în lulie 1922, - 

n'a introdus votul obligatoriu. La fel, Constituţia, poloneză, deși . 

introduce votul universal, nu. adoptă şi obligativitatea. votului. -. - 

Constituţia, jugoslavă din 3. Sept. 1931, deşi consacră, principiul 

votului universal, nu cunoaște obligativitatea sa. 'Acelaș lucru - 

îl face și Constituţia” cehoslovacă. din 29 Februarie 1920. Dar 

acum în urmă s'a introdus şi aici, prin legea electorală, obliga- 

tiv itațea votului.
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- Votul este obligătoriu în republicele Americei centrale și în 3 

republica Argentina (legea din 7 Mai 1912), în anumite cantoa- | 
ne din Elveţia, care practică, guvernarea directă (Uri, Appen- 
zeli, Unterwald) sau guvernarea semi-directă, (Saint-Gall, Zurich, 
Argovie, Thurgovie), în Ungaria, în "Danemarca. Constituţia au- 

„striacă, prin modificările introduse la 7 Decembrie 1929, procla- | 
„mă posibilitatea introducerii votului obligatoriu (Art. 26). In: 

sfârșit, obligativitatea votului a fost ințrodusă în Belgia, odată - 
cu introducerea. votului universal ' (1893). şi în Spania, prin le- 

_gea 'electorală din 7. Aug.. 1907. Art. 52-din Constituţia spaniolă. 
. „din 9 Dec. 1931, vorbind de compunerea Camerei deputaţilor, de- . . 

clară că se face cu reprezentanți aleși prin vot universal, egal, IE 
direct şi secret, . Ă Me a 

„ „Diversitatea aceasta de atitudini face ca 'm' chip firesc să 
se ridice problema legitimităţii 
a posibilităţii sale de realizare. 

„-. 488. — Legitimitatea votului obligatoriu, — Problema obli- - 
gativităţii votului este privită după concepţia, pe care ne-o facem. 

- despre vot. Dacă socotim că exercițiul „votului constitue pentru 
titularul său un drept, atunci acesta este liber să-şi exercite sau 

„nu dreptul care-i aparţine. Nimeni nu-l poate constrânge să facă 
uz de dreptul ce-i este conferit. !!: 
„Dar când acest drept constitue în acelaș timp şi o obligaţie . 

pentru titular, când el părăseşte forma dreptului individual pen- 
tru a o îmbrăca pe aceia! a dreptului social, devenind o. adevă. 

- : rată funoţie socială, obligativitatea: votului se impune. dela, sine. 
» Constituţia, noastră, şi legea electorală, prin larga parti... - 

cipare pe care o acordă corpului electoral la exercițiul votului, 
se pare că au adoptat formula că votul constitue pentru titular 

„un adevărat drept. In acest caz obligativitatea, votului, introdusă | 
chiar prin Constituţie, este nefirească şi nejustificată. Dacă to- + 

„* tuşi s'a introdus obligativitatea votului, ca o consecință a votu- 
lui universal, aceasta s'a făcut de teama, ca nu cumva absen- „ teismul electoral să priveze cowpul electoral de elementele 

„cele mai bune. Introducerea unei masse enorme de: analfabeți. 
în corpul electoral şi. acordarea, dreptului de vot în condiţii 
egale, erau de natură să descurajeze elementele superioare şi să le facă să se abţină dela, vot, Obligativitatea votului a fost soco- tită drept -remediul cel mai potrivit. Dar rezultatele date de obli- 
gativitatea votului fac să se discute nu principiul în 'sine, care, 

votului obligatoriu şi mai ales
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într'o democraţie cu'lungă tradiție este necontestat un. principiu Sai 
bun, ci posibilităţile s sale de realizare. „i a. E 

484, — Poate fi realizată - obligativitatea votului ? — Fără - 

îndoială, în momentul în care legiuitorul: constituant a edictat 

“votul universal, necesitatea c bligativităţii votului a apărut: în 
"chip mai: pronunțat. Şi sub regimul “votului censitar absenteis- 

mul era destul de pronunţat, dar: în regimul votului universal 

obligativitatea votului se impune, deoarece ea forţează pe ce- 

” tăţenii liniștiți și aşezaţi. să se prezinte la urnă şi să anihileze 

astfel, prin votul lor, reușita, grupărilor extremiste. Desigur, 

idealul este ca întreaga massă a cetăţenilor să, participe: la exer-' 

" ciţiul dreptului cetăţenese, ca, fiecare să-și spună cuvântul în - 

conducerea treburilor publice. Dar chestiunea, cea mai importan- 

tă este de a şti dacă poate fi realizat acest ideal. | 

Sunt desigur mai multe mijloace pentru a asigura obligati. - 

vitatea votului și care au dat rezultate destul de bune în ţările - 
în care au fost experimentate: Dar independent de aceste mij- 

loace, noi socotim că obligativitatea votului poate: fi impusă, 

cu succes în acele țări unde nu este prea mare distonanţă în“ 

„corpul electoral și în acele democraţii cari au o practică mai - 
îndelungată a votului universal. Presupuneţi că. într'o ţară în, 
care sar introduce pentru prima dată, votul universal, crein- 

" du-se' un Corp electoral nou, din care 85% participă pentru: 
prima dată la vot, iâ mai mult de jumătate din alegători ar fi. 
analfabeți, s'ar introduce în acelaş timp şi obligativitatea vo- 
tului. Ea n'ar fi de natură să corecteze absenteismul, oricâte. 
sancţiuni. sar introduce. In acest caz singura, “soluţie pentru 
corectarea absenteismului ar: fi. revizuirea corpului electoral 

"şi înlăturarea din acest comp cel puţin a celor-cari nu ştiu scri 
Sau citi, sau, dacă, aceasta n'ar fi, cu putinţă, acordarea. votului 
plural umor categorii cari ar merita atenţia legiuitorului. Nu- 

„.... mai în aceste condiţii sar putea i impune obligativitatea, votului. 
Și pentruca această obligativitate să poată fi realizată, ar trebui 
impuse sancţiuni foarte severe. 

" Absenteismul constitue un mare pericol pentru viața Sta- 
_ tului. EI înlătură elementele cele mai bune dela, conducere; fal- 

sifică sinceritatea, votului niniversal; face.să hotărască de soarta 
„Țării o înfimă minoritate, formată nu din elementele cele -mai 

-. bune. Astfel, la, noi, la o populaţie de peste 18.000.000 locuitori, ” 
corpul: electoral care participă la vot numără abia, 2.000.000,
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cari aleg 387 de deputaţi, cari. sunt legal constituiți cu! “jumă. 
- tate plus 1 adică 194 şi cari pot hotărî cu majoritate, ceiace în- 

- seumnă ca 98—100 persoane hotărăsc de soarta unui nopor de 
optsprezece -milicane. Desigur, mar. fi nimic de zis împotriva : 
acestui fapt dacă selecţiunea ar fi dintre cele mai bune...  '..- 

- Dar, atunci când ai teate desavantagi-le votului universal, 
când ai defectuozitatea, selecţiei în tegimul votului. universal, 

| obligativitatea, votului se impune ca o slabă posibilitate de co- 
rectare a, acestor defecte. Prin sancțiuni severe, strict aplicate, A 
ea poate fi realizată în țările i în cari nu există, prea mare deo- 
sebire în corpul: electoral 2): 

-Sancţiunile cari.s'au ima gimat pentru realizarea, obligativi- 
tăţii votului sunt de două feluri: morale şi materiale. Nimeni nu: 
s'a gândit că ar fi posibil aducerea cetăţenilor la vot manu mi- : 

-Hitari, sau că absenteiştii ar putea fi pedepsiţi cu închisoarea. 
; „ ” Sancţiunile morale. preconizate pentru realizarea obligati- 
„vităţii votului sunț: observaţia, afişarea, suspendarea sau ridi- 
carea definitivă a dreptului de vot, pierderea dreptului de vot 

cu toate consecințele sale, cu u imposibilitatea, de a ocupa funcţii 
„publice, e a 

. Sancţiunile materiale cozistau în aplicarea, unei amenzi, 
"care; în caz de recidivă, se poate agrava. Insfârșit, în unele. ca: 
zuri, sancțiunile mațeriale pot fi combinate cu săncţiunile MO 

"urale, aplicându-se: pe lângă amendă și o “sancţiune morală. | 
In Eelgia, unice „experiența cbligativităţii votului a dat | 

"-xezultate foarte bune — trebuie să subliniem faptul că nu. există 
ii discordanță. î în sânul corpului electeral, iar numărul analfabe. 

ilor: este extrem de redus — se întrebuimează, sistemul sane-. 
"ţiunilor mixte. Pedeapsa este apli cată de judecătorul de pace, 
„fără drept de apel -şi ea se aplică preperțional cu absentările de 
la vot. Pentru prima absentare nescuzată se dă sau observaţia 

- Sau o amendă dela 1-—3 franci; prima recidivă, în' timp de şase . 
ani, se pedepseşte cu amendă : dela, 3-25 franci; a: doua reci- 
divă, în interval de zece ani, e pedepsită, cu aceiaș amenâă şi cu 

" afişarea, numelui alegătorului timp de o lună la primărie; în 

23) La noi.: d. Prof, “Paul Negulescu, Drept constituțional, p.:360 sa de: “Gară partizanul obligativității votului; „pe „care-l consideră drept c o consecinţă ”  Erească a concepției dreptului de vot ca o funcţie socială, : - ic 
-
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sfârşit, dacă abzentează a a patra cară nejustificat, în timp de 

15 ani, în afară de amendă și. afişare, alegătorul este șters pen- 

tru zece ani .diri listele electorale și 'n acest timp nu poate primi 
_nici'o numire sau. distincţie din: partea guvernului sau a autori- 
tăţilor locale 24). | 

Cu sistemul acesta, rezultatul Obligativității votului a dat, | 
incontestabil, rezultate foarte bune. Numărul alegătorilor a cres- 
cut considerabil.în Belgia. . . 

Experienţa cela nci, în ce priveşte obligativitatea votului, 
ma, dat rezultate. favcrabile şi n'a fost în măsură să. aducă o 
temperare neajunzurilor votului universal, din două considera. 
ţii: a) Qisccrâanţa mare din sânul ecupului electoral; b) lipsa : 

_de sancţiuni. 

Obligativitatea, votului, introdusă la noi prin modificarea | 
Constituţiei în 1917, a găsit cea dintâi aplicare cu prilejul ale- 
gerilor din 1919, când 540/; din corpul electoral se abţine dela 
vot. Deși această absentare era sancționată cu o amendă dela 
20 până ia 500 lei %), totuși ea. n'a dat nici un rezultat şi în-. 
tâlnim un atât de' mare număr de absenteiști tocmai din cau- - 
za disccrdanţei care exista î în corpul electoral. In adevăr, dela 
un regim cenzitar, trecem deodată, la votul universal obligato- 
riu, fără nici o distincţie pentru neștiutorii de carte. Alegătorii 
S'au arătat neîncrezători în eficacitatea, ca mijloc de guvernă: . 
mânt, a, ncului sistem şi au preferit să se abţină dela vot; ştiind 
că votul lor; dat cu diligenţă, se va, pierde în marea masă a vo- 
"“turilor date de cei cari mar avea capacitatea şi posibilitatea să, . 
se rostească, cu competenţă 2). Numărul mare de akțirieri, la 
alegerile cari au avut loc ulterior, se justifică în-bună parte tot 
prin această discordanță în sânul corpului electoral, prin desin- 

„_teresarea ce o arăta alegătorul cult, ştiind că votul lui paie 
_rează tot atât cât valorează votul alegătorului analfabet. 
aceasta n'ar fi încă nimic; el ştie însă că totalizate pe țară, ve vo- 
turile alegătorilor culți î înseamnă, ă prea puţin lucru; ele se pierd 

24) "Vezi Joseph Barthelemy, op. cit, pag. 299. ...-- | - 
25) Art, 53 D. Lege. electoral din 16 Noembrie 1918, (Hamangiu, vol,  . 

VIU, p. 1140). 
26) "Trebuie să arătăm că numărul mate de abţineri la alegerile din :1919 

se justifică şi prin faptul că armata nu era complect demobilizată, şi că nu se |: 
intorseseră toţi locuitorii la vetrele lor. 

Curs de Drept Constituțional, G. Alexianu | . . Să ' | 3



| , 7 , 

pp ORGANIZAREA .ȘTATULUI 

"în massa celorlalte voturi. “Adăugaţi sistemul primei electorale, 

care tace ca, votul. să-și piardă egalitatea, defectuozitatea PTo- 

„ cedurii exercitării dreptului de vot, care face ca: cetăţeanul să-şi 

piardă ceasuri întregi în faţa, biuroului de votare, așteptânâu-s si 

| rândul în ploaie sau în soare și lipsa: oricărei sancţiuni pentru cei 

cari nu vin la vot, pentru a vedea de ce obligativitatea, votului 

n'a putut fi realizată la noi 27). ! 

In adevăr, a doua cauză pentru care > obligativitatea votu- 

“lui ma dat rezultate favorabile la noi este lipsa cricărei sanc- 

ţiuni. D.-lege din 16 Noembrie 1918, care organizează pentru 

întâia dată obligativitatea votului, prevede pentru alegătorul care: 

lipseşte nemotivat dela, vot o amendă, dela, 20—500 lei. Amenda 

„se pronunţă de judecătorul de ocol, cu drept de apel Ja Tribunal 

şi potrivit art. 103. din Constituţie, cu slrept de recurs în Casa- 

ție. Dar şi această sancţiune este diminuată, căci art. 54 din D. 

Lege prevede motivarea absenței pentru. toţi alegătorii impie- 

„ decaţi'să vină la vot, destul numai să adreseze. o cerere de moti- 

"+ vare: în preziua sau în cursul alegerii preşedintelui. biuroului 

“electoral. Sancţiunea este: însă ca şi desfiinţată căci alegătorii 

trimişi în judecată pot, potrivit art. 55, să-şi justifice absența -.: 

prin orice fel de' dovadă admisă de judecător. 

, Dar, dacă sar găsi totuși alegători — şi sunt destui — 
„cari să-nu se deplaseze până la, judecătorul de ocol sau să nu-i 

* adreseze o întâmpinare, justificând absența, atunci, sancţiunea. 

este desfiinţată și pentru aceştia prin amnistie. Astfel, după ale- 

gerile din 1919 şi după cele cari au urmat, s'au amnistiat toţi 

cei cari: au absentat dela vot. Guvernul, ca o recempensă pentru 
reușita sa în alegeri, acordă amnistie celor cari nau participat 

la vot şi graţie cărora poate a, putut obține majoritatea. 

27) Acolo unde nu există discordanţă în 'sânul 'corpului. electorai aproape. 

au întâlnim absentări dela vot. Astfel, cu ocazia alegerii senatorului universt-, 

„tar, absentările : :sunt foarte reduse şi. intotdeauna justificate. Acelaşi lucru se 

- Intâmplă la alegerile camerilor profesionale sau ale diferitelor consilii "de condu- 

cere, La alegerile „pentru consiliile de conducere ale barourilor participă întot- 

deauna un număr! impresionant . de. membri; absentări sunt şi aici, dar mult 

mai reduse; introducerea unei sancţiuni ar fi de natură să le facă să dispără, 

pe când în alegerile “generale nu, Alegătorul va alege între neplăcerea unei | 

amenzi şi neplăcerea de a lua parte la vot, alături de alţi alegători, în condiții ! 

„de multe ori imposibile. |
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Legea electorală din.27 Martie 1926, deși.se pare că mă- 
- reşte sancțiunile, nu se deositeşte întru nimic ca, efecte de cea 

din 1918. Astfel, art. 69 al acestei legi sancţionează pe cei cari 
lipsesc nejustificat dela vot, cu o amendă de 500 lei, care se :. 

pronunță, de preşedintele secţiei de votare prin chiar procesul- 
verbal dresat de. el pentru ecnstatarea, încheierii operâţiunilor. - 

Sancţiunea este foarte severă pentru alegăterii din colegiile se- 
_natoriale, ale consilierilor comunali și ale Camerelor profesio- 
„nale. Pentru aceștia se prevede o amendă de 10.000 lei, care nu - 
poate fi redusă sub nici un motiv.. Amenda se pronunţă în fo- 

„losul comunei unde demiciliază alegăterut Numele alegătorilor 
condamnaţi este afișat la primărie, nu ca o penalitate, ci ca un 
mijlce de a'se aduce la cunoștință condamnarea, spre a curge ter. 
menul de apel. Amenda se încasează după legea, de urmărire. 

„Dar această sancţiune, care. pare. destul de, severă, este _ 
desfiinţată în fapt prin uşurinţa cu care se scuză, absenţele, prin. 
lipsa de diligenţă, a organelor însărcinate de a urmări amenda, 
prin tacita înțelegere a tuturor, că alegerile sunt o simplă formă - 

"de a ratifica desemnarea capului Statului făcută cu ocazia nu- 
Tairii guvarnului. Ia | 

Adăugaţi la toate acestea şi faptul că literarea cărţilor . . 
de alegător se face cu fcarte mare înleznire, fără o verificare - 

„serioasă a identităţii, putându-se prezenta să voteze cu aceste 
cărți agenţii guvernului sau ai partidelor politice. şi veţi înţe- 

. 3 

și de ce lipsa de sancţiune este complectă, . | 
„După noi, când după o experiență de 15 ani de vot uni- | 

versai şi obligatoriu am ajuns “la această situaţie, înseamnă că 
întreg sistemul electoral este defectuos şi că trebuie revăzut. 
fundamentul său, în cadrul Constituţiei, sau cu modificarea, sa. 

„lege lesne. de'ce numărul absenteiştilor nu mai eate așa de mare 

16 2:— Egalitatea votului, 

SUMAR: 485, “Votul universal pretinde egalitatea . votului — A.Supri- | 
marea votului plural şi multiplu ; — 486, Votul plural şi multiplu la noi î—, 
B, Reprezentarea Propotţională între circumscripțiile electorale; — 487. Recru- ! 
tarca voturilor poale atrage desființarea egalităţii; 'C. Reprezentarea propor- 
ional; — 488, Sistemul majoritar; — 489, Sistemul proporționalist: — 490, 
Avantagiile reprezentării proporţionale; — 491. Criticele reprezentării propoe= *
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fionale; — 492, Extinderea 'reprezentărei “proporţionale; — 493, “Diferite sistema 
de - reprezentare proporțională; — 494, "Reprezentarea proporțională; — 495. 
Atribuirea mandatelor la: cestutile electorale în sistemul proporfionalist cu coe- 

„. ficrent electoral; — 496; Airibuirea mandatelor la resturile electorale în siste- 
„mut proporționalist cu număr uniform; — 497. [| egea electorală din 1918; — 
498. Critica legii electorale din 1918; — 499. Legca electorală din 1926; — 

* 500. Critica legii electorale din 1926; — 501, Proc ctele din 1932 pentru modifi- 
"carea legii electorale; — 502. Reprez zentarea proporțională în alegerile administra- 

485. — Votul + universal pretinde egalitatea votului, — _ Con- 
'stituţia noastră 'ca şi legea electorală, proclamând principiul vo- 
tului uriversal, adaugă, în acelaş timp, ca o consecinţă, princi- 
piul egalităţii votului. Din moment ce votul este un drept, din 
moment ce el aparține fiecărui individ, este firesc ca „acest vot 
să fie egal. . - 

Această egalitate este de două feluri: de drept şi de. fapt. 
Egalitatea de drept constă în excluderea totală a votului 

plural (dreptul de mai multe voturi pe care-l are un cetăţean 
în aceiaș cireumscripţie electorală) şi a votului multiplu (dzrep- 

„tul pe care-l are un alegător de a vota. în. mai „multe colegii 
electorale). | ” - , ME 

Principiul votului. universal nu .se mulțumește însă numai 
cu egalitatea de drept; el pretinde și egalitatea de fapt, în sen- 
sul. că. buletinul de vot al fiecărui alegător s să aibă aceiaș va- 

„care de desemnare.- 

_- Modul de repartiție al țării i în cizouiaseripţii electorale, Mo- 
-.dul de repartiție al manăatelor. parlamentare între diferitele 
„circumscripţii electorale, însfârşit modul de a asigura minori- 
tăţii electorale o reprezentare egală cu valoarea, voturilor obți- 

„mute sau. inferioară lor, constituese probleme în legătură ime- .. 
diată cu egalitatea de fapt a dreptului de vot. 

Egalitatea. votului, proclamată de Constituţia noastră, pre- 
"-tinde pentru realizarea ei: a) suprimarea votului plural şi mul- 
tipu; b) reprezentare proporționată între diversele circumscerip-'- 
ţii electorale; c) reprezentare. „proporțională. 

tive, Ă e - | | i:
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A. — Suprimarea votului plural şi multiplu, : 
i . - 

486. — Votul plural Şi multiplu la noi. — In sistemul nostru 
" electoral nu întâlnim existenţa votului plural. S'a susținut şi la 
noi introducerea votului plural, după exemplu Belgiei și al An- 
gliei: 25); se propusese în 1913, după campania, din Bulgaria, ca . 
trecerea, dela, sistemul cenzitar la votul universal să se facă prin 
intermediul unui colegiu unic 22), adică prin alcătuirea unui singur 
colegiu, în care să intre toţi știutorii de carte, indiferent de cens, 
urmând să voteze mai departe indirect numai cei cari nu ştiau: 
carte, „Dar izbucnind războiul, trecerea s'a făcut în 1917 direct, 
la votul: universal, cu consecinţa lui firească, egalitatea. e 

Votul plural â, fost introdus în Belgia în 1893, ca o ate- - 
nuare ce tiebuia adusă votului universal. Organizarea . acestui. 
vot era astfel făcută: a) primul vot era acordat individului. Ori: 
ce cetățean tărbat, în vârstă de 25 ani, „capăbil de a vota, avea 

-. drept la un vot; b) al doilea vot era acordat familiei, era con- 
„Siderat ca, votul femeii şi al copiilor, cari nu puteau participa la 
„vot; el aparţinea, capului: de familie (căsătorit sau văduv cu. co- 
pii) în vârstă, de 35 de ani şi plătind o contribuţie personală de: 
cinci franci în plus; c) votul al treilea, era rezervat economiei; 

- el se acorda proprietarilor cari aveau o anumită, avere; 4) în 
sfârşit, se acordau două voturi suplimentare capacităţii, care 
era constatată prin. titluri de învățământ superior sau dei învă. 

28. Vezi Joseph Barihelemy — L'organisation du suțfrage et: Texperience 
belge, Paris, 1912. 

29) Ideia reformei electorale şi sociale a apărut imediat după terminarea 
campaniei în Bulgaria, când partidul liberal, prin scrisoarea manifest a şefului 
său I. 1..C. Brătianu, se declară partizanul „revizuirii Constituţiei, pentru a se 

„putea înfăptui. reformele. Iată rezoluția privitoare la Colegiul unic, votată. de 
Congresul partidului liberal în “şedinţa dela 20 Oct, 1913: , 

„Congresul mai declară că se impune neapărat schimbarea sisternului” elec- 
toral de azi; trebue modificată organizaţia corpurilor legiuitoare şi întocmit pentru 
Adunarea deputaţilor Colegiul unic al fufuroe ştiutorilor de carte, cu reprezentarea 
minorităţilor, neştiutorii de -carte votând indirect în acelaş colegiu”. Istoricul 
partidului naţional-liberal, 1923, p. 205—206). . . 

| - Această rezoluție. se pune în aplicarea prin propunerea de modificare a 
„ Constituţiei făcută în şedinţa din 24 Febr, 1914. (M. Of,. Desbateri, No, 4 din 

26 Febr. 1914, p. 23) şi sensul ei se învederează atât din raportul d. Stere cât. 
şi din declarația d Duca, pe atunci ministru al Instrucțiunii,
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. țământ mediu de grad superior. Dar legea, adaugă că.nu.era 

permis cumuluil votului decât până la trei voturi. 

Votul :plural constituia 0 ccneesiune pe . -care stânga de- 

moceratică o făcea în 1893 partictdui catolic din Belgia; el era. 

considerat ca, o tranziţie dela sistemul cenzitar la, sistemul vo- _ 

tului universal. Prin. acest „roijlce, par tidul catolic a voit să-şi 

asigure preponderența politică, - : 

_ Dar, la 7. Februarie 1521; când se moaifică art, 47 din : 

Constituţia belgiană, 'se desființează votul plural, introducân-: 

du-se .vctul universal. Constituţia, adaugă că „fiecare. alegător 

are: drept decât la un singur vât” 20). 

Votul multiphu, 1a fel, n'a avut aplicațiune la noi. şi: totuși, 

întâlnim câteva exemple de vot multiplu, pe care Constituţia din - 

„1923 le-a amplificat. Astfel, încă din timpul legii electorale din 

1856 se admite dreptul pentru Universitățile din. Bucureşti şi 

laşi de a alege din sânul lor un senator. Profesorii universitari: . | 

aveau „deci un vot dublu: ei votau. în alegerile generale pentru 

” Senat, dacă întruneau cenăiţiile de: vârstă şi aveau un al doilea . 

"vot, când participau. la, alegerea. senatorului universitar, 

Constituţia din 1923, în ce priveşte compunerea Senatu- - 

: lui, a înmulțit numărul categoriilor scciale cari-pot desemna un 

senator reprezentant al lor, astfel că votul multiplu a dobinăit o 
întrebuințare mai pronunțată. In adevăr, ari. 69 din Constituţie. 

dă dreptul membrilor aleși 'în consiliile judeţene şi membrilor 

aleşi în. consiliile comunale, urtane şi rurale, să leagă un se 

„nator. Art. 70 din Constituţie dă dreptul membrilor camerelor de 
_ecmerţ, de industrie, de muncă şi de' agricultură, ca, întruniţi . 

în colegii separate, să aleagă din sânul lor câte un senator de 

fiecare categorie şi circumscripție electorală. Cu sistemul acesta 

„avem realizat votul multiplu: în adevăr, un profesor universitar 

poate fi în acelaș timp rnembru ales-într'un consiliu comural şi. - 
membru al unei camere de industrie, agricultură, ete. In felul 

acesfa el va, avea patru voturi şi va putea. participa la toate 

„aceste, „alegeri, cumulul în această materie nefiind prevăzut la 

- 30) „Deputaţii în Camera reprezentanţilor sunt aleşi direct de cetățenii . 
în vârstă de 21 de -ani împliniţi, domiciliați de şase luni cel puţin “în aceeaş - 

- comună şi nefiind în nici unul din cazurile de excludere prevăzute de lege.- 

„Fiecare alegător are drept numai la un vot“. (Art. 47 Const. belg.). 
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"noi %), "Datele la cars se fixează. efectuarea alegerilor la, noi sunt 
| de natură să favorizeze. votul multiplu... i 

__ Dacă examinăm cu atenţie Constituţia. noastră observăm 
că există o „nepotrivire între egalitatea votului proclamată, ds - 

- art. 64 şi 68-şi între votul multiplu, înscris la art. 69, 70 şi 71. 
"Explicaţia trebuie găsită în faptul că s'a: căutat să se proclame 

„egalitatea votului: în cazul când este vorba de alegerile generale .. | 
şi să se deroge 'dela, această egalitate . a „votului în cazul de- i 
semnării senatorilor. 

- Dealtfel, toate: constituțiile moderne proclamă egalitatea 
| votului, Constituţia, germană din 11 August 1919 proclamă ega- 

” ditatea: votului şi prin art. 17 obligă ţările să consacre acelaş; . 
| principiu. Constituţia austriacă (art: 26 $1), poloneză (art. 11 

; Și 36) cehoslovacă, (8) constințese principiul egalității Vo- : 
tului. : 

„B „Reprezentarea propoiţionată între circumscripțiile electorale. 

481. — Recrutarea voturilor. poate atrage desfiiriţarea ega- 
lităţii. — Principiul egalității votului, proclamat. de Constituţie 
şi de legile electorale, poate rămâne fără efect printr'o defec-- | 

".tuoasă proporţionare a votului între diversele circumscripţii: 
electorale. Astfel, deși - votul este. egal, deși principiul: un um 
un Voi, este pedeantregul respectat, totuşi, în “fapt, votul dintr'o 
circumscripție electorală pcate diferi şi fi cu totul inegal faţă” 

„de votul din altă circumscripție. In adevăr,. iată. două. Lira. 
„ cumscripții elecetorale, cu număr inegal de alegători, una, având: 
50, 000 alegători și alta 100.000 alegători, dar alegâna: fiecare: 
din ele un număr egal de deputaţi. Deși votul este în drept egal; 
totuși în fapt el este inegal, pentrucă cele 100.000 de voturi din. 
 aireumscripția a doua au aceiași putere de. deseminare- ca, și cele . . 
50, 000 de voturi din prima circumscripție. Această inegalitate; 

„30) In a Analia, cu ocazia votării legii electorale din 6 Febr, 1918 s'a crl- 
-ticat foarte mult” privilegiul acordat Universităţilor de a-şi alege un senator şi - 
cu tot tradiţionalismul englez, era pe punctul să dispară. Vezi ]. Barthelemy — 
op. cit, pag. 30.
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_a votului 'devine şi mai aparentă atunci cână votul este, repar- - 

tizat pe diferite colegii, cari aleg acelaş număr de deputaţi. Ast- -- 

fel, la noi, sub regimul censitar, colegiile electorale, deși dife- 

'reau enorm ca număr de alegători, alegeau aproape acelaş nu- 

măr de deputaţi. Deasemeni, legea electcrală din: 16 „Ncembrie, 

1918, introducând votul. universal, fixează în art. 2 raportul 

dintre corpul electoral. şi numărul deputaţilor de ales. Ea pune 

prin cipiul că fiecare juzeţ formează o circumscripție electorală. 

şi va alege un deputat la fiecare 30.000 de locuitori şi la frac- 

ţiunea superioară numărului e 20.000 de iceuitori. Dacă, ar fi 

fost statistici Ja curent, această dis spoziţie tot ar fi avut o -ur-!: 

mare mai bună. Dar legiuitorul substitue statisticelor voința sa: 

și fixează €] numărul deputaţilor de ales în fiecare judeţ, ţinână 

de multe.ori socoteală nu de realitățile statisticelor, ci de nece-. 

_sităţile politice m), 

" Legea electorală din. 27 Martie 1926 dă și mai mult posi- 

bilitatea de a se consacra neegalitatea, votului. Astfel, după ce 

în art. 1 declară că fiecare judeţ constitue o circumscripție elec- 

" torală, vine, în art. 2 să arate că „numărul deputaţilor pentru 

întreaga ţară şi, pentru fiecare judeţ este stabilit în tabloul ane- 

sat şi nu:se va putea, modifica decât prin lege. EI va fi propor- 

țicnal cu pcpulaţia, ce se va constata pe baza recensemântului ge- 

neral”. Legea; deci se fereşte să stabilească o proporție numeri- 

că; ca fixează în mod arbitrar numărul deputaților la 387 şi mai 

ales repartiţia lor pe judeţe, adică pe circumscripțiile electorale. |: 

“Acest mod de procedare poate constitui o serioasă atingere a 

principiului egalităţii votului 2) 

31) Judeţul Bihor, care este cl mat mare jud, : ca întindere şi populație, : 

are 9 deputaţi, pe când jud. Dolj-are 10 deputaţi. Populaţia Bihorului este aproape ! - 

cgală cu a Bucovinei. Aceasta are 18 mandate, pe când Bihorul 9. Şi exemple 

de acestea se pot repeta. Vezi Paul Negulescu — "Drept constituțional, p. 353, 

32). Un sistem pe: care Bismark l'a caracterizat „sistemul electoral cel 

mai ticălos care a fost în lume“ întâlnim în Prusia. Inainte de răzhoiu. Dieta'pru- 

„siană era: aleasă prin vot universal. In -fapt însă se ajungea la suprimarea votu- 

lui universal, deoarece alegătorii, — toţi. cetăţenii dela vârsta de 24 de ani îm- 

pliniţi — erau împărțiți în clase: prima clasă reprezenta un sfert din impozite 

şi era formată din alegătorii cei mai greu impuşi; a doua clasă reprezenta două 

sferturi din impozite şi era formată. din alegătorii cei mai greu impuşi, până la 

concurența acestei cote; a treia clasă reprezenta masa „micilor contribuabili, 

plătind un sfert din impozite. Fiecare din aceste clase alegea: un număr. egal de
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“Pentru înlăturarea acestui neajuns s'a propus crearea UNOr. : 

noui împărțiri „unor circonscripţii electorale, deosibite de împăr- 

țirile administrative. Sistemul acesta. este nepractic, deoarece 

"poate produce confuzie şi necesită, cheltueli cu stabilirea nouilor 
împărțiri. A 

A doua soluţie propusă şi care este urmâtă de cele mai 
multe din ţări, este ca să se păstreze împărțirile administrative 
existente, ca circumscripțiile electorale să coincidă cu circum.- . 
seripțiile administrative, dar numărul deputaţilor să varieze în 
proporție cu populaţia. “să se ia, spre exemplu, 40 sau 50.000. 
locuitori şi să avem atâția deputaţi de ales de. câte ori acest 

- număr se cuprinde în populaţia, unei circumseripţii.. ! 
Dar 'şi sistemul acesta prezintă. inconveniente prin res- 

turile cari rămân în fiecare circonseripţie şi cărora, nu-li' se atri- 
buie nici un mandat. Sistemul 'electoral german introdus prin. 
legea din 1920 prezintă un corectiv însemnat, căci el adună zes- - 
turile electorale pe întreaga țară, repartizând fiecărui partid 
politic dreptul de a, atribui un număr de mandate proporțional 
cu numărul de voturi obținut prin adunarea tuturor resturilor 
electorale ; pe ţară. Numărul mandatelor de atribuit se stabileşte 
în acelaș chip în care se fixează şi celelalte mandate, adică se 
atribue atâtea mandate de câte ori divizorul electoral — ales 
pentru a da un deputat —-se cuprinde în-restul electoral. Este 
de remarcat că în Germania mandatele se fixează după numărul 
alegătorilor, nu al populaţiei. Cu chipul acesta, se reușește să 
se atenueze neegalitatea, de fapt a votului și ne apropiem ceva : . 
mai mult de dezideratul exprimat de Constituţie. . . 

Dar problema egaliăţii votului se pune mai ales; atunci . 
"când este- vorba de repartiția mandatelor între candidaţii din 
„aceiaşi circumscripție electorală. Atunci depinde” numai de moâul 
„cum 'se face repartiţia Spre a se şti dacă voturile alegătorilor 
din aceeaş circumscripție elcotorală au aceeaş valoare, sunt sau 
nu egale. - 

"alegători secundari, cari aveau să desemneze deputaţii din Dietă. Se poate lesne înțelege că egalitatea votului era desființată. S'au întâlnit şi aici colegii formate dintr'un singul elector, aşa cum se întâlneau şi la „noi în timpul legii electorale anterioare lui Cuza, - - - ”
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C. —— Reprezentarea proporţională. - 
v 

. Ă - . ă ” « 

488, — Sistemul majoritâr. — Necesitatea, egalităţii votului 
„S'a învederat cu prisosinţă cu prilejul repartiţiei mandatelor în... 

„sânul aceleaşi circumseripții: electorale. In mod firesc, pentru 
repartiţia, mandatelor, s'a adoptat sistemul majoritar, care con-- 
stitue o mare nedreptate. Sistemul majoritar prezintă și el două 

înfățișări, majoritate absolută şi inajoritate, relativă. | 
Repartiția mandatelor după sistemul majorităţii absolute 

„se face astfel: - dacă: într'o circumscripție: electorală candidează 
"mai multe partide şi dacă unul din aceste partide a obținut -ju- 

mătate plus unu din numărul voturilor, acel partii obţine toate 
- “mandatele, iar celelalte partide nu obţin nici un manâat. Iată o 

circumscripție electorală care.trebuie să aleagă 5 'deputaţi. Par. .! 
"„ticipă la alegeri 5 partide, iar numărul voturilor exprimate este 

. „de 50.000. Să presupunem că partidele obțin următoarele voturi: 
Partidul A = 25.001 

| B = 10.000 
. C = 5.000 

D = 5.000 
E =: 4.999 

* * Total = 50.000 
Cu sistemul majorităţii absolute, partidul A. obţine toate „cele O mandate, iar celelalte patru partide, cari au obţinut cu 2. voturi mai puţin decât partidul A..nu obţin nici un'mandat. Ne- | Egalitatea votului apare aici. evidentă. Voturile alegătcrilor cari au votat partidul A sunt incomparabil superioare voturilor acor- „date celorlalte partide, -care în cazul de față au valoarea zero. | Dar nedreptatea apare şi mai evidentă în sistemul majori- „ tăţii relative, când toate mandatele se atribuie acelui partid care „a obținut majoritatea relativă a voturilor. Să reluăm exemplul „de mai. sus sub altă ipoteză ce se poate prezenta. Presupunem o circumscripție electorală care are de ales 5 deputaţi, iar numărul voturilor exprimate este 50.000. Participă la alegeri 5 partide cari obțin următoarele voturi : | a 

„ Partidul A = 10.001 
“B = 10.000 
_C= 10.000 

e
 

a 
p
a
t
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D=10000 
„_B=':9.999 | | 
Total = 50.000 

„ Cu. sistemul majorităţii relative partidul A, care a obţinut 
majoritatea față de celelalte partide, ia toate mandatele, iar toate - 
celelalte partide, având aproape de patru ori mai multe voturi : 
decât partidul A; nu iau nici un mandat, Lipsa de egalitate între 
valoarea, voturilor exprimate nu mai are nevoie să fie demon. * 

strată, ai . Sa 
„Pentru înlăturarea acestei nedreptăţi s'a preconizat creiarea - 

sistemului proporţionalist, care, în oarecare măsură, corectează 
„această situaţie, e „o e 

| 489, — Sistemul proporţionalist, — 'Sistemul proporţionalist “ urmăreşte să atribue fiecărui partid un număr de mandate pro- : 
pozțional cu numărul voturilor obținute. Reluând exemplul de 
mai sus, cu sistemul proporţionalist. partidele vor obţine urmă: toarele mandate : A, 2 mandate, partidele B, C şi.D câte un. . mandat; singur .partidul E nu vă obţine nici un mandat. Cu - „sistemul acesta, se corectează într'o. mare măsură inegalitatea voturilor exprimate. Aproape toate voturile au aceiaș valoare deși vedem că; partidul E, care „a obținut 9999 voturi, nu ia uici „un mandat, iar partidul A, care a obţinut 2 voturi mai mult decât - partidele B, C şi D, ia două mandate, pe când partidele B, C şi | „D, cari au obţinut câte un singur vot mai mult decât partidul E, . cbțin câte un mandat. In sistemul proporţionalist, nu putzm pre: tinde o proporţionalitate matematică, ci numai o proporționa-! .... litate aproximativă, care se încearcă să fie apropiată, prin dife- „_zite sisteme de calcul, cât mai mult de proporționalitatea mate-  matică. Această. situaţie este datorită faptului 'că nu se pot: acorda partidelor cari participă la alegeri, fracțiuni de deputat, după desemnările ce-ar facs proporţionalitatea matematică. 

490.— Avantagiile reprezentării proporţionale, — Din simpla „expunere a, sistemului proporționalist sau pitut vedea marile sale avantagii. El răspunde în primul râna Simţului de echitate ». Și reuşeşte să asigure egalitatea, votului, care este o consecință ! firească a votului universal. Parlamentul trebuie să fie-imaginea .- reală a țării; el trebuie să aibă reprezentate toate curentele din - - ţară; singur sistemul proporţionalist face cu putinţă acest lucru. | Sistemul majoritar nu ne poate da imaginea reală a ţării; el nu
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poate. reprezenta toate curentele sociale cari au participat la 
lupta electorală. 

Cu sistemul majoritar putem lesne ajunge ca minoritatea. . 

dintr'o ţară să devină majoritate; sistemul proporţionalist în- 

“lătură această posibilitate și asigură reușita ădevăratei majori- 

tăţi. Este drept că se susține că şi sistemul majoritar reuşeşte 

să stabilească o proporţie în sânul circumseripţiilor electorale 
“prin faptul compensaţiilor. Astfel, un partid care a pierdut man- 

_“"Gatele într'o circumscripție, poate să le câştige în alta și cu : 

chipul acesta vor fi reprezentate în Parlament toate curentele 

sociale. Dar această, compensație este o. simplă picbabilitate, 

„care, tocmai prin acest fapt, face să se înlăture sistemul majori- 

tar şi să se adopte sistemul proporţional. care: asigură această 
situaţie, excluzână, probabilitățile. 

491. —. Criticele reprezentării proporţionale. — Și sistemul 
repre zentărei proporţionale este supus criticelor. Astfel, i se re- 

„proșează, că nu este în stare să suprime sistemul majoritar, de . 
oarece Parlamentul odată. ales, lucrează prin majoritate. Desigur, 

„este aceasta o obiecţiune, dar nu de prea mare importanţă, de 
oarece majoritatea aceasta parlamentară poate “fi formată și din 

„minoritatea din parlament. Astfel nu guvernează şi hotărăște - 
ă numai majoritatea, ci ţara întreagă. după cum curentele de Opi-. 

niuni reuşesc să se impună. . 
"A două crifică, care i se aduce este că nu reușește să asigure 

reprezentarea proporțională matemajtică. Am arătat care este 
cauza acestei imposibilități. Dar reprezentarea, proporţională se 
sforțează să se apreprie cât mai mult de proporţicnalitatea ma-.. 
tematică și ea nu trebuie înlăturată numai pentru faptul că nu 
poate realiza absolutul. Dealtfel, sistemele înfăţişate pentru re- 
partizarea resturilor electorale se sforțează să corecteze din ce 
în ca mai mult această lipsă a sistemului proporționalist. 

„Insfârşit, i se impută reprezentării proporţionale faptul că 
nu poate creia majorităţi stabile şi din această, cauză parlamen 
tul nu poate lucra în mod serios, iar guvernele se schimbă cu mare | 
uşurinţă, neputându-se asigura” o continuitate o operii guverna- 

"- mentale. În afară de aceasta, 'ea permite intrarea, în parlament, 
alături de șeful de partid, a elementelor slabe și nepregătite, care 
fără acest isteim, nu Sar fi putut alege. Criticele sunt în parte 
întemeiate, dar, în ce.priveşte prima, ea se poate petrece tot așa 

„de bine şi sub regimul majoritar; iar în ce priveşte critica a doua, 

bi 
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ea nu este specifică, reprezentării proporţionale, ci scrutinului 
de listă. SE Sa | | 

Critica cea, mai întemeiată însă care i se aduce reprezen- 
"tării proporţionale este că dânsa, înlesnește creiarea, partidelor 
politice şi a. facţiunilor de partide, ceeace aduce nestabilitatea. 

492. — Extinderea reprezentării proporționale. — Principiul 
| reprezentării proporţionale a luat în ultima, vreme o mare extin- 
-dere și s'a introdus în multe state. Acest principiu, împreună cu. 
egalitatea votului, este o consecință firească a votului universal, 
elementul cel mai preţios al democraţiei. . - i 

| Reprezentarea pre pciţională a 'fost adoptată, în Suedia, la; 
1907, în Austria de Sus, la 1909, în Portugalia, la 1511. In Bel. . 
gia, începând încă din-1895, se aplică reprezentarea proporțională 
în alegerile comunale, iar dela 28 Decembrie 1899 se extinde: 
şi la alegerile legislative. In 1908 ca este adop:ată şi de conte- 
deraţia elveţiană, care, în anumite cantoane, o adoptase cu mult 

"înainte. Danemarea în 1915 şi Olanda, cu ocazia modificării Con- 
' stituţiei, în 1917, adoptă deasemeni acest sistem. . îi 

Alegerile pentru constituantă în 1919 în Germania s'au 
făcut pe baza reprezentării preporțicnale, care a fost consacra'ă 
în chip expres de textul constituțional şi impusă şi ţărilor Rei- 
chului. Nouile Constituţii date după războiu consacră, toate.re- 
prezentarea, proporțională. Astfel Constituţia austriacă (art, 26), 
Constituţia cehoslovacă ($ 8), Constituţia poloneză (art. 1 şi. 
36). Singură Italia, care în 1919, adoptase principiul, revine şi-l 
înlătură, ccmplectamente sub regimul. legilor electorale creiate , 
„de Mussolini. Dar, aici faptul are altă explicaţie; el trebuie pus . 
în legătură cu regimul fascist, care înlătură democraţia și intro- - : duce regimul cesarian,. 

"Legea electorală jugoslavă, din 10 Sept. 1931, introduce 
„Şi dânsa un sistem proporționalist, care se apropie întrucâtva de al nostru, dar care este totuși mult mai sever. * ă 

Ii adevăr, art. 61 dă în căderea comitetului electoral ce. tral dreptul de a stabili care dintre listele naţionale de candidaţi _& obţinut cel mai mare număr de voturi pe ţară. (majoritate re. lativă) a Da 
Odată această operaţie făcută, comitetul central va pro- 'clama deputaţi pe toţi. capii de liste naţionale cari au obținut mai. „mult de 50.090 voturi pe toată ţara. .- -- . aa
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: Va declara, deputaţi ai Belgradului ş şi ai teritoriului pre- 
| fecturei Belgradului, cei trei candidaţi ai listei care a obținut cel 
mai mare număr de voturi pe ţară. ” . 

| Restul mandatelor se distribuie astfel: se acordă listei care 
"a obţinut majoritatea relativă a voturilor două treimi din nu- : 
“mărul total al deputaţilor de ales. Aceste mandate se reparti. 
zează pe Banovine, proporțional cu numărul deputaților de ales 
şi apoi, proporţional pe judeţe. 

Mandatele ce mai rămân de atribuit s se repartizează astfel: 
a) dacă toate celelalte liste au obţinut un număr de voturi . 

inferior listei majoritare, restul mandatelor se împart între toate: 
„listele inclusiv lista majoritară, Această repartiție se face între 
toate listele, proporţional cu numărul de voturi obţinute i în „Ba 

“"novină, | 

o -b) “Dacă voturile obţinute de + toate celelalte liste sunt su. 
perioare sau egale cu: numărul voturilor obţinute de lista majo- 

""ritară, atunci repartiţia se face fără a se mai atribui listei ma." 
” joritare nici un mandat. Participă la repartiţia resturilor numai. 

„ celelalte liste, - 
c) Dacă o listă electorală naţională n'a obţinut în toată 

„țara un.număr de voturi egal cu numărul propunătorilor cerut 
de lege (200 persoane pentru fiecare circumscripție adminisira. |. 

"tivă), atunci ea'nu va participa la repartiție, iar voturile obţinute . 
de dânsa nu vor. intra în calculul total al votutilor. 

Când: cele două. liste mai mari obţin un număr. egal de. 
voturi, alegerea se repetă î în â doua Duminică. “ 

| Constituţia, noastră: din 1866 proclamă, în art. 64, adopta- 
rea principiului reprezentărei- proporţionale . pentru Adunarea 
Deputaţilor. Acest : principiu: a. fost introdus prin 'modifi- 

- carea făcută Conştituţiei î în 1911 *) şi el a fost pus în practică 
„prin decretul-lege electoral din 16 Noembrie 1918. In adevăr art. 
78 din acea lege declară că „repartiţia mandatelor la care are 
drept circumscripţia pentru Adunarea Deputaţilor, se face -pro- 

- porţional 'cu masa, electorală a fiecărei liste”. 'Pentru' Senat nu, 
"se aplică principiul reprezentării i proporţionale, ci al majorității 

relative (art, 79). 

31) Vezi supra, vol. II; fasc.: II, pag. 178.
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Constituţia din 1923 adeptă numai în parte acest principiu. 
In adevăr, art. 64 din Constituţie nu mai vorbeşte de principiul 
reprezentării proporţionale, ci de acel al reprezentării minorităţii. 
Noţiunea legiuitorului constituant în această privinţă n'a fost 
destul de clară. Intrebuinţarea cuvântului reprezentarea -mino: 
rității înseamnă. revenirea. asupra vechiului principiu al „repre. - 
“zentării proporţionale. Justificările cari s'au Gat acestei expre- 
Siuni, deşi se silesc să dovedească că, principial, nu s'a adus nici 
o schimbare vechii situaţii, dovedese tocmai contrariul. 

- In adevăr, raportorul Constituţiei la Senat, prof. C.: G. Dis- . 
sescu declara: „In art. 64 s'a introdus o idee nouă. Reprezentarea, 
tuturor elementelor politice este .o nevoie simțită de mult și în 
ceje mai multe ţări. Reprezentarea proporţională este desigur un 
mijloc de reprezentare a minorităţilor. (nu etnice, ci poiitice). .. 
Este una din metodele acestor reprezentaţiuni, nu este singuru şi: 
nu cea, mai bună, căci se bazează pe operațiuni de calcul compli-. 

„cate şi de ficțiuni. De. aceea s'a preferit sistemul” reprezentării 
Ă minorităţii. Sistemul electoral propus prin art. 64 se va desvolta 
“ şi reglementa în aplicarea lui de legea electorală”. 

Şi aceiaşi idee o întâlnim în: raportul făcut Camerei de d. 
N. D. Chireulescu:. „La art. 65. devenit 64 s a înlocuit cuvântul : 
minorităţilor” prin „minorităţii”, deosibirea de noțiune între .. 

„ ambele cuvinte fiind mare. . 
„S'a înlocuit cuvintele: „De baza reprezent tării proporțio- 

male" din vechiul text prin: „pe baza reprezentării minorităţii», 
„Motivul e explicat prin nici un: gând de restrângere a situației. 
minorităţii față, de cea din sistemul de azi. S'a criticat, “ca pro- .- 
ducător de nedreptăți şi de absurâităţi, sistemul: reprezentării 
proporționale actual — s'au adus cifre 'şi. fapte doveditoare în 
sprijinul acelor critici. De aceia s'a pus principiul reprezentării ..- 

„minorităţii, lăsând să se prevadă î în lege sistemul cel mai bun. 
Sunt numeroase sisteme de reprezentare a minorităţii, între care 
şi acel al reprezeitărei proporţionale, care are şi el la rându-i i 
mai multe sisteme”. - - 
"Din toate aceste „explicaţii, ca şi din desbaterile cari au 

avut loc ), rezultă că noi am n părăsit sis temul reprezentării pro: 

32) lată declaraţie d-lui: raportor” Chirculescu în discuţiile « cari au avut. 
loc |! ia Cameră: „De „ce n'am pus în text reprezentarea Proporţională?, Inseamnă 

a
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porţionale instituit în Constituţia din 1917 „ pentru a adopta ur 
sistem de reprezentare a minorităţii, care ar putea fi şi repre- 
zentarea proporțională, dar şi oricare alt mijloc, fie din acele 
cunoscute, fie unul pe care-l va imagina legiuitorul nosiru. Iar 
legiuitorul din 1926 înlătură complectamente principiul propor- 

 ţionalei, înlocuintu-l cu un sistem de primă majoritară, inspi- 
rat de legea electorală italiană atunci în vigoare: El păstrează sis- . 

o. 

că, vorbind de reprezentarea minorităţii, excludem prin aceasta posibilitatea legii . 
: electorale de a admite 'şi reprezentarea proporţională ?. nici de cum !.. Şi mai de- 
parte: „Noi am aplicat deja reprezentarea proporţională şi din primele alegeri 
am.văzut că nu este cel mai fericit sistem de reprezentare a minorităţii, 

„Ori, sistemul reprezentării minorităţii are mai multe subsisteme din care 
“face 'parte şi reprezentarea proporțională; reprezentarea proporţională are şi ea 

” „la rându-i mai multe sisteme de aplicare şi am zis atunci: dacă mai avem încă 
timp de gândit şi de judecat de ce să nu întrebuințăm o formulă care este 
generală şi ne lasă libertatea de a alege sistemul cel mai bun? ” 

„Deaceia am întrebuințat în: Constituţiune cuvântul „mMinorităţii”, rămâ- 
nând ca atunci când vom veni cu legea să discutăm toate: modalităţile în care 
trebuie să fie reprezentată minoritătea; se poate întâmpla foarte bine să reve- 
nim la sistemul proporţionalei, dacă el va fi mai bun ca altele“. | 

Iar G. G.'Mârzescu, ministrul muncii, declara în desbaterile de la Cameră: 
„Nimănui nu..i-a trecut prin minte. să împiedice în viitor reprezentarea 

curentelor de opiniuni.. Formula reprezentării minorităţilor din art. 64 nu ex- 
clude reprezentarea proporțională . dar, evident, dă -şi posibilitatea substituirii 
unui alt sistem rezervat pe o altă idee decât aceca.a proporționalităţii. Dar de 
ce s'a făcut aceasta? Pentrucă nu trebuie să uitaţi că în momentul de faţă nu 
“trăim sub un regim electoral unitar, Avera în vechiul regat şi în Basarabia votul 

- universal, egal, direct, obligator şi cu reprezentarea proporţională. Basarabia nu 
diferă de vechiul regat decât în materie de -ncompatibilităţi. In Ardeal şi 2 

* 

Bucovina avem însă un alt sistem electoral, stabilit de Adunările populare din - 
acele provincii, Aceste provincii au votul universal, direct şi secret, dar n'au 
nici. obligativitatea votului, nici circumscripţia judeţeană, nici reprezentarea pro- 
porţională cu scrutinul de listă al centralizării rezultatelor. Adunările populare 
regionale şi consiliile dirigente provizorii, ce au cârmuit acele provincii, îndată 

- după unire,-au crezut — şi cu drept cuvânt — că reprezentarea proporțională 
aplicată la circumscripțiile judeţene dela vechile Stăpâniri ar constitui-o primejdie 
naţională şi vo falsiicare a voinţei massei mari a populaţiunei româneşti. De aceea ei au mărginit-o la două trei centre orăsăneşti cu doi candidaţi. Ce în- seamnă însă reprezentarea proporțională la doi candidaţi, dacă nu alegere cu: majoritate relativă? | | . | + mĂstiel stând situaţia, Pentru a se putea înlesni unificarea. sistemului elec. toral sa prevăzut formula reprezentării minorităţii, care este mai aproape de „Spiritul şi interesele provinciilor ardelene şi bucovinene. Această formulă însă... ! „Hu va împiedeca şi adoptarea reprezentării proporționale”. 
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_-temul proporţionalei numai în caz când nu s'a declarat nici o gru- 
pare majoritară, (art. £3 al. 4). “Deasemeni, modul de distribuire al. 
mandatelor ce mai rămân după acordarea primei majori'are este 

„„ tot acel al proporționalei (art. 93 al. 3), Dar în acest caz repre- 
zentarea proporţională nu mai joacă nici un rol deoarece efec- 

_tele ei au fost falsificate prin introducerea primei majoritare. 
_Cu toate cri! iicele cari s'au adus sistemului integral de re- 

prezentare proporţională, introdus la 19182), el era mult mai . 
„bun de cât sistemul introdus de legea electorală din. 1926, care 

a fost viu criticat, întocmindu-se şi "proecte pentru modificarea 
sa,. care n'au fosti însă „Votate. Dar aceste critici le “vom discuta | 
mai jos. - | 

Sistemul reprezentării. proporţionale wa Dutu pătrunde îi în 
America, unde sistemul majoritar este în mare consideraţie. Ex- 

. plicaţia trebuie găsită în faptul că în America. nu este cunoscut 
fenomenul înmulţirii exagerate a partidelor, fapt care impune! 
în mo€ mecesar adoptarea regimului proporţional. Am putea - 
spune chiar .că în mare măsură, acest: regim favorizează crea- 

" țiunea, partidelor şi a facțiunilor, In America există două par- 
tide mari, dernocrat şi republican, cari, prin sistemul majoritar, 
alternează la conducerea Statului. Incercarea de a se creia par- 
tide noi a dat greș și una din cauze. trebue găsită şi în sistemul 
majoritar, E 

In Anglia reprezentarea, proporţională nu este introdusă 
decât pentru alegerea deputaţilor universităților şi aceasta nu-. 
mai dela, legea din.6 Februarie 1918. In adevăr, universităţile 
engleze trimit 15 deputaţi î în Camera Comunelor. Reprezentarea 

- proporțională este introdusă pentru acele Universităţi cari trimit 
câte doi deputaţi, 11 locuri în totai. Incercarea de a se introduce 
acest sistem şi ?n. alegerile generale n'a reușit. , 
In Franţa s'a introdus în parte. reprezentarea proporţio- * 
nală prin legea electorală din 12 Iulie 1919. Dar ea n'a dat re-. 
zultate satisfăcătoare şi prin legea din 21 Iulie 1927, .s'a rein- 
trodus scrutinul de arondisment, Discuţiile asupra, modificării 
legei electorale continuă . şi azi 2): 

33) Vezi mai jos, No. 498. ! . 
34) Legea franceză din 12 Iulie 1919 înlocueşte scrutinul de arondisment, 

introducând scrutinul de listă. cu reprezentare proporţională. Dar graba cu cate | 
"s'a votat, tranzacţiile cari s'au „făcut "pentru satisfacerea. diferitelor interese elec-
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_ Noi socotim că, reprezentarea proporţională este menită să. 
„satisfacă revendicările democraţiei, dar că aplicarea ei la di- 
ferite popoare este în funcţie nu numai de adoptarea, principiu- 

„lui democratic, ci şi de mentalitatea şi deprinderile de viaţă po- 
litică ale acelui popor. Dar pentru a .ne da seama mai bine de 

” însemnătatea sistemului. de care ne ocupăm, trebuie, în prea- .. 
labil, să examinăm diferitele sisteme pentru punerea în aplicare 
aprincipiului. reprezentărei” proporţionale și modul său de fune- 
ționara. e aa - 

493. — Diferite-sisteme de reprezentare proporţională. —— In 
- străduinţa de a căuta 'să se asigure o reprezentare proporţională 

- cât mai apropriată de realitatea electorală, s'au imaginat o serie “de sisteme cari n'au reuşit să. facă altceva decât să asigura o 
"reprezentare arbitrară a minorităţii, departe de reprezentarea 
proporţională. - RD a 
„19, — Votul ci:mulativ, este sistemul care a fost introdus 

la 6 Mai 1870 în Constituţia, statului Illinois şi care a tost con- 
sacrat în Anglia, la 9 Aug. 1870, pentru alegările din consiliul - . 

_ Şcolar,. 

După acest sistem, alegătorul poate dispune de voturile sale - după cum crede de cuviinţă, fie vo'ânăd un singur candidat, fie 
+ împărțind voturile sale la toţi sau o parte. din candidaţi. Să pre. . 
supunem .că într'o circumscripție electorală sunt de ales 5 de- 
putaţi. Cu sistemul votului cumulativ fiecare alegătur are drep- 

“tul să voteze 5 nume; el poate atribui voturile sale la 5 candidaţi, 
" dar le poate concentza și numai asupra unuia sau a câtorva din ei, 
Acest sistem are avantajul că dă alegătorului libertatea, votului 
său, înlăturând toate: neajunsurile scrutinului de listă. Dar el! . 

“prezintă pericolul că poate falsifica majoritatea electorală, acor- 
-dând majoritatea locurilor minorităţii electorale. Faptul pare pa- radoxal, dar examinarea exemplelor cari se pot prezenta ne edi- 
fică. Să presupunem că într'o circumscripție electoraiă sunt de 

„ales 5 deputaţi şi avem 150 de alegători. Aceşti alegători aparţin 

torale, primele numeroase care se acordau majorităţii, au reuşit să ne dea un sistem hibrid şi fără 'sorţi de durată, Rezultătul alegerilor din 1924 dovediră cu ” prisosință acest lucru, Mai mult, impingea la fărămiţarea partidelor politice şi aşa destul de numeroasă în Franţa şi făcea cu neputinţă o guvernare durabilă, Legea din 21 Iulie 1927 reintroduce sistemul scrutinului. de arondisment, (Vezi pentru mai multe amănunte M, Hauriou, op. cât., 483 şi urm.),- 

-
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la două partide politice A şi B. Partidul A se bucură în localitate . 
„de o-mare popularitate, are 120 alegători, partidul -B de: o pepu- 

; Titate foarte redusă, are 30. alegători, dar este foarte disciplinat. * 
Partidul B, cumulână voturile reușește să obțină locuri, variind 

- după cum majoritatea î își împarte sau concentrează voturile. | 
„ Partidul A votează pentru toţi cei 5 candidaţi, obținând , 

:astfel fiecare din ei câte 120 voturi; partidul B votează pentru - 
__un singur 'candidat, concentrând toate voturile asupra sa; can- 
“didatul partidului B obţine astfel (30x5= 150) 159 "voturi şi 

„este ales în fruntea listei, deşi partidul său reprezintă o slabă 
minoritate. Şi situaţia poate apare mult mai diferit şi,mai ar- 
bitrar atunci când circumscripţia electorală e mai mare şi ma- 
joritatea nu ştie dinainte care-i vor fi. forțele ei. J. Parthâlem y: 
“spune cu Slrept cuvânt că „votul cumulativ, care încearcă să asi- 

_gure empiric o reprezentare a minorităţilor, este. un sistem de -. 
confuzie, de surpriză şi de arbitrar” 3). 

| 129. Votul limitat. — Este un sistem care se bazează pe ace-. 
laş principiu ca şi votul cumulativ şi care constă în faptul că 
fiecare. alegător nu poate vota, decât un număr de candidați | 
inferior numărului de' deputaţi ce sunt de ales. Dacă într'o cir. 
cumscripţie electorală trebuie să se aleagă 3 deputaţi, fiecare 
„alegător mare drept să voteze decât doi. Cu sistemul acesta se 

- asigură-o reprezentare minorităţii, dar ea este tot atât. de ar- 
bitrară ca şi în sistemul votului cumulativ. Mai. mult chiar, o 
majoritate: disciplinată poate lua toate locurile de deputat, fără 

„să se atribuie niciun mandat minorităţii. 

| Tată 144 alegători cari au ales 3! deputaţi. Partidul A 
are 102 alegători iar partidul B 42. "Partidul Ai își împarte. ale- 
gă: 'orii „spre a vota. astfel: e . 

84 alegători. votează pentru candidaţii Xşi 

: 34 me PR Y şi 4 

34 „ | ET » d X, și Z 

In această ipoteză candidaţii X, Y şi Z sunt aleşi cu 68 
de voturi fiecare iar candidaţii partidului £ B, cari au 42 voturi, 
nu iau nici un-loc. 

Acest sistem a funcționat i în Anglia dela 1861 la 1865, în | 

52) Op, cit., pag. 318.-
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„ Spania, prin legea din 26 Iunie 1890 şi dela 1912 funcţionează 
în Argentina. a, 

39 Minimum electoral. — Prin această metodă se caută, să 
se reprezinte minoritatea, îngăduindu-i-se unui candidat .care'a 

„participat la alegeri în mai multe circumscripţii, să-şi zăune vo- 
_turile din toate aceste circumscripţii, chiar dacă mare majori- 
tatea în nici una din ele, cu condiţia ca să întrunească un anumit - 
„număr de voturi (minimum electoral). Dar cum lesne se psate 
observa; acest sistem este bazat pe prcbabilitate şi arbitrar; el ă 
nu satisface noțiunea de dreptate, care trebuie să stea la baza 
reprezentărei proporţionale și are marele desavantagiu de a mul- | 
tiplica fără sens „candidaturile în circumscripţii, numai peniru a 
se atinge minimum.-ul electoral. ! ! 

494. — Reprezentarea proporțională. — Singurul sistera care | 
„este menit să asigure o reprezentare. cât mai dreaptă a: minori- 

tății este sistemul. reprezentării preporţionale, care se silește să 
asigur fiecărui partid o „reprezentare în Parlament aproximativ . 
proporțională “cu forţă sa numerică”. Pentru-a face Proporția 
dintre forţa.numerică a. partidelor, sistemul reprezentării pr&por- 
ţionale îşi alege ca, element .de comparație fie coeficientul elec- 
toral, fie numărul uniform, - i 

â) Coeficientul electoral se stabileşte, în sistemul Teprezen- 
tării proporţionale în chip foarte uşor. Luăm numărul alegăto- . Și . . . . A, d . -. .. . - rilor dintr'o circumscripție și-l impărţim la numărul locurilor 
de deputat. Rezultatul cbţinut es:e cceficieniul electoral sau mi- 
nimum indispensabil Ki voturi pentru .ca, un partid să, poată cb... 
ţine un mandat. Un partid. vă obține atâtea mandate cecâte ori 
voturile cuprind acest cceficient electoral. Iată o:circumseripție - 
electorală cu 150.000 alegători, cu trei partide politice şi 10 de- 
„Putaţi de ales. Potrivit-principiilor de mai sus, coeficientul elec- 

„-- toral se stabileşte foarte ușor: 

“ pac. = 15.000; Acest număr de voturi, 15.000 este coeti. 

cientul electoral și oridecâteori un partid va obţine acest număr 
de voturi, va avea drept la un mandat. a : 

Repartiția mandatelor, la aceste trei partide, este uşor de 
» făcut. Să presupunem că voturile 's'au repartizat astfel între partide: a Si | 
a Partidul A =75.000 voturi, 

| m B=45000 
„  C=380.000  ,,
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Repartiția! se va “face astfel: se innparte massa “electorală a. 
„. partidului prin coeficientul electoral şi numărul care rezultă din 

această împărţire, sau de câte ori se cupringe coeficientul în - 
massa electorali, a sii pute de par.id. 
După acest sistem:- o 
o Daţaa: „15.000 Partidul A va avea 5.6007 = 5 mandate; 

i 45.000 _ « ata. Partidul BP va avea “15.009 = 3 mandate; | 

, : „80.000. a e = Partidul C va avea, 15.000 mandate. 

„In felul acesta repartiţia se face foarte simplu şi este ma...” 
tematie proporţională. Dar' exemplul. luat aici este aies numai 
pentru interesul demonstraţiei; el nu se peate întâmpla decât ex- 

„trem de rar în practică, deoarece arareori voturile obţinute de - 
fiecare listă, dau cifre care să poată fi divizate fără să rămână . 

„resturi. Pentru reprezentarea. proporţională: problema cea mai 
aificilă este aceia a atribuirii manatelor la. resturile electorale 
ale partidelor, Căci prin modul cum se pot atribui. mandatele ce 
rămân neîmpărţite, se poate schimi-a complectamente cazacterul 
reprezentării proporţionale. | 

Să reluăm exemplu de mai sus: | 
O circumscripție electorală, cu 150.000 alegători şi 10 de. 

putaţi de ales. Am văzut cum coeficientul electoral sau divizorul 
comun, este stabilit la. 15.000 de vo'uri. Să presupun em însă că 
cele trei: partide. au: obținut! următoarele voturi: Partidul A =: 
12.841; partidul B=48,317 și partidul C=283.842. Cum se va face 

, repartiţia. mandatelor ?. 

72 34! . Partidul A va avea 5005 = 4 mandate și un res: -de 12.841 vot. 

Partidul B va avea Sa =3 mandate şi un rest de 3. 317 vot, | 
5 | 

Partidul C va avea « 28. eo: =] riandat şi un rest de 13, 842 mot, 
13. 

" S'au repartizat pe-această cale 8 mandate. Rămân însă de 
repartizat încă două mandate. Aici î incepe dificultatea pr oblemei. 

b) Numărul uniform. — Dificul-aţea acestei situații apare, 
-şin sistemul proporţionalist care întrebuinţează pentru atribui- 
rea mandatelor, în loc de coeficientul electoral, numărul uniform. 

” Acest sistem constă î în alegerea unui număr, uniform pe întreaga



54 - , | ORGANIZAREA: STATULUI : 

“fară şi cunoscut mai dinainte. De câte ori un partiă politic î în- 
- truneşte un. număr de voturi egal cu numărul. uniferm,. obţine 
un mandat, Este sistemul adoptat de legea, elecţorală germană, 

"care acordă, pentru 60.000 de voturi un mandat. Dar după ce 
„această primă repartiție s'a făcut, naşte 'şi aici aceiași problemă 

- a repartiţiei resturilor electorale. | 
495. — Atribuirea mandatelor la resturile: electorale în siste- - 

mul proporționalist cu coeficientul electoral, — Pentru a atribui, 
: în exemplul de mai 'sus, 'restul manzlatelor electorale cari n'au 
putut fi î încă atribuite, avem două sisteime practicate î în diferite 
„țări: a) sistemul mediei cele măi mari zis şi sistemul lui D'Hondt, 

- sau al divizorului comun și b) sistemul elvețian sau al celor mai 
mari resturi, ia : a 

.. Cum. am 'ară: -at mai sus, dificultatea atribuirii. restuli de - 
:, riandate provine din faptul că. numărul mandatelor este indivi-! 

- zibil pe când numărul voturilor obținute de fiecare partid variază ! 
incontinu.- "Deaceia, atribuirea mandatelor nu se va face decât 

“în mod aproximativ proporțional. Să procedăm la repartiție, ur- 
mână, pe rând, ambele sisteme. .- . 

2) Sistemul mediei celei mai mari. Acest sistem se . bazează. 
„pe ideia că mandatele neatribuite trebuesc date acelei liste care, 
„divizată prin numărul mandatelor obţinute, să reprezinte cel mai 
„mare număr de voturi pentru un mandat faţă de celelalte liste 

divizate și ele cu numărul mandatelor obţinute. Deci împărțind 
fiecare listă cu numărul mandatelor obținute, mandatul se va 
„atribui acelei liste care va, obţine cca mai mare medie, Să reluăm 

+ exemplul de mai sus şi să căutăm să atribuim: pe rând fie-. 
cărui partid priniul mandat ce este de. atribuit. 

Partidul A a obţinut 4 mandate; dacă i îi atribuim încă un 
mandat vom avea media: 

" Partidul A 22. Hi 14, 568 

Partidul B. AS 12.079 

2080 = 14.421   Partidu Il C. 

| „Dacă, oferim un mandat, din cele două dispoziibije, parti. 
dului A, el va, avea cea mai mare medie, 14.568; deci partidu: 

"lui A i se cuvine un mandat, iar mandatul al doilea se cuvine 
partidului C, pentrucă dânsul rămâne cu cea mai mare medie, : 

re 

N
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In adevăr repetând din nou operaţia de mai. sus, vom avea. urmă- 

| toarele medii: . 

  

Partiaul A mai, =, 140 

„ Partid B 48. Sa = 12.079 

Partiău Lc E = 14421. 

“Deci partidul C având cea mai mare medie electorală, are 
ârepi la ultimul mandat. 

Sisteniul acesta. se practică, în Belgia, dela legea electorală 

din 1899 şi este cunoscut sub numele. divizorului comun sau , 
sistemul lui D'Hondt. 

b) Sistemul celor mai mari resturi : zis şi  etooţiane, Acest a 
sistem atribuie mandatele cari. m'au putut fi distribuite la prima . 

repartiție, acelor liste cari au rămas cu cel mai mare rest elec-. 
toral, adică cu cel mai mare număr de voturi neutilizat. 

"Să reluăm exemplul de adineauri, ă 

„Resturile obținute de cele trei. partide sunt: 

Partidul A = 14. 568 

_ Partidul B = 12.079 

” Partidul C = 14,421.. 

Şi âupă acest sistem cele două mandate neatribuite se “vor 

"da partidului A şi C, cari au cele mai mari resturi. Sar părea, - 
„că nu există, din cauza rezultatelor egale, nici o diferență între 
aceste două sisteme. Şi totuşi, sistemul lui Hondt este cel mai : 

| apropiat: de proporţionalitătea matematică şi deci de dreptate, pe 
când “sistemul celor mai. mari resturi se bazează pe echitate, 

„. voind să favorizeze partidele mici. 

, Un alt exemplu ne poate invedera diferenţa dintre cele două 
„sisteme de repartiție a mandatelor. - 

„Iată o cireumseripţie electorală cu 80.000 votanţi şi-5 de-.. 

„= putaţi de ales. Participă la alegeri 5 partide cu. următoarele 

- rezultate: A=27.000; B=23.000; C=15.000; D= 1.609; E>= 
„7.400, Cum. se va face repartiţia mandatelor? 

După sistemul lui D'Hondt: 

Izapărţim cele 5 liste prin + 1 şi. avem următorul. reziltat: *



56 “7 ORGANIZAREA STATULUI 

A! B C. D -E:.. 
21. 000 . — - 23, 000 — 15. 000 — 7. 600 - — 1.400 ; împărțina , acura 

| . AIE . şi prin 2 şi avem: 
A E B CD E 

113.500 — 11.500 —: 7.500 — 3.800 — 3.100. 
IN Ordinea coeficienţilor este următoazea: 

- | 27.000 din seria listei A 
23000 „.,„. „ B 
1500 „,„ „cc 
13500 „A 

11500 „ B 
Pe paza . acestui rezultat Partiâtul A ia 2 loturi: partidul 

B 2 locuri; partidul C 1 loc, iar.partidele Dşi E nici un loc, 
După sistemul celor mai mari resturi; ” 
Stabilim întâi coeficientul electoral: 

| _80.000 = 16.000 

. “La, prima distvibuție partidele A şi B iau: câte un loc iar 
“restul de trei mandate « se distribuie partidelor cu. resturile cele 
rai mari: | 

- A=11.000; B= 7.000; C=15.000: D= 7600. 

Restul de trei mandate se vor atribui astfel: -primul mandat 
„va fi luat de lista C, al-doilea de lista A şi al treilea, de lista D 5), 

„-. Pecând în sistemul lui D'Honăt partidul D nu ia nici un loc, 
în sistemul acesta: partidul B ia numai un lo6, în „schimb ia un: 

- loc partidul D. | 
| 496, — » Atribuirea mandatelor ta resturile electorale î în siste- 
mul proporționalist cu număr uniform, — Acest sistem face să ne 
apropiem cât mai mult de proporționalițatea matematică. EI 
constă în următorul procedeu: în fiecare circumscripție electorală 
s6 accrdă listelor cari au: participat la alegeri numărul de man- 

"date corespunzătoare, adică atâtea mandate de câte ori numărul 
electoral se cuprinde în numărul de voturi “obţinut de fiecare 

„listă. Resturile electorale ale fiecărui partid din fiecare circum.-. - 
scripție se totalizează, apoi, pe o regiune întreagă, sau pe ţară şi 

33) Exemplul este luat după ]. Barthelemy — op. cit, p. 323. Vezi o inte- 
resântă critică a sistemului Hondt î în G. Moch — La representaţion vraiment 
proportionelle, p. 6 si urm, . :



„PUTEREA LEGISLATI Vă. 

se atribuie fiecărui: partiă atâtea, manâate de. câte ori manta 
electoral se cuprinde î în restul voturilor neutilizate. 

Acest sistem, care a primit adeziunea, celor mai de seamă: 

. matematicieni, Paul Apell, Adolphe Carnot, Emile Picard, H. 
Poincar€, a fost asoptat de legea electorală germană. cin 1920.. 

Potrivit acestei legi, fiecare listă care obţine într'o circumscrip- 

ţie un număr de 60.000 de voturi (numărul 'electorai uniform) Și 

dobîndeşte un mandat. Restul voturilor neatribuite se acordă listei 
Reichului, care tctalizează est-el toate voturile neatribuite șiacor.. 
dă atâtea mandate fiecărei liste decâteori numărul electoral uni- 
form se află cuprins în restul electoral al listei. Legea prevede 
posibilitatea pentru partide de a creia uniuni de eircurascripşii. 
Voturile neatribuite în circumscripţia electorală se totalizează 

„„ întâi pe uniunea de circumscripții, atribuindu-se mandatele cu-. - 
venite uniunii; resturile rămase se totalizează apoi pe lista Reich- 

ului, procedându- se la atribuirea ultimelor mandate. Mandatele iai 
atribui:e rămân la, dispoziţia partidului, care le distribuie nota- 
bilităților partidului, e cari nau putut intra pe calea: alegerii di- 
recte, corectând astfel erorile locale ale veprezentării Proporţio- 
nale şi intreducână î în parlament toate elementele de: valoare 

„cari, eventual, ar fi înlăturate 2), 

Singura critică care-i se aduce aces:ui sistem este că dânsul 
nu prevede mai dinainte numărul deputaţilor și că, prin dreptul . 

: partidelor de a atribui mandatele, se “poate ca într'o Icealitate 
să fie prea mulţi deputaţi, ceiace ar nemulțumi publicul local. 
Dar aceste: critici sunt cu totul neînsemnate faţă de marile avan-.. 
tagii pe.care le prezină sistemul. In afară de faptul -că el se 
apropie atât de mult le regula preporţionalei, el îngădue pă- 
trunderea în parlament a elementelor de valoare; a competențe: 
lor, cari nu pot intra pe calea, votului direct, fie din cauza îm- 

| 34) „Un astfel de sistem a fost propus şi la noi în Ante- -proctul de Consti- 
tuţie al partidului “Ţărănesc, întocmit în 1922 şi "justificat în prefața d. C. Stere. 
Sistemul era' denumit automatic şi împărțea ţara în circumscripţii electorale ideale, 
de câte 15.000 vetanţi, fiecare din ele alegând un deputat (art, 43). Se admiteau . 
însă trei corective ale acestui sistem: a), totalizarea voturilor se făcea numai pe | 
provincii, mu pe țara întreagă; b) nu se putea atribui unei liste un mandat. -pe 

- prrovincie,, dacă nu reuşea cel puţin într'o singură circumscripție; c) numărul 
total de mandate atribuite unei jiste pe provincie, nu poata întrece numărul 
de mandate obținute de la circumscripţii.  
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- prejurărilor. electorale locale, fie din cauza - temperamentului lor 
Ă politic, lipsit « de combativitate, element atât „de necesar în lupta 
electorală. SE ” 
N 

E. — Reprezentarea minorităţii în sistemul legilor noastre electorale. 

497. = Legea £ clectorală din 1918. — Am arătat că la 1917, i „cu ocazia introducerii votului ' universal, Constituţia înscrie şi 
„ principiul: reprezentării proporționale, Legea, electorală din 16. 
: Noembrie 1918 a , Venit să facă, o justă aplicare a acestui: prin: 
'cipiu. 

În primul rând trebuie: să arătăra că potrivit art. 61 al. 
acelei legi, alegătorul nu era obligat'să: voteze o listă: întreagă, . . "ci avea drept să alcagă din listele propuse atâţia candidaţi câți 
trebuiau de ales. Legea din 1918 introduce deci scrutinul de listă 
cu panașej. In. acest „Sistem alegătorul avea următoarele posi 

-. _ bilităţi : 
. 

a ).s să voteze o listă întreagă, anulână toate celelalte ii iisie; 
b) să voteze numai anumiţi. candidați după fiecare listă, 

| însă nu mai mult decât numărul total de deputaţi ce trebuia ales 
în circumscripție, : 

| astfel: 
Preşedinteje biroului electoral totalizează, rezultatele pri- 

„mite dela. fiecare secţie de votare, alcătuind două liste: una, cu. . : 
prinzând suma. totală. a voturilor obţinute de toți candidaţii cari 
formează o listă; a doua cuprinzând, suma totală „a voturilor 
obţinute de fiecare candidat în parte. (Art. 72).. 

„Odată aceste liste întoemite, legea declară (art. 73) că. re. - 
| partiţia mandatelor la care are drept circumscripţia pentru Adu- 
narea Deputaţilor, se face proporţional cu massa eiectorală a 
fiecărei lise, după cat-ulele. următoare: 

„Massa electorală, a fiecărei liste se împartă succesiv | cu. 
numerile 1,2, 3 4... şi așa mai departe, până la concurerţa nu. - 
mărului. de mandate ce revin circumscripţiei şi câturile obţinute 
sunt înscrise în ordinea importanţei lor, „până ce se termină, în - 

„această ordine, atâtea câturi câte mandate sunt de alez”. 

Repartiția și atribuţia mandatelor i în acest sistera se făcea
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|  Legtă fixa deci un divizor comun său un coeţicient elec- 
.- toral 3) şi de câ'eori acest divizor comun se cuprindea în massa : - 

electorală a unei liste, dădea drept la atâtea mandate pentru 
„ această listă. Mandatele neatribuite pe această cale ss reparti- - 

zează după sistemul celor mai “mari resturi; zis şi „Sistemul cl- 
veţian” 3). (art. 74). Aribuirea mandaţelor în. sânul fiecărei 
liste se făcea în ordinea numerică. a voturilor obţinute de candi- 
daţi, şi 'n caz de egalitate între. doi candidaţi, se procedea prin - 

"tragere la sorţi: Dacă există egalitate între două sau-mai multe. 
Dă liste, mandatele se atribuie candidaţilor de pe ambele liste care . | 

au întrunit individual cele mai multe voturi și 'n caz de; egalitate : 
"între candidați, se procede prin tragere la sorţi (Art. 75). După .. 
"acelaş sistem, candidaţii „nealeşi ai fiecărei liste, se declară SU 
pleanţi (Art. 77). - 
„7498. — Critica legii electorale dizi 1918. — — Legea electerală 

* din 1918, cum se poate lesne observa, întrebuințează pentru re. . 
partiţia mandatelor atât sistemul divizorului comun (Honat) cât - 

"şi sistemul celor mai mari resturi. Această confuzie de sisteme 
"adat naștere -n practică la rezultate bizare şi extrem de nedrepte... 

Sistemul acesta, electoral era aplicabil numai în Vechiul - 
Regat, Dobrogea, şi Basarabia. Sub imperiul său. s'au efectuat: 
trei rânduri de alegeri, în 1919, 1920 şi 1922. Pentru 'Transilva-” SE 

„ia şi Bucovina am avut “un Decret-lege special, care. stabilea 
circumscripţii electorale reduse, alegând un singur deputat, după - o 
sistemul majorităţii absolute. Mai mult chiar, potrivit art. 46 

„ din acest deeret-lege, dacă într'o circumscripție electorală soli- | 
„cită voturile un singur candidat, atunci alegerea nu mai are loc 

şi preşedintele biuroului electoral proclamă ales deputat pe acest - 
„ candidat 56), : 

| Ceiace. este deasemeni de. rerniarcat. la aceste gtcrete-legi 
din 1918-—1919 atât în Vechiul Regat cât şi "n restul provincii 

„lor, este numărul mare de deputaţi pe care-l preveibau. Astfel - 
în alegerile din 1919 avem un număr de 568 deputaţi, repartizaţi 

„pe 19 de cireuniseripţii electorale, precum urmează: " 
î 

34) Vezi supra, p. 54, 
35) Vezi supra, p, 55, . : | 

'36) Vezi aceste D. Leg în Colectia Ministerului de justiţie,
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circ. elect. -No. deputaţilor 

Vechiul Regat şi Dobrogea: 24 „247 
Basarabia . 1... 9 90.- 
Bucovina. - 12 - 26 
Transilvania şi Banat, - 24 205 

79. Tosa 

Numărul mare de deputaţi făcea foarte anevoioasă fune- 
ţionarea parlamentului. Când se dizolvă parlamentul din 1919 

- Şi se hotărăşte facerea de noui alegeri, se procedează imediat Ja E reducerea, numărului deputaţilor pe cale de decret lege *). In 
urma acestei reduceri, numărul total al deputaţilor este 369, iar -. al circumseripțiilor electorale 77.. Repartiția circumscripţiilor 

„electorale şi a deputaților pe provincii este următoarea: . * 

i | circ. elect.. No. deputaţilor 
” Vechiul Regat şi Dokrogea 34 180 
Basarabia . ... 9... 51. 
Bucovina. . . . a 12 17... 

„Transilvania şi Banat 22.1 "121. 

1 

TE 9 
| - Principiul pe baza, căruia s'a făcut această reducere este „următorul: 50.000 locuitori: aleg un deputat; acelaş drept îl are Şi fracțiunea, superioară numărului de 30.000 de locuitori, Legia -. „mai adaugă că în nici într'un caz un Judeţ nu poate să aibă mai puţin de patru deputaţi. Dar cum recensământul populaţiei nu „„ era făcut de mult, fixarea numărului „deputaţilor s'a. făcut prin lege, în mod aproximativ. m ă ” 

"Legea din 1926 modifică din nou atât numărul circumscrip- 
țiilor electorale cât și al deputaţilor. Astfel, dânsa reduce la 71. 
numărul circumscripțiilor electorale, dar mărește numărul depu- 
taţilor la 387. Repartiția lor pe provincii este următoarea: 

| 34) Vezi Decretulicge 1460/920; 1530920; 1868/920 în Colecţia Ministe» 
"rolul de Justiţie, - . e "
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Aa ? No.cire.. „No. deputatilor . 
Vechiul Regat |: : 30 19 

Ardeal. | 19 o. 92 
Banat: o 4 80 
Dobrogea.  . ge IT 

Basarabia: 9. 51 
Bucovina e 5. 18 

TI aa 

498. — Critica legii electorale din 1918, — Rezultatele celor. 
- trei alegeri car au avut loc sub imperiul acestei legi au învederat 
„neajunsurile ei, şi au făcut să se nască necesitatea unei noui.. - 

„. legi electorale. 
> 

Cea .dintâi critică care i s'a adus acestei legi a fost aceia 
că admiţână scrutinul de listă cu panaşaj, a făcut; operaţia elec- 
torală: foarte complicată, repartizarea mandatelor necesitând cal- 
cule destul de lungi. Tot din această, cauză operaţia, electorală . . 
dura foarte mult, alegătorul având nevoie de un timp mai înde- 

- lungat pentru a desesmna candidaţii pe care-i votează, Cu-chipul | 
„acesta, alegerea pentru: Cameră, dat fiind faptul: că cirecumscrip- 
ţiile electorale erau destul de. mari, dura trei zile (art. 56); în: - 
timpul nopților paza urnelor era. greu de făcut şi dădea astfel. 
naştere la vii nemulțumiri, : e 

Legea din 1918, admițând sistemul panasăjului, complica 
foarte mult exercițiul dreptului de vot, ânulându-se numeroase 

- buletine din această cauză. Dar această critică constituia, în ace- 
laș timp şi un merit al legii, pentrucă înlătura dela vot persoa- 

" nele cari deși aveau exerciținul dreptului de vot, nu aveau putinţa 
de-a face uz de el, fiind analfabeți sau necunoscând bine mecanis- 

mul votării. Pentru înlăturarea, acestui neajuns s'a recurs la .. 
votul cu stâmpila, votându:se astfel o listă întreagă. i 
i „Dar legea aceasta a dat în Aideal şi Bucovina, rezultate şi | 

„mai rele, deoarece acolo fiind înlăturată reprezentarea, 'propor- 
țională şi admiţându-se sistemul majoritar, guvernul obținea în- 
totdeauna majorităţi compacte, Mai mult, se practica foarte ușor 
 împiedecarea, punerii. de contracandidați şi. în. acest caz alegerea . „Du mai avea, loc, proclamându-se ales singurul candidat-propus. | 

“ In ce priveşte mepartizarea mandatelor, legea: din 1918 în- 

1
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- trebuinţână ambele sisteme. (Eloriat şi elveţian) « ajungea la rezul_. 
tate neașteptate şi contrarii de multe ori, oricărei idei .de pro- 
porţionalitate. Este adevărat că toate: sistemele de reprezentare | 
proporţicnală sunt criticabile, ele neputând să realizeze o Propor-: 
ţionalitate- desăvârşită, deoarece nu este cu putință ca partidele 
să trimită în' parlament fracțiuni de deputaţi. 'Toate „sistemele 
se străduese să asigure o mai justă utilizare resturilor electorale, 
şi din acest: Punct de vedere nu există mare deosibire întru ele, 

„Dar a. "întrebuința: pentru repartizarea mandatelor două sisteme 
” diferite, înseamnă a. mări. neajunsurile reprezentării i proporție: - 
nale 59), 

constituant să înscrie în Constituţie principiul - reprezentării mi- 
norităţii, nu principiul reprezentării proporționale. Era deci ne- 
cesar să vină o lege.nouă, care să înlăture neajunsurile semnalate 
şi 'să facă aplicațiunea noului principiu constituţional, - 

499, — Legea electorală din 1926. — Constituţia, din: 1923. 
apreciind criticele tari Sau adus reprezentării proporționale, i in- 

, stituită la 1918, a crezut necesar să corecteze vechiul text, înlo- - - 
cuird exprpsiunea, de reprezentare proporțională, cu aceia de re- * 

"prezentare a minorităţii. Această expresiune are un conţinut mai 
"larg; ea cuprinde posibilitatea “de adoptare a diferite sisteme de 
reprezentare *), din căre unul poate. fi şi acel al reprezentării 
proporționale. Constituantul; fără s'o mărturisească direct, s'a 

"declarat contra principiului. reprezentărei proporționale; dar â 
lăsat posibilitatea ca acest principiu să poată, fi totuşi intredus. 
“Constituiţia, cu textul ei. actual, nu opreşte introducerea repre: . 

| „zentărei proporţionale. | 

„Legea, electorală din 27 Martie 1926, ținând socoteală. de 
“această, intenţie a legiuitorului conştituant — este votată, de ace- 
- la parlament .care o votat Constituţia — aduce un s.stem de 

-repartiţie--a mandatelor, care "diferă esenţial şi de principiile - 
» votului universal. şi de regulele formal înscrise în Constituţie. 
Dar să examinăm mai întâiu principiile legii. 

35) Vezi critica acestor sisteme în M. Manoilescu — - Reprezentarea 
Proporţională după noul decret- “lege, Buc. 1919, 

-3%) Vezi supra, p. 47. - aa 

"Toate: aceste. «critici şi faptul că minoritățile « erau larg re. | 
- prezentate cu sistemul acestei legi, a determinat pe legiuitorul



PUTEREA LEGISLATIVĂ. | „63 

„ «In repartizarea mandatelor trebuie să distingem două ope- - 

raţii: a) aceia făcută de președintele biuroului electoral jude- 
„ țian şi b) aceia făcută de comisia centrală electorală. - E 

- Art, 86 declară că în "alegerile pentru Adunareu Deputa: * 
ţilor — căci pentru alegerile dela Senat nu se aplică reprezenta- 
rea minorităţii, ci mandatele se atribuie. pe baza majurităţii re- 

__ Jative (art. 99) — președintele Fiuroului electoral judeţean pro- 
„_ cedează Ia totalizarea, rezultatelor din circumscripție astfel : 

a) Face suma totală a votanţilor, a buletinelor anulate şi | 

“a voturilor obţinute de fiecare listă în parte; oricare 'ar fi nu. . 
„mărul candidaţilor după o listă, se socotește un singur vo: pentru 

- -” fiecare listă ;: 

b) Inaintează rezultatele astfel: obţinute preşedintelui. co- 
„_misiei centrale electorale, care funcționează pe 1 lângă „Ministerul E 
de Justiţie. - : i 

Odată aceste calcule făcute, rolul Biurourilor electorale ju 
deţiene încetează” şi. începe rolul comisiei centrale, “electorale, . 
Această comisie îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- d) Repartizează mandatele grupărilor: politice pe ţară; 
b) Repartizează mandatele atribuite fiecărei grupări po- 

litice pe circumscripţiuni ; 
c) Atribueşte mandatele candidaţilor de pe fiecare listă + 

(Art. 89). . 
Când este vorba de repartiţia -n mandatelor grupărilor poli- IN 

tice pe ţară, comisiunea -face următoatele operaţiuni: 
-a) Intâi procedează la totalizarea pe ţară a numărului vo-. 

| tanţilor, al buletinelor 'anulate şi al voturilor obţinuta de gru- 
pările politice. Acest calcul îl face pe baza rezultatelor primite. 
dela biurourile electorale judeţene. Cu această ocazie comisia - 

„centrală elec:crală este în crept să 'rectifice erorile materiale 
ce sar fi făcut în calculile totale trimise de biurourile electorale, - 

„+ Banu. poate rectifica ' buletinele de vot, ci muimai calcuiele, arit: 
„metice greşite... a 

b) In al doilea rând stabileşte procentul de voturi obţinut : 
de fiecare grupare politică faţă. cu' numărul total al. votanţilor 

"- din întreaga ţară. 

„Cu ocazia stabilirii procentului" de voturi, comisiunea! are 
obligaţia să. declare gruparea politică” majoritară, adică acea 

„ grupare polițică. care. a obţinut cel mai mare număr de voturi - 
Pe țară, dar. cel puţin v un: procent: de 40% faţă de celelalte gru-
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pări. Pentrucă să se 2 declare o grupare. de majoritară este deci 
necesar să aibă un procent minim de 40 la sută din voturile 
exprimate pe înireaga ţară. | - 

In caz când niciuna din grupările politice mau otiinut acest 
procent de. voturi pe ţară sau în caz când ambele: grupări care 
ar trebui să fie declarate majoritare, au obţinut acelaş procent 
de voturi, nu se declară nici o grupare majoritară. 

„c)In al treilea rând calculează precentele de voturi obţi- 
nute în fiecare circumscripție electorală de fiecare grușare poli- 
țică, faţă de numărul total al votanţilor din circumscripție, gru- . 
pându-se circumscripțiile într'un tablou, în ordine descrescândă. 

- Dacă:suut circumscripții electorale cu procente egale, se preferă. : 
la ordinea înscrierii acea circumscripție e care are cel mai rare 
număr de voturi. - 

Odată aceste operaţii. terninate, comisiunea procede la : re... 
„partiţia mandatelor. ' 

In primul rând cercetează să vadă dacă grupărila Geclarate " 
___ minoritare.n'au obţinut în unele circumscripții râajoriiatea. ab- : 
„Solută a. voturilor. In acest caz ele vor dobîndi în aceşte cir.. 
cumscripții un număr de mandate proporţional cu procentul de 
voturi ce.au față de totalul voturilor exprimate în circumscrip- | 
ţia respectivă, chiar dacă pe ţara întreagă: mau întrunit pro- 
centul de 2 la sută din voturile exprima:e.. Pentru a stabili nu- - 
„mărul de mandate ce trebuie atribuit acestor grupări, se înmul- . 

--ţeşte numărul de mandate atribuit î în circumscripție cu procentul 
„de voturi obţinut; fracţiunile zecimale mai mari ca 0,5 se: între- 
ese la o-unitate, iar cele egăle sau mai mici ca 0,5 se suprimă.. 

" Voturile obţinute în aceste circumscripțiuni -de grupările 
- minoritare se scad din totalul voturilor obținute pe țară de aceste 

grupări (Art. 91) 27). 

r 

37) Pentru a invedera mai bine a acest calcul reproducem aici exemple după 
„procesul verbal încheiat. de comisia centrală electorală la. 25 Iulie 1932 privitor 
la repartizarea mandatelor de deputaţi, | 

Toţalul alegătorilor | înscrişi pe ţara întreagă « a fot 4.220.731 - 

- Voturile exprimate (în cari intră şi cele contestate şi anulate la 
despulerea. scrutinului) - . -. Ea 2.987.129
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După ce S'au stabilit astfel numărul mandatelor ce se atrj: 
buie grupărilor politice minoritare care au obținut majoritate . 
absolută a voiurilor într”o circumscripție electorală, aceste man- 
date se scad din numărul total de mandate stabilit pe întreaga 
ţară. Restul de mandate neatribuit, se repartizează grupărilor po- 
litice pe ţară, precum urmează: 

a) se dă în primul rând grupării majoritare jumătate din 
"aceste mandate; A 

b) cealaltă, jumătate se împarte între toate grupările, in- 

Pe partide sau grupări politice aces“e voturi se repartizează astfel: 

" Partidul Naţional-Ţărănesc - ” 1.203.700 sau 40,30% 
Partidul Naţional-Liberal (LG. Duca) : - 407023 „, 13,63% - 
Partidul Naţ:onal-Liberal (G. Brătianu) 195.048 „ 653%, Partidul "Țărănesc (Dr. Lupu), 170.860, 5,72% 
Liga Apărării Naţionale Creştine * . : 159.071 „ 5,32% 
Partidul Maghiar | ” 141.894 ,, 4,75% Partidul Naţional Agrar (O, Goga) 108.857 „. 364% 
Partidul Social Democrat 101058 ,, 3,38% Gruparea Corneliu Zelza Codreanu 70.674 „237% 
Uniunea naţională ” - 68.116 „ 2,8% Partt'dul Evreesc | 67,582 „2,26%, Partdul Poporului 63.525. 2,16% 

Restul voturilor au- fost obținute de diferite grupări politice cari mau dobindit 2%. din voturile exprimate pe întreaga ţară. i , 
Constatându-se că partidul naţional-ţărănesc a întrunit mal mult de 40% din voturile exprimate pe întreaga ţară, a fost declarat grupare majoritară, con- form art. 90 din legea electorală, 

i a S'a procedat apoi la o doua operaţie, anume s'au calculat procentele de 

In urma acestui calcul s'a constatat că „Partidul maghiar“ a avut majo- ritatea absolută în următoarele judeţe: . 

Judeţul Ciuc . 53 10% 
Judeţul Odorhei 51,53% 
Judeţul 'Trei-Scaune 50,37% 

Potrivit acestui rezultat s'au repartizat acestul partid, în conformitate cu art. 9 al 2 din legea electorală, câte: două mandate în fiecare dia aceste trei judeţe, iu . - 
Curs de Drept Constituţicnal, G. Alexianu 

5
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" clusiv cea majoritară, proporțional cu procentele de voturi obți- 

nute de fiecare din- ele. 

c) dacă nu există grupare majoritară, mandateie se îm- 

part între toate grupările proporțional cu procentul de voturi 

obţinut de fiecare din ele. 
| " Calculele acestea se vor face după acelaş sistem ca şi cele 

pentru stabilirea mandatelor de atribuit grupării minoritare care 

a obţinut majoritatea absolută a voturilor într'o circumscripție. 

(Art) | Sa 

38) lată cum s'a făcut acest calcul. cu prilejul alegerilor din 1932: 

Din totalul de 387 de mandate sau scăzut cele 6 mandate atribuite parti- 

dului maghiar care a obţinut majoritatea absolută a voturilor în cele trei 

circumscripții electorale. Rămân deci de atribuit '381 de mandate, Jumătate din 

aceste mandate, adică 190 au fost date grupărei majoritare, conform art. 93 din 

lege, urmând ca cealaltă jumătate să se împartă la tcate grupărilor, inclusiv 

cea majcritară, cari au înttrunit pe întreaga țară un procent mai mare de 2%, 

proporţional cu procentele de voturi obţinute pe întreaga țară de fiecare grupare 

paittică (art, 91 al 2). 

Procesul verbal arată că pentru facerea acestei repartiţii s'a făcut urmă- 

torul calcul: : i 

a) s'a scăzut din totalul gemeral al voturilor pe ţara întreagă voturile din 

circumscripțiile electorale unde anumite partide politice au întrunit majoritatea - 

absolută, în baza căreia i sau atribuit mandate, 

b) s'a scăzut din tctalul general al voturilor, voturile , obținute de grupările 

politice cari nau obţinut procentul de 2024 pe ţară, precum şi voturile anulate la 

despuerea scrutinului, - - : 

<) în urmă sa procedat la o nouă procentare pe întreaga ţară pentru 

împărțirea restului de mandate, proporţional cu numărul de voturi rămas după 

scăderile de mai sus, iar rezultatul a fost următorul : 

Partidul Naţional-Țărănesc : „1.203.700 voturi sau 44,19% —84 mandate 
Partidul Liberal (Duca) 407.023 „O 1494%—28 | 

| Partidul Liberal (Brătianu) 195038 „o n 716% 
Partidul Ţărănesc (Dr. Lupu) 170.860 „627%=—12 „a: 

Liga Apărării Creştine - D907 5810 
Partidul Maghiar | 107.634 395%=8 
Partidul Naţional-Agrar (Goga) 108.857 „,, „4006= 8 - 

Partidul Social-Democrat 101068 a 371%=7 
Gruparea Corneliu Z,. ' Codreanu 70.674 „o 0 2590%=5 s. 

Uniunea Naţională ” 68.116 „ 0 240%= 5 . 

Partidul Evreesc | 67582 „a 248% =5 
Partidul Poporului 64.525 m 237%= 4. 

  

Total 2724158. 100%
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După aceasta se procedează la repartiţia pe circumscripţii 
a mandatelor atribuite grupărilor politice. | 

Intâi se atribue mandatele ciivenite grupărilor minoritare, 
după procentul de voturi obținut de listele respective, începând 
cu circumscripţia unde lista minoritară are cel mai mare pro- 
cent 2%), - | 

La aceste mandate distribuite astfel, se adaugă mandatele distribuite 
în baza primei majoritare sau a majorităţii absolute, Partidul Naţional-ţărănesc, 
Kind declarat majoritar a obţinut jumătate din mandatele ce mai crau de atribuit 
după ce s'au scăzut cele 6 mandate obținute de partidul maghiar prin majoritate 
absolută. Partidul:"Țărănesc mai obţine deci 190 de mandate, iar partidul maghiar 
încă 6 mandate. Rezultatele generale din lista de mai sus trebuiesc deci modi- 
ficate astfel: - 5 

Partidul Naţional-Ţărănese 190+84==194 mandate 
Partidul Maghiar „ 6r8=14 

- 39) Art. 94 din legea electorală a dat naştere cu prilejul alegerilor din 
1932; unei situațiuni destul de curioase, Astfel, în judeţul Storojineţ, situaţia 

"electorală a fost următoarea :- - 
“Storojinetul trimite în parlament 3 deputaţi, Pentru ocuparea acestor locuri 

se prezintă [1] liste electorale. 'Totalul alegătorilor înscrişi este 43.448 dar se 
prezintă la vot numai 30.000 de alegători, e 

Grupările politice cari s'au prezentat în alegeri au obţinut următoarele 
rezultata ; ” i - 

Partidul Naţional-Liberal „2.506 voturi 
- Partidul Naţicnal-Ţărănesc 9389 , ' Partidul Naţional Agrar (Goga) 574 

Partidul Naţicnal-Liberal (Brătianu) „672 
Liga Apărării Naţionale Creştine ă 5718 „, 
Partidul Poporului - 333 
Gruparea Corneliu Zelea Codreanu 4% „ 
Partidul Ţărănesc (Dr. Lupu) ” 2511 , 
Partidul Evreesc 2.533 „ 
Partidul Social-democrat * _ : ” 33% 
Sfatul negustoresc .. 774 „| 
Voturi anulate la despuierea scrutinului 1.150 „ 

Pe baza acestor rezultate, raportate la rezultatele pe ţara întreagă obţinute de partidele minoritare, au fost proclamaţi aleși deputaţi primii după listele Ligei Apărării Naţionale Creştine, a partidului evreesc şi a partidului social-democrat, Observăm astfel că partidul naţional-ţărănesc, care obţine în circumscripție 9389 de Voturi, nu îa nici un loc; în schimb partidele evreesc, care obține 2533 voturi, Sociăl-democrat cu 3399 şi Liga Apărării Creştine cu 5718 voturi, obţine câte un loc, lată curiozităţi pe cari le învederează actuala lege electorală şi care coastituesc: desigur nedreptăți faţă de' principiul proporționalității,
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Se trece apoi la repartizarea pe circumscripţii a manda- 
telor grupării majoritare, scăzându-se la fiecare circumscripție, | 
din numărul mandatelor fixate de lege, mandatele atribuite gru- 
părilor politice minoritare, 

Grupărilor politice care n'au întrunit pe întreaga ţară un 
procent de 2 la sută din numărul total al voturilor, nu li se re- 
partizează nici un mandat. (Art, 94). - 

A:ribuirea mandatelor candidaţilor de pe fiecare listă se 
face în ordinea înscrierii lor pe listă. Candidaţii nealeşi se pro- 
clamă supleanții listelor respective. (Art, 95). 

Ceiace este interesant privitor la mecanismul renartiţiei 
mandatelor la, nci este şi dispoziţia art. 127 din legea electorală, 
după care încetează, de a mai avea exercițiul manaatului lor de- 
putaţii și sena:orii care vor fi trecut în an partid politic decât 
acela pe lista căruia au fost aleşi. Această măsură nu se aplică 
parlamentarilor aleşi în cartele electorale pe țară sau circum- 
Beripţii. Prin această dispoziție, ca, și printr'o serie de altă dis. 
poziţii, legea electoraiă recunoaște în moi formal existența par- 
tidelor politice, stabilind dispoziţii legale care să ajute. func- 
ționarea. lor. Dar despre aceasta ne vom ocupa. mai Jus. Pentru 
un mement reținem măsura, legiuitorului ca una ce este menită 
să schimbe caracterul mandatului parlamentar şi să modifice 
natura votului. ! 

500. — Critica legii electorale din 1926. — Impotriva mo- 
dului de repartiție al mandatelor prevăzute de legea electorală 
dir. 1926 s'au adus o serie întreită de critici : 

4) o critică de natură constituțională, legea. violână prin-. 
cipiile electorale stabilite în Constituţie; . 

b) o critică de natură politică, legea creind în mod arti- 
ficial o majoritate și falsificând astfel votul universal; 

0) o critică de natură technică, căci prin modul cum stabi- 
leşte repartiţia maniilatelor, creiază nedreptăţi locale, nereuşind 
să dea o reprezentare aproximativ exactă a expresiunii voturilor 

" dintr'o localitate. 
Să examinăm pe rând toate aceste obiecţiuni. 

A. Din punct de vedere constituţional, legii electorale din 
i 1926 i se pot aduce următoarele critici ; 

„19 Constituţia, în art. 65 declară că alegerea deputaţilor 
se face pe circumscripţii electorale cari nu pot fi mai raari decât 
un judeţ. Numărul deputaţilor de ales în fiecare circumscripție 

N
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electorală se stabileşte de legea electorală, proporţional cu popu- 
lţia. . De 

Din examinarea acestui text rezultă, că alegerea şi desem- 
narea, deputaţilor trebue să se facă de corpul electora! al jude. 
țului; ori legea electorală, deşi principial încearcă să dea această 
alegere corpului electoral judeţean, totuși, în fapt, prin mosul 
de repartiție al mandatelor, dă alegerea și desemnarea. deputa- 
ților corpului electoral al țării întregi. Legea electorală creiază . 
o circumscripție electorală nouă, neprevăzută de Constituţie, 
circumscripţia, ţării întregi. | 

Constituţia, a voit ca expresiunea curentelor lscale să fie 
cât mai bine reprezentată, să fie icoana fidelă a realităţilor lo- 
cale. Deaceia dânsa a declara: în chip categoric în art. 65 că 
„circumscripţia, electorală nu poate fi mai mare decât un judeţ”. 
Când constituantul s'a, referit la circumscripție electorală, el a 
înţeles acea împărţire administrativă în hotarele căreia să se 
facă întreaga operaţie electorală, fără ca această circumscripție 
să aibă vreum amestec cu circumscripţia, electorală vecină în 
desemnarea deputaţilor. Ori, legea electorală creind o singură 
circumscripție electorală pen'ru desemnarea deputaţilor, a violat 
dispoziţiile art. 65 din Constituţie 25), . | | 

20 Art, 64 din Constituţie declară între altele că votul este 
egal. Legea electorală, prin modul cum repartizează mandatele, 
reușește să stabilească un principiu exact contrariu, să consacre 
neegalitatea, votului. In adevăr, prin stabilirea primei majoritare; 
legea electorală desființează aproape complectamente regulele 
sistemului proporţionalist, care era consecința logică: și sistemul 
cel mai în măsură să asigure egalitatea votului 25). Cu legea 
electorală de azi partidul minoritar, care, într'o circumscripție 
electorală a obținut mult mai multe voturi decâ“ partidul majo: 
ritar, dar n'a obţinut majoritatea absolută a voturilor din cir. 
cumscripţie, i se vede atribuindu-i-se un singur mandat, sau poate 
nici unul dacă n'a obţinut 2 la sută din voturile exyrimate pe 
întreaga, ţară. Iată, cu chipul acesta votul este neegal, căci vo- 

35) Critica 'aceasta a fost ridicată şi cu ocazia discutărei legii electorale, 
S'a arătat atunci netemeinicia 'el. deoarece votul se exprimă pe circumscripție 

„electorală şi numai totalizarea lui se face pe țară. 
36) Vezi supra, p, 35,
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turile date partidului majoritar au o mult mai mare putere de 
desemnare decât voturile date partidului minoritar. . . 

30 Legea electorală, prin dispoziţiile art. 127 qeclară, că 

deputaţii şi senatorii sunt aleşii grupărilor politice; că partidul 

politic pe lista, căruia s'a ales este proprietarul scaunului de de- 

putat sau senator și din moment ce un deputat sau senator trece 

în alt partid politic, el pierde locul, urmând ca acest loc să revină 

supleantului după listă. : 
Această dispoziţie este în totul contrară art. 42 din Consti- 

tuţie care declară că „membrii Adunărilor reprezintă Națiunea”. 
Ori, nu se poate concepe ca legea electorală să declare că membrii 

Aunărilor reprezintă partidul politie din care fac parte şi că 

din moment ce părăsesc. acest partid, ei nu mai reprezintă na.- 

ţiunea şi pierd mandatul. Legea electorală confundă națiunea cu 

partidele politice. Ea crede că par.idele pclitice îngiobează na. 

țiunea şi că nu poate exista, națiune în afară de partidele po- 

litice 7). « 

Dar legea electorală mai aduce prin acest text încă o vid- 

lare a principiilor constituţionale deoarece răpește membrilor 

- Adunărilor libertatea de opinie. Cu chipul acesta, membrii parla- 
mentului devin în funcţie de şefii de partide, cari hotărăse în mod 

absolut şi obligă pe toţi să li se supună voinţei lor. Am ajuns 

atât de departe cu această dispoziţie a, legii electorale încât unul 

din partidele care se consideră cel mai democrat la no!, a cerut 

“ parlamentarilor săi demisia în alb de care să poată uza în cazul 

când aceştia n'ar fi următori deciziunilor partidului. 
Presupuneţi î însă că un deputat sau seriator, la un. moment 

dat, nu împărțăşeş.e punctul de vedere al partidului i, ia, atitu- 

-dine. şi este obligat să plece din pârtia şi să se înscrie în alt 

partid, cu părerile căruia este de acord. Este posibil ca acest fapt 

37) Dacă totuşi Adunarea Deputaţilor ar aplica unui deputat dispoziţiile 

art. 127 din legea electorală, noi credem că împotriva acestei dispozitii! deputatul. 

lezat are desch'să calea acţiunii în contenciosul administrativ. In adevăr. consta-. 

târea pe care o face Adunarea că un deputat intră în prevederile art.. 127 con- 

stitue un act de autoritate, cenzurabil de contenciosul administrativ. Inalta Curte, 
în.secţii-unita a stabilit că actele pe care le tac preşedinţii corpurilor legiuitoare 

privitoare la funcționarii acelor corpuri, au caracterul "de acte administrative, 

cenzurabile în contencios. 

Cu ocazia judecării procesului în contencios, partea va invoca neconstitu- 

ționalitatea art, 127 din legea electorală, în raport cu art, 42 din Constituţie, 

=
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să atragă pierderea mandatului? Este posibil ca un deputat să 
fie prigonit pentru părerile şi voturile emise ? Nu este oare acest 
fapt împotriva textului art. 54 din Constituţie? Parlamentarii 
reprezintă națiunea, independent de partidele politice şi ei nu 
pot să-și piardă mandatele date de naţiune din cauza credințelor 
politice pe care le manifestă. Aceasta, ar echivala cu o retragere 
a mandatului pentru opiniunile emisă, ceiace 'n sistemul nostru . 
constitutional nu este admis *7). 

Art. 127 din legea, electorală a fost edictat pentru a asi- 
gura o tiranie partidelor politice şi a le constitui în organisme 
-putternice, care să excludă posibilitate de activitate politică în 
afară de partide. Inţelegem toarte bine că este neelegant ca un 

„ parlamentar, ales pe lista unui partid, cu programul şi credin- 
ţele acestuia, să treacă, într'o bună zi în partidul advers. Pentru 
aceasta nu se poate edicta sancţiunea pierderii mandatului, ci 
partidele să-şi ia toate garanţiile atunci când primesc candidaţii 
pe listele lor. Presupuneţi că un partid politic care s'a ales cu un 
anumit program, în timpul legislaturei, își modifică pedeantregul 
programul şi atitudinea. Pot fi oare senatorii şi deputaţii obli- 
gaţi să-l urmeze? Pot ei să-şi piardă mandatul dacă. urmează 

37) In legătură cu această chestiurie trebuie să punem pe aceia de a Şt 
dacă unui functional ales i se poate retrage de corpul electoral funcția cu care 
a fost imvestit. Sunt, în sistemul nostru legislativ numeroase cazuri de funcţionari 
desemnaţi prin alegere, Acesta este cazul Rectorilor şi al decanilor, cari sunt 
aleşi de corpul profesoral pe un anumit termen. Acest corp profesoral care a 
făcut desemnarea, pe baza căreia. funcţionarul a fost investit cu funcţia sa, are. 
drept să revină asupra votului dat şi să ceară revocarea funcţionarului? Este 

- necontestat că odată desemnarea făcută iar cel desemnat fiind investit cu atri- 
buţiile funcţiei, rolul corpului! electoral a încetat şi funcţi onarul astfel numit 
deţine puterile sale dela lege şi nu dela corpul care la ales. "Acesta a avut 
dreptul să aleagă persoana pe care a crezut-o cea mai aptă pentru îndeplinirea 
misiunei încredințate. Odată acest drept epuizat rolul corpului electoral înce- 
tează şi situaţia funcţionarului devine guvernată de lege. O singură “excepţie s'a 
admis dela această regulă: corpurile del:berative sunt în drept să şi retragă 

” hotăririle lor. atâta vreme cât pe baza lor n'au născut drepturi. Dar şi aceste 
reveniri nu pot fi făcute decât în aceiaş formă în care a fost făcut actul prim . 
((Cas. 11, 9 feb. 1927. w V. Barnovschi în Pand, Săpt., 1927). 

Dacă din punct de vedere juridic; corpul electoral nu pcate reveni: asupra 
„desemnării făcute, e! are însă o serie de mijloace indirecte pentru a face acest 
lucru. În categoria acestora trebuie să punem votui „de neîncredere refuzul de a 

- colabora cu cel ales, etc. 'Toate aceste 'mijleace sunt de natură să-l facă pe cel 
ales să demisioneze singur.
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linia dreaptă de conduită şi trec la partidul care reprezintă 
| punctul lor de vedere? Netăgăduit, dispoziţia, art. 127. din legea 

electorală este contrară Constituţiei. Ceiace este mai curios 

este faptul că această dispoziţie se aplică numai atunci când par. 

lamentarii trec în alt partid politic, nu 'şi atunci când creiază un 
partid propriu. Care este raţiunea acestei distincţii e greu de 

spus. 

cație, ci a rămas literă moartă. In adevăr, dela primele alegeri 

efectuate sub regimul legii electorale din 1926 am avut nume- 
rcase retrageri din. partide, cu constituiri de partide nvui, fără 

„să se fi aplică: sancţiunea piewderii mandatului. Mai mult, în 
timpul parlamentului ales în 1932 grupul majoritar a suferit o 

defecţiune, prin crearea, partidului țărănist radical. Parlamentul 
n'a aplicat sancţiunea pierderii mandatului deputaţilor cari Sau. 

retras din gruparea, majoritară, între altele şi pentru consideraţia 
că dacă se scădeau voturile aceştei grupări, partidul majoritar 

pierdea coeficientul cerut de lege pentru a mai fi majoritar şi 

pierdea astfel prima, electorală, trebuind să se facă o nouă re- 
pârtizare.a manda elor. 

40 Legea, electorală din 1926 a, creiat în chip legal parti 

dele politice, care, deşi existau şi până atunci, n'aveau însă o 

consacrare oficială. Dar acolo unde dânsa vine în centrazicere 

cu Constituţia este atunci când nu mai dă nimănui posibilitate 

să candideze decât dacă este înregimentat într” un par.id pclitic. 

Aceste organisme nu sunt prevăzute de Constituţie, care le 
nesocoteşte existența; Constituţia nu cunoaște nici un organ care 

să se interpună între ce.ăţeni şi naţiune şi care singur să aibă 

dreptul să vorbească î în numele acestora şi nimic să nu se poată. 
face fără prezenţa lui. 

» Această dispoziţie favorizează înmulţirea, partidelor poli-. 

tice şi creiarea, fracţiunilor politice; orice membru al unui par- 
tid,: nemulţumit cu situaţia care o are, îşi creiază imediat un 

partid propriu, adună doi trei nemulţumiţi şi în faţa lor se pro- 
clamă şef şi astfel ia, naștere întreprinderea pentru conducerea. 

politică a ţării. Graţie acestei legi electorale, contrarii spiritului 
Constituţiei, asistăm în ultima vreme la, înmulţirea peste măsură 
a partidelor politice, la fărămițarea zădarnică a atâtor energii. 

Să fie oare o transformare a vieţii noastre publice, să rezulte 

oare vreun bine din acest fapt? Vom examina această chestiune 

la capitolul Partidelor politice. 
A 

Dealtfel, această. dispoziţie ma avut nici un fel de: apli- 
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B, Obiecţiunile de natură politică cari .se. aduc iegii elec- 
terale din "1926 sunt că dânsa a căutat să creeze o „majoritate 
artificială şi să acorde o primă partidului majoritar, In adevăr, 
din lucrările preparatorii ale legii electorale, 'rezultă că intenția 
legiuitorului a fost să asigure guvernului majorităţi stabile, cu 
care să poată guverna; opera de guvernare este grav atinsă 
prin schimbarea, continuă a guvernelor, îruct al insiabilităţii 
majorităţii parlamentare. 

Dar aceste argumente rămân fără nici un fel ae valoare, 
mai ales azi, când, în urma stătutului funcționarilor publici, 
Schimbarea guvernului se face cu totul nesimțită pentru admi- 
nistraţie. Prima electorală constitue 0 falsificare a votului uni- 
versal şi atinge grav sentimentul de . dreptate. Ea nu: răspunde 

„nici unei critici aduse votului universal; ea nu este un sistem de 
corectare a votului universal. Prima electorală este o simplă 
avmă în mâna guvernului pentru a- și creia majorităţi. Căci la 
noi, parlamentul ving odată cu guvernul şi pleacă cu acesta. 
Viața noastră constituțională nu cunoaș:e. încă. regimul -guver- 
nului parlamentar. Guvernul se constitue şi acesta âlege parla. 
mentul, care-i rămâne recunoscător guvernului pentru silința ce 

„şi-a dat de a-l fi ales. Singura soluţie de înlăturare a acestei si. 
tuații ar fi modificarea nu numai a legii electorale, ci.a între- 
gului nostru sistem politic, Dar despre aceasta ne vom ocupa 
mai jos 35). 

p 38) Necesitatea de a se acorda o primă majorităţii a fost simțită şi de 
legea electorală franceză din 12 Iulie 1919, care, întroducând scrutinul de listă 
pe departament a combinat sistemul majoritar şi sistemul proporțional, dând o 
primă majorităţii. Această primă este de două feluri: a) în primul rând toţi can. 
didaţii cari obţin majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din voturile 
exprimate sunt declaraţi aleşt, în limita Jocurilor disponibile, fără ca reprezenta: - 
rea proporţională să mai intre în funcţie. In acest caz întreaga reprezentantă 
a unui judeţ este aleasă pe calea sistemului majoritar; aceasta este cea mai im- 
portantă primă dată majorității, 

Reprezentarea proporţională intră în funcţie numai atunci când nici una 
din liste n'a obţinut „majoritatea absolută a voturilor exprimate, 

b) A doua primă acordată majorităţii are loc atunci când se procedează 
la repartizarea resturilor electorale între liste, după ce s'au atribuit primele 
mandate prin sistemul proporţionalei. In adevăr, legea declară (art, 10 $ 6) că 
mandatele” ce urmează să se repartizeze, după aplicarea coeficientului, vor Îi atri 
buite listei care a obținut cea mai mare medie, Atribuirea mandatelor cuvenite
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“ C. 'Criticele de natură technică care se aduc legii electorale 
din 1926 sunt că prin modul cum a organizat repartiţia manda 
telor, atribuite minorităţii, se poate întâmpla ca, partidul majo- 

„ritar, care a obţinut voturi mai numeroase într'o circumscripție 
electorală decât toate partidele minoritare, să nu obțină totuşi 
nici un mandat. Acesta este cazul care s'a petrecut la alegerile |. 
din 1932 în circumscripţia electorală Storojineţ 2): | 

501. — Proeetele din 1932 pentru modificarea legii electorale 
— Acesie neajunsuri ale legii electorale au dus la .necesitatea 
modificării ei, în special la necesitatea, desființării primei elec- 
torale. S'a întocmit atunci un proect pentru modificarea legii 
alectorale. - i | 

Iniţiativa acestei întocmiri aparţine d. deputat Ed. Mirto 
și este împărtășită de un număr însemnat de deputaţi din toate 
partidele politice. Proectul a, fost depus la Camera, în şedinţa 
dela 26 Martie 1932, admiţându-se urgenţa, asupra lui 40). 

Proectul acesta, aşa cum arată expunerea de motive, ur- 
mărea două tendințe în organizarea reprezentanţei naţionale: 

resturilor electorale se face deci după sistemul majoritar, acordându-se toate 
mandatele nedistribuite listei cu media cea mai mare. | 

Legea electorală franceză acordă şi dânsa o primă majorităţiii; ea se po-. 
triveşte desigur cu spiritul şi felul de viaţă al poporului francez, Duguit susţine, 
că această primă majoritară „este principiul esenţial al oricărei republici demo- 
„cratice şi condiţia necesară pentru ca o majoritate omogenă de guvernământ să 
poată să se. constitue”, Noi credem că majoritatea de. guvernământ. urmează să 

" se creeze, într'o republică democratică, prin colaborarea principalelor grupări şi 
„Mai puţin prin creaţia artificiaă a legiuitorului, În orice caz, 'îrt' Franța nu există 
un text constituţional ca la noi, care să impiedice acordarea de primă majori-' 
tară. Art. | $ 2 al legii constituţionale franceze din 25 Februarie 1875 declară: 
„Camera deputaţilor este numită prin vot-universal în condiţiile determinate de 
legea electorală”. Deci legea constituţională impune o singură condiţie - legiuito- : 
rului ordinar, votul universal, încolo fiind liber să organizeze cum va crede 
recrutarea deputaţilor, Pe când la noi, textul Constituţiei diferă şi impune O serie: 
de obligaţiuni precise legiuitorului ordinar, Şi apoi şi in Franţa, nemulţumirile 

_Provocate de legea din 1919 sunt numeroase; propunerile de modificare a acestej 
legi o dovedesc. De altfel prin legea din 1927 s'a desființat acest sistem, reve- 
bindu-se la votul uninominal. 

39) Vezi supra, p, 67, nota 39. - 
40) Vezi Adunarea Deputaţilor, Sesiunea ordinară (prelungită) 1931-1932, 

No, 125 A. 
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1* Adunarea reprezentativă să fie imaginea cât mai fidelă 
a corpului electoral; | a 

= 20-Sistemele de determinare a voinței corpului. electoral 
să fie astfel alese încât să facă cât mai mică cu putință defor- 
marea acestei. voințe, | 

». Plecând dela aceste principii, proectul din 1932 propune. 
să se adopte sistemul reprezentării proporţionale în distribuirea 
mandatelor. Astfel, art. 89 din proect pune principiui că man.- 
datele se repartizează „proporţional cu numărul de voturi obţi- 
nut de fiecare listă, față de numărul total al voturilor valabil 
exprimate”, | . j 

In 'vederea, realizării acestui principiu, art..89 din proect 
dă în căderea comisiei centrale electorale — al cărui număr a 
fost mărit cu magistrați dela Inalta, Curte şi cu reprezentanți ai | 
partidelor politice cari au avut cel puţin 10 deputaţi în ultimul 
parlament — să efectueze următoarele două lucrări principale: 

1* Repartiția mandatelor atribuite fiecărei liste pe cir- 
cumscripțiuni electorale judeţene; i 

22 Repartitia, mandatelcr rămase neatribuite grupărilor po- 
litice pe ţară, 

Pentru efectuarea primei operaţiuni comisia centrală va 
împărţi numărul voturilor valabil exprimate la, numărul de man. 
date la care are drept judeţul. Rezultatul acestei operațiuni va 
reprezenta numărul de voturi necesar pentru a, obține un mandat. 
Va proceda apoi la aflectuarea operaţiei a doua, care constă din 
împărţirea numărului de voturi obţinut de fiecare listă cu nu- 
mărul de voturi necesar pentru a obține un mandat. Rezultatul 
va, reprezenta numărul de mandate obţinut, de acea listă. Man. 
datele șe atribuie candidaţilor în ordinea înscrierii în listă, 

Pentru atribuirea, resturilor de: mandate ce n'au putut fi 
repartizate în urma acestei prime cperațiuni, comisia centrală 
electorală procede Ja, totalizarea pe ţară a resturilor rămase fie- 
cărei grupări politice, după ce s'au atribuit mandatele prin ope- 
raţia de mai sus. (Art. 90 proect). Se consideră, ca resturi şi 
„numărul de voturi obţinut de listele ce nu au întruniţ numărul 
de voturi necesar pentru a, obține un mandat, cu condiţiunea ca 
aces:e liste să fi obținut în vreun judeţ un mandat sau să fi ob 
ținut 20% din totalul voturilor valabil exprimate pe țară. 

- Locurile de deputaţi care urmează să fie astfel comyplectate
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se vor atribui grupărilor politice, pe baza unor liste de prezentare 

ce vor întocmi aceste grupări. 

Comisia, centrală electorală, va repartiza între grupările po- 

litice mandatele rămase neatribuite în felul următor: 

| a) va împărţi totalul resturilor obţinute cu numărul de 

mandate rămase neatribuite, obținând astfel numărul de voturi 

necesar pentru a, dobândi un mandat; | - 

b) va împărţi apoi numărul de voturi reprezentând resturile . 

fiecărei grupări politice cu coeficientul de voturi necesar pentru 

obţinerea unui mandat, iar rezultatul va da numărul de mandate 
ce se cuvine grupărei politice. Mandatele se vor atribui candida- 

ţilor în Ordinea, înscrierii în listele de prezentare. - 

Dacă nici pe această cale nu s'au putut distribui toate man- 

datele, operaţia se va repeta cu resturile rămase, ultimele man- 
date atribuindu-se la fel candidaţilor, în ordinea înscrisă în 

listele de prezentare. . 

Acestea sunt principalele dispoziţii ale procetului Mirto 

privitor la aplicarea reprezentării proporţionale în alegerea de- 

putaţilor. Când este vorba de senat, proectul, în art. 99, exclude 

principiul reprezentării minorității. Cere însă pentru alegerea 
senatorilor majoritatea. absolută din numărul total al voturilor 

iegal exprimate, spre deosibire de actuala lege, care se mulţu- 

meşte numai cu majoritatea relativă. 

„Proectul prevede, în caz când nici una din liste n'a întrunit 

majoritatea, absolută, repetarea, alegerii în aceiaşi zi din săp- 

tămâna viitoare. La, alegerile în balotaj nu vor putea lua, parte 

decât cele două, liste care au întrunit cel mai mare număr de 

voturi la prima alegere. Alegerea în balotaj se tace cu majori- 

tate relativă, iar în caz de paritate, prin tragere la sorţi. . | 

Acestea, sunt principalele dispoziţii ale proectului Mirto, în 

ce priveşte introducerea, reprezentării proportionale pentru re- 
“ partiţia mandatelor. In afară de aceste principale dispoziţii, 

proectul mai conţine câteva modificării ce voia să aducă legii 
electorale cu privire la garantarea, secretului votului și la înlătu- 
rarea fraudei electorale. 

Preocuparea principală deci a prcectului Mirto este de a 
desființa prima electorală, de a, asigura. repartiția mandatelor 

prin sistemul proporţionalei şi de a extinde acest sistem al pro- 

porţionalei şi la repartiţia resturilor electorale. Cu chipul acesta,
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' proectul avea să răspundă, preocupării legiuitorului, ca aduna- 
rea reprezentativă să fie imaginea, fidelă a corpului electoral pe 

care-l reprezintă. 

Proectul Pamfil Şeicaru. Cu ocazia punerii în discuţie a 

proectului Mirto, s'a prezentat, în şedinţa dela 12 Aprilie 1932,. 
un contraproect, datorit d. deputat Pamfil Șeicaru 1). 

Acest proect, care propune deasemeni modificarea, câtorva 

„articole din legea electorală în vigoare, se deosibeşte de proectul 

Mirto şi de legea în vigoare. El introducea următoarele principii: 
1* Proectul menținea prima acordată grupării politice ma- 

joritare (aceia care obținuse cel puţin 40% din totalul voturilor 

valabil exprimate pe ţară) dar reducea cota acordată grupării 

majoritare, Pe când legea actuală acordă grupărei majoritare 

50% din numărul total al mandatelor pe ţară, după ce s'zu scăzut 
mandatele acordate în circumscripțiile unde s'a obtinut majori- 

tatea absolută a voturilor, proectul Șeicaru prevede ca parti- 
dului majoritar să-i se acorde 172 mandate, câte unul de fiecare 
judeţ, plus unul pentru municipiul Bucureşti. | 

20 Restul mandatelor urmează să fie atribuite după siste- 
mul proporţionalei, participând toate grupările la această, re- 
partiție. 

3 Mandatele cari n'ar putea, di repartizate pe această cale, 

urmează să fie atribuite grupărilor politice pe baza totalizării 

pe întreaga ţară a resturilor electorale. Repartiția acestor man- 

date se va, face după aceleaşi principii ca, şi în proectul Mirto, 
„ Aceste.proecte au fost trimise la comisia, de administraţie 

- generală, care a, început discuția asupra, lor, desemnând chiar o 

subcomisiune pentru a le studia mai aprofundat. Dur ele au 

rămas în acest stadiu al studiului, neputând lua forma de legi. 
502. — Reprezentarea proporțională în alegerile administra- 

tive, A. Sistemul legii din 1925. — Introducerea votului universal 
pentru alegerile parlamentare a avut drept consecinţă introdu- 

ceera votului universal şi 'n alegerile administrative. Prima, lege 

de unificare administrativă din 14 Iunie 1925 declara în art. 156 
„„„Că „sunt alegători Ja.comune și judeţ toți cetăţenii români, cari, 

pe lângă ceellalte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 

41) Vezi Adunarea Deputaţilor — Sesiunea ordinară prelungită (1931— 

1932) No, 214 A
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alegătorii pentru Adunarea Deputaţilor, au vârsta, de 21 de ani ; 

şi domiciliul real de cel puţin un an în comuna sau județul, unde 

urmează să-și exercite dreptul”. Deci, legea administrativă in. 
troduce şi 'n alegerile administrative principiul votului univer- 

sal, în aceleași condiţii în cars acest vot era acordat pentru Adu: 

“area Deputaţilor, aplicând astfel art. 108 din Constituţie. 
Repariiţia mandatelor se făcea după un sistem majoritar, 

cu o slabă reprezentare a minorităţii. — 

Asttel, potrivit art. 190, pentruca o listă să aibă majori- - 

tatea mandatelor trebuie să întrunească jumătate plus unu din 

numărul votanţilor. O cincime din numărul mandatelor se atri- 

buia, minorităţii, adică acelor liste ale minorităţii cari au obţi- 

nut cel puţin o cincime din numărul voturilor exprimate. 
In caz când două liste au obținut câte o cincime, mandatele 

minorităţii se atribuie acestor liste în mod egal. Dacă nici una 

din listele minorităţii n'au cbţinut acest număr de voturi, atunci 
toate mandatele se atribuie listei care a obţinut majoritatea ab- 
solută de voturi. 

Art. 191 prevedea că dacă niciuna, din liste n'a obținut ma- 

joritatea absolută, alegerea se repetă în săptămâna, viitoare, 
majoritatea, mandatelor 'atribuiridu-se în acest caz listei care a 

obținut cel mai mare număr de voturi, iar minoritatea manda- 

„telor acelei liste care a obţinut un număr de voturi imediat infe- 
rior celei dintâi. In caz de paritate, mandatele se repartizează Î în 

chip egal pentru toate listele. “ 

Din dispoziţiile acestor texte se poate vedea “că nu ne gă- 
seam în faţa unei reprezentări proporţionale, ci a unui sistem 

majoritar, în care se dădhba ș şi minorităţii î în mod arbitrar o re- 
prezentanţă. 

B. Ristemul legii administrative din 1989. — Legea din 

1929, introduce in materie de alegeri administrative principiul. 

reprezentării proporţionale şi al scrutinului limitat. In adevăr, 

„art. 365 declară: „consiliile judeţene şi comunale, 'afară de co- 

munele rurale formate din mai multe sate, se aleg prin vot 

universal, egal, direct, secret, obligator, cu scrutin de listă, pe. 

baza reprezentării proporţionale”. In materie generală de ale- 
geri administrative principiul de bază adoptat de e legiuitor e estă 

acela al reprezentării proporţionale; - . - - 

Al doilea principiu introdus de legiuitor este acela al seru- 
tinului limitat pentru alegerea consiliilor comunale rurale for-
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mate din mai multe sate. Art. 365 al. 2 din lege declară: „Con- 

giliile comunelor rurale formate din mai multe sate se aleg dea- 

semeni prin “votul universal, egal, direct, secret, obligator, cu 

reprezentarea minorităţii pe temeiul scrutinului limitativ”. 

Acest principiu, astfel formulat, a fost pus în practică de 

art. 401 care declară că în cazul când au fost mai multe liste de 

candidaţi, se proclamă aleși primii 2 candidaţi ai listei care au 

întrunit cel puţin 20% din voturi. Dacă nici una din listele mi- 

noritare wau întrunit 20 la. sută din -veturi, se proclamă e ales al 

treilea, candidat după lista majoritară. 

"Legea, prevede şi ipoteza, când nici o listă n'a întrunit ma- 

jorittatea, absolută, dar două din ele au: dobândit 20 la sută din . 

voturi. In acest caz se proclamă aleşi primii doui candidați depe 

lista care a întrunit mai multe voturi şi primul candidat depe 

cealaltă listă. 

In cazul când 3 sau mai multe liste înrunese minimum de 

20 1a sută, se proclamă aleşi priimij candidaţi dela cele trei liste 

care au întrunit cel mai mare număr de voturi, iar dacă nici una 

din liste n'a întrunit 20 la sută, alegerea se repetă. 
Principiul reprezentării proporţionale cu scrutin limitat 

n'a avut prea mare aplicaţie la noi căci legea Argetoianu din 

1931 a- desființat comunele formate din mai multe sate, revenir- 
du-se astfel la vechea împărţire administrativă prevăzută de 
legea, din 1925, 

In schimb, la alegerile pentru celelalte consilii, reprezen- 

tarea proporţională a funcţionat în condiţiile prevăzute de art. 
401. Legea pune principiul, care constitue adevăratul funda- 

ment al proporţionalităţii, că repartiţia mandatelcr se face pro- 

porţional cu masa electorală a fiecărei liste faţă de numărul total 

al voturilor exprimate. - 

Lista minoritară trebuie să întrumească 20% din voturi 

spre a putea participa la distribuirea mandatelor. 

Pentru a se putea, face repartiţia mandatelor se stabileşte 

proporţia, între liste în procente; fiecare listă va, dobîndi un nu- 

măr de locuri corespunzător procentului electoral stabilit. Ne 

găsim deci în faţa unui sistem- normal de reprezentare pPropor- 

țională. | 
Ceiace este interesant în această lege este modul de atri- 

buire a mandatelor cari n'au putut fi repartizate prin calculele 

făcute mai sus. Pentru atribuirea mandatelor la resturile elec-
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„ torale ale fiecărei liste, legea întrebuințează, sistemul celor mai 
- mari resturi. In adevăr, ea declară că, „Testul de locuri neatri- 

buite se va repartiza listelor după importanta massei electorale, 
în ordinea numărului de voturi obținute”, 

Sistemul reprezentărei proporţionale întrebuințat de legea 
din 1929 face în fapt, din cauza coeficientului ridicat pe care-l 
pretinde pentruca o listă să participe la repartiţia, mandatelor, 
ca să nu se găsească reprezentate pe această cale decât lista, 
majoritară şi o singură listă minoritară, Alegerile cari au avut 
loc în 1929 au învederat cu prisosință acest lueru. Mai mult, din 
cauza, sistemului proporţional întrebuințat, am ajuns în fapt să 
„avem chiar cu o listă uşor majoritară, paritate de mandate, ceea 
ce a făcut ca organul ales să nu poată lucra 12), 

_ Proectul Mihalache -din 1931, cu toate criticele cari s'au 
adus sistemului legii din 1929, menţine neschimbat modul de re- 
partizare al mandatelor. Proectul suprimă numai reprezentarea 
proporţională cu scrutin limitat, deoarece el desființa comuna 
rurală formată, din mai multe sate, lucru ce a fost dealtfel în_ 
făptuit de legea Argetoianu din Iulie 1931. 

Proeciul Argetoianu din 1931. Acest proect, prin art, 163, 
păstrează în întregime sistemul reprezentării proporţionale din 
legea din 1929, adoptână și dânsul, pentru atribuirea mandatelor 
la, resturile electorale, sistemul celor mai mari resturi. EI a pă 
strat şi cota de 20% pentru a putea participa, la repartiție. Cu | 
chipul acesta voia să înlăture la alegerile locale, fărămiţarea - 
prea mare a, partidelor politice, lucru care ar fi dăunător pentru 
gospodăria locală. - = i 

„$ 3. — Vot direct şi secret. 

SUMAR : 503. Vot direct; 504. Votul secret, 

503. — Vot direct. — Prin expresiunea, vot direct tre. 
buie să înțelegem acea situaţie când cetățenii aleg direct, fără 

42) Acesta a fost cazul alegerii dela sectoarele Galben şi Negru din Bu- cureşti în' 1929. ”
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intermediar, deputaţii sau senatorii. Votul direct se deosibeşte 
de votul indirect, sau votul de două grade, în care alegătorii, la 

primul serutin, aleg o serie de delegaţi, cari la rândul lor, aleg. 

deputaţii şi senatorii. Constituţia noastră, în art. 64, proclamă 
priucipiul votului direct, Acest principiu este adopta: şi pentru 

alegerile administrative. | 
Legiuitorul constituant, dacă a luat această măsură, care 

fusese înscrisă încă cu ocazia. modificării Constituţiei din 1917, 

a făcut-o tocmai pen'ru a înlătura sistemul votului indirect, 

practicat pe o scară largă la noi înainte de războiu. Cum am ară- 

tat mai sus, legile electorale în vigoare la noi, prevedeau pentru 

colegiul al treilea votul de gradul al doilea sau indirect. In ade- 
văr, 50 de alegători dela, colegiul al treilea, sau colegiul rural, 

- alegeau un delegat şi aceștia, la rândul „or, alegeau deputatul 
colegiului. 

„ Yotului indirect i s'au atribuit o serie de calităţi, printre 

cari faptul că este mai luminat, că pe baza lui selecția se face 

mai bine şi că este mai conservator. Dar experienţa, pe care ne-o 
furnizează țările în care dânsul este practicat, nu ne dovedeș:e 
aceste calităţi. 

Astfel, în America, votul indirect este practicat !a alegerea * 

președintelui republicii. Ori scarta alegerii se cunoaşte din mo- 

mentul desemnării alegătorilor primari. Deci selecţia, conserva- 

torismul şi toate celelalte avantagii, nu se observă la alegătorii 
secundari. 

La noi, „unde votul indirect a fost practicat pe o scară atât 

de întinsă, nu se poate spune că el şi-a, manifestat vre-o supe- 

rioritate şi nu întâlnim nici un spirit mai luminat şi mai conser- 
va.or la alegătorii secundari decât la cei primari. - 

Dar votul universal, prin chiar natura sa, exclude posibili. 

tatea votului indirect; această excludere a operat chiar în mo- 
mentul când votul un:versal a prcelamat, ca o consecinţă fireas- 
că a sa, egalitatea votului. In afară e acest fapt, votul indi- 

rect este degradant, el stabileşte decsibiri intre alegători cari 

nu sunt tazate pe nici un criteriu ştiinţific sau în orice caz pe 

criterii îndoelnice. Constituţia noastră a urmat evoluţia firească 

când l-a înlăturat. 

De altfel, aproape toate Constituţile moderne. consacră 

principiul” votului direc:. Astfel Constituţia germană din 11 

Aug. 1919 (ar. 22) ; constituţia austriacă din 1 Oct. 1920 (art.
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26); constituţia poloneză din 17 Martie 1921 (art. 36); consta- 
tuţia jugo-slavă din 3 Septembrie 1931 (art. 54); constituţia 
spaniolă din 9 Decembrie 1931 (art. 52), proclamă principiul vo- 
tului direct. . 

504, — Votul secret. — O altă caracteristică a, dreptului de 
vot, proclamată, de art. 64 din Constituţie, este că el trebuie să 
se exercite în chip secret, adică, nimeni. să nu ştie modul cum şi-a 
"manifestat alegătorul voinţa. Principiul secretului votului este 
unul din elementele cele mai importante cari-au fost câștigate 
de revoluţia franceză și este unul fin mijloacele cele mai se- . 
rioase de exprimare. a atitudinii politice ş şi de contenira a pute- 
rilor guvernului. El a fost socotit atât de important, încât a îost - 
înscris în Constituţie +). 
„Dar secretul votului, chiar fără să fie înscris în Constitu. 

ție, a fost respectat în.lege, deoarece el a fost considerat ca un 
element indispensabil al dreptului de vot. Acest principiu do- 
bîndise în practica, legislativă valoarea unui principiu constitu- 
țional, se învesmântase de un fel de legitimitate constituțională, 
de care nimeni nu înţelegea să se atingă: 

Constituţia, specificând în art. 64 care sunt caracteristicele 
"dreptului de vot, a înţeles să treacă, printre ele şi secretul votu- - 
lui. Legea electorală a venit să consacre în texte formale garan- 
tarea acestui principiu. Astfel art. 75 și 76 din legea electorală 
hotărăsc că alegătorii votează, în gherete închise, că după ce au 

„votat, îndoese buletinul în patru, de aşa fel ca sigiliul de con- 
trol să rămână în afară. Totuși, art. 76 are o dispoziție, care, 
în practică poate da naștere la abuz. E1 declară; „Preşedintele 
va. primi buletinul astfel îndoit şi după ce se va convinge de exi- 
stența buletinului de control, îl va introduce în urnă, având 
grijă să nu se deschidă. Când buletinul se va, deschide din eroa- 
rea preşedintelui, se va da alegătorului un now buletin”. Aceste 
măsuri nu sunt de natură să garanteze secretul votului. Insfâr- 
şit, tot ca o consecință, a secretului votului, avem art. 80 din 

43) Secretarul votului constitue un principiu de ordine publică, dela care 
părţile nu pot deroga. „Secretul votului este stabilit în interesul general şi un 
alegător nu poate senunţa la el. Din această cauză nu se poate admite ca un 
alegător să voteze pe faţă renunțând astfel la votul secret, In cazul acesta expri- 
marea votului este nulă, nu are valoare, preşedintele nu mai are dreptul să pună 

| acest vot în urna voturilor exprimate“, Paul Negulescu --— op. cit., p. 358.
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| legea electorală care declară că „nimeni nu are dreptul de a des- 

coperi sau căuta să descopere secretul votului, nici chiar. întz'o 
instrucţiune sau contestațiune judiciară, ori într'o anchetă par- 

lamentară sau de altă natură”, 

Ş 4. — Scrutin uninominal şi scrutin de listă 

“SUMAR: 505. Scrutin uninominal; — 506. Scruin de listă ; 57 — 
Avantagiile şi desavantagiile acestor sisteme! 

505. — Scrutin uninominal. — Prin scrutin uninominal 
(scrutin înseamnă vo: emis) se înţelege dreptul pe care-l are un 
alegător de a vota o singură persoană, înscrisă pe un buletin de 
vot și care înțelege să candideze pentru locul vacant de deputat 
sau senator din circumscripție. 

Serutinul uninominal s'a practicat mult; în Franţa, el a 
alternat cu scrutinul de lis.ă. Legea electorală franceză din 1919 
care a introdus scrutinul de listă, a reuşit să se menţină, în vi- 
goare până 'n 1927, când s'a revenit din nou la „scrutinul uni- 
nominal. : 

Sistemul “scrutinului unincminal împarte ţara, din” punct 
de vedere electoral, în circumscripţiuni mici, cari nu pot alege 
decât un singur deputat. Cu sistemul scrutinului uninominal, fie- 
„care alegător nu poate vota decât un singur candidat. Serutinul 

“ uninominal exclude ideea reprezentării minorităţii. Ed este Scru- 
tinul de bază al sistemelor majoritare. 

506. — Scrutin de listă. — Prin scrutin de listă se înţe- 
lege dreptul pe care-l are un alegător, de a vota o serie de can- 
didaţi, după numărul locurilor de deputați fixate pentru circum- 
scripţia electorală, înscrişi pe o listă. Scrutinul de listă pretinde 
împărtirea, țării în circumscripţii electorale mai întinse, având 
să aleagă, fiecare din aceste circumscripții, un număr mai mare 
de candidați. Scrutinul de listă es:e elementul esenţial al unui 
sistem. de reprezentare proporțională. Dar el poate funcționa şi 
întrun sistem majoritar. 

Serutinul de listă poate fi întrebuințat. cu panaşaj sau-fără. 
panasaj. In sistemul panasajului, alegătorul are dreptul să-şi 
alcăpuiască buletinul de vot aşa cum crede de cuviinţă, destul 

7
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numai ca să înscrie atâtea nume câţi candidaţi sunt, El poate 
vota o listă în întregime; el poate sterge anumite nume din.r'o 
listă, fără a le complecta cu altele; el poate alcătui o listă nouă, 
cu nume împrumutate dela, diferite liste, In aces: caz scrutinul 
de listă nu se deosibeşte de scrutinul uninominal decât prin întin- 
derea circumseripției electorale şi deci prin dreptul pentru ale- 
gător de a vota, mai mulţi candidaţi. Sa i 

„ Serutinul de listă cu panaşaj a fost întrebuințat în Franţa, 
sub. regimul legii eelctorale din 1919; el a fost întrebuințat şi 
la noi, sub regimul legii electorale din 1918. | 

Serutinul de listă fără. panaşaj sau pur şi simplu, înseamnă 
acel scrutin în care alegătorul este obligat să voteze o listă în- 
treagă de candidaţi, neputând aduce nici o modificare acelei liste, 
„Acest sistem a fost adoptat de legea noastră electorală din 27 
Martie 1926. In adevăr, art. 75 declară că fiecare alegător tre- 
buie să voteze cu stampila o listă. S:ampila conţine cuvântul - 
„votat”, 

- In sistemul nostru electoral Constituţia a fixat principiul 
scrutinului de listă (art. 64). Singura chestiune pe care Con- 
stituantul a lăsat-o în seama legiuitorului ordinar esta aceia de 
a admite scrutin de listă cu sau fără PANASA;. 

507, — Avantagiile şi desvantagiile acestor sisteme. — Scru. 
tinul uninominal ar avea avaniagiul — după partizanii săi — 
că s'ar da mai în cunoştinţă de cauză, ar fi mai luminat, Cetă 

-ţenii dintr'o circumscripție mai mică ar cunoaşte mai bine pe 
candidați; aceştia la rândul lor ar fi mai bine cunoscuţi; propa- 
ganda electorală şi cheltuelile ce dânsa necesită ar fi foarte re- 
duse; s'ar da posibilitate personalităţilor neînregimentate în par. 
tide politice să poată fi alese, Scrutinul uninominal aduce în faţa 
alegătorilor, pe lângă ideile sale, cauțiunea unui om 4). 

44) Emile Olivier, susținătorul scrutinului uninominal se exprimă astfel - 
despre dânsul: „Principiul superior al unui regim parlamentar sau reprezentativ 
este interdicţia mandatului, imperativ... Programul unui candidat nu este decât 

'o părere provizorie, pe care, devenit deputat, poate şi trebuie chiar s'o pără: 
sească dacă un examen contradictoriu îi demonstrează greşeala, Fără asta, la ce 
bun comisiunile, repoartele, discursurile... De aceea, în alegerea unui deputat, 
alegătorul trebuie să ţină 'socoteală înainte de toate nu de ceiace dânsul gân: 
deşte, căci va putea şi va trebui uneori să-şi schimbe gândul, dar de ceiace 
dânsul preţueşte ca om... Cu alte cuvinte alegătorul trebuie să se întrebe întru-
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Scrutinnl uninominal este însă criticat şi se preferă în locul 

lui scrutinul de listă, pentru considerația că acesta înlătură po- 

sibilitatea de corupţie electorală și de presiune guvernamentală. 
Scrutinul de listă corectează eroarea scrutinului uninominal de 
a reprezenta prea mult interesele locale şi de a nesocoti inte- 
resele generale. Scrutinul de listă favorizează, într'un sistem de 

reprezentare: proporţională, reprezentarea minorităţilor, dând 
astfel posibilitate de o reprezentare cât mai exactă a tuturor cu- 
rentelor sociale. 

„ Dar-şi împotriva scrutinului de listă șe ridică 'obiecţiuni 

foarte serioase. 1 se tăgădueşte meritul de a fi înlăturat corupția 
electorală şi presiunea guvernamentală; ba, dimpotrivă, se sus- 
ține că le-a agravat chiar. Dacă scrutinului uninominal i se re- 
proşează că poate corupe uşor massa mică de alegători, această 

critică se poate întoarce tot aşa de bine şi împotriva scrutinului 

de listă, care n'are decât să-şi mărească» mijloacele de corupție, 

ceiace poate face cu înlesnire, doarece numărul candidaţilor este 

mai mare. - - 

Insfârşit cea mai serioasă critică care se aduce seriătinului 

de listă este că, dânsul favorizează creaţiunea grupărilor poli- 
tice, a partidelor politice, care pun stăpânire pe întreaga viață 
politică. Cu chipul acesta alegătorul este obligat să voteze per- 

soanele care-i sunt impuse de conducerea partidului; el n'are 
putinţa să aleagă. Alături de personalități eminente el este 
obligat să voteze şi persoane cari mau nici un drept la, încre- 
derea, sa. Cu sistemul scrutinului de listă nimeni nu pcate can 
dida, dacă nu face parte dintr'un- partid politie, 

Legea electorală, prin toate dispoziţiile sale, se silește « să 
dea o consacrare legală partidelor politice. Se cuvine ca acum, 
după, ce-ar-sexaminat caracterișticele dreptului de vo:, să cer 

cetăm mai deaproape rostul partidelor politice. 

cât acel căruia îi va da o semnătură în alb, o va împlini bine. Astfel scrutinul | 
uninominal, unde domină consideraţiile personale, se potriveşte mult mai bine 

"alegeriii unui deputat de cât scrutinul de listă, unde aceste consideraţii perso- 
„nale, fără a dispare în întregime, sunt mai subordonate”.
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„ . CAPITOLUL III. 

„Procedura electorală . 

$1. — Pormalităţile premergătoare alegerii. 

SUMAR : 508. Procedura electorală; — 509, Determinarea circumscrip- 
ției electorale; — 510. Lista electorală; — 511, Intocmirea listei electorale; — 
512. Dreptul alegătorilor înscrişi în liste; — 543, Cărţile de alegător; — 514. 
Biurourile electorale judeţene, 

“508, — Procedura electorală. — Procedura electorală urmă- 
reşte să asigure sinceritatea, consultării corpului electoral, uşu- 
rinţa exercitării dreptului de vot şi însfârşit, posibilitatea, ca ale- 
gătorul să-şi exercite dreptul său în cea mai deplină cunoştinţă 
de cauză. In procedura electorală distingem trei faze: a) pro- 
cedura - premergătoare alegerii; b) procedura alegerii propriu 
zise şi c) contenciosul electoral, adică totalitatea con! estaţiuni- 
lor ce s'ar ivi cu privire la alegere. , 

Formalităţile premergătoare. constau din: a) determina- 
rea circumseripțiilor electorale şi b) a!cătuirea listelor electo- 
rale. “ 

509. — Determinarea circumscripției electorale. — Pentruca 
alegătorul să ştie din vreme unde are să-şi exercite dreptul de 
vot, pentruca el să nu fie surprins în preajma alegerii de o 
schimbare de circumscripție electorală, care să-l pună în impo- 
sibilitate de a-și exercita dreptul de vot, procedura electorală 
are grijă să fixeze dinainte cu preciziune circumscripțiile elec- 

- torale. ! i 
„Determinarea circumscripţiei electorale este statornicită la 

noi prin Constituţie şi prin legea, electorală. a 
Art. 65 al. 2 din Constituţie declară că „circumscripţia 

electorală nu poate fi mai mare decât un judeţ”. Rațiunea aces- 
tei măsuri trebuie văzută în faptul că legiuitorul constituant siă 
temut să nu se formeze circumscripţii electorale mari, care să
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“aibă acelaş număr de deputaţi ca şi circumscripțiile mici !). Te- 
merea aceasta a fost în totul neîntemeiată, deoarece al. imediat 

următor al Art. 65 din Constituţie arată că numărul deputaţilor 
de ales în fiecare circumscripție se fixează în proporție CU POPU- 
lația. 

Dar măsura, luată, de constituant în art. 65 al. 2 fixând cir- 

cumscripţia electorală, la cel mult întinderea unui judeţ, nu este 

ce natură-să înlăture. teama, constituantului şi pentru faptul că 
nu S'au fixat în Constituţie, limitele judeţelor. S'ar putea modi- 
fica limita judeţelor, reducând numărul lor și sar ajunge la 
aceleași rezultate de care s'a temut Constituantul. 

Rațiunea fixărei circumscripţiei electorale la maximum în- 

tinderea, unui judeţ trebuie găsită mai curând în dorința Consti- 

tuantului de a nu se fixa o întindere prea' mare circumscripţiei 
„electorale, în care cunoaşterea candidaţilor să fie foarte ane- 
voioasă, şi votul să nu se poată exercita în deplină cunoștință, 
de cauză. 

Legea electorală pune'n aplicare dispoziţia constituțională. 

In art. 1 al. 2 această lege fixează întinderea circumseripției 
electorale la întinderea unui judeţ. La noi deci, împărțirea elec- 

torală a ţării se confundă cu îmțărțirea administrativă. 
Acelaș fenomen se petrece şi cu ocazia alegerilor adminis- 

trative. Legea pentru organizarea administraţiei locale s“abileşte, 
pentru alegerile judeţene, o circumscripție electorală judeţeană, 

1). Cu ocazia desbaterilor la .Senat,. Al. Constantinescu, ministrul dome- 
niilor declara: „A? doilea, articolul zice că alegerile se fac pe circumscripţii şi 
circumseri ipția să nu întreacă un judeţ. | - 

De ce? Ca să nu se ia 5 judeţe şi să se zică: acestea formează o circum- 
scripţie şi deşi are un milion de suflete, va trebui să aleagă acelaș număr de 
deputaţi ca şi o circumscripție cu 50.000 suflete. 

„Nu, aceasta nu se poate. - 

„In legea electorală se vor stabili circumscripțiile, dar de un lucru trebue 
să ţină seamă şi anume: o circumscripție să nu întreacă un “judeţ. 

„Pot să fie şi 10 circumscripţii în interiorul unui judeţ, întrucât fiecare 
circumscripție va reprezenta proporționalitatea numărului de populaţie pe care 
îl va prevede legea electorală, 

„Acest text au împiedică legea electorală ca să-l facă. Ea trebuie -ă 
respecte numai principiul, ca circumscripţia să nu fie mai mare decât un judeţ 
şi 'al doilea ca proporționalitatea României să fie egală pentru toate circum: 
scripţiile României Mari” (vezi A. Lascarov-Moldovanu — op, cit, p. 323— 
324), | ”
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iar pentru alegerile comunale, o circumscripție electorală, co- 
muna, deci circumscripţii cari coincid în totul cu diviziunile ad- ministrative. Acest sistem are avantagiul că înlătură confuzia, 
pe care ar. putea s'o facă, alegătorul între circumsenipţia ad- 
ministrativă şi cea electorală, . | 

| In afară de aceste circumscripții electorale generale, legea 
mai creiază, pentru alegerea, senatului, o serie de circumscripţii 
speciale, cari sunt superioare ca întindere circumscripţiei unui 
judeţ. In adevăr, art. 70 din. Constituţie prevede dispoziția că 
„membrii camerelor de comerţ şi industrie, de muncă şi de agri- 
cultură, întruniţi în colegii separate, aleg din sânul lor câte un 
senator. de fiecare categorie şi pentru fiecare circumscripție elec- 
torală. Aceste circumscripţii electorale speciale se fixează, de 
legea, electorală, numărul lor neputând fi mai mare de şase”, | 
Potrivit acestui text, legea electorală a venit, în art. 38 şi a 
fixat 4 circumscripţii pentru alegerea de senator la camerele 
profesionale, având ca reşedinţă orașele Iași, Bucureşti, Galaţi 
şi Cluj. Deasemenea, legea electorală formează câte o circum- 
scripție electorală specială pentru alegerea senatorilor univer- ' 
sitari (art..41). . Ma _ _ 

Odată circumseripţiile electorale fixate, legea permite cre- 
iarea, secţiilor de votare, pentru înleșnirea, operaţiilor de votare, 
Secţiile de votare, potrivit art. 36 lin legea electorală, trebuie 
să, corespundă cu circumscripțiile judecătoriilor. Legea, însă are 
grijă să adauge că în cazul când vreuna din judecătorii ar fi 
prea departe de unele comune, sau numărul alegătoriior dintr'o 
comună, sau dintr'o secţiune de votare ar fi prea mare pentruca 
exerciţiul dreptului de vot să fie asigurat tuturor în ziua fixată 
pentru alegere, se va putea procede de preşedintele biuroului 
electoral judeţian la o repartiție mai dreaptă a comunelor între 
secţiile de votare sau la crearea de noui secţii de votare. Criteriul 
de care va trebui să fie călăuzit. este ca la o secţie să nu fie 
mai mult de 3000 alegători, socotiți după registrul listelor elec- 
torale definitiv întocmite 2). e e 

Dar pentruca această, repartizare să nu se facă în preajma 
alegerii și să producă astfel nedumeriri în mintea alegătorilor, 

2) Pentru alegerile administrative legea din 1929 prevede că la o secţiune 
de votare nu pot fi mai mult de 2000 alegători. -
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de natură a-i priva de exerciţiul dreptului de vot, legea dis- 
pune, în art. 36, că repartizarea alegătorilor pe secţiuni se va 

tace în fiecare an la o lună după ce listele electorale au rămas - 

definitive, ŞI, pentruca, cu: toată această repartizare din vreme, 

alegătorii 'să nu uite secţiunile de votare de care depind, legea 
dispune, prin art. 43, ca cel puţin cu 15 zile libere înainte de 
ziua alegerii, preşedinţii biurourilor electorale centrale vor aduce 
la cunoștiinţa alegătorilor, prin publicaţiuni făcute pentru fie- 

care secţiune de votare în parte, comunele, satele şi sectoarele 
urbane ce intră în secţiunea, respectivă, precum şi judeţele cari 
intră. în circumscripţia electorală, aceasta numai în alegerile se- 
natorilor de către camerele profesionale, 

Legiuitorul adaugă apoi că „aceste publicațiuni se vor afişa 

cât mai întins în cuprinsul secțiunilor de votare. Ele vor rămâne 

permanent afișate la tribunal, prefectura, județului, judecătorii, 
la, toate primăriile dinlăuntru secţiunii de votare şi la toate Ca. 

merele profesionale, de agricultură, comerţ, industrie și muncă, 
pentru alegerile care le privesc”. 

Legea ia deci cele mai întinse măsuri pentru ca alegătorii 

să cunoască. din vreme locul unde au să voteze, urmărind astfel 
înlesnirea operaţiei electorale. Căci nu este suficient să se de- 

creteze obligativitatea, pentru a participa toţi alegătorii la vot, 

ci este necesar ca legiuitorul să caute să înlesnească cât mai mult 
operaţia electorală, să ia măsuri ca alegătorii să nu-și piardă 

prea multă "vreme cu. exerciţiul dreptului de voi, să nu fie dis- 

traşi dela, ocupațiunile lor obişnuite 3). 

510, — Lista electorală. — A doua formalitate pregătitoare 
efectuării alegerilor este alcătuirea listelor electorale. Necesi- 
tatea alcătuirii listelor electorale este determinată de faptul că 
deşi votul este universal, nu însă toți indivizii au drept la exer- 
ciţiul său. Pentru a se constata dacă participă la vot numai cei 

cari au dreptul, se alcătuese listele electorale, cari curind nu- 
mele tuturor alegătorilor cari au acest exercițiu. 

Un cetăţean deși întruneşte toate condiţiile cerute pentru 
a vata, nu-şi poate totuşi exercita dreptul dacă nu este înscris în 

3) In Elveţia, pentruca cetăţenii să fie cât mai puţin distraşi dela ocupa- 

țiile lor, s'a imaginat alcătuirea unei urne mobile, care să treacă pela casele 
alegătorilor, spre a aduna buletinele de vot, astfel ca aceştia să piardă c cât mai 

“puţin timp posibil.



90 ORGANIZAREA STATULUI 

lista electorală. Nu este suficient să ai dreptul de vot, ci este 
necesar ca acest drept să fie prealabil constatat, Această probă 

"a exerciţiului dreptului de vot nu se poate face decât prin în- 
scrirea în lista, electorală, : 

Inscrierea, în lista electorală nu creiază însă dreptul de vot, 
ea îl probează numai. Astfel sunt o serie de cetățeni cari, deşi 
“sunt înscrişi în listele electorale, n'au totuşi exerciţiul dreptului 
de vot; dreptul lor este suspendat pentru o anumită: perioadă de 
vreme; acesta, este cazul militarilor, al alienaţilor internaţi, dar 
nepuși încă sub interdicție. Deasemeni, sunt cetăţeni înscrişi în 
listele electorale cari, între timp, au pierdut dreptul ce vot, 

"căzând în vreunul din cazurile de incapacitate, nedemnitate sau 
'incompatibilitate,; prevăzute de legea electorală. Aceştia, deși în- - scriși în lista electorală, nau exerciţiul dreptului: de vot; dacă 
ci totuşi votează, comit un delic: 1). Dealtfel, legea, electorală 
prevede în art, 19 al. ult. obligația pentru judecători dt a co-.. 
munica, primăriilor mumele acelor cari între timp au pierdut exer. 
ciţiul dreptului de vot. | 

Pentruca cineva să poată să fie înscris în lista electorală 
el trebuie, în afară de condiţiile cerute pentru exerciţiul drep- 
tului de vot, să aibă o strânsă legă'ură cu Icealitatea în a cărei 
listă electorală doreşte să fie înscris, Alegătorul trebuie să fie 
înscris în lista electorală a comunei unde își are domiciliul şi 
aceasta pentru consideraţia că acolo dânsul este cunoscut, fapt 
care împiedică substituirea de persoane şi înlesnește constatarea 

4) Principiul acesta este aplicabil şi în alegerile administrative, unde avem 
un contencios electoral dat în căderea puterii judecătoreşti. In faţa acestui con- - 
tencios s'a cerut anularea unor alegeri administrative pentru faptul de a fi 
Participat la vot persoane care, deşi înscrise în listele electorale. pierduseră între 
timp exerciţiul dreptului de vot, Justiţia a respins această cerere atunci când a 
constatat că participarea acestor persoane la vot n'a fost de natură să schimbe 
rezultatul votului. Atunci însă când prin participarea unei persoane la vot, ca:e 
între timp pierduse exerciţiul dreptului de vot, rezultatul alegerii s'ar sch'mba. 
alegerea trebuie să fie- anulată. Iată jurisprudenţa în această privinţă : 

“Atunci când numărul alegătorilor cari nu au votat ar fi atât de redus 
în cât chiar cu participarea lor 'la Votare nu' star fi schimbat întru nimic rezul- 
tatul alegerii, anularea alegerii pentru neparticiparea la vot n'ar mai avea rațiune, chiar dacă în mod greşit operația votării s'ar fi închis înainte de ora fixată de lege“. (Cas. 1, 22 Oct. 1930, Filip Tendeleu în Pand, Săpt., 1931, p: 219). în acelaş sens este şi Jurisprudenţa Consiliului de Stat.
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identităţii alegătorului. In cazul, când este vorba de alegeri 10- 
cale, alegătorul trebuie să fie înscris în lista eelctorală a co- 

munej unde-şi are domiciliul, căci acolo este presupus că este în 
curent cu chestiile locale şi mărturiseşte interes pentru afacerile 
locale. 

Pentru a se constata această legătură a alegătorului cu 10- 
calitatea unde dânsul vrea să-și exercite dreptul la vot, el tre- 
buie să-şi aibă în acea, localitate domiciliul sau reședința sau do- 
miciliul obligatoriu. 

Legea electorală nu cere în chip expres aceste condiţii; ele 
rezultă însă din natura dreptului de vot, din pedeapsa prevăzută 
la art. 106 din legea electorală şi din diferitele legi cari se ocupă 

» de chestiunea domiciliului5). Astfel, legea pentru organizarea ad. 

ministraţiei locale din 1929 creiază, prin art. 10 apartenenţa 
comunală, adăugând în art. 15 că cetăţenii cari su diobîndit cali- 
tatea de membri ai comunei (apartenţa) sunt de drept trecuţi, 
atât în listele electorale pentru alegerea, autorităţilor comunale, 

cât și n listele electorale pentru alegerea! consiliilor județene și 

alegerile pentru Cameră şi Senat, dacă întrunesc condiţiile legale. 
Dar alegătorul poate cere înscrierea în listele electorale și 

acolo unie-şi are reşedinţa? — Până la legea administraţiei 
locale din 1929, lucrul era discutabil. Azi însă, când legea, admi- 

nistraţiei a creiat noțiunea, de mernbru al comunei, de această 

noţiune este legat dreptul de vot. In practică însă alegătonii se 

pot înscri și acolo unde au reședința, — legea administraţiei 
locale neavând încă o aplicare strictă, — destul numai ca să nu 

” voteze în două localităţi. 
Art. 106 din iegea electorală vorbeşte însă de domtciliu real. 

Ori, prin domiciliu real se poate înţelege fie demiciliul, fie re- 
şedinţa. Din cauza aceasta, frauda electorală ar putea fi uşor să. . 

5) Art. 106 din legea electorală declară: . 

a) Acel care va încerca sc dobindească cărţi de alegător şi! n alte circura- 
scripţii decât aceia a domiciliului său real; 

b) Acel care va încerca să voteze în două sau mai multe circumscripţii“. 
Legea electorală, în art. 69 are o singură dispoziţie: „Cetăţenii cari au 

primit cărţi de alegători sunt obligaţi să voteze la secţiunea corespunzătoare do- 
-miciliutui lor”. Pcest text nu discută însă cum şi unde se face înscrierea. în lista 
electorală; mai mult chiar, se pare că dacă alegătorii au primit cartea de alegător 
dela reşedinţă, nu pot. vota decât acolo unde au domiciliul.



92 ” ORGANIZAREA STATULUI 

vârşită şi alegătorii ar putea cere înscrierea în două sau mal 
multe localităţi. Un alegă:or poate să aibă un domiciliu şi mai * 
multe reședințe; el ar putea cere înscrierea, în toate aceste locuri și vota în toate locurile unde este înscris. Astăzi, cu rajloacele 
rapide de transport, imposibilitatea de deplasare a dispărut, 

“Pen:ru a, se înlătura această eventualitate, art. 106 din le. 
gea; electorală, pedepsește cu ameniă dela 500—2000 lei pe acei 
cari vor încerca să dobândească cărţi de alegător și 'n âlte cir. cumscripții decât aceia a domiciliului său real şi pe acei cari vor 
încerca, să voteze în două sau mai multe circumscripții 7) şi pen- 
truca această măsură să constitue o sancţiune destul de serioasă 
legea adaugă în art. 122 că „în caz când Ministerul public mar. lua inițiativa, 20 de alegători au dreptul de a inten'a și susține 
acțiunea, publică pentru pedepsirea, delictelor comise în timpul 
alegerilor”, e . . 

In afară de aceste măsuri de ordin penal, s'au luat şi mă- suri administrative pentru a se evita înscrierea în listele elec- 
terale a mai multor circumscripţii electorale. Acest lucru a fost 
făcut de legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929. 

Insfârșit, funcţionarii publici trebuie să fie înserişi în 1o- 
calitatea unde îşi exercită funcţia, căci potrivit art. 10 din Statutul funcţionarilor publici, ei având slomiciliul obligatoriu în acea:locali:ate, sunt presupuși că au' suficientă legătură cu localitatea unde își exercită funcţia. . - | 
2011. —:Intoemirea listei electorale. — Legea electorală con- sacră trei principii în chestia întcemirii listelor electorale: a) lista 
electorală -este întocmită prealabil alegerii; b) ea este perma.- - nentă; c) ea este revizuită anual, . | | 

Necesitatea, întocmirii prealabile. a liste electorale se justi- fică pe consideraţia că dacă ea s'ar întocmi în preajma, alegerii, 
ar întârzia efectuarea scrutinului, şi, alcătuită sub pasiunea ime- 

“diată a luptelor politice, ar conţine numeroase neregularități, cetăţenii neavând timpul necesar şi posibilitatea să controleze 
regularitatea listei şi să se adreseze contenciosului electoral. Ori, stabilirea dinainte a, listei electorale, independent de data alege- 

7) După jurisprudenţa franceză nu constitue un delict faptul de a vota . în două circumscripţii difer'te la alegeri de ordin diferit, Acelaş lucru trebuie să-l spunem şi faţă de textul legti noastre. | ÎN
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rilor, dă” posibilitate alegătorilor să verifice exactitatea în'oc- 
mirii ei şi garantează legalitatea alegerilor, 

"Art. 13 din legea, electorală, declară că listele sunt DErma-. 
nente. Legea dispune că primele liste electorale se vor întocmi 
în cursul lunilor Noembrie şi Decembrie ale anului 19265). 

Listele elec'orale se întocmesc pentru fiecare comună în 
parte; în Capitală se întocmesc pe sectoare, fiecare sector echi- 
valând cu o comună. Intocmirea listelor este dată în comunele 
urbane în sarcina delegației permanente comunale sau a comi: 
siei interimare, sub supravegherea, primarului sau a, președintelui 
comisiei interimare. In comunele rurale această, operaţie se face 
de aceleași organe în unire cu notarul (Art. 14 legea, electorală). 

Listele electorale ver cuprinde nuraele şi pronumele. alegă- 
torului, în ordinea alfabetică, anul naşterii şi profesiunea; ele 
vor avea două, coloane deosebite, pentru Cameră. și Senat. 

Odată astfel întocmite, listele elec'orale vor sta afişate la 
primării şi judecătoriile respective în tot cursul lunei Ianuarie, 
pentruca -alegătorii să poată lua cunoştinţă de ele şi să ceară 
modificarea, lor pe calea contestaţii (vezi mai jos, Contenciosul 
electoral). - Da 

După ce toae contestaţiile cari s'au ivit asupra întocmirii 
listei au fost rezolvate — legea, impune magistraților rezolvarea 
lor până la 1 Martie şi comunicarea rezolvărei către primării 

„cel mai târziu până la 15 Martie — lista rămâne definitivă pentru 
“acel an şi ea nu mai poate fi modificată decât de eventualele 
modificări pe care le-ar ordona magistratul pe baza conesta- 

"ţiiler introduse în termen sau de ragierile pe care administraţia, 
trebuie să le facă pe baza comunicărilor justiţiei (alegători cari 
au pierdut dreptul ce vot) sau alegătorii cari au decedat în 

8) Era necesar ca legea electorală să ordone alcătuirea de liste noui, de 
oarece dela introducerea votului universa] ele nu se alcătuiseră. In adevăr art. 24 
din legea electorală din 1918 p:evede alcătuirea unor liste adhoc, după I'stele 
rămase defintive în 1916, când se ştie că alegătorii erau împărţiţi în colegii. 
Art. 128 din legea electorală, cuprins la dispoziţii tranzitorii. declară că până 
la întocmirea listelor electo-ale prevăzute de art. 13, alegerile se vor face pe 
baza listelor electorale comunale, rămase definitive în: 1926.- | 

Ori, legea de unificare administrativă din 1924, luase măsura, în art, 382, 
alcătuirii listelor electorale comunale, instituind şi un control : judecătoresc al 
modului de alcătuire, Legea electorală -era deci îndreptăţită să ordone alcătut- 
-rea de liste nout,
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cursul anului. Aceasta spre a împiedica posibilitatea ca şi morţii 
să voteze, Si | | 

Permanenţa listei electorale are însă un corectiv, revizuirea. 
anuală. Situaţia alegătorilor se schimbă, în fiecare an. Sunt ale- 
gători noi cari dobîndese dreptul de „vot, sunt alții cari. pierd, 
așa încât necesitatea .revizuirii anuale a listei electorale este o 
consecinţă firească, a permanenţei sale. Deaceia legea, electorală 
declară în art. 15 că revizuirea, anuală a listelor electorale se va | 
face în cursul lunei Decembrie, autorităţile competinte înscriină - 
în liste pe acei cari au dobîndit dreptul de vot, şi radiind pe 
acei cari l-au pierdut. Listele astfel întocmite vor sta, afişate în 
tot cursul lunei Ianuarie, pentru ca alegătorii să ia cunoștință de 
ele și eventual să, facă contestaţii. 

Odată listele astfel afișate şi termenul de contestaţie expi- 
- rat, ele rămân valabile timp de un an, în principiu. 

512. — Dreptul alegătorilor înscrişi în listă. — Din-moment 
„ce lista a rămas definitivă, alegătorii înscriși au, în principiu, 
dreptul de vot. Inscripţia în listă nu este creatoare de drept; 
această inscripţie rămâne fără valoare dacă alegătorul nu în- 
trunește condiţiile cerute de lege. Totuși, alegătorul înscris în 
listă, chiar neîntrunind ccndiţiile cerute pentru a fi alegător, nu 

„poate fi îndepărtat dela, vot; trebuie să-i se elibereze cartea de 
alegător și buletinul său de vot trebuie să fie primit, rămânând 
în căderea judecătorului legalităţii alegerii să vadă Aacă votul 
său a fost de natură să falsifice rezultatul alegerii, * .. 

Deci, principial, numai cetățenii înscrişi în listă au drept 
"să voteze; 'cei cari nu sunt înscriși în listă, chiar dacă întrunesc 

condiţiile electoratului activ, nu pot vota. Excepţie dela această 
regulă fac numai acei cari aduc o hotărtre judecătorească Tecu- 
noscându-le dreptul de vot *). 

| 9) In Franţa, cu prilejul alegerilor delaRiventosa, din 1909 s'a pus în dis-. 
„ cuţie ummătoarea problemă privitoare fa dreptul alegătorilor înscrişi în listă: Un 
cetățean radiat din lista electorală printr'o sentință a judecătorului de pace, dată 
în lipsă şi atacată cu opoziţie în termen. are drept să voteze? Consiliul de Stat, 
prin decizia din 28 Ianuarie 1910 (Recueil Lebon, 1910, p. 77) a hotărit că 
alegătorul nu poate fi admis la vot, Motivul Consiliului de Stat este dat în faptul 

„că deşi hotărîrea judecătorului de pace nu era definitivă, totuşi, el nu mai era 
Inscris în lista electorală şi nici nu aducea, aşa cum cere legza, o decizie a jus- 
tiției, ordonând reinscrierea sa: în listă. “Trebuia deci ca alegătorul să aducă o" 
decizie a Curţii de Casaţie; care să ordone înscrierea sa, căci atâta vreme cât sen- 
tinţa judecătorului n'a fost raportată, formează titlu împotriva alegătorului.
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Sunt totuşi alegători cari deşi înscrişi în listele electorare 

nu-şi pot exercita drep-ul de vot din cauza unor împiedicări mo. 

mentane; aceasta, este cazul deţinuţilor, al demenţilor internaţi, 

" “dar nepuşi încă sub interdicţie şi al militarilor în activitate. Aces- 
tora, li se interzice dreptul de vot în timpul activităţii de ser- 

viciu, pentru consideraţia că nu este bine ca politica să se intro- 
ducă şi în cazarmă, armata trebuind să fie a ţării şi nu a parti- 

delor politice; în al doilea rând politica în armată ar distruge 
disciplina și ar putea să influenţeze votul, superiorul dând ordin 

— sau făcând să se creadă aceasta — inferiorilor să-și exercite 
votul într'un anumit sens, - | 

513.— Cărţile de alegător. — Alegătorii înscriși în listele 
electorale au dreptul să cbţină 'o carte de alegător, adică un cer- 

tificat care să ateste înscrierea sa în lista electorală șI care să 

servească la stabilirea identităţii alegătorului. 

Art. 17 din legea electorală edictează că îndată ce listele 

electorale au rămas definitive, biuroul electoral județean dispune 
- imprimarea cărţilor de alegător. 

“Din această dispoziţie rezultă că în fiecare an trebuese im- 

primate și distribuite cărți de alegător noui. Ori, în practică 

lucrurile nu se petrec astfel; cărțile de alegător se eliberează 

în preajma alegerii, aceasta pe baza art. 19 din leega electorală 

care dispune că nu se pot elibera cărți de alegător sau duplicate 

decât până în 24 de ore înainte de alegere. Dealtfel legea nu 

este în această privinţă destul de clară. Din examinarea art. 17 
şi 18 rezultă că trebuese eliberate în fiscare an cărți noui de 
alegător, valabile în cursul acelui an. Din examinarea art. 19 al. 
penultim rezultă că nu se liberează anual decât cărţile de ale- 
gător ale celor trecuți pe e listele revizuite. Motivul pentru care 

nu se liberează în fiecare an cărţi: ncui de alegător este găsit în 
faptul că ar fi costisitoare întocmirea lor și apoi că alegătorul 

le-ar putea pierde până la data, alegerii 19), 

10) Legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929, în art. 17, 

prevede că fiecare membru ai comunei va avea un carnet de identitate, prevăzut 
cu fotografie — în mod obligator la oraşe şi facultativ la sata — care va con- 
ține şi cărţile de alegător pentru alegerile locale şi generale pe un period de 
5 ani. Deşi în mare parte măsura a fost pusă 'n aplicare, constituind o măsură 
destul de bună, totuşi nu s'a procedat la efectuarea alegerilor pe baza acestor: 
carnete de identitate, pentru consideraţia că ele nu sunt încă generalizate şi 
apoi pentru faptul că multe din aceste carnete s'ar fi pierdut.
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Dar acest mod de distribuire al cărţilor de ulegător, făcut 
în grabă şi în aglomeraţia alegerii, înlesneşte substituirea de per- 
soane, chestiunea, identităţii fina greu de stabilit în astfel de- 
împrejurări: Da 

In adevăr, ura, din dificultăţile exercitării votului universal 
este dificultatea, stabilirii sincerităţii sale, adică stabilirea iien- tităţii alegătorilor, Din cauza marelui număr de alegători cari” 
participă la vo:, identitatea acestor se poate stabili cu mare 
zeutate și substituirile sunt uşor de realizat. Pentru a se îu- 
ăuura acest neajuns, atât legea electorală din 1926 cât şi legea 
peniru organizarea, administraţiei locale din 1929 au luat mă. 
suri destul de serioase, cari, din nefericire însă, nu s'au pus în 
pravtică. Astfel legea electorală, în art. 18 dispune că în comu- 
ele urbane, în colegiile universale, cărţile vor purta și foto. 
ratia alegătorului, care se va, procura şi prezenta. de titularul. 
ei la primirea cărţii, Legea pentru organizarea administraţiei 
lecale din 1920 institue carnetul de alegâtor, valabil pentru 5 
ai, prevăzut cu fotografia algătorului în mod obligator la craşa 
şi. facultativ la sate. Acest carnet conţine cărţile de. alegător 
pentru comună, judeţ, cameră şi senat. Deși aceste carnete s'au 
eliberat în cea mai mare: parte, totuși alegerile din 1932 sau 
făcut tot pe baza cărţilor de alegă:or eliberate fără fotografie 
şi'n preajma alegerilor, sub pretext că nu sar fi eliberat, toate 

"carnetele de alegător şi că unele din ele s'ar fi pierdut sau de- 
teriorat, Aa | | 

| „Cărţile de alegător trebuie să conţină numele de familie, 
pronumele, anul naşterii, profesiunea, şi numărul sub care este 
Înscris în registrul electoral. Cartea, va fi semnată, de magistrat 
şi de alegător. In cazul când alegătorul pierde cartea de alegător, 
sau i s'a furat sau distrus, el are rept să ceară un duplicat, 
care va purta toate menţiunile cărţii de alegător, dar va fi im- 
primat pe hârtie roşie şi va purta mențiunea „duplieat”. Pentru 
a se evita frauda, legiuitorul a luat măsura afişării la ușa 
judecătoriei a persoanelor cari au obținut duplicat. Acestea 
vor vota în după amiaza zilei de alegere, tocmai spre a se putea 
controla dacă nu s'a prezentat. nimeni să voteze cu cărțile de 
alegător originale. 

”. Liberarea cărţilor de alegător se face, atât în comunele ur- 
bane cât şi în cele rurale sub asistenţa magistraţilor, care se vor 

„convinge de identitatea alegătorilor. Este o slabă măsură luată
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de legiuitor spre a preveni frauda, electorală. Singura măsură 
serioasă este aceia a carnetului de alegător cu fotografie, dar 
aceasta nu s'a pus în aplicare. 

514, — Biurourile electorale județene. — In vederea pregă- 
tirii tuturor formalităţilor premergătoare alegerilor, legea, insti- 
tue în fiecare- circumscripție electorală un birou electoral, care 
funcţionează pe lângă tribunalul județului și este prezidat de 
magistratul cel mai înalt în grad al tribunalului. Prezidentul este 
asistat de un judecător tras la sorţi dintre magistraţii tribu- 
nalului; acesta-l ajută în îndeplinirea atribuţiilor, sale şi-l înlo- 
cuește în caz de lipsă. 

Atribuţiile biurourilor electorale sunt foarte importante: 
4) Supraveghează imprimarea şi distribuirea cărţilor de 

olegător și rezolvă toate plângerile ce s'ar ivi cu privire la dis- . 
tribuirea, lor; 

b) primeşte declarațiile de cmididatură ; 

- 0) stabilește secţiile de votare şi localurile de vot; 
d) îngrijeşte de imprimarea buletinelor de vot şi de dis- 

tribuirea lor la secţii; „! 
e) totalizează voturile exprimate în circumscripție spre a, 

fi comunicate comisiei centrale electorale şi proclamă rezultatul 
în alegerile unde legea le dă acest drept; 

]) liberează senatorilor şi deputaţilor ca şi supleantților cer. 
tificatul constatator al mandatului obținut; 

9) primeşte contestaţiile ce s'ar face împotriva, alegerilor 
și le înaintează comisiei centrale electorale sau biurourilor Adu- 

" nărilor, dură caz: 

h) însfârşit are dreptul de supraveghere şi de a lua toate 
măsurile de ordine la localurile de vot şi'n ziua de votare, 

-s2. — Pormalităţile din perioada electorală. 

SUMAR : 515. Perioada electorală; — 516, Declaraţia de candidatură; — ” 
517. Semnele electorale; — 518. Comisia centrală electorală; — 519, Buletinele 
de vot; — 520. Desemnarea delegaților şi asistenţilor. 

515, -- Perioada electorală, — Prin această denunuire înţe. 
legem timpul care se scurge dela convocarea corpului electoral 
până la ziua votării. „Această perioadă se poate determina în mod 

Curs de Drept Censtituţienal, G. Alcxianu 7
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precis, deoarece convocarea, corpului electoral se publică în Mo- 
ni.orul Oficial, potrivit art. 90 din Constituţie; ba nu poate fi . 

mai mare de trei luni de zile. Perioada electorală este dată de 

lege carididaţilor pentru a se face cunoscut pe ei şi programul 

lcr alegătorilor. Pentru realizarea acestui drept se cuvine ca 

legea electorală să asigure candidaţilor o Jargă libertate de pro- 

pagandă, care se caracterizează printr'o mai mare iibertate de 
întrunire şi de presă. Legile elec:orale cenţin- garanţii. speciale 

"în. această privinţă. Astfel, în Franţa, înainte de legca din 28 

- Martie '1907, libertatea, de întrunire era mai mare în perioada 

electorală decât aceia, de drept comun; întrunirea electorală se 

punea ţine, în perioada electorâlă, fără autorizare prealabilă, 

Dela legea din 28 Martie 1907, desființându-se autorizarea prea. 

labilă și în materia dreptului comun, nu mai există diferență 
între perioada electorală şi aceia de drept comun, cu privire la - 

- libertatea alegerilor. In Franţa însă există şi azi diferenţă în ce 
priveşte libertatea presei, între regimul de drept comun şi re- 

gimul din perioada electorală. | | - 

La noi, legea, electorală nu se ocupă de regimul care ur- 

mează să fie stabilit în perioada electorală; ea nu creiază un 

regim special ci lasă să subsiste tot regimul drep:ului comun. _ 

516. — Declaraţia de candidatură. — Actul cel mai impor- 
tant pe care-l prevede legea în perioada electorală este decla- 

raţia de canăidatură, adică actul prin care un candidat vine să 
declare în mod public, în faţa autorității respective — președin- 

tele hiuroului electoral — că primeşte. să candideze, adică să 
facă apel la voturile alegă -orilor pentru a-l trimite în parla- 
ment. - o 

- Declaraţia de candidatură, în sistemul legii noastre electo- 
rale, are de scop să facă cunoscut din vreme alegătorilor numele | 
candidaţilor, pentru a-i putea astfel cunoaște, a se informa asu- 
pra lor şi programului pe care-l susțin, a avea timpul necesar 

. Să reflecteze şi să se fixeze asupra, votului ce va emite. Pentru 
„candidaţi, declaraţia; de candidatură îi obligă să-și expună din 
vreme programul lor politic, să-l supună astfel discuţiei publice, 
pe calea, presei şi a întrunirilor, să- şi ia anumite angaiamente 
în faţa opiniei publice, pe care să fie apoi dator să le respecte, 
constrâns. tocmai de această opinie publică. Declaraţia de can.
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acelaș timp și seriozitatea iniţiativei de a candida 19); 
In adevăr, pentru realizarea acestor principii, legea electo- 

rală ia măsura, în art. 44, ca declaraţia de candidatură să se facă. 

cu începere de a, doua zi după convocarea, corpului electoral şi cel 
- mai târziu cu 10 zile libere înainte de data fixată pentru alegere, 

până la cra, 18 al ultimei zilei). Odată cu depunerea candida- 
turii sau cel mai.târziu cu zece zile libere înainte 'de alegere, 

candidaţii vor trebui să depună şi costul imprimării buletinelor 
de vot. i 

"Pentru a se dovedi seriozitatea depunerii candidaturii şi le- 

gătura dintre candizat şi corpul electoral, legea pretinde. (art. 45) 
ca declaraţiile de candidatură; să fie propuse-de cel puţin 20 de 

alegători din circumscripție: pentru Adunarea; Deputaţiior şi de 

cel puţin zece alegători din circumscripție pentru Senat. Aceş ia, 

.didatură înlătură votul prin surprindere; ea tinde să ateste în. 

trebuie să se prezinte personal sau semnăturile lor să, fie lega.-. : 

lizate de judecătorie, de notarii publici sau de notarii comunali. 

Când este vorba de senatorii dela camerele profesionale sau 

dela colegiile locale, declarația de candidatură. trebuie propusă 

de cel puţin 5 alegători din colegiul respectiv. Deciaraţiile de 
candidatură pentru senatorul universitar n'au nevoie de propu- 

nători, ele se pot face de candidaţi ila-universitate, până 'm pre- 
ziua alegerii.. fa e 

Măsura aceasta; luată de legiuitor, desigur cu scopul de a 

asigura seriozitatea candidaturilor şi de a înlătura, candidaturile 
de aventură, nu este de natură să dea rezulta.ul dorit. Ce do- 

„vadă de legătură cu. corpul: electoral poate să dea, în sistemul 

votului universal, prezenţa a douăzeci de alegători cari să vină 
, 

10) In Franţa, declaraţia de candidatură n'are decât rostul de a împie- 

dica candidaturile multiple; tendinţa. generală este însă de a atribui şi acolo de- 

claraţiei de candidatură, aceeaşi valoare ca şi la noi. Dealtfel, sistemul nostru este 

la fel cu sistemul belgian şi englez, unde declaraţia de candidatură are exact a- - 

cceaşi valoare și rost, 

11) In fapr, declaraţia de candidatură se face imediat ce s'a convocat 

corpul electoral, dacă nu pentru lista întreagă, cel puţin pentru capul de listă. 

A doua zi după convocarea corpului electoral partidele se îmbulzesc şi-şi dis- 

pută încîietztea pentru depunerea listelor, deoarece ordinea de depunere este a- 

ceea care va fi respectată la înscrierea listei pe buletinul de vot lista No. 1 fiind 

mai favorizată la alegeri, deoarece contează pe o serie de voturi case i S'ar 

putea da din greşală, - : : 

i
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să susţină candidatura ? Dispoziţia legii nu constitu» decât un 
mijloc de intimidare a propunătorilor; de teama persecuțiilor 
administraţiei — aceștia ar renunţa să mai vină la tribunal — 
şi astfel lista n'ar putea fi admisă la vot. Sau, Gacă adnunistra- 
ţia n'ar proceda, astfel, s'ar putea ușor găsi un viciu de iden- 
titate, sau o coincidență de nume între propunătorii diferitelor, 
liste — un propunător n'are drept să propună decât o singură 
lisă de candidaţi, sub pedeapsa închisorii până la o lună (art; 
48) — pentru a declara o listă anulată. Dar chiar dacă toate 
aceste neajunsuri ar fi înlăturate, încă ne-am. găsi în faţa unei 
formalități inutile, a cărei menţinere constitue numai o formă -. 
împovărătoare, lipsită de sens. Si 

Pentru a, dovedi seriozitatea candidaturii am înclina mai 
mult spre sistemul din Anglia, care prevede obligaţia pentru can- 
didaţi de a depune o cauţiune foarte serioasă, de 150 lire, mai 
bine de 75.000 lei, care i se restitue candidatului numai dacă a 
obţinut o optime din voturile exprimate. Dar ni se va obicota 
că acest sistem este vexator, antidemocratic şi că înlătură dela 
candidatură oamenii modești, care nu şi-ar putea permite luxul 
unui astfel de rise sau cari, deși ştiind că mar risca, n'ar avea 
însă de unde depune suma. - a 

Dacă un astfel de sistem nu poate fi admis, atunci trebuie 
să se desființeze parodia propunătorilor, care nu constitue decât 
o formalitate lipsită de sens şi să se accepte candidatura perso- 
nală, depusă de candidat la preşedintele biuroului electoral. Le- 
gea are aerul să spună că azi alegătorii, din proprie iniţiativă, 
se duc să propună pe cei cari:urmăază să fie oamenii lor de în- 
crediere. Acestea sunt însă romantisme electorale, cu care căutăm 
să ne înşelăm pe-noi înşine şi cari n'au ce căuta într'o legislaţie 
serioasă 12). Deaceia suntem pentru desființarea propunătorilor. 

Odată candidatura depusă, candidatul trebuie să- declare 
înscris, înlăuntrul termenului de depunerea candidaturii, accep- 
tarea ei. Această. acceptare se face sub orice formă, fie personal, 
fie prin orice act scris şi subscris de candidaţi sau atestat de 

12) Dealtfel legislaţia electorală română înclină spre aceasta. Deunde le: gea electorală din 1918 pretindea, prin art. 30, ca propunerea să fie făcută de 50 alegători pentru Adunarea deputaţilor şi de 25 pentru Senat, legea actuală reduce numărul propunătorilor la mai mult de jumătate. De aci până la des- Hinţare nu mai e aecat un pas. : -
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orice autoritate publică, fie prin telegramă, în care caz idenii- 
“tatea candidatului trebuie să fie atestată în corpul telegramei 
de oficiantul care a primit-o (art. 45). 

Declaraţia de acceptare a candidaturii este meni:ă ca să 
asigure seriozitatea propunerii făcute; alegătorii trebuie să ştie 
dacă cel propus drept candidat înţelege să primească eventualul 
mandat, dacă astfel alegerea este serioasă, sau se găsesc numai 
în fața unei încercări sau unei glume, pe care ar încerca s'o facă 
o serie de alegători, pe socoteala unui candidat, pentru a-i com- 

» promite reputaţia, sa, politică. Ca o “consecință a acestui prin- 
"cipiu legea” adaugă că“ dela. depunerea candidaturilor, retragerea 
„semnăturilor propunătorilor, î în total sau în parte, n va avea nici 
un efect asupra validității candidaturii.” Deasemeni, candidatul 
care a primit să fie propus pe o listă nu mai poate accepta o altă 

candidatură în aceiaș circumscripție şi nici nu se poate retrage 
după lista pe care a acceptat valabil să candideze. Această inter- 

dicţie, credem noi, nu ar trebui să se aplice decât pentru retra- 

gerile de candidatură ce s'ar face după expirarea termenului de 

depunerea candidaturilor, când astfel lista, nu sar nai putea 

complecta. Dar legiuitorul n'a admis acest sistem de teamă ca 

nu cumva retragerea să se facă cu totul în preajma expirării 

termenului pentru depunerea candidaturilor, împiedicând astfel 

- complectarea listei și atrăgând anularea ei. 
Legea adaugă că nimeni nu poate candida la Senat şi Ca- 

meră, în mai mult de 4 circumscripții electorale în total (art. 47). 

Rațiunea acestui text trebuie. găsită în pericolul ce l-a văzut 

legiuitorul î în posibilitatea ca o perscană să-şi pună candidatura 
în toate circumseripțiile electorale și să :fie ales în toate 1%), 

Propunerea de candidatură, se face la preşedintele biuroului 
electoral; pentru alegerile senatorilor: cămetelor profesionale 

biuroul electoral este la tribunalul circumscripției electorale. 

Preşedintele biuroului electoral examinează validitatea formală 
a candidaturilor depuse și anume: 

13) Paza acestei dispoziţii este dată în sarcina comisiunel centrale electo- 

rale, care potrivit art. 53 din lege autoriză birourile judeţene să imprime bule- 

tinele de vot. Cu această ocazie, comisia centrală. verifică dacă vreun candidat . 
a înfrânt dispoziţiile cuprinse în art, 47 şi anulează ultimele liste depuse, ţinând 

socoteală de data înregistrării de candidatură, Art, 55 din legea electorală in- 

stitue această sancţiune,



102 ORGANIZAREA STATULUI 

4) dacă s'au propus numărul exact de candidați pe care-k . cere legea ; - - a 
„b) dacă propunătorii sunt alegători în colegiui respectiv: şi dacă sunt în numărul. cerut de lege; o | 
0). în cazul când nu s'au prezentat personal, dacă semnă.. turile propunătorilor sun: legalizate, conform legii; 

„_ d) dacă candidaturile” sunt depuse în termenul legal; 
„€) dacă, semnul ce candidaţii şi -au ales este din acelea cu . 

prinse în tabloul întocmit. de comisiunea centrală electorală şi. 
dacă, au depuş clișeul semnului; . 

„ Î) dacă a depus costul fixat pentru imprimarea buletinelor. 
Atribuţiile” preşedintelui biuroului electoral sun: deci în. această privinţă limitate; el nu poațe lua alte măsuri cu privire. 

Ja mcdul de depunere al candidaturilor, sau la. modul cum s'a. emis. votul.” Orice alte contestaţii cari s'ar ridica, treduesc în- dreptate, fie la, comisia, centrală electorală, fie Adunărilor Tes- - peciive, Di i 
„517, — Semnele electorale. — Legea noastră preveda o dia-: poziţie. curioasă, incompatibilă cu principiul votului universal, aceia -a consțituirii pentru, fiecare listă, electorală a unui semn. distinctiv. Măsura aceasta. a, fost.luată de legiuitor. pentru a. în-- 

lesni- mulţimei de alegători, neştiutori de carte, exprimarea, vo-. tului. Semnele electorale au o mare înrâurire asupra, rezultatului 
alegerilor. şi chiar, asupra vieţii şi existenţii partidelur, In ade- 
văr, sub. imperiul legii electorale din 1918, partidele îşi. puteau: 
alege orice fel de semn care consista dintr'o figură geometrică. 
simplă sau din.o. «combinaţie de asemenea figuri, cu obligaţia. 
însă ca mărimea lor să .nu treacă de 10 milimetri pătraţi. 
(art. 34). . _ 

„+ Din această cauză, partidele politice şi-au ales semnele cari. 
puteau să excite cât mai mult curiozirtatea alegătorilor şi să. 
facă o directă legătură dintre ocupațiile lor și semnul ales. .Ast-. - 
fel, un partid politic şi-a ales ca semn distinctiv secera; cum ma-- 
Jori;atea, alegătorilor la noi sunt țărani, aceștia şi-au spus că. 
oamenii cari au drept semn distinctiv secera, sunt de aceiași 
categorie socială, ca și ei şi toată simpatia voturilor lor a mers în 
“această direcție. Alt partid şi-a ales ca semn electoral dotiă cio-. cane încrucişate, altul opinoa, altul două mâini întrunite, altul 
steaua, etc. Legea prevedea şi un drept de proprietate intelec- 

„tuală a semnelor, apărând partidul care a avut ingeniozitatea.
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să inventeze întâia dată sezanul, de , posibilităţile de furt din 
partea altor partide, E 

Legea actuală, în art. 46, interzice, alegerea de semne cari 

să reprezinte imagini de obiecte. Semnele se fixează de. comisia 

centrală electorală; ele constau numai din figuri geometrice, cari 
„pot fi alese pe întreaga ţară sau pentru. unele localităţi unde 

candidează gruparea. Semnele odată. alese: rămân proprieta.ea 

grupului sau a candidaţilor: care l-au ales. -In- cazul când <louă 
grupări au cerut acelaş. semn, el rămâne grupării a cări cerere 

a. fost mai întâi înregistrată: Semnele nu pot fi mai:mari :de 

10 milimetri pătraţi;-ele se imprimă pe buletinul de vat, în-spa- 
-“țiul care rămâne liber.între marginea buletinului și numele pri- 

mului candidat. Ca o consecință că semnele alese sun: proprie- 
tatea partidelor legea dispune că „organizarea, centrală a parti- 

delor constituite. (când și după cari reguli-un. partid este cous- 

tituit?) cari au obţinut uri semn pe întreaga ţară, vor putea. co- 

“munica preşedinţilor biurourilor electorale județene nurnele per- 

soanelor, singurele în drept să. folosească semnul partidului” în 
judeţul respectiv”. | 

- Existenţa semnelor electorale ne arată î în.ce chip luminat 

„se exercită la noi votul universal. Am făcut o evoluţie incompa- 

tibilă cu situația noastră socială; nu trebuia să acordăm drept 

de. vot decât acelora, cari au puterea de discernământ, cari ştiu cel 
puţin scri şi ceti, adică acelor alegători cari puteau să dove- 

dească absolvența minimului de studii — 4 clase primare 11), O 

nouă reformă electorală va trebui să țină seama de acest fapt; 

votul nu poate să fie emis decât de cei capabili; analfabeţii nu 

- :sunt presupuşi că.au puterea necesară de discernământ pentru 

„a vota; ei trebuesc consideraţi ca incapabili de a exercita dreptul 

de vot și trebuie -as'fel excluși dela, acest exerciţiu. Cel puţin 

atât să se acorde capacităţii în exercitarea dreptului de vot. 
” 518. — Comisia centrală elelectorală. — Legea electorală 

institue în vederea, diverselor operaţii de care am vorbit. până 
acum, o comisie centrală electorală, formată din 5 membri, care 

are următoarea, compunere: 

- 1. Un preşedinte și un consilier dela Inalta. Curte de Casa- 

gie şi Justiţie, desemnaţi prin sorţi î în ședință publică; 

14) Vezi mai sus, No..479. ... -
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2. Un preşedinte dela “Consiliul Legislativ, desemnat la '- sorți de primul preşedinte al acestui consiliu ; 
3. Doui preşedinţi ai Curţii de Apel din Bucureşti, traşi la sorţi în ședință publică de primul-preşedinte al Curţii. 
Ca supleanţi se vor desemna; a) un consilier dela Inalta Curte; b) doui consilieri ai Curţii de Apel; c) un consilier dela Consiliul Legislativ. Supleanţii se desemnează în acelaş mod ca și membrii titulari și pe acelaş timp. - 
Președinte al comisiunii este de drept preşedintele desemnat — dela Curtea de Casaţie. In lipsă. va fi înlocuit de preşedintele desemnat dela Consiliul Legislativ şi 'n lipsa şi a- acestuia, cel mai vechi în 'grad'-preşedinte al Curţii de Apel. Secretar al comisiei este directorul general al institutului statistic. Desem- narea făcută membrilor comisiunii este permanentă. Mandatul 

„lor nu poate fi retras decât numai când unul din membri a pier- dut din orice cauze calitatea în baza, căreia afost desemnat. In. acest caz vacanţele se complectează în acelaş moa cum se 
constitue comisia, - 

Comisia va lucra cu 5 membri, hotăririle ei luându-se cu majoritate aboslută, minoritatea fiind obligată să adere la pă- rerea majorităţii. 
Comisia centrală electorală are o 'serie importantă de atri- buţiuni: 

a) atribuiuni administrative: centralizează rezultatele vo- turilor exprimate, face calculele cerute de lege, repartizează mar._ datele şi proclamă pe deputaţii aleşi şi pe supleanţii lor; în- tocmeşte tabloul de semne distinctive și dă autorizare biurouri. lor electorale judeţene pentru imprimarea, buletinelor de vot. 
b) atribuţiuni judecătoreşti: judecă contestațiile îndreptate în contra'respingerii ilegale a unei propuneri de candidatură pre- zentată în termen legal autorităţilor competinte, precum şi toate contestaţiile ce s'ar face asupra neregularității semnelor dis- 

tinctive sau al numerelor de ordire al listelor. 
Când comisia își exercită aceste ultime atribuţiuni, ea pro- cedează ca instanță judecătorească, punând părţile faţă în faţă, „Pentru a desbate contradictoriu chestiunile deduse în judecată; * ea dă hotăriri cu putere executorie proprie. In celălalt caz va „.» exercita atribuțiuni administrative, care ar fi trebuit date în „.. căderea administraţiei, dar care, din cauza importanţei lor şi a imparțialităţii ce trebuie păstrată, sunt încredințate magistra-
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ţiior. Toate aceste hotăriri luate de comisia centrală. electorală 
sunt supuse însă controlului Adunărilor respective, potrivit art. 
102 din legea electorală. 

519. — Buletinele de vot. — O altă operaţiune care se înfăp. 
tueşte în perioada electorală este aceia a imprimării buletinelor 
de vot. Sarcina aceasta este dată în căderea, biurouriior electo- 
rale judeţene, iar cheltuiala imprimatului va, fi suportată, în chip 

„egal de toţi candidaţii. Legea prevede sancțiuni severe pentru 
tipografii cari mar prezenta la timp buletinele de vot sau orice 
alt imprimat cerut de lege, amenăă dela 520.000 lei şi 'n caz 
de recidivă, închisoare dela 2 la 5 ani (art. 56). Aceleaşi sanc 
țiuni se aplică şi celor cari vor înpiedeca, imprimarea. buletinelor. 

Buletinele de voț au forma unei coli de hârtie scrisă în pa- 
„tru pagini. Legea ia cu această ocazie o serie de măsuri pentru 
- a asigura secretul votului. Astfel, hârtia va fi albă, aceiaş pen- 
tru toate buletinele şi destul de groasă pentruca să nu se cistingă 
pe verso numele imprimat şi votul dat. Buletinele se vur împri- 
ma cu acelaș caracter pentru toate listele şi cu aceiaşi cerneală; 
pagina a patra a buletinului va rămâne albă spre a se putea 
îndoi în afară, Această pagină va fi prevăzută cu stampila jude- 
cătoriei şi cel mult cu încă o stampilă propusă de candidaţii şi 
delegații listelor (art. 9). 

Listele de candidaţi se imprimă pe buletinele de vot în 
ordinea înregistrării lor; ele sunt închise întrun patrat de linii | 
negre, pentruca listele să se poată, uşor distinge una de alta şi 
să nu se producă confuzie la votare. Fiecare patrulater va purta 
în unghiul din stânga numărul de ordine al listei, numerotarea 
începând cu No. 1 dela pag. 1 și continuând în ordine dela stânga 
spre dreapta. Ă 

Din toate aceste formalităţi prescrise de lege vedem grija 
pe care a pus-o legiuitorul ca, să asigure pedeoparte secretul vo- 
tului, iar pedealtă parte ca să împiedice posibilitatea de a se 

„strecura în buletinele de vot anumite semne sau imprimări cu 
caracter deosibit, cari să favorizeze anumite liste. 

520. — Desemnarea delegaților şi asistenţilor, -- Tot ca o 
măsură de garantare a secretului votului şi a legalităţii alegerilor, 
legiuitorul a prevăzut, în art. 51, dreptul pentru candidaţii în- 
scrişi pe o listă de a desemna cel mult doi delegaţi şi doi asistenţi 
la fiecare secţie de votare. Aceştia au, în tot timpul operaţiilor
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electorale, dreptul de control asupra tuturor actelor pe care le 
face biurcul alegerii, întocmai ca. şi candidaţii, E 

Pentru a putea ca ej să asiste la, alegeri, legea, impune ca 
numele lor să fie comunicat biuroului electoral judeţean din fie- 
„care circumscripție, cu cel puţin 5 zile înainte de alegere. Nu pot. 
fi delegaţi şi asistenţi, declară, legea, decât cetăţenii ştiutori de. 

„carte, cari întrunesc condiţiunile de a fi eligibili la accl colegiu. 
In caz -când, din orice împrejurare, delegaţii nu s'ar prezenta 
la ziua, alegerii, ei pot fi înlocuiţi de candidaţi, încunoștiinţânăd. 
despre aceasta în scris pe preşedintele secţiei de votare. 

$ 3. — Operația votării. 

„SUMAR : 512. Pregătirea operaţiilor de votare şi-măsuri de poliţie ; — 
522. Votul şi procedura votărei; — 523, Despuierea - scrutinului, Ia 

521. — Pregătirea operaţiilor de votare şi măsuri de poliție. —- 
In ziua votării, încă dela ora 7 dimineaţa, în vederea operaţiei 
votării, legea, prevede efectuarea unor măsuri cari sunt imediat 
premergătoare votării. 

Pregătirea operaţiilor de votare constă din stampilarea. 
primului stoc de buletine necesare începerii votării, din tragerea. 
la. sorţi a doui asistenţi, care împreună cu preşedintele şi cu gre. . 
fierul, constitue biuroul secţiei de votare şi care vor continua 
stampilarea, buletinelor de vot în tot cursul votărei. Apoi pre- 
şedintele, împreună cu candidaţii sau delegaţii prezenţi, inspec- 
tează gheretele sau camerele de votare, verifică, și sigilează ur- 
nele de votare. Preşedintele ia măsuri pentru stabilirea posti- 
rilor de pază în localul de vot şi 'n jurul localului. ” 

Tot pentru a asigura secretul și posibilitatea de liberă ex- 
primare a votului, legea ia măsura, ca fiecare local de vot să cu- 

“ prindă un număr suficient de gherete, pentruca: să puată vota: 
toţi alegătorii în ziua de votare. Gheretele vor trebui aşezate în: 
mod obligator în aceiaș încăpere în care se află şi biuroul. | 

Preşedintele biuroului electoral are poliţia adunării alegă-. 
torilor; aceste puteri ale preşedintelui se întind în localul de vo- 
tare şi 'n afara, sa, până la o distanță de 500 metri în comunele. 
urbane, numită, zona -de votare. “Funcţionarii, alţii decât cei ce:
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"aparţin legalinente biuroului de votare sau corpului railitar de 
“pază, precum prefecţii, primarii, pretorii, jandarmii, pulițaii, co- 
-misarii, agenţii de poliţie, ete.,.nu-vor putea sub nici un motiv 
staționa în zcna de votare sau în localul ce vot în timpul alegerii, 
“până după proclamarea rezultatului (art. 66). In comunele ru- 
rale şi urbane nereședință, preşedintle secţiei da votare exercită 
„dreptul de poliţie î în întreaga comună. 

522. — Votul și procedura votării. — Votul începe la ora 
:5 dimineaţa și ţine o singură zi până la ora 20 toamna, şi iarna 
şi dela '1—21 în celelalte anotimpuri; în caz când sunt votanţi 
«cari n'au putut vota până la ora legală de închidere, votarea se 
prelungeşte, îără, întrerupere, şi în cursul nopţii, până a doua 
zi la ora 8, când scrutinul se închide în mod irevocabil. Sub ve- 
:chea lege electorală din 1918 alegerile pentru Cameră durau 
trei zile, iar pentru Senat două zile. Cu toate măsurile luate de 
Jegiuitor pentru paza urnelor în timpul nopţii, se întâmplau grava 
«abateri pentru înlăturarea cărora s'a luat măsura ca urnele să 
nu fie nici un moment părăsite de membrii biuroului dă votare. 
In adevăr, art. 73 dispune că „suspendările se hotărăsc de pre- 
'şedinte după apreciere, ele neputâna depăși două ore în tot 
cursul zilei şi două ore în cursul nopţei, fără ca toţi membrii 
biurcului să poată părăsi în acelaş timp sala de votare. .. In tim- 
pul suspendărilor, asistenții, candidaţii şi delegaţii vor putea 
rămâne în sala de votare, iar urnele de votare vor rămâne în 
:aceiaș cameră de votare sub pază permanentă”, 

Alegătorii sunt introduși Ja vot. în serii corespunzătoare 
numărului de gherete existente; ei prezintă cartea de alegător 
preşedintelui care le dă buletinul de vot şi stampila ce urmează 

:s'a aplice 15). Cartea de alegător servește pentru constatarea iden- 
tităţii alegătorului. Dar cum acesta este un mijloc destul de-su- 
perficial, legea dă dreptul, prin art. 77, oricărui alegător să con- 
teste identitatea persoanei care se prezintă la vot. In caz când 
contestaţia ce s'ar face s'ar găsi întemeiată, preşedintele opre- 
şte pe infractor dela votare, îl trimete organelor polițienești pen- 

15) Legea nu prevede obligaţia pentru biroul electoral de a. însemna în 
marginea listei electorale pe alegătorii cari s'au prezentat la vot, pentruca ast- 
:fal să se evite substituirea de persoane, sau nepotrivirea dintre numărul votan- 
tților şi al. voturilor găsite în urnă,
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tru luarea măsurilor de sancționare şi consemnează faptul în 
procesul verbal constatator al. operației alegerii. - o i 

Din toate. aceste dispoziţii pe care le-am -examinat până | acum rezultă că legiuitorul s'a preocupat să înlesnească alegă- 
torului exercițiul dreptului de vot, să asigure libertatea acestui 
vot şi să-i garanteze sinceritatea lui. | 

523. — Despuierea scrutinului. — Odată votarea terminată, 
„președintele procede, în prezenţa candidaţilor, a delegaților. şi asistenţilor prezenţi la despuierea scrutinului, Şi aici legea ia . 
măsuri pentru garantarea legalităţii despuierii scrutinului. Pre- 
şedintele citeşte, la deschiderea fiecărui buletin, cu glas tare lista candidaţilor cari a fost votată; el arată votul candidaţilor şi 
delegaților prezenţi. Rezultatul votului se consemnează în ouă 
liste, una ţinută de grefier şi alta de unul din asistenți. In aceste 
liste se ver înscri: a) număiul total al votanţilor; b) numărul voturilor nule sau anulate; c) listele qe candidaţi în ordinea în- 
scrisă în buletin; 4) numărul voturilor întrunite de fiscare listă. 

După despuerea scrutinului, preşedintele secţiunii întoc- 
meşte un proces verbal în âublu exemplar, arătând modul cum 
au decurs operaţiile de constatare şi numărul voturilor obţinut 
de fiecare listă. Buletinele despuiate. în afară de cele anulate, 
se ard. Procesul verbal astfel întocmit se contrasemnează de gre- 
fier și de asistenţi: In caz când aceștia ar refuza să semneze, 
se vor arăta motivele, lipsa, semnăturei lor riefiina de natură să 
atragă nulitatea procesului verbal. Buletiriele anulate se anexează 
la dosar. Procesul “verbal împreună cu întreg dosarul alegerii se înaintează preşedintelui biuroului electoral judeţean. 

-In privinţa buletinelor de vot care urmează să se anuleze, 
legea face o distincţie între buletinele nule și anulabile. După art. 
82 din legea electorală sunt nule acele buletine care nu poartă pe 

-ele sigiliul de control aplicat de preşedinte, acelea prezentate 
deschise, şi acele îndoite cu listele în afară. Sunt anlabile bule- . 
tinele care conţin adause de nume sau expresii, acele car nu ar 
fi din cele imprimate prin îngrijirea, biuroului electoral, care 
conţin ştergeri de nume din liste, care vor avea stampile aplicate
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pe mai multe liste, sau cari cenţ:n semnele evidente ale 'unei 
prealabile înțelegeri 10). 

Consecința acestei distincţii este foarte importantă. Votu- 

rile nule se declară ca atare de preşedinte chiar la prezentarea, 

lor. Aceste voturi se socotesc ca neexprimate şi nu intră în cal- 
culul voturilor. Buletinele anulate sunt declarate asttel de pre- 
şedinte la despuierea scrutinului. Ele se socotesc drept voturi 
exprimate şi intră în calculul voturilor. 

Dacă, în timpul despuieri scrutinului ar mai fi buletine con- 
testate, dar pe care preşedintele nn le-a anulat, acestea se vor 

“atașa, la dosarul alegerii. făcându-se menţiune cărei liste au 
fost atribuite. 

s 4, — Contenciosul electoral. 

SUMAR : 524. Necesitatea controlului regularităţii operaţiei electorale; —' 

525. Contenciosul operaţiilor prealabile alegerii; — 526. Confenciosul alegerii 
propriu zice,. 

- 524, — Necesitatea controlului regularităţii operației electo- 
rale. — Condiţia esențială pentruca, dreptul de vot să răspundă 
menirei sale, este ca el să ss exercite în cadrul strict pe care 
legea a înțeles să i-l traseze. Orice abatere dela acest cadru al 
legii constitue o neregularitate, de natură să falsifice sincerita- 
tea scrutinului. Operația electorală este o operaţie complexă; 
în timp! ei se pot comite numeroase neregularități. Se poate in- 
tâmpla. ca în listele electorale să se fi înscris persoane cari n'a- 
veau condiţia de alegători 'sau persoane cari au fost trecute din 
eroare; se poate pedealtă parte ca, în listele electorale să nu fi 
fost trecute o serie de persoane cari aveau dreptul de vot. Dar 

„în timpul algerilor se pot comite fraude electorale, o serie de ce- 
tăţeni pot fi împiedicaţi de a participa la vot, rezultatele des- 

16) Aici este vorba de cumpărarea şi vânzarea voturilor. In afară de 
sancţiunea anulării votului, legea mai prevede, în art. 114 pedeapsa închisorii 
dela 3 luni la un an şi o amendă dela 500 la 5000 lei'şi interdicţ:a pe timp măr- 
ginit pentru acel care se va dovedi că a cumpărat voturi sau abţinerea dela 

„vot precum şi pentru acel care şi-a vândut votul,
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puierii scrutinului pot fi falsificate.:Cu: sistemul acesta, sinceri- 
tatea votului este înlăturată; el devine o simplă formă. 

Pentru înlăturarea acestor neajunsuri se impune.să existe 

“un vrgan cu caracter de imparțialitate şi cu suficiente cunoş- 

tinţe Juridice care să examineze toate.aceste neregularități şi 
“să restabilească, ordinea legală. Organele însărcinate cu cerce- 

tarea tuturor contestaţiilor ce s'ar ivi cu privire al legalitatea 

alegerilor, constitue contenciosul electoral: Prin această denu- 
mire irebuie să mai înţelegem, într'un sens mai larg, totalitatea, 
contestaţiilor cari s'ar naște cu privire la regularitatea, Opera- 
ției electorale, 

Când este vorba de contenciosul electoral trebuie să dis. 

tingem contenciosul operaţiilor prealabile alegerii şi contencio- 

sul alegerii propriu zise. Contenciosul operaţiilor prealabile a- 
legerii este deferit puterii. judecătoreşti; contenciosul alegerii 
propriu zise este deferit. Parlamentului; excepţie dela această 
regulă fac numai alegerile pentru administraţia locală, unde şi 
contenciosul alegerii este dat tot în căderea puterea judecăto- 
veşti. 

Ceiace trebuie să caracterizeze contenciosul electoral 'este 
ca el să funcţioneze repede, fără cheltuială, pentru. alegători, iar 
calea lui să le fie cu înlesnire deschisă. 

Legea noastră electorală este în oarecare măsură pătrunsă 
de aceste principii. 

__525, — Contenciosul operaţiilor prealabile alegerii. — O0pe-.. 
rațiile electorale prealabile alegerii pot constitui acte autono- 
me, independente dle alegerea efectuată şi acte complexe. Ca e- 
xemplu de act autonom avem alcătuirea listelor electorale; ca 
exemplu de act complex. avem, spre exemplu, secţionarea cir- 
cumscripţiilor electorale sau distribuirea buletinelor de vot. A- 
ceste acte nu constituesc acte caracterizat autonome, ele se în- 
globează în actul complex al alegerii şi pot fi examinate odată 
cu validitatea, globală a alegerii. Dar cu toate acestea, jurispru- 
denţa franceză admite posibilitatea de a se deferi aceste acte 
Consiliului de Stat în prealabil, independent de operaţia electo- 
rală, bineînţeles în cazurile în care posibilitatea, unui astfel de 
„recurs împotriva lor este închisă. Vom examina. deci în primul 
rând contenciosul actelor: autonome şi apoi contenciosul actelor 
compiexe, prealabile alegerii. 

A. Contenciosul actelor electorale autonome. Legea, noas-
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'tră, electorală prevede existenţa, a două serii de acte autonome 

supuse ecntrolului jurisdicțional: 10 alcătuirea listelor electorale 

şi 20 alegerea semnelor electorale. . A a 

__1. Controlul jurisdicţional al listelor electorale. Am arătat 

că listele electorale se întocmesc de autoritatea comunală, În a-. 

numit termen şi cu paza unor anumite forme; pe dealtă parte,. 

în aceste liste nu pot fi înscrişi decât alegătorii cari întrunesc 

condiţiile. Presupuneţi că listele electorale au fost întocmite în 

alte epoci de cât cea prevăzută de lege, sau au fost întocmite de 

i consiliu comunal nelegal constituit, sau care pierduse calita-. 

tea. Ne găsim deci în faţa unei neregularități formale, care se 

referă la, constituirea în întregime a listei electorale; dar lista 

electorală, poate conţine alegători înscriși sau radiaţi pe nedrept; 

ea poate deci conţine erori de fond. Legea prevede posibilitatea, 

reparăria lor pe calea justiţiei, ide îndată ce ele s'au comis şi în- 

dependent de alegere. | 

12 Controlul regularităţii formale a listei electorale. Legea 

“ noastră electorală nu prevede pentru particulari posibilitatea 

„exercitării unui control separat de operaţia electorală a regula- 

rităţii formale a listei electorale. El nu poate fi exercitat decât 

la cererea organelor de control administrativ. 

- Presupuneţi că lista electorală, în loc să fie revizuită în 

cursul lunei Decembrie şi afișată în cursul lunei Ianuarie, cum 

cere iegea, este revizuită abia în Aprilie şi afişată în cursul lu- 

nei Mai. Este incontestabil o iregularitate, pe care organul admi- 

nistrativ a săvârşit-o şi care este de natură să falșifice rezul- 

tatul eventualei alegeri. Din cauza acestei afișări tardive, cetă- 

ţenii cari aşteptau afişarea, în luna Ianuarie, pot scăpa din ve- 

dere să cerceteze data când se va face publicarea, şi pot pierde 

termenul de contestaţie. Afişarea neregulată a unei liste sau al- 

cătuirea ei de un organ incompetent, cu alte cuvinte neregula- 

ritațile formale ale alcătuirii unei liste electorale, nu deschid 

calea unui contencios independent. Ele nu pot fi atacate decât 

odată cu operaţia globală a alegerii; dacă este vorba de alegeri 

pentru Parlament acest control se va examina de . Parlament; 

dacă este vorba de alegeri administrative, controlul se va exer- 

cita de puterea judecătorească, odată cu.examinarea validității 

Acest fapt rezultă din textele legii electorale. In adevăr, 

art. 14 din legea: electorală, după, ce stabilește formalităţile ce
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sunt. de făcut pentru definitivarea listelor electorale, deschide 
calea, contestației pentru cei interesaţi; aceste contestaţii sunt 

“ aGmise numai cu privire la înscrierile în listele electorale: „Con- testaţii la înscrieri în listele electorale se Vor face în cursul lu- nii lanuarie la judecătoria respectivă de oricare alegător din cir- cumscripţia electorală a judeţului”, Acelaş lucru rezultă şi din art. 15 : „Orice cetățean are dreptul, în tot acest timp, să a- dreseze judecătorului respectiv cereri sau contestațiuni în con: tra modificărilor afișate”. Alt text, privitor la contestaţiile ce s'ar putea, deschide cu privire la regularitatea listei electorale nu există, | E 
| In sistemul legii electorale franceze există, posibilitatea pentru prefect de a ataca în faţa instanțelor administrative în- tocmirea neregulată a listelor electorale. Art, 4 al decretului re- gulamentar din 2 Februarie 1852 dispune : „Dacă prefectul so- coteşte că formalităţile şi termenele prevăzute de lege n'au fost observate, va. trebui, în termen de două zile dela primirea ta- bloului, să defere operaţiile consiliului de prefectură, al judeţu- lui, care va hotărî în trei zile şi va fixa, dacă e locul, termenul în care operaţiile anulate vor trebui refăcute”. Cum se vede, nici in sistemul legii franceze nu există posibilitatea unui re- curs larg deschis împotriva legalităţii formale a listei electo- rale; numai prefectul poate deferi această nelegalate justiţiei administrative; el are termene foarte Scurte, iar Consiliul de prefectură și Consiliul de Stat sunt datoare să hotărască în termene foarte scurte. Motivul este lesne de înțeles: în caz de anu- . lare a operaţiilor, refacerea acestora în chip legal să se facă în cel mai scurt timp. Particularii n'au nici în Franţa deschisă Do- sibilitatea, de a ataca aceste acte; ei nu pot să se adreseze Con- siliului de Stat nici pentru exces de putere, din cauza teoriei re- cursului paralel, pe care Consiliul de Stat o respectă în mod strict. . Si 

La noi, neavând un text expres în legea electorală, care să deschidă particularilor calea unor asemenea contestaţiuni, ea nu poate fi deschisă nici pe baza, legii pentru contenciosul admi- 

drept personal legal; simplul interes al particularilor, neprote-
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Siuit de lege, oricât de important ar fi, nu deschide calea acţiu- 
nii în contenciosul administrativ 15). 

Legea pentru organizarea administrăţiei locale din 1929, 
care deschide mai cu înlesnire calea de atac împotriva actelor 
administraţiei locale, nu cuprinde totuşi o dispoziţie care să. în- 
găduie o astfel de acţiune. Singurul text care s'ar fi putut in- 
voca în sprijinul acestei acţiuni ar fi art. 102 din legea pentru 

„organizarea administraţiei locale din 1929, care dă dreptul ori- 
cărui alegător de a se plânge în contra actelor consiliului comu- 
nal. Dar acest text de lege, în interpretarea primită, trebuie în- 
ţeles, pe deoparte, că nu deschide calea unui astfel de contesta. 
țiuni decât împotriva, deliberațiunilor. consiliului, nu şi împotri- 
va actelor administrative ale primarului sau ale“ delegaţiei, pe 
care acestea le fac în virtutea legii şi nu în virtutea, însărcinării 

“pe care au primit-o dela Consiliu 17), : .. 
Dar, pedealtă parte, textul art. 102 a fost abrogat de Le- 

gea pentru modificarea legii de organizare a Comitetului cen- 
tral și Comitetelor locale de revizuire din 20 Aprilie 1933, care, 
în chip general (art. 44, 45, 47 şi 48), cere lezarea unui drept 
Sau a unui interes direct, născut şi actual, care este tot un drepi 
în sensul pe care legea îl dă noțiunii 18). 

Nu există deci decât o singură posibilitate de a ataca a- 

2 

„_cest fel de neregularității cu privire la alcătuirea formală a lis- 
telor. eiectorale, aceia a contestaţiei cu ocazia validării globale 
a alegerii. Această, contestaţie-se judecă de Parlament, pentru 
alegerile parlamentare şi de justiție, pentru alegerile. locale :*). 

16) Cas. III, 8 Feb. 1933 în Pand, Săpt., 1933. p. 223 (după divergență). 
17) Cas. 11, Dec. 965 din 31 Mai 1933 (după divergență) în Pand, Săpt,, 

1933, p. 495: „Considerând că; independent de sfera aplicaţiunei acestui text în 
ce priveşte însăşi deliberaţivnile consiliului la care se referă, în speţă însă nu. 
este “vorba de o atare delibezaţiune. ci de un act administrativ al pr:marului, 
ca organ de autoritate, act pa care-l face direct în virtutea legii, iar nu în exe- 
cutarea deciziilor consilivlui municipal; că prin urmare art. 102 nu poate avea 
nici o aplicaţie în speţă”, a . | 

18) Vezi textul legii legii în Colecţia Legilor României, No. 6.. 
19) S'au ivit în justiţie contestaţiuni cu privire la regularitatea formală 

a întocmirii listelor electorale, contestaţii. cari s'au judecat odată cu examinarea în întregime a legalităţii unei alegeri locale.. Astfel Comitetul central de revi- zuire s. Il, având să se pronunţe asupra validării unei alegeri dela Municipiul 
Cernăuţi, examinează cu această ocazie şi modul cum au fost alcătuite listele
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„Există totuşi şi la noi aceiaş posibiliţate care o întâlnim înc 
legea, ciectorală franceză; dacă lista n'a fost întocmită, în mod” 
regulat, daca .ea conține o nulitate de formă, naște dreptul pen-'.: 
tru organele de control administrativ, în baza art. 44 din legea. . 
pentru organizarea Comitetelor de revizuire din 1933, de a de- . 
feri aceste acte Justiţiei. administrative, în termenele prevăzute 
de. legea pentru organizarea administraţiei locale. Nu există, 
deci un termen special de atac, cu termene rapide şi cu obligaţia. 
unor decizii imediate; ne găsim în cadrul general al căilor de. 

_ atac şi al termenelor date organelor de control administrativ; 
avem însă posibilitatea pe această cale a reformărei imediate a. 
listei electorale, care conţine neregularități de formă, fără să 
maj îie nevoie să așteptăm validarea alegerii. Dar această cale 
nu este deschisă particularilor, ci numai organelor de control 
administrativ (prefecțul, inspectorul regional, Ministrul de In- | 
terne). - | 

Posibilitatea controlului autonom — prealabil alegerii — 
al regnlarităţii formale a listei electorale are avantajul că adu- 
ce mai multă siguranţă în operația electorală; alegerea efectua. 
tă pe baza unei liste electorale validate din punct de vedere al 
regularităţii formale, nu va putea fi invalidată pe un asttel de 
motiv,. Acest principiu nu se aplică numai în alegerile pentru 
administraţia locală, unde validarea se face de justiţie, care este - 
astfel ubligată să respecte lucrul judecat, ci chiar şi pentru ale- 

+ 

electorale. Iată cum motivează acest fapt în Dec. 105 din 11 Iulie 1930 în 
Pand, Săpt., 1931, p. 259: - 

„Având în vedere că, principial. nu se poate pretinde că întârzierea: ope- 
raţiuni; de verificare anuală a listelor electorale definitive şi afişarea lor după 
dala de 1 Ianuarie, pe care o prevede legea, ar constitui o neregularitate de: 
natuiă a atrage nulitatea acestor liste, dacă cei interesaţi au avut posibilitatea 
de a le contesta în mod legal: | 

„Având în vedere că în speţă, odată ce se stabileşte că listele intocmite 
în cursu; lunii Decembrie sau lanuarie 1930 şi care au servit pentru alegere, 
au lest afişate în decurs de o lună. adică până la 26 Februarie 1937 ş: că, 
wedeaită parte, cei interesaţi au putut uza de căile legale de atac, înaintea jude- 

" cătorului de ocol respectiv, e cert că contestaţiunile au putut fi rezolvite în 
decursul celor 15 zile următoare, până la data efectuzrii alegerii. termenul de 
recurs nefiind suspensiv. de executaree, că, deci, la această din urmă dată erau. 
deiriuve”, - i 

. lată deci, că judecând validarea unei alegeri, justiția administrativă exa- 
minează şi legalitatea întocmirii listei elecetorale, |
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gerile validate de Parlament, acesta fiind obligat să respecte 

deciziile justiţiei. Hotărirea parlamentului referitoare la. .vali- 

“area unei alegeri are caracterul unui act jurisdicţional, tre. 

ini să se supună În “totul regulelor cari guvernează aceste 

acte 2), - 
2* Controlul regularităţii de fond a listelor electorale. 1 Lis- 

„le electorale pot fi întocmite cu formele şi în termenele pi 

“văzute de lege; ele însă pot conţine-neregularităţi de fond,-a- 

dică pot conţine înscrieri de persoane cari n'au calitate de ale. 

gători, sau pot conţine omisiuni. In acest caz, cum nimem nu 
p6ate vota dacă nu este înscris în listă, se înțelege foarte ușor 

câ întocmirea, neregulată: a, listei electorale este de natură să 

falşifice expresiunea votului. Pentru: înlăturarea acestui nea- 

juns, legiuiterul a instituit calea unui contencios autori6m, in- 
dependent de operaţia electorală și care se poate exercita cu: in- 

lesnire şi fără cheltuială. In caz când cej interesaţi n'au uzat 

de calea acestui contencios în termenul prevăzut de lege, riere- 

gularitatea nu se acopere, ea, poate fi invecată ii cu ocazia 
validării alegerii. —- 

Legea, noastră electorală, în art. 13, ia măsura întocmirii . 

pentru prima dată a listelor electorale permanente, care trebu- 

iau alcătuite în cursul lunilor Noembrie şi Decembrie ale anului 

1926. Apoi în al. II pune principiul că „adăugiri şi ştersături nu 

se pot face decât la revizuirile lor anuale și cu 1 respectarea re- 

gulelor stabilite prin legea de faţă”, 
Odată listele electorale întocmite şi alegătorii trecuţi din 

oficiu în ele (art. 14), ele se afişează la primării şi judecătorii 
în tot cursul lunei Ianuarie, iar în comunele rurale afișarea se 
anunţă prin bătăi de tobă, 

Contestaţiile de modul cum au fost constituite în fond lis- 
tele elcctorale, cu ocazia primei întocmiri sau cu ocazia revizui- 
rilor anuale, se fac în tot cursul lunei Ianuarie” (art. 14 şi 15). 
“Contestaţiile pot purta fie asupra faptului de a nu fi fost înscris 
în listă, fie asupra faptului de a fi fost înscrise persoane cari 
n'au calitatea. Procedura diferă după natura contestaţiei. 

In caz când un alegător r'a, fost înscris în listă, judecăto- 
rul se pronunță imediat, la prezentarea, cererii, dispunând, în caz 

20) Vezi mai jos, p. 123 şi urm.
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când dovezile sunt suficiente şi cererea. urmează să fie admisă, să se comunice prin adresă primăriei înscrierea în listă a alegă- torului. Din' moment ce cererea a fost admisă, alegătorul în. scris este introdus şi'n registrul special de alegători al judecă. . toriei.' 

In caz când este vorba de contestaţie asupra celor înscrişi în liste, atunci aceasta se va judeca de urgenţă, în camera de | conailiu,:: dându-se "contestatorului “termenul in cunoştiinţă şi citându-se nuniai- contestatul; hotărîrea, judecătorului se va comunica deîndată primăriei respective. - | _. Judecătorii vor judeca cererile ce li se adresează precum şi cOntestaţiunile în termen dă 15 zile dăla primirea lor... Cine face asemenea cereri ? Legea face o distincţie între cererile die înscriere şi între contestaţiunii la înscrierea în liste. Când e vorba de cereri de înscriere, deşi legea nu o spune în mod expres, pare să rezulte totuşi că dânsele nu pot fi făcute decâi direct de persoanele interesate; când e vorba de contesta. țiuni cu privire la înscrierea în liste, ele pot fi făcute de oricare alegător din circumscripţia electorală a judeţului. Contestatorul este îndatorat să facă dovada afirmațiilor sale; judecătorul este. în drept însă să.] oblige pe contestat să facă dovada situaţiunii de care dânsul se bucură în corpul electoral atunci când va so- coti că nu stă în putinţa contestatcrului să facă Govada celor afirmate. Spre exemplu, contestatorul aleagă că cel înscris în listă nu este cetățean român; în acest caz ccntestatul are în- datorirea să dovedească calitatea sa de cetăţean. 
Soluţia pe care o dăm aici poate să pară contrară naturei însăși a dreptului de. vot. Este incontestabil că votul este un drept pe care'l are titularul, exercitat însă în interesul general. Și tocmai din cauza acestui caracter al său legea a impus obli- _gativitatea votului, Ori, dânsa ar putea fi cu înlesnire înlătura. tă dacă n'ar exista posibilitatea tuturor cetățenilor de a cere înscrierea în listă a celor omiși. Iată o serie de alegători cari n'âu fost înscrişi în liste şi cari se mulțumesc cu această situa. ție, nevoind să facă nici un demers în vederea, reparării erorii, Cu chipul acesta corpul electoral ar fi privat de un însemnat număr de alegători şi sinceritatea votului ar fi astfel falşifi- cată. Noi socotim că deși textul legii vorbeşte numai de contes. taţii, nu și de cereri de înscriere, totuși, este locul să cuprindem și cererile de înscrieri sub denumirea de contestațiuni şi să le
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aplicăm și acestora principiul că pot fi făcute de orice alegător 

din circumscripție. Iată un partid pclitic care vede excluși din 
listă: o serie importantă de alegători pe care-i ştie că. sunt 

partizanii politicei sale; aceştia însă nu vor să participe la vot. 

Partidul va, însărcina însă pe un alegător sâ'ceară pentru aceș- 

tia inserierea în liste, aducând şi dovezile că au dreptul de a fi - 

trebui s să participe la vot, aducând astfel aportul lor partidului 

care a stăruit în participarea! lor la vot. Aceasta ni se pare nouă 

soluţia cea mai justă şi mai conformă cu principiile, daiă texte- 
lor inteipretate. Votul este un drept al individului, dar el este. 
"exercitat în interesul general; acest interes. pretinde. participa- 
rea tuturor celor îndreptăţiți la vot, dar numai a acestora; dea- 
ceia, legea dă, în căderea tuturor alegătorilor dreptul de a cere 
respectarea acestor principii. 

Acest drept nu este însă lăsat la voinţa arbitrară a jude- 
cătorului. Legea organizează căi de atac împotriva hotăririi a- 
cestuia: astfel, art. 14 din lege declară că hotărîrea judecăto- 
rului poate fi atacată cu recurs la tribunalul respectiv în ter- 
men de 15 zile dela pronunțare. In caz de casare, tribunalul 
evocă fondul și se pronunță imediat; deciziunea se dă fără 0po- 
ziţie. Recursul ce s'ar face de cei interesați nu suspendă exe- 
cutarea. - 

Legea noastră electorală este mai : restrictivă împotriva 
căilor de atac decât legea electorală franceză, care prevede şi 
calea “apelului (art. 21 din Decretul organic din 2 Feb. 1852). 
Dar, în practică, căile de atac prevăzute de legea noastră dau 
suficiente garanţii cu privire la garantarea dreptului de înscrie. 
în lista electorală; suprimarea apelului se datorește la noi do- 
rinţii pe care a manifestat-o legiuitorul de-a se vedea terminate 
cât mai curând aceste contestaţii, pentruca, alegătorul să-şi 
vadă valoriificat cât mai repede dreptul său de vot. Tctuşi, când 
pe calea acestor contestaţii se pcate pierde un lucru 'aţât de im- 
portant ca, exerciţiul <leptului de vot, ni se pare periculos faptul 
că s'a suprimat calea. apelului. Presupuneţi un contestator care 
se prezintă, în lipsă contestatului, cu un act care nu mai este 
valabil şi cara obține radierea, alegătorului. Cum termenul de 
recurs curge dela pronunțare, contestatul m'are posibilitatea să 

„. atace hotărirea. Cum însă acestor recursuri judecate de tribu- 
nal li se aplică dispozițiile procedurale din legea Curţii de Ca-
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saţie, urmează să spunem că acest text 'a fost abrogat de tex- “tul din legea Curţii de Casaţie şi că termenul de recurs curge numai dela comunicare. Dar aci naște o altă dificultate: dacă recursul se judecă după legea Curţii de Casaţie, partea nu va putea invoca alte motive; decât acele prevăzute în legea Inaltei 'Curţi; ea nu va putea deduce, în judecată chestiuni de fapt, de. cât după ce casarea s'ar face pentru un motiv de drept. Deaceia calea apelului este necesar să fie introdusă în viitoarea - proce- dură electorală, un drept atât de important neputându-se pier- de fără beneficiul celor două grade de jurisdicție. Dreptul de vot nu poate fi asimilat cu afacerile de minimă importanţă, pe care le judecă judecătorii de ocol în primă şi ultimă instanță. 
Dacă, însă, cu tot acest contencios al regularităţii de fond al listei electorale, au rămas încă erori nereparate, ele put fi ri- Gicate de candidaţii cari au. participat la alegere sau de orice alegător, cu ocazia validării alegerii. Astfel neregularităţile pri- vitoare la alcătuirea listelor electorale pot fi ridicate în parla- ment, cu ccazia, validării alegerii, parlamentul fiină suveran să _valideze său să invalideze alegerea 2). Dar contestaţiile de na- 

21) Contestaţii de natura aceasta s'au prezentat mai ales cu ocazia vali- ării alegerilor dela Universitate, «nde o simplă înscriere neregulată în listă este de natură să schimbe rezultatul alegerii. Astfel cu ocazia validă-ii alegerii : Senatorului Universităţii din Cluj, în 1931, s'a ridicat contestaţie de către candi- datul căzut. cerându-se . anularea alegerii pentru considerața că a participat la vot şi o femeie şi că. dacă s'a» scădea acest vot din numărul voturilor candi- datului reușit, rezultatul votului star fi schimbat. In adevăr, la vot participase şi o femee, care ar avea gradul de conferenţiar definitiv, Ori, potrivit art. 4 al d, “din legea electorală. senatorul universitar e ales şi de conferenţiarii definitivi, le- gea nefăcând nici o distincție "între bărbaţi şi femei. Senatul a validat alegerea, “statornicind că şi profesoarele pot participa la vot. Dar această hotărire n'are caracterul unei decizii jurisprudenţiale; mâine, alt Senat poate invalida o astfel <e alegere, ! : 
O altă contestaţie a fost ridicată în faţa Senatului cu prilejul validării a- legerii în 1932 a senatorului Universităţii din Bucureşti. Contestaţia purta asupra faptului că au fost excluşi din, lista. electorală conferenţiarii definitivi, pe baza legii învățământului universitar din 1932. precum şi "pentru faptul că au parti- cipat la vot şi profesorii facultăţii de drept din Oradea, deşi aceştia n'ar avea "drept de vot şi nu erau înncriși în lista electorală, aşa cum cere art. 12 comb. zu art. 16 şi 22 din legea electorală. Totuşi Senatul a val'dat alegerea şi lucrul «ste foarte ușor. decarece invalidarea trebuie să întrunească 213 din numărul membrilor prezenţi, ceeace este destul de greu. (Art. 44 Constit.).
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tura aceasta au mai puţin sorți de izbândă în faţa parlamentu-y 
lui, care-este călăuzit în aceste împrejurări.mai mult de intere- 
sul politic decât de rigiditatea principiilor. 

Când este vorba de alegerile pentru administrația locală, 

a căror validare este deferită, justiţiei, ccntestaţiile privitoare. 
lu regularitatea de fond a, listei electorale pot fi ridicate cu a- 

celaș succes ca şi'n fața organelor direct însărcinate cu exami- 

narea lor. Dar aci sancţiunea este mult mai gravă. Dacă instan- 

ţa însărcinată cu validarea alegerii constată. că lista pe baza că- 

reia s'a, făcut alegerea conţine neregularități de fond, spre e€.-. 
xemplu, au.participat la vot alegători cari pierduseră dreptul 

sau maveau dreptul de- vot, ea, anulează alegerea în întregime, 

în cazul când prin participarea, la vot a celor fără drept, rezul- 
tatul votului s'ar fi schimbat. Dat fiind faptul că sancţiunea - 

este atât de severă, ea este mai greu pusă 'n mişcare. Astfel, 

nu orice neregularitate de fond a listei electorale poate duce la 

anularea alegerii, ci numai acele neregularități care ar fi de 
natură să schimbe rezultatul votului. Căci dacă s'ar admite a- 
nularea alegerii pentru orice neregularitate, n'am mai putea a- 

vea, alegeri validate și sar găsi întotdeauna, o neregularitate 

care să ducă la anulare 22). Jurisprudenţa. noastră, ca şi juris- | 

22) Laferiărre în Traite de la Juzidiction et du contentieux administratif. 
t. II, ed. 1699, p. 343; justifică astfel acest principiu: 

„Judecătorul alegerii are întreaga competinţă de a aprecia regularitatea; 

operațiile electorale şi de a anula pe acele a căror legalitate i-ar părea com- 

promisă prin omisiunea formalităţilor esenţiale. Aceste formalităţi sunt minuţios 

regulate de lege: ora de deschidere şi închidere a scrutinului, compunerea biurou- 

lui, modul de primire şi despuiere al voturilor, dispoziţiile materiale ale sălii, 

etc.. fac obiectul unor prescr:pţii din care nici una nu-i indiferentă. căci toate: 

concură să asigure libertatea şi secretul votului, sinceritatea despuierii, dreptul 

de supraveghere al alegătorilor. Dar dacă toate aceste măsuri ar fi prescrise 

sub pedeapsă de nulitatea operaţiilor electorale, puţine alegeri ar fi cu totul 

inatacabile. În adevăr, foarte adesea, mai ales în comunz'e rurale, ignoranța 

sau neglijența municipalităţilor favorizează omisiuni, iregularităti, care sunt tot- 

deauna regretabile. chiar atunci când nu dovedesc nici un spirit ce fraudă, 

S „Consiliul de Stat are obiceiul să cerceteze dacă neregularităţile care i se: 

denunţă şi a căror probă i se face, sunt de natură să compromită secretul sau 

libertatea votului sau să arunce o îndoială asupra rezultatului real al operaţiilor. 

Când. aceste neregularități îi par lipsite de spiritul de fraudă și fără influenţă 

asupra operaţiilor, el menţine alegerea. El decide la fel, atunci. când neregulari- 

tăţile au o anumită neregularitate, dar nu suficientă, pentru a pune în discuţie
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prudenţa Consiliului de Stat, s'au fixat în acest sens :2). 
Este locul să observăm aci o deosibire între neregularita.- 

tea formală și cea de fond a listei electorale. In cazul unei con- 
testaţii pentru o neregularitate formală, adresată instanţei ju- 
risdicţionale de validare, dacă aceasta constată neregularitatea, 
ea trebue să anuleze alegerea ; în cazul unei contestaţii de fond, 
deşi instanța constată. neregularitatea, ea nu este ţinută să in- 
valideze alegerea decât în caz când ar constata că din cauza 
„acestei neregularități, rezultatul votului ar fi schimbat. Deşi 
ambele contestaţii se întemeiază pe aceleași principii, consecinţele 
lor sunt diferite. Dar această deosebire este numai aparentă, 
căci, în fond, ele urmăresc acelaş scop, sinceritatea consultării 
corpului electorăl. Ori, ambele contestaţii, — atunci când constată 
că s'a falșificat voinţa, corpului electoral şi că dacă neregularită- 
țile invocate ar fi fost înlăturate, rezultatul votului ar fi fost 
altul, — anulează alegerea, pentru a, se consulta, din nou corpul 
electoral. “ a 

II. Controlul alegerii semnelor electorale. Un al doilea con- 
tencios al actelor electorale autonome, este acel privitor la ale- gerea semnelor electorale, prevăzut de art. 50 din legea electo- 

'rală. Acest contencios este deosebit de important şi de multe 
ori reușita unui partid în alegeri depinde de hotărîrea dată ae acest contencios cu privire la alegerea semnelor electorale. 

Am arătat că atunci când legiuitorul a voit să pună 'n a- 
plicare principiul votului universal; s'a izbit de greutatea expri. mării acestui vot din partea, acelora, cari nu ştiu carte. Nevoină să-i excludă dela dreptul de vot, legiuitorul a inventat un mij- loc cu ajutorul căruia să se poată exprima, votul, semnul electo- 
ral. Prin semn electoral, în sensul legii, trebuie să înțelegem „UN Semn geometric cât mai distinct, pe care şi-l alege pe toată țara Sau pe o anumită regiune o grupare politică şi după care 

rezultatele votului; la fel, atunci când neregularităţile reale, putând să iîmpiedece un anumit număr de alegători de a lua parte la vot (pblicitate insuficientă, scurtarea duratei scrutinului) n'au putut, din cauza numărului de votanţi şi al majorităţii obținute de candidatul ales, să modifice rezultatele alegerii. Anularea nar putea fi deci rezultatul tuturor infracțiunilor comise la regulile procedurei electorale, ci numai a acelora cari fac să se suspecteze loialitatea operaţiilor electorale sau exactitudinea rezultatelor lor“, . 23) Vezi Cas. 1, 22: Oct, 1930 în Pand. Săpt,, 1931, p. 219,
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“semn alegătorii pot să recunoască cu înlesnire pe candidaţii a- 

- celei grupări. Dar, de teamă că nu cumva grupările politice să 

“profite de neștiința alegătorilor şi să caute să provoace confu- 

zie prin adoptarea aceloraşi semne electorale, legiuitorul a luat 
măsura ca semnul ales de o grupare politică să fie proprietatea 
sa şi nici o altă grupare politică să nu mai poată alege acelaş 
semn. | 

Alegerea semnelor se face cu cel puţin 20 de zile înainte de 

“ziua alegerii, dintr'un tablou cuprinzând un număr îndestulător 

de semne, pe.care l-a. întocmit comisia centrală electorală, ime- 
diat după constituirea ei. Tabloul de semne se publică în Mo- 
nitorul oficial; dimensiunile semnelor nu pot fi mai mari de 10 

mmp.; imaginele de obiecte sunt interzise sub sancţiunea, nuli- 
tăţii declaraţiei de candidatură. Tabloul nu va putea fi modifi- 

cat sau complectat în intervalul dela convocarea corpului elec- 

toral până la terminarea alegerilor, (Art. 49). Se vede deci câtă 

importanţă dă legea semnelor electorale şi câte măsuri ia pen- 

tru păstrarea proprietăţii lor, deoarece tocmai de aceste semne 

"depinde reuşita în alegeri. Legiuitorul mai adaogă însă în art. 

49, tocmai pentru a, asigura, dreptul de proprietate asupra. sem- 

nului, că „o grupare nu poate adopta ca, semn distinctiv acelaş 
semn ca, altă grupare, chiar dacă s'ar așeza în ordine deosebită. 

In cazul când două grupări au cerut acelaș semn, el rămâne 

câştigat grupării a cărei cerere a fost mai întâi înregistrată”. 
” In cazul când, cu toate aceste măsuri luate de legiuitor, 

s'ar paşte neînţelegeri asupra proprietăţii lor, sau o grupare po- 

litică ar cere să nu se aprobe un anumit semn, ca, fiină prea, a- 
propiat de al său şi de natură a produce confuzie, ele vor fi re- 

zolvate de comisia centrală electorală (Art. 50). Aceste contes- 

“tațiuni se adresează sau direct comisiei centrale sau prin inter- 

- mediul biroului electoral; ele pot fi făcute de candidaţi sau de 
şefii grupărilor politice. 

Comisia, sezizată de astfel de contestaţiuni, se constitue 

ca instanță judecătorească, ascultă concluziile părţilor sau exa- 

minează memoriile lor și dă hotărîrea, care se comunică tele- 
grafic biroului electoral, care este dator să se conformeze aces- 
tei deciziuni şi să imprime buletinele cu semnul pe care l-a hotă- 
rît comisiunea centrală. Această, comisie are două feluri de a- 
tribuțiuni : a) administrative, atunci când face calculul voturi- 
lor şi b) judecătorești, atunci când rezolvă contestaţiile privi-
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toare la semnele electorale. Această atribuţie a comisiunei e de 

natură judecătorească, deoarece părţile se găsesc puse faţă ?n 

faţă, disputându-şi drepturi, asupra cărora, comisia se pronunță, 
“în chip definitiv. 

Dacă caracterul de instanță judecătorească al comisiei nu 

. poate fi contestat, naște întrebarea de a se ști dacă deciziunile 

pe care le dă această comisiune sunt sau nu supuse recursului 

în Casaţie, potrivit art. 103 al. ult. din Constituţie. Noi socotim 

că potrivit acestui text, deciziunile comisiei. centrale electorale 

pronunţate în contestaţiunile asupra semnelor electorale, sunt 

supuse recursului în Casaţie. Ni s'ar putea obiecta că recursul, 

- neputându-se judeca repede, n'ar mai fi de folos. Dar cum sem. * 

nul censtitue un drept de proprietate, judecarea recursului ar 
avea interes pentru viitoarele alegeri sau chiar pentru alegerile 
în curs, în caz când s'ar judeca înainte de validare. Presupuneţi 
„că instanța de recurs anulează semnul acordat unui partid ; pe 
baza acestei deciziuni parlamentul va putea invalida. alegerea. 
Dar dacă alegerile au loc la administraţia locală, decizia Casa. 
ţie. privitoare la semnul electoral constitue lucru judecat pen- 
tru instanţa de validare, care este obligată să se conformeze ei. 

Semnul electoral constitue o tăgăduire a principiului care 
stă la baza, votului universal; viitoarea, lege electorală vă, trebui 
să înlăture dela, vot pe cei cari nu ştiu scri şi ceti; dacă totuşi 
mar mai putea face acest lucru, ar trebui să desființeze semnele 
;eleetarale, cari sunt incompatibile cu tendinţa de stat cultural; 
-cu chipul acesta s'ar exclude dela vot ei singuri acei cari mar 
putea să voteze fără semn, . 

„B. Contenciosul actelor complexe prealabile alegerii. Sunt 
însfârșit o serie de acte preparatorii, cari sunt toate îndeplinite 
în 'vederea săvârșirii operaţiei electorale. Aceasta este un act 

„ „Complex, care, ozată atacat în ceiace priveşte legalitatea, sa, pune 
în discuție legalitatea tuturor actelor preparatorii, cari: au dus 
la săvârşirea lui. Dar jurisprundenţa Consiliului de Stat, în 
Franţa, a început să se abată dela regulele clasice ale cercetării 
legalităţii actelor complexe şi să examineze: validitatea actelor 
'preparatorii, independent și cu mult înainte de actul complex, 
alegerea. Ca acte preparatorii, după sistemul legii noastre elec- 
torale, avem fixarea, secţiilor de votare, care se face cu mult 
înainte de operaţia electorală şi independent de dânsa. Desigur, 
-0 fixare făcută în contradieţie cu: legea dă naştere la contesta...
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iune, care s'ar putea. judeca şi soluţiona, şi înainte de operaţia 

„electorală şi independent de ea. Totuşi, dacă această contestaţie 

„ma fost -făcută înainte de alegere, ea poate fi făcută cu ocazia 
examinării operaţiei electorale, când se examinează, în întregul 

lor. tcate actele cari au dus la desăvârşirea alegerii. 

- 526. — Contenciosul alegerii propriu zise, — Cu ocazia u- 
“nei alegeri se pot-petrece însă și alte neregularități decât acele 
privitoare la listele şi semnele electorale. Din momnt ce începe 

perioada electorală, adică dela data. când se convoacă corpul 
electoral şi până la proclamarea rezultatului votului, legea; 
prevede o serie de formalităţi de îndeplinit şi ia o serie de 
garanţii menite să asigure sinceritatea, votului. Nerespectarea a- 
cestor măsuri luate de legiuitor sunt de natură să falșifice voin- 
ţa alegătorilor;- când se. constată acest fapt, alegerea trebuie in- 
validată şi corpul electoral consultat din nou, pentruca astfel 
adevărată sa .voință-să poată fi exprimată, . - 

“Dacă. este vorba de “alegeri parlamentare, toate contesta- 
ţiile care s'ar naşte cu privire a întreaga operaţie electorală, şi 
până la proclamarea; rezultatului, se adresează corpului din care 
face parte alesul şi care hotărăşte cu depline puteri și'n ultimă 
instanţă. Art. 102 din legea, electorală declară că „operaţiile fie 
cărei alegeri sunt supuse controlului superior al Adunării res- 
pective”. Dispoziţia legei electorale este edicatată î în baza art. 44 
din Constituţie, care. declară că, „fiecare din Adunări verifică 
titlurile membrilor săi şi judecă contestaţiile ce se ridică în 
această privință”. - 

In judecarea, contestaţiilor Adunările, varlarmentare 5 se 
preocupă mai puţin de principiile de drept şi mai mult de inte- 
resul politic al validării: sau invalidării alegerii. Jurisprudenţa 
noastră parlamentară cunoaște puţine cazuri de invalidare ; ele 
prezintă totuși precedente interesante, cari se pot utiliza. cu 
ocazia validării altor alegeri, fără să aibă vreo putere obliga- 
torie de a fi ţinute în seamă. Tocmai acest fapt al lipsei oricărui . 
criteriu — în afară de cel politic — este de natură să reclame 
cât mai urgent ca, sistemul verificării mandatelor parlamentare 
de un organ judecătorese să se adopte în toate statele. | 

Dreptul pe care-l au adunările politice de a.- şi verifica sin- 
gure legalitatea operaţiei electorale este cunoscut sub denumirea. 
de verificare de puteri. In faţa acestui sistem, dreptul public
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medern ridică un altul, acel al controlului operaţiei electorale 
făcut de o jurisdicție propriu zisă. 

- Constituţia noasură, inspirându-se după constituţia bel. 
giană şi franceză, păstrează sistemul tradițional al verificării 
puterilor, când este vorba de alegerile parlamentare, dând în că- 
derea justiţiei administrative controlul legalităţii operaţiilor elec- 
torale în materie de alegeri administrative. Motivele care se dau 
pentru a justifica, această măsură sunt: a) Independența Came- 
'relor față de puterea. judecătorească, și b) suveranitatea parla-.: 
mentară. | Sa | 

In ce priveşte primul argument, nu vedem întrucât ar fi 
atinsă independenţa: Camerălor, când justiţia ni se amestecă în 
modul. acestora de a luora, ci verifică numai dacă mandatul ob- 

_- ţinut este dobinăit în conformitate cu legea. Al doilea argument 
este tot atât de lipsit de valoare. Suveranitatea parlamentară 
este o formulă fără conținut. Şi 'mtrucât este atinsă această su. - 
veranitate parlamentară, atunci când justiţia examinează legali- 
tatea alegerii ? Legea este aceea care trebuie să prezideze şi să 
guverneze o alegere şi orice ccntestaţiune în privinţa modului 
cum a fost aplicată legea, cu ocazia alegerii, este, prin natura sa, 
de căderea instanţelor judecătoreşti 24). 

24) „Verificare puterilor implică adesea soluţiunea unor chestiuni juridice 
delicate. Electoratul şi eligibilitatea mai ales depind de chestiuni de naţionalitate, 
de stare civilă, de incapacități civile sau criminale, tare, în orice materie. afară 
de verificarea de puteri, sunt de domeniul judiciar; rezolvându-le, puterea jude: 
cătorească impietează asupra autorităţii . judiciare. . Se . poate- spune: acelaş, lucru 
şi pentru, formalitățile ia care” legea supune alegerile: Rămân chestiunile , de 
corupțiune electoral. Ori, este regretabil că legea nu specifică fapte de corupţie 
susceptibile să vicieze o alegere şi înseamnă a agrava inconvenientul emițând 
aprecierea Camerelor însăşi. Aprecierea ar fi mat bine Jăcută de tribunalele care 
aplică pedepse pentru delictele electorale, Altă garanţie: deciziunile Camerelor 
mau nevoe să fie motivate; acele ale tribunalelor trebuie să! indice motivele, 

» Consecințele practice sunt foarte supărătoare. Incredinţată Camerelor, 
verificarea puterilor este o armă de partid, Majoritatea, înfierbântată încă de 
luptă, statuează asupra alegerii amicilor şi inamicilor; ea este prea pornită să 
invalideze înadins pe aceştia, ea judecă cu pasiunile ei supraexicitate şi 
cu interesele ei. La drept vorbind ea este, în această cauză judecător şi parte 
şi cum diferitele partide politice fac la fel când dispun de maioritate, opinia 
publică se obişnueşte cu această practică demoralizantă, 

„Dacă operaţia ar fi încredințată judecătorilor, Parlamentul şi poporul 
nar fi la discrețiunea judecătorilor. Alegerea anulată ca neregulată nar f 
refăcută de tribunale; . ultimul cuvânt ar aparţine totdeauna alegătorilor”. (F, 
Moreau. — Precis, €lementaire de droit constitutionnel, 1928, p. 225—226).
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In Franţa, doctrina justifică tendinţa de a se da în căderea 
” justiţiei dreptul de a verifica legalitatea, alegerilor politice: „In 
realitate, e vorba de a se rezolva. un litigiu: este însăși misiunea 
judecătorilor. Competinţa Camerelor este în contra. logicei şi se 
justifică, numai prin consideraţiuni practice. Cu sistemul verifi- 
cării puterile, aplicarea şi sancţiunea legilor de igienă electorală 
sunt, într'o largă măsură, pentru alegerile politică, Ja discreția 
majorităţii parlamentare. Există diferență, numai pentru textele 
penale, cari implică. competinţa -și. aprecierea "tribunalelor corec- - 
ționale, dar care sunt fără influența, necesară A asupra validității 
alegeri” 25), . | 

Critica, pe care doctrina o aduce sistemului verificării pu- 
teritor, unde ideea de legalitate este în funcţie de voinţa majori- 
tății parlamentare, a dat roade. In unele ţări a început să se 

* ridice dreptul pentru Adunări de a-și verifica singure puterile, 
dându-se această cercetare a legalităţii operației, electorale i în 
căderea justiţiei. 

Astfel în Anglia Camera Comunelor, după o “interesantă 
luptă, electorală, a, trecut dreptul ce a, verifica legalitatea man- 
datelor în căderea, justiției, îngrădindu-l însă de garanţii se- 
rioase, pentru a. împiedeca, acţiunile temerare. Acţiunea, în con- 
testarea legalităţii alegerii” este socotită ca o actio. periculosa, 
care trebuie introdusă cu multă prudență ; reclamantul tre- | 
buie să depună drept garanţie o sumă de bani, pe. care, în 
cazd e insucces, o pierde. Legile din 1868 şi 1879 prevăd 

„că orice contestaţie împotriva unei alegeri trăbuis să fia judecată . 
„> de doi judecători; anularea, alegerii mu poate să fie pronunţată . 

decât dacă sentinţele ambelor judecători conchid la anulare. In 
fiecare an Inalta, Curte de Justiţie desemnează trei magistrați 
cari să se ocupe cu aceste contestaţii. Sarcina lor este înză mult 
uşurată, deoarece legile electorale ulterioare au precizat. delictele 
electorale şi viciile pentru cari o alegere poate fi anulată. 

In Germania, art. 31 al Constituţiei din Weimar, a înstituit, ” 
| pe lângă Reichstag, un tribunal electoral (Wahlpriifungsgericht ), 
format din membrii ai Reichztagului, aleși pe toată durata legis- 

25) Joseph Barthelemy et P. IDuez — Traite de droit. constitutionnel, 
Nouvelle edition, 1933, p. 437.
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laţiunii şi î din membri ai tribunalului administrativ al Imperiului, 
numiţi de Preşedintele Reichului. | 

--In Austria, Constituţia din 1 Oct. 1920 (art. 141), modifi. 
cată prin legea constituţională din 27 Martie 1931, dă verifica. 
rea mandatelor parlamentare în căderea Curţii de J ustiţie consti- 
tuțională 2), , 

“In Polonia, după art. 19 din Constituţie, Dieta validează 
alegerile împotriva cărora nu s'a făcut contestaţie. Dacă există 
contestaţii asupra alegerilor, judecarea lor este deferită Curţii su- 

„preme, care procede cu toată rigoarea la juziecarea, legalităţii 
operaţiei electorale. 

In Cehoslovacia (art. 9 al Constit. din 1920) verificarea. * 
„ mandatelor parlamentare este dată în căderea unui tribunal spe- 

cial, numit. tribunalul electoral, format din membri ai tribuna- 
lului administrativ şi ai Curţii. Supreme. Tot în căderea unui 
tribunal special este dată judecarea validității alegerilor parla- 
mentare şi în Prusia, 

Sistemul verificării de justiţie al alegerilor politice este 
introdus î în Grecia (revizuirea constituţiei î în 1911) în Statul liber 
Danzig (art. 10 al Constit. din 11 Mai 1922), unde s'a, creiat un 
tribunal superior, în Japonia, unde verificarea se face de Curtea, 
de Apel din Tokio, în Canada, unde .dela 1874 s'a, adoptat un 
sistem analog .cu cel din Anglia, î în Federaţia australiană, care, 
dela 1906, a dat în căderea Curţii “Supreme validarea alegerilor 
contestate,. 

In Suedia, verificarea, legalității formale, a a alegerilor este 
dată în căderea unei comisiuni prezidată de Ministrul Justiţiei; 
Adunările î însă, păstrează, dreptul de a se pronunţa asupra, alegerii. 

- In Franța s'a propus în Iunie 1928, de d. Bonnefous, un 
proect de lege prin care se tindea ca. alegerile contestate să fie 
validate tot de Cameră, dar după ce aceasta a luat avizul prea- 
labil al secţiei, de contencios administrativ a Consiliului de Stat. 
Dar propunerea a rămas în cartoanele parlamentului. 

Cum vedem, tendinţa generală este de a se scoate din că- 
derea Camerelor dreptul de a-şi verifica puterile şi a se da acest 

” drept în căderea justiţiei. Şi tendința aceasta este eplicabilă, din 

26) Vezi Ch. Eisemmann — Za iustice Haute. constitutionneile et la 
Cour constitutionelle d'Autriche, Paris 1928, p. 281 şi urm.
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“cauza marilor abuzuri la cari au dat naştere verificarea legalităţii 

alegerii de către  Adunările politice 2), 

Din moment ce s'a admis ca justiţia să prezideze toate 

-operaţiile electorale cari se închee cu proclamarea votului, este 

nefiresc ca dânsa să nu poată judeca şi contestaţiile cari s'ar 

ridica împotriva acestor operaţiuni. 

Şi sunt numeroase aceste contestaţiuni. Ele « se pot referi 

-la nedistribuirea cărţilor. de alegător, la substituirea de per- 

soane, la modul de imprimare al buletinelor de vot, la prezența 

în zona electorală a funcţionarilor neîngăduiţi de lege, la modul 

cum s'a făcut propaganda, la libertatea de întruniri şi presă, 

etc., etc. Desigur, de cele mai multe ori aceste contestaţiuni 

au un pronunțat caracter politic; ele pun în discuţiune mai puțin 

principi. juridice și mai mult metode politice. Dar justiţia ar 

putea, cu înlesnire, în cadrul legilor, să desprindă ceiace-i politie 

de ceiace-i juridic şi să aducă un serios aport de legalitate i în 

verificarea acestor mandate. ! 
Dealtfel, la noi, s'a făcut un început bun în această, 

direcţie, dându-se în căderea puterii judecătoreşti verificarea 

mandatelor și judecarea, contestațiunilor în alegerile pentru ad- 
ministraţia locală. Și în aceste alegeri se ivese contestaţiuni 

27) Argumentele aduse împotriva acestei tendinţe nu pot rezista unei 
atente cercetări. lată cum le combate F. Moreau — op. cit., p. 226: „Dar, se 
spune, reprezentanţii poporului suveran nar putea fi la discreţia magistraţilor, 

- care detin scaunele lor prin numirea şefului Statului, — Poporul este suveran 
si nu' reprezentanții lui, Suveran: tatea populară este atinsă de validările sau 
invalidările dictate de spiritul de partid şi îndreptate -în contra expresiunei ade- 
vărate a voiyrilori ea nu este atinsă prin deciziunile iudiciare cari aplică legea. 
Presupunârd că reprezentantul poporului merită deferentele datorite suveranităţii 
nationale, tot trebuie ca să fie un „Teprezentant legal al poporului; şi tocmai asta 
este în discuţie, . 

Se mai obiectează că justiţia nu va. câştiga . nimic amestecăndurse în 
luptele politice, Intervenţia ei este cerută tocmai pentru a ridica unei operatii 

” judiciare caracterul unei lupte; tribunalele, care. judecă adesea procese unde 
politica este în cauză, vor şti să se păzească de influenţa sa. Dealtfel, ar fi bine 
să se dea competenţă, numai tribunalului judiciar cel mai înalt, Curtea de Casaţie, 
şi să nu i se supună decât alegerile care vor fi făcut obiectul. unei contestaţii. 
regulate“, * ”
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de aceiași natură ca și în alegerile parlamentare — mai ales 
că legea electorală serveşte de călăuză şi pentru alegerile locale 
— şi justiția s'a achitat cu prisosință de rolul încredinţat, de- 
ciziunile ei, cu toută patima politică, nefiind în general suscep- 
-tibile de critică 25). 

In materie de alegeri parlamentare se susţine la noi de d.. 
„prof. Paul Negulescu, că deciziunea pe care, dă parlamentul cu 
ocazia -judecărei unei contestaţii electorale are caracterul unei 
deciziuni judecătorești, care urmează să fie supusă recursului 

„ în Casaţie, potrivit ult. al al art. 103 din Constituţie 2). Cu 
chipul acesta, şi la noi ccntrolul operaţiilor electorale ar fi deferit 
puterii judecătoreşti. Dar chestiunea aceasta nu s'a pus încă 
în discuţie la noi şi nu credem că jurisprudența, ar fi înclinată s'o 
admită, dată fiind pedeoparte atitudinea, sa în chestia actelor 
administrative în formă de lege *) şi dat fiind art. 44 din Con- 
stituţie, care dă în că derea Adunărilor dreptul de a judeca con- 
testațiunile cu privire la alegeri 1). Dacă însă s'ar putea ajunge, 
fie pe cale jurisprudenţială, fie pe cale de lege, la soluția de a 
se da examinarea acestor contestaţii în căderea puterii judecă- 
toreşti, aşa cum s'a făcut pentru alegerile locale, am înregistra 
un serios progres în ce priveşte legalitatea, consultării corpului 
electoral. | 

25) Inalta Curte de Casaţie S. 1, în competinţa căreia este dată judecarea 
recursurilor în materie electorală, a adoptat în puţinele decizii pe care le a 
pronunţat în această materie în urma alegerilor cari au avut loc în 1929, îp 
totul aceeaş atitudine câre reese din iurispradenţa Consiliului de Stat. Nu putem 
să ne ocupăm aici de examenul acestei jurisprudenţe. 

29)Vezi Paul Negulescu — Curs de drept "constituţional, p. 371-—374. D-1 prof. Negulescu se întreabă dacă deciziile comisiei centrale privitoare la repartizarea mandatelor sunt supuse controlului Parlamentului. Noi socotim că acest lucru reese cu prisosință din textul art, 102 legea elect. şi 44 din Con- 
etituţie; spre această părere. înclină şi d. prof. Negulescu, 

30) Vezi Cas. S. Unite, 30 Oct. 193 in Pand, Săpt. 1931, p. 100; Cas. 
S. Unite, 19 Noembr. 1931 în Pand, Săpt., 1932, p. 10. 

"31) Dealtfel se pare că înalta Curte ar fi circumscris aplicaţiunea art. 103 
din Constituţie numai deciziunilor date de organele puterii judecătoreşti, prevă: 

-Zute în cap. IV din Constituţie, Vezi Cas, III, 7 Dec, 1927 (după divergență) în Pand, Săpt,, 1928, p. 276. Vezi şi Cursul nostru de drept constituțional, vol. 
MI, fasc. 1, p. 135, nota 12,
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CAPITOLUL V, 

"Parlamentul 

Ş 1. — Compunerea Parlamentului. 

SUMAR : 527. Dualitatea Camerelor. — 528, Avantagiile şi criticele aduse N 
sitemului dualității Camerelor. 

527, — Dualitatea Camerelor. — Cea dintâi problemă care 
"se ridică atunci când cercetăm compunerea, parlamentului este 
„dacă dânsul trebuie să fie compus dintro o singură cameră sau 
din două, o cameră joasă şi o cameră înaltă. La noi, art. 34 din 
„Constituţie dieclară că „puterea legislativă se exercită colectiv de 
către Rege și Reprezentațiunea naţională, Reprezentaţiunea na- 
ţională se împarte în două Adunări: Senatul şi Adunarea de- 
putaţilor”. Textul art. 34 este identic cu vechiul art. 32 al Con- 
stituţiei din 1866. La noi, dualitatea, camerelor sa introdus 
dela 1864, din timpul statutului lui Cuza, când, alături de Adu- 
narea electivă, şi ca o contrapondere a, sa, se creiază Corpul pon- 
derator. Inainte de această dată reprezentanța, naţională la noi 
a fost unicamerală. 

Statele moderne, care s'au constituit după războiu, ca şi 
constituţiile recente, aiioptă, unele din ele sistemul bicameral, 

"altele sistemul unicameral. Constituţia poloneză din 17 Martie - 
1921 institue două camere: o Dietă şi un Senat; - constituţia 
cehoslovacă din 29 Februarie 1920 institue o Cameră a depu- 
taţilor şi un Senat. J. Barthelemy, partizan al dualității came. 
relor, susține că şi Statele federale, cari şi-au dat constituţie 
nouă, au adoptat regimul dualității Camerelor. In această ca- 
tegorie ar intra Germania, care, prin Constituţia din 11 August 

"1919 ar fi ereiat două Camere, Reichstag-ul şi Reichsrat-ul; dea- 
semeni constituţia austriacă din 1 Oct. 1920 statorniceşte la, 
fel două camere: Consiliul național şi Consiliul federal. Aceiaş 
situaţie o întâlneşte şi'n Elveţia, care deasemeni are două Ca. 
mere. Dar aici Camera a doua nu joacă rolul unei adevărate 
camere înalte, având aceleași atribuţiuni cu camera joasă; ele 
nu sunt alese direct de alegători, ci sunt formate din reprezen- 

Curs de Dicpt Censtituţienal, G, Alcxianu 9
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tanţi ai guvernelor statclor sau din reprezentari ai cantoane- 
lor. Rolul Camerei a doua este să aplaneze confi:ctele dintre state 
şi să participa la câteva acte mai importante 1): Numai Statele. 
Unite ale Americii de Nord au făcut în acest domeniu un pro- 
gres, tinzând să-şi creeze o adevărată cameră a doua. In adevăr, 

Congresul american, după Constituţia, din 1787, e format din 
două camere: 19 Camera reprezentanţiloi, fiecare stat trimi- 
tând aici deputaţi în preperţie cu pepulaţia (1 deputat la 
210.000 locuitori aproape) și 2” Senatul, unde fiecare stat tri- 

mite câte doui reprezentanţi, aleși, până la 1912 de legislaţia 
particulară a fiecărui Stat, iar dela această dată (amendamen- 

tul XVII al Constituţiei americane) aleși de acelaş corp care 

- alege pe deputaţii din Câmera reprezentanţilor. 
Sistem bicameral întâlnim deasemeni în statele cu lungă 

tradiţie parlamentară. în Angiia, care este ţara, originară a 
parlamentarismului, dualitztea camerelor. este tot atât de veche - 
ca şi parlamentul însuși 2); în Franţa, Olanda, Stâtele Scandi- 
nave, Belgia întâlnira două camere. Dar constituirea cslei de a 
doua Camere pe baze atât de conservatoare ca cea din Anglia nu 
mai întâlnim decât în Italia şi Ungaria *). 

1) Vezi ]. Barthemy et P. Duez — cp. cit, ed. 1933, p. 462. 
2) Şi azi, în Anglia Camera Lorzilor are drept bază de constituire voinţa 

regală şi creditatea.. Regele conferă demnitatea de pair, care se transm'te prin 
ereditate şi care, în principiu comportă dreptul de a face parte din Camera 
Lorzilor : orice pair este lord. Numărul pairilor ereditari este nedefinit. Pairii 
Scoţieni nu iau totuşi toți parte în Camera Lorzilor: ei a!=g dintre dânşii, pentru”. 
fiecare legislatură, 16 pairi care să-i reprezinte; pairii Irlandez: aleg dintre dânşii 
26 pairi pe viaţă, care să reprezinte Irlanda. In afară de aceşti lorzi mai întâl- 
nim încă o serie de lorzi pe viaţă, cari detin scauriul !er din cauza înaltelor func- 
ţiuni judiciare sau eclesiastice. Astfel, întâlnim la Westminster, alături de lorzii 
temporari, 26 de lorzi spirituali (arhiepiscopi şi episcopi) şi 5 lorzi ordinari 
(law lords) aceştia din urmă participând numai la şed'nţele judiciare ale Camerei _- 
Lorzilor. Numărul membrilor acestei Câmere este destul de important. In : 1930 
758 de membri, din care 729 aveau dreptul de a lua parte la deliberări. 

Toate proectele- pentru modificarea Camerii lorzilor (lord” Bryce, 1917, 
Baldwin, 1927) rămaseră fără urmare, deoarece nu s'a putut cădea de acord asu- 

„„Pra nouei formule. Şi astfel, Camera lorzilor, deşi nu mai corespunde împreju- 
rărilor actuale, se mentine totuşi, gratie rolului prea puțin important pe care-l 
joacă, k . * 

3) Senatul italian instituit de Statutul din 18548 este format dan membri 
numiţi de Rege din 21 de categorii sociale, Senatul păstrând dreptul să verifice
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'Totuşi, sunt şi state care au regim parlamentar unicame- 

“ral. Altfel Jugoslavia, Bulgaria, Turcia şi Grecia au păstrat sau 

au adoptat regimul unicameral. 
525 — Avantagiile şi criticele aduse sistemului dualității Ca- 

merelor, — Discuţiunea, în această privinţă durează de foarte 

multă, vreme şi este destul re pasionată. Se găsesc fervenţi sus- 
ţinători ai sistemului bicameral ca şi apărători ai sistemului 

unicameral. Avantagiile sistemului dualist, ar fi: 

19. Dualitatea Camerelor este menită să aducă ponderare, 
Prin natura, sa, Camera a doua are menirea să tempereze avân- 

tul camerei joase, să aducă o contribuţie de moderaţiune şi de 

reflecţiune asupra actelor primei Camere. Boissy d'Anglas for- 

mulase această idee în cuvinte memorabile: camera joasă va, fi 

imaginaţia Statului; camera înaltă, raţiunea. 
20. Inlătură despotismul parlamentului. O singură cameră 

se socoteşte că, reprezintă națiunea însăşi. şi poate merge până 

acolo încât să, se confunde cu națiunea. Ea ajunge astfel la, des- 
potism, ne fiind nici o altă putere care să-i contenească forțele. 

singur dacă senatorul numit intră în vreuna din aceste categorii. Această veri- 
ficare nu constituia însă,. în cele mai multe cazuri, decât o simplă formalitate. 
Pentru -a evita însă orice posibilitate de discuţie guvernul italian refuzase însă 
să numească senatori din categoria a douăzecea: aceia a cetățenilor cari au bima- 
meritat dela ţară. . 

In 1924 Mussolini, pentru a schimba compoziţia Senatului, reînvie cate- 
goria a douazecea şi la 18 Oct. 1924 el făcu o infornata de 53 de senatori noui. 
senatori, ca unii ce. nu intrau în categoria douăzecea. Fu respirs astfel scriitorul 
senatori, ca unii ce nu intrau în categoria douăzecea. Fu respins astfel scriitorul 
Ugo Ojetti, poetutl Di Giacomo, contele Salini, etc, 

Numărul senatorilor este nelimitat iar însărcinarea lor este dată pe viaţă. 
Ei trebuie să aibă vârsta de 40 de ani. 

Camera înaltă a Ulngarici a fost creată prin legea 22 din 1926. Ea este 
formată astfel; 

10, opt categorii de înalţi funcţionari sau demnitari; 

20, şase categorii de demnitari eclesiastici ; 

30. patruzeci de membri numiţi de şeful Statului dintre Ungurii de merit 
excepţional ; 

„40. senatori aleşi de municipii; 
50. senatori numiţi de instituţii (academii, Camere de comerţ, universi- 

tăți, etc.); - 

69. membrii familiei de Habsburg Lorraine; 
70. senatori aleşi de şefii familiilor nobile cari aveau „altădată dreptul ere- 

ditar de a face parte din Camera _magnatilor.
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Şi despotismul unei adunări este mult mai rău decât al unui 
invid, căci acesta poate fi tras la răspundere, pe când Adunarea, 

„fiind o instituţie colectivă, este nerăspunzătoare.. | 
30, Asigură mai multă reflecțiune în alcătuirea legii. Cel 

nai mare merit al sistemului dualist este găsit în faptul. că 
dânsul supune confecționarea legii unei discuțiuni mai lungi; 
trecerea legii prin cele două corpuri evită posibilitatea de sur- 
priză, de discuţie și votare pripită, lasă timpul necesar pentru- 
ca opinia publică să ia cunoștiință de proectul propus și să 
atragă atenţia corpului al doilea asupra obiecțiunilor ce-ar avea 
de formulat. Insfârşit, legea trecând prin două corpuri şi fiind 
examinată de două ori, este presupusă mai bună; ea a, fost exa- 
minată cu mai multă atenţie și erorile cari au scăpat primului 
cop sunt corectate de al doilea, _ 
40. In afară de aceste avantagii generale, pe care duali- 

tatea camerelor le are în toate regimurile, ea, prezintă o serie 
de avantagii speciale în regiinul republican. Acolo, dualitatea 
camerelor reduce conflictele dintre parlament şi guvern. Ca- 
mera înaltă, întrun regim republican, constitue elementul stabil 
al organismului constituţional și asigură, dacă președintele re- 
publicei este ales de parlament, o anumită independență ace- 
stuia, pe care dealtfel n! ar avea-o dacă ar fi ales de o singură 
caineră, care l-ar putea ori când răsturna. 

Dar, împotriva dualității camerelor sau ridicat o serie de 
obiecţiuni: 

1€. Duali:atea camerelor este ilogică faţă. de unitatea, na- 
ției. Se susține că nu se poate admite, din punct de vedere logic, 
să existe două corpuri deosebite, care să hetărască în numele. 
națiunei, deoarece voinţa naţională este una şi “indivizibilă. Ori, 
această critică este numai aparentă, deoarece numai în mo- 
mentul când cele două corpuri cad de acord asupra unei rezolu- 
țiuni ce urmează a; fi luată, numai atunci se creiază voinţa, na- 
ţională, care este una, și indivizibilă, aşa că din acest punct de 
vedere critica, adusă este nefondată. 

29. Duali:atea camerelsr înmulțește ecufli ctele constitu. 
„ționale, Criticii acestui principiu arată inutilitatea instituţiei şi 
din alt punct de vedere. In adevăr, susţin dânșii, dacă ambele 
corpuri legiuitoare sunt de acord asupra, unei rezoluţii ce tre- 
buie de luat, atunci este-inutilă existenţa corpului al doilea. 
Dacă ele sunt în desacord, sunt în: neputinţă de a lua o hotărîre
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şi riersul normal al vieţii statului este paralizat. Ne. găsim ş: 

faţa. unui conflict constituţional, 

Dar acest conflict poate fi cu înlesnire aplanat, căci par- 

lamentul nu face singur legile, ci în colaborare cu guvernul 

care are datoria să se sforțeze să asigure un echilibru între. 

cele două corpuri legiuitoare. Dacă nu reuşeşte să înfăptuiască 

acest lucru, guvernul trebuie să plece, iar, la rigioare, parlamen- 

tul care nu s'ar pune de acord, poate fi dizolvat, pentru a se 

preceda la o nouă ecnsultare a corpului electoral. 
39. Dualitatea camereloi aduce înceiineală în opera legis- 

laiivă. Critica aceasta, față de rapiditatea cu care lucrează 

acura raașina parlamentară, ar putea fi socotită ca un avanta. - 

gin al sistemului. Ceia ce-i se impută azi parlamentului bica- 

_meral ca şi celui unicameral, este rapiditatea cu care dânsul 

schimbă legile. Puţine sunt exemplele când camera a doua să 

fi adus întârziere în confecţionarea unei legi socotită. cu drept 

cuvânt urgentă. Dar chiar dacă ar fi aşa, lucrul ar fi un bine; 

el ar aduce mai multă stabilitate operei parlamentare. — 

- Preblema. avantagiilor şi desavantagiilor sistemului dua- 

list nu se poate pune sub forma aceasta. Instituţia poate fi utilă 

sau inutilă după cum vom şti să“recrutăm pe membrii Camerei . 
â, doua și după cum vom putea să echilibrăm interesele politice 
cu cele generale. Adevărata problemă deci nu este cea a duali- 
tății camerelor, ci a modului de compunere al camerei înalte. 

Ş 2. — Compunerea Camerelor înalte (Senat). 

SUMAR: 529. Origina Camerelor înalte şi compunerea lor primordială; 

530. hecrutarea Camerelor înalte în alte ţări; — 531. Recrutarea Senatului !a 

noi; — 532. Condiţiile pentru a fi iligibil la Senat; — 533. Durata Senatului. 

529. — Origina camerelor înalte şi compunerea lor primor- 
dială. —. Separaţia parlamentului în două camere îşi găsește 

origina în Anglia, -ţara tradiţională a parlamentarismului. Aco- 

lo separaţia în două camere îşi găsește o justificare istorică. 

In momentul în care regii Angliei, constrânși de împrejurări, 

sunt siliți să acorde poporului drepturi, parlamentul englez, se 
desparte în două, camera joasă, care primeşte în sânul său pe
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nouii reprezentanţi ai poporului ; în faţa acestei camere se men- 
ține camera înaltă, unde se refugiază nobleța aristocratică. 

| Evenimentul axe loc cui începere din anul 1295, când fu con- 
vocat  Parlamentul-model. Compunerea acestui parlament era, 
destul de-variată. Alături de baroni, le prelați şi abaţi, convocați 
în persoană, şi de deputaţii aleşi de comitete, de orașe şi de bur- 
&hezi, întâlnim clerul reprezentat ca, un ordin particular. La în- - 
ceput această adunare a funcţionat ca o adunare unică, care, însă, 
în curând avea să se despartă în două corpuri cu totul distincte. 

Separaţia începu în momentul când clerul renunță să mai 
fie reprezentat în Parlament ca un ordin aparte. Prelaţii continuă 
să rămână în magnum concilium, pe când decanii Capitelelor, ar. 
hidiaconii şi proctorii bisericelor încetară de a mai participa în 
Parlamentele convocate. Cum motivul principal al convocărei 
Parlamentului era votarea subsidiilor cerute de puterea, regală, 
clerul preferă să nu mai vină în Parlament pentru acest fapt, ci 
să voteze aceste subsidii într'o adunare separată, ajungând apoi 
ca această votare să se facă printr'o înţelegere directă între lor- 
dul Cancelar şi arhiepiscopul primat. _ 

Deacum înainte, în magnum, concilium, va, începe să se for- 
meze grupe diferite, astfel că acest magnum concilium va func- 
ționa mai departe drept Cameră a lorailor, separat de noua Adu- 
nare şi care ia denumirea de Camera Comunelor 1). 

„Aici, privită sub această lumină, dualitatea camerelor îşi 
găseşte o justificare mai mult istorică. Camera înaltă este 
chemată să modereze avântul democratic al camerii joase, să 
aducă moderaţiune în opera legislativă, să păstreze tradiția, 
Pentru a răspunde acestui scop- camera înaltă în Anglia este 
recrutată pe baza, voinţii regale şi a eredității, pe când camera . 
Joasă. este recrutată pe baza, unui vot universal foarte larg. In 
Anglia, regele conferă titlu de pair şi acest titlu, această dem- 
nitate, conferă dreptul de a face parte din camera lorzilor; acest 
drept se transmite pe cale ereditară. Camera, lorzilor este com- 
pusă deci din aleșii voinţei regale şi ai eredității. Se mai adaugă 
încă câteva înalte funcțiuni judecătoreşti sau eclesiastice, care 

1) Vezi evoluţia acestei instituţii şi modul cum Sau separat cele două camere în Emein, op. cit, vol, 1, p. 116, şi urm, :
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dau drept titularilor icre, zentru tcată viața, de a avea un scaun 
la Wesiminster. , | 

530, — kecrutarea- camerelor . înalte în alte țări. — In 

Franţa, recrutarea camerei pairilor sub Restauraţie se îăcea, 

în baza Chartei din 4 Iunie 1814 care dispunea că numirea pai- 

rilor Franţei aparţine Regelui. Numărul lor este nelimitat. EL 

îi poate rumi pe viață sau ereditari, după cum socotește 2). 
Charta constituțională din 1830 desfiinţează pairii eredi- 

tari; pentru viitor ei nu vor mai fi numiți decât pe viaţă. Re- 

gele nu 'era însă absolut liber în numirea lor; el trebuia să-i 

aleagă din cele două zeci şi unu de categorii de notabilităţi. 

Senatul înfiinţat de Constituţia din 14 Ianuarie 1852, avea 

aceiaşi compunere bazată: pe voinţa Impăratului. Deşi consti- 

tuţia spunea că trebuie să cuprindă pe „cei mai iluştri oameni 

ai țării”, totuși Impăratul îşi rezerva, cu puteri depline, dreptul 
de a desemna 'pe viață pe cei mai iluștri. 

Astăzi Senatul francez are o compunere cu totul deosebită, 

el având misiunea „de ponderaţie, de moderație, de stabilitate, 
de continuitate, de rezistenţă la avânturile nechibzuite ale de- 
mocraţiei” 3). Senatul francez nu este ales direct prin vot uni- 
versal. In adevăr, Senatul francez este actualmente organizat 
pe baza legii constituţionale din 24 Februarie 1875 şi pe baza, 
revizuirii constituţiei din 14 August-1884, care deconstituţio- 
nalizează 'art. 1—7 din legea constituţională din 24 Februarie 
1875. El iuncţionează pe baza legii ordinare din 9 Decembrie 
1884. | 

Organizarea Senatului pe baza legii constituționale din 
1815 era următoarea: iNumăra 300 de membri, din care un sfert, 
adică 75 de senatori, erau înamovibili, adică aleşi pe viaţă. Cei 
dintâi senatori inamovibili, trebuiau aleși de Adunarea consti- 
tuantă; pe măsura vacanţelor, senatorii inamovibili erau coop- 
taţi de Senat. „Această instituţie, spuna Barthelemy, îngăduia 
să ajungă în Camera înaltă oameni eminenţi, „ilustraţii ale 

2) Art. 27 al Chartei din 1814: „La nomination des: paires de France : 
appartient au Roi. Leur nombre est illimit€, Il peut en varier les dignites, les 
nommer ă vie ou les rendre herâditaires, selon sa volonte“. Art. 283. „Les 
pairs ont entrâe dans la chambre â vag cinq ans et voix delibârative ă trente 
seulement'”, 

3) ]. Barthelemy — op. cit. ed. 1. p. 419.
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“țării” cărora le repugna să-și pună candidatura înaintea vo- 
tului universal, și cari, odată în Adunare, desprinși de orice le. 
gătură cu alegătorii, ar reprezenta cu adevărat ţara, întreagă, * 
ar constitui adevăratul model de parlamentari, ar întări pre- 
stigiul camerei care L-a, chemat în sânul său şi ar aduce acolo, 
prin: cultura, esperienţa şi independenţa lor, preţioase ser- 
vicii” +). | . 

Restul de 225 de senatori sunt aleși de „notabilităţile vo- 
„ tului universal” şi anume: în fiecare judeţ se constituia un . 

colegiu electoral unic format din deputaţii, consilierii “generali, 
ccnsilierii de arondisment ai judeţului şi din delegaţii senato- 
viali, aleși de cc:-siliile municipale. Fiecare comună are un sin- .. 
gur delegat municipal, ori care ar fi numărul locuitorilor. Pa- 
visul are şi dânsul un singur delegat. | _ 

Iată cum este justificată această, compunere a Senatului: 
„Se justifica teoretic această soluţie a delegatului unic pentru 
fiecare comună, învederându-se faptul că în Franţa, modernă co- . 
muna, era, grupul social prin excelență, cel mai vechi şi singu- 
rul în acelaş timp care păstrase o adevărată autonomie. Se. 
natul devenea astfel un organ de reprezentare a grupărilor so- 
ciale „marele consiliu al comunelor Franţei”, Adevărul e că 
Adunarea ţinea, să dea preponderanţa numerică în colegiul elec- 
toral senatorial delegaților micilor comune, „Turalii” trebuind, 
după dânsa, să rămână mult timp încă elementul conservator al 
țării. Era cel mai bun mijloc de a asigura, caracterul conserva 
tor al Camerei înalte *). Ă o 

| Dar, în urma modificării constituţionale din 1884, legea 
din 9 Dec. 1884 dă o nouă organizare Senatului. _ 

„_ Această lege suprimă senatorii inamovibili. Ea, menține 
în funcţie pe cei existenţi, dar pe măsură ce locurile lor devin 
vacante, se complectează cu senatori aleşi. Locurile celor 75 de - 
senatori inamovibili sunt repartizate pe judeţe, în raport cu nu- 
mărul populaţiei. - - | 

In al doilea, rând, legea din 1884, prin art. 6, desființează 
“dreptul pentru fiecare comună de a trimite un număr egal de 

„ delegaţi în colegiul electoral! senatorial. Numărul delegaților se- 

4) op. cit, p. 470. , . 
5) ]. Barthelemy — op. cit., p. 471,
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„_natoriali variază, deacum înainte în proporţie cu numărul con- 

silierilor municipali; dar proporţia aceasta, este stabilită în mod , 

“arbitrar, pe baza unui tablou ataşat la lege. 
| Senatorii sunt aleşi pe nouă ani. O treime din senatori se 
rcînoeșşte la, fiecare trei ani. Operația aceasta, se face astfel: se 
împart judeţele în mod egal pe serii A, B, C. La început după 
alegerile din 1875 s'a procedat la tragere la surţi şi s'a reînoit 
zeria B, care ma avut astfel decât o durată de trei ani, apoi 
seria C, şi numai seria A: a avut o durată de nouă ani. Acum 
reînoirea se face în ordine alternativă, Războiul a întrerupt 
alternarea. seriilor şi a fost nevoie de o lege.cu prilejul alege- 
„rilor din 1920, când sau reînoit şi complectat toate seriile, 
pentru a restabili ordinea de alternaţie, . | 

Astăzi deci Senatul francez este ales, tot ca şi cel dela 
1875 de „elita votului universal”; el reprezintă, ca structură şi 
durată, o importantă deosibire față de Camera, deputaţilor. EI 
este cu drept cuvânt reprezentantul „grupărilor sociale”, exer- 
citând un însemnat rol de ponderare, moderaţiune şi control 
asupra Camerei. | 

Aproape toate camerele Inalte au acelaș mod de consti- 
tuire; ele sunt organizate pe bază aristocratică, diferenţiind cu 
totul de camera joasă, şi având menirea, s'o tempereze pe acea. 
sta. Aşa a fost organizată Camera Magnaţilor îm. vechea Un- 
garie, Camera Seignorilor în Prusia dinainte de război, Senatul 
italian, după Statutul din 1848, Senatul spaniol, în baza Con. 
stituţiei din 30 Iunie 1876. 

„531. — Recrutarea Senatului la noi. — Cână, la 1864, prin 
Statutul lui Cuza, se institue la, noi, pentru prima dată, cel de-al 
doilea corp, sub denumirea de Corpul ponderator, Domnitorul 
se. găsea sub influenţa legii. constituţionale franceze din 1852. 
El însă schimbă modul de recrutare al membrilor Corpului pon- 
derator, căutând să pracizeze de unde va, alege „ilustrațiile 
țării” c). In afară de membrii de drept, corpul ponderator este 

” în întregime numit de Domnitor ca: şi Senatul francez al Impă- 
ratului Napoleon III, dar pe când senatorii francezi erau aleşi, 
pe viaţă, membrii Corpului ponderator deşi numiţi pe viaţă, 
erau reînoiţi, în proporție de o treime, la fiecare doui -ani, ast- 

2 6) Vezi vol. [, p. 433.
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fel că numirea lor în cel mai bun caz nu dura decât sase ani, 
Domnul putând s'o reînoiască. - 

Dar Corpul Ponderator a lui Cuza, căruia îi dăduse un 
rol foarte important, având în paza sa întreaga organizare con- 
stituţională a Statului şi fiind elementul stabil pe care avea 
să se sprijine Domnul ?), n'a funcţicnat niciodată, căci în urma 
loviturei de Stat care înlătură pe Cuza, el n'a fost convocat 
spre a, vota, Constituţia, din 1866, de teamă să nu fie favorabil - 
lui Cuza, și a fost înlocuit prin Senatul Constituţiei din 1866. 

Noua. Constituţie, imitată, îndeaproape după Constituţia 
belgiană din 1831, aduce o concepție specială în organizarea 
Senatului. Senatorii sunt aleşi de un corp electoral de acelaş 
natură ca şi cel al Adunărei deputaţilor, singura deosibire fiind 
„censul *). Vârsta la alegerile pentru Senat era aceiași ca şi la 
cele pentru Cameră, adică 21 de ani. Această situaţie este men- 

- ţinută şi prin legea, electorală din 1884, cu singura deosibire că 
s'au adăugat noui categorii de dispensaţi. Dar sub regimul Con- 
stituţiei din 1866 se păstrează în Senat prezența de drept a, 
Mitropoliţilor şi Episcopilor ţării şi se rezervă câte un loc de 
senator Universităţiler, Face parte deasemeni din Senat Moşte- 
nitorul Tronului dela! vârsta de 18 ani, dar cu vot deliberativ 
numai dela vârsta de 25 ani. - - 

Ceiace constituia însă, concepția specială a legiuitorului 
era vârsta cerută. pentruca, cineva să poată, fi ales senator. In 
adevăr, atât Constituţia, (art. 74) cât şi legea electorală cerea, 
pentru a putea fi ales senator, vârsta, de 40 de ani, Varsta şi 
censul erau deci considerate ca cele două elemente de pondere, 
care trebuiau să aducă o diferenţiere în structura celer dauă. 
corpuri şi să constitue un element de ponderare şi de corectare a, Camerii deputaţilor. Dacă ar fi să examinăm evoluția institu- 
ției camerelor înalte, ar trebui să spunem că modul de orga- 
nizare al Senatului nostru a corespuns în totul tendinței demo- 
cratice. Dar cu toate acestea, Senatul n'a îndeplinit la noi rolul: unei Camere înalte, ci al unui al doilea, corp, neavând nici o 
putere proprie, nici ca corectare a voinţei celui. dintâi corp nici de înfrânare a voinţei guvernului. Singurul element stabil 

7) Vezi vol. L p. 439—441, . 
8) Vezi vol. II. fase. II, p. 175—177.



  

  

PUTEREA LEGISLATIVĂ 139 

în viaţa noastră constituțională a fest şeful statului, care a diri- 
jat întreaga viaţă constituţională. 

De aceia, cu ocazia, alcătuirii Constituţiei din 1923, s'a 
căutat să se dea Senatului o structură cu totul diferită spre a 
putea răspunde misiunii sale, S'a voit să'se facă din Senat 
nu numai un corp de pondere şi de tradiţie, dar un corp de 
comptenţe şi un reprezentant al diverselor interese profesio- 
nale *). Acest lucru apare clar atât din modul de ccnstituire al 
Senatului cât și din discuţiile cari au avut loc cu ocazia votării 
acestor texte 10), E | 

Pentru realizarea acestui Senat, Constituţia pune princi- 

9) Raportorul Constituţiei la Senat, prof. C. G. Dissescu preciza astfel 
rolul Senatului în raportul său: „Senatul se compune din senatori aleşi şi sena- 
tori de drept”, Această dispoziţie este cu totul: nouă. De unde altădată Senatul 
român era un corp. electiv, cu reprezentanţi de drept ai elementului spiritual, 
îcaltele feţe bisericeşti, acuma se adaugă la elementul politic electiv şi un 
element calificat: i o 

„Şi aceasta pentru mai mult motive: 

;Î. Senatul fiind un corp politic ieşit din sufragiul universal, aproape în 
aceleaşi condițiuni ca şi camera deputaţilor, trebuie să aibă un caracter deo- 
sebit, graţie căruia va răspunde la scopul şi misiunea sa. In altfel, ar face în- 
doită întrebuințare. 

„2. Senatul fiind considerat Corpul ponderator în Stat, trebuie să fie 
compus şi din elemente cari pot da siguranţa ponderaţiunii. - a 

+3. Dacă Camera deputaţilor reprezintă avântul ideilor continuu în stare 
de mobilitate şi progres, Senatul ticbu:e să fie elementul temperant care repre- 
zintă trecutul şi prezentul mai mult decât viitorul. EI trebuie să fie stânca 
de care se isbesc patimele politice şi conflictele, datorite de multe ori ambițiunilor, 

„n. Viaţa politică nu este o ideologie. Ştiinţa politică trebuie să aibă şi 
un caracter realist, pe care-l'dă experienţa. 

„Senatul urmează să aibă în elementele lui ponderative reprezentanţi ai 
ştiinţei, ai industriei, ai agriculturii, ai diferitelor clase sociale, ai âcelora cari au 
tră:t viaţa practică parlamentară, judecăto:ească, militară, administrativă locală 
şi de Stat”. o 

10) Iată ce spunea, spre ex. ministrul de externe Î. Gh. Duca, cu ocazia 
desbaterilor din Cameră: „Noi însă, ne-am “pus dela început pe terenul că e 
nevoie de o a doua Cameră... Am vrut să facem un al doilea Parlament, care 
să reprezinte diferite interese şi să ţină seama şi de curentele din sufragiul uni- 
versal. De acea o parte este aleasă prin sufragiul. universal, care va menţine 
contactul cu cerinţele opiniei publice, o altă parte reprezintă interesele locale şi 
profesionale generale din Stat. Şi însfârşit, ultima parte se compune din senatorii 
de drept, cari, Cum v'am spus, sunt în număr cu totul neînsemnat şi care repre- 
zintă experienţa politică”,
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piul, în art. 67, că el se compune „din senatori aleși şi din sena.- 
tori de drept”. Prin denumirea de senatori aleși, ea înţelege nu 
numai pe cei aleşi prin vot universal, ci toate categoriile de sena- 
tori a căror recrutare se face pe bază de alegeri. Senatorii de 
drept sunt acei pe care-i desemnează Constituţia în. mod precis 
din cauza funcţiunilor pe care ls-au exercitat sau a calităţii lor. 
Să exominăm ceci cele dcuă categorii de senatori. 

A. Benatcri aleşi. Constituţia noastră, prevede patru cate- 
gorii de senatori aleşi şi anume : 

„1* Senatorii votului universal. Art. 63 din Constituţie de- 
clară că „toţi cetăţenii români dela vărsta de 40 de ani împli- 
niți 11) aleg pe circumscripţii electorale cari nu pot fi mai mari 
decât judeţul, prin vot obligator, egal, direct şi secret un nu- 
măr de senatori. Numărul senatorilor de ales în fiecare circum- 
scripţie, care nu poate fi mai mare de cât un judeţ, se stabileşte 
de legea electorală, proporţional cu populaţia”. Aceasta este 
prima categcrie: de senatori, prevăzută de Constituţie. Aceştia, sunt chemaţi să reprezinte în Senat curentele votului universal. 

Ceiace este de remarcat aici este faptul că numărul aces- 
tor senatori urmează să fie stabilit de legea electorală, propor- 
țional cu populaţia. Pe câna numărul celorlalte categorii de se- 
natori este determinat în mod 'piecis de Constituţie, numărul 
senatorilor aleşi poate varia în raport cu legea electorală în vi- 
goare. Constituantul a voit să lase legiuitorului ordinar posibi- 
litatea de a modifica, compunerea Senatului în cazul când sena- 
torii aleși de categoriile sociale, împreună cu numărul senaitori- lor de drept ar putea constitui o piedică pentru curentele votu- lui universal. o i 

2” Senatorii consiliilor locale. A doua categorie de sena- 

11) Cu ocazia votării acestui text constitutional s'a pus în discuţie „si- tuația vechilor alegători dela colegiile senatoriale cari puteau participa la vot numai pe bază de cens şi având 21 de ari impliniţi: O:i, noua Constituţie cerând şi pentru electoratul activ vârsta de 40 de ani, ar.fi insemnat să-i priveze de dreptul de a vota la Senat pe cei cari obţinuseră dreptul de vot. In urma discu- hunilor cari au avut loc s'a ajuns la concluzia să li se păstreze şi mai departe acestora dreptul de a vota. S'a înscris o dispoziţie specială în aceată p ivinţă în legea electorală din 1926 (art. 132) care dă dreptul celor inscrişii în listele pentru Senat în virtutea art. 5 din D. Lege electoral din 1918, în Vechtul Regat - şi Basarab'a, să-și pâstieze acest drept.
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tori aleși, pe care o prevede Constituţia în art. 69, este aceea a 

senatorilor aleşi de „membrii aleși în consiliile judeţene și mem- 

bri aleşi în consiliile comunale urbane și rurale, cari. întruniţi 

întrun singur colegiu, aleg prin vct okligator, egal, direct şi se- 

cret, câte un senator de fiecare judeţ”. 

Legiuitorul constituant a. voit să dea o atenţie deosebită 

grupărilor locale în recrutarea senatului, așa cum o face legea 

electorală, franceză, şi cum a făcut-o în 1921 Constituţia belgia- 

nă. In adevăr, art. 53 al Censtituţiei kelgiene, modificate în 1921 
prevede că Senatul se compune : 1* din senatori aleși ai votului 

universal de un corp electoral cu acel care alege pe depulaţi ; 

2“ din senatori aleși de consiliile provinciale; 30 din senatori 
cooptați de senatorii aleși prin cele două mofturi; 42 din prinții 

Belgiei, senateri de drept la 18 ani şi cu vot la 25 de ani. Dealt- 

fel, în desbaterile parlamentare cari au avut loc, s'a recunoscut 

că această dispoziţie a fost adoptată după Constituţia bel- 

giană, 

„Acestei categorii de senatori i s'a adus o critică de prin- 

cipiu, tăgăduindu-se că la noi ar exista o burghezie a orașelor 

care să merite să fie apărată şi căreia, să i se dea o reprezen- 

tanţă în senat; în al doilea rând că acest colegiu va fi supus :co- 

rupțiunii şi “va, constitui un instrument în mâna guvernului şi 

în al treilea rând că repartiţia egală a senatorilor pe judeţe, con- 

stitue o nedheptate, judeţele nefiind nici ca număr, nici ca în- 

tindere, egale; sa obiectat însfârşit că pe această cale unii ale- 

gători dela, ela sen-: + au vot dlublu, ceace Constituţia nu îngădue. 

a) Ta ce > priveşte critica de fond, ea a fost formulată la Ca- 

meră de d. prof. N. lorga, arătând că. atunci când se creiază un 

Senat recrutat pe bază de categorii sociale, se aduce o atingere 

principiului votului universal, pe care dăcă Constituanta, l-a ac- 

ceptat, este datoare să-l primească cu toate avantagiile și desa- 

vantagiile lui. Senatul trabuie să fie un „senat-frâu”, dar nu 

un „senat-piedică”. D-sa, adaugă : „Nu trebuie să fie neapărat 

un frâu, dar frâul acesta nu poate să fie reprezentat față de o. 

adunare ieșită din sufragiile "universale, de o alta care să nu vie 

din sufragiul universal şi care. să aibă totuşi aceleași drepturi”. 

Ceiace se impută deci senatorilor aleşi de colegiile lceale: este 

faptul că ei erau meniţi, împreună cu ceilalţi senatori cari nu
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“sunt recrutaţi pe bază de vot universal, să aducă o contenire voinţei votului universal 12). 
Critica aceasta pierde mult din valoare în ce privește se- 

natorii consiliilor locale, deoarece consilierii locali fiind aleşi pe 
baza, votului universal, ei reprezintă selecţiunea acestui vot, ast- 
fel că senatorii aleşi. da dânșii sunt, în teorie, reprezentanţii se- 
lecțiunii votului universal. Dar vom vedea mai jos cât este de 
falsificată această așa numită selecțiune a votului universal, 

D-l prof. Iorga nu se riaică împotriva, Senatului de com- 
petințe, dar cere ca să-i atribuie acestuia un rol cu totul diferit, 
să fie un fel de mentor al Camerei aleasă pe baza votului uni- 
versal, care să privegheze îndeaproape dacă legile votate de Ca- meră sunt conforme cu părerea exprimată de Senat. In caz ae conflict înttre aceste două instituţii, ar hotărî Regele 12). Dar 
D-sa nu poate înțelege crearea de senatori ai categoriilor so- 
ciale sau ai instituţiilor locale, deoarece noi n'avem situațiunea 

12) Raportorul Constituţiei la Cameră, d. N. D. Chirculescu spunea : „D-]- Negură nu admite senateri aleşi de consiliile comunale şi judeţene, dar aici nu este nici' o inovaţiune a Constituantului român. ” 
„Acesta este chiar sistemul urinat de constituţia belgiană, ca alături de reprezentarea individuală să fie şi reprezentarea intereselor acestor organ:zaţiuni cari stau la baza statului, comuna şi județul reprezentant al intereselor gene- rale comunale. Reprezentarea acestor interese merge paralel cu interesele alegă- toriler direcţi. In Constituţia belgiană, în art, 53 se zice (citește textul), 
„Prin urmare, vedeţi că nu este nimic nou, este păstrarea sistemului bel- gian din Constituţia revizuită în anul 1921...”, " 
13) „Faceţi un Senat de competinţe. Senatul acesta de competinţe să pr:- „mească el întâi fiece proiect de lege, să arate părerea sa asupra acelui proiect, să facă observaţiile sale înaintea Camerei. După ce Camera votează, legea să ! treacă din nou la Senat, Senatul să verifice dacă legea votată se potriveşte cu principiile constituţionale, ca să nu ne înveţe judecătorii pe urmă că votăm legi veconstituționale, spre, marea ruşine nu numai a Camerei sau a Senatului care Je-a votat; ci a însuşi irstituțiunii parlamentare compromisă; să verifice dacă legea aceasta au se ciocneşte cu alte legi, chiar dacă ar fi ca sute de avocaţi să-şi „piardă procesele cele mai rentabile din această cauză şi Senatul să facă şi obser- vaţii dacă legea se împotriveşte intereselor esenţiale ale Statului. 

„În caz când se îndărătniceşte Adunarea Deputaţilor, şi în ciuda obser- vaţiilor, menţine legea, ei bine d-lor, atunci va aviza Regele. Dar Adunarea să mai aştepte o lună şi după ce Senatul îşi va da părerea asupra legii pe care a “ votat-o”. (Lascarov.Moldovanu — op. cit., p. 350). 

N .
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“ din Statela unde astfel da senatori au luat naştere, ca, un produs 

71 evenimentelor istoriei 1*). 

D) In privinţa, celerlalte critici formulate, s'a arătat că a- 

legerea de către consiliile locale, va, creia din acest colegiu un 

colegiu al corupţiunii și al presiunei guvernamentale, dat fiind 

faptul, pedeoparte, că acest colegiu este destul de restrâns şi co- 

rupția, se poate uşor exercita, iar pedealtă parte că guvernul 

are la, dispoziţie positilitatea de a dizolva. consiliile, ceiace cân- 

tăreşte foarte mult în libertatea exercitării dreptului de vot. 

Insfârşit s'a obiectat împotriva acestor senatori ai consi- 

iilor locale faptul că legiuitorul îi recrutează ținând socoteală 

de despăzţirile atiministrative şi nu de numărul populaţiei. Ast- 

fel, Constituţia hotărînd că fiecare judeţ alege un singur sena- 

tor al consiliilor locale, face ca votul să nu fie egal, deoarece 

nici numărul locuitorilor, nici numărul comunelor şi al consi- 

liilor, ru este egal în tcute jureţele, ci ezte o mare disproporţie. 

Astfel Bihorul, care ca întindere şi populaţie este aproape cât 

* 

14) N. Iorga: „Nu se poate argumenta în ce priveşte 'ogica unei teorii 

pe exemple istorice, Exemplul.istoric este unul şi logica este alta, Domeniul 

logicei este de o consecvență perfectă, domeniul istoriei este altul, plin de incon- 

secvenţe pe care le impun împrejurăriie omenşti... - 

„Evident, Constitutia Angliei este istorică şi logica se strecoară numai de 

câtva timp în această Constitutie istorică. „Dar mai este ceva: în Anglia acest 

sistem Licameral, aşa cum există, cum s'a modificat cu încetul, serveşte pentru 

a menţine dominaţia unei clase. Dacă există în Italia, aceasta e fiindcii Con- 

stituția p'emonteză porrind dintro ţară în care erau vechi tradițiuni feudale şi 

în care deci a trebuit să se respecte interesele şi tradiţiile unui anumit baronat 

sub alpin, a impus Italiei acest regim, care acolo, în Italia, n'a avut niciedată 

- simpatie în massele ei populare, lar în Frarţa, Constituţia după 1871 este aşa, 

fiindcă după Comună sa avut tot interesul de a se da unei admirabile clase 

burgheze mijloace de a se menţine, : | 
, N , , 

„Intrebarea este: avem noi lerzi pe care să-i ocrotim? Avem noi baroni 
N 

- pentru cari să -punem anumite elemente în Contituţie? Avem o burghezi= admi- 

rabilă, cum este cea din Franţa, pe care să o apărăm de massele populare Nu 

avem alci iorzi, nici baroni, nici masse populare care să se imbulzească şi nici 

burghezie. Noi putem fi consecvenţi şi logici. Fiindcă facem o Constituţie din 

ncu, putem eviia lipsa de logică, fiindcă este aici o rațiune în care, din fericire, 

deosibirile de clasă n'au nimic istoric şi prin urmare nu joacă nici un alt rol 

decât doară să sprijine anumite tendinţe, anumite porniri revoluţionare, cari nu 

se pot ascunde decât sub această mască” (Desbateri Cameră — Al. Lascarov- 

Moldovanu op. cit, p. 352). _
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întreaga Bucovinâ, alege un singur senator, pe când Bucovina cinci. Acelaş lucru și cu Ilfovul, ete. 
„Sa obiectat deasemeni că prin acest procedeu votul nu 

este egal, deoarece unii alegători dela Senat au vot cumulativ, votând de două sau de trei ori, în calităţi diferite, ceiace Consti. tuia, prin art. 68 opreşte 15). - 
„Dar această obiecţiune nu este întemeiată decarece Consti. tuţia nu pretinde egalitatea votului decât atunci când eate vorba de senatorii aleși prin vot universal. Ori, din moment ce Consti. 

tuţia nu pretinde această, egalitate a votului pentru toate ale- „- gerile senatoriale, nu se poate susține că-i se aduce vreo atingere prin sistemul votului cumulativ. In sprijinul acestei interpretări 
avem și faptul că se cere alegătcrilor-dela Senat vârstă de 40 de ani împliniţi. Ori această vârstă nu se cere, decât pentru alegă- . torii colegiului universal, pe când pentru ceilalţi alegători dela 
Senat, nu li se cere decât calitatea (memtru al consiliilor lo- cale, al camerelor profesionale, al universităţilor) indiferent de vârstă. Deci toate articolele care succed art. 68 din Constituţie, 
unde este înscris principiul votului universal pentru Senat, sunt art. dlerogatorii, art. 68 aplicându-se numai în alegerile colegiului universal. o 

” In afară de aceste critici cari s'au ridicat cu privire la se- natorii colegiilor locale şi care sunt, în special ultimele, în totul întemeiate, s'au mai născut, cu prilejul alegerii acestor senatori, o serie de dificultăţi. practice. | | | Astfel, consiliile comunale şi judeţene, dizolvate, pot par- 
ticipa la alegeri sau trebuie să participe membrii comisiilor in- 

„ terimare, în caz când alegerea pentru Senat are loc înainte de a se face nouile alegeri locale. 
Este de principiu că parlamentul este un serviciu public a - cărui funcționare continuă nu poate fi întreruptă. Acest lucru 

a fost socotit atât de important de constituant, încât a prevăzut în mod expres în art, 90 din Constituţie durata de funcţionare, 
de vacanțe și de prorogare a parlamentului. Câni! parlamentul 
este dizolvat sau când mandatul lui expiră, alegerile trebuie să „aibă loc imediat, în termenul prevăzut de Constituţie. Se poate 
însă întâmpla ca la data câna corpul electoral este chemat să 

= 

15) Vezi Desbateri Cameră — Discursul dep. M. Negură.
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aleagă un nou Parlament, consiliile locale, unele din ele, majori- 
tatea sau chiar toate, să se găsească dizolvate şi înlocuite prin 
comisii interimare. Cum se va face atunci alegerea. senatorilor 
locali. Nici Constituţia şi nici legea electorală nu conţin nici o 

dispoziţie în această privinţă. Un lucru este însă înlăturat dela 
început : membrii comisiilor interimare nu pot alege pe sena- 
torii din această categorie, deoarece Constituţia vorbeşte în 
chip expres ce membrii aleşi în consiliile locale :*), 
„In faţa acestei situații sa propus, într'o părere, ca în a- 
cest caz să nu se se facă alegeri de senatori locali, până ce nu s'ar 
complecta prin alegere consiliile locale. Dar această soluţie nu 
este admisibilă, deoarece senatul nu se poate constitui fără să 
se fi consultat integral corpul electoral. Constituirea Senatului 
ar putea diferenţia dacă n'ar participa la dânsa și senatorii con- 
siliiior Iccale. Ă 

Singura soluţie este de a participa la vot membrii conzi- 
liilor locale dizolvate, căci ei reprezintă voinţa corpului local, 
atâta vreme cât o altă voinţă, în formă legală, nu s'a mani- 
festat 1). 

Legea electorală, prân art. 4 al b. ocupându-se de alegătorii 
dciu colegiul senatorilor consiliilor locale, declară că aceşti ale- 
gători își pierd dreptul de vot în următoarele cazuri : 

„Il. Când au fost excluși din consiliu pentru motive legale 
şi când această exclusiune s'a confirmat de ultima instanță com- 
petentă a se pronunţa asupra excluderii. 

„2. Când consiliile au fost dizolvate pentru vreunul din ca- 
zurile prevăzute de art. 273 din legea unificării administrative 
şi când) dizolvarea a fost încuviințată definitiv de autoritatea 
competente, conform art. 174, 275 şi 27 6 din legea unificării ad- 
ministrative”. „ i 

Legea adăuga apoi :. „Membrii aleşi ai consiliilor îşi vor 
exercita, dreptul lor de vot în acest colegiu — chiar dacă alege- 

16) Această expresiune a Corstituţiei, reprodusă şi de legea elvctorală, în- 
lătură dela alegerea senatorilor consiliilor locale pe membri ii de drept din aceste - 
consilii, 

- 
17) Problema s'a pus la noi cu prilejul alegerilor din 1933, când majori- 

tatea consiliilor locale erau dizolvate. Cu aceasta ocazie guvernul a luat „măsura. 
"să voteze numai membrii consiliilor alese. - -



146 ă "ORGANIZAREA STALULUI - 

rea a fost contestată — atâta timp cât invalidarea nu a fos! de- 
finitiv hotărită”, | 

Acest text întăreşte și mai mult concluzia, pe care am for- 

mulat-o; participă la vot chiar consiliile dizolvate pentru admi- 
mistraţie cu rea credință, dacă dizolvarea lor n'a fost hotărită, 

în mod definitiv de autoritatea competinte. Ce se întâmplă, însă 

cu acele consilii cari au fost dizolvate în med definitiv, pentru 

vreunul din cazurile prevăzute la art. 273 şi alegeri nocui nu s'au 

făcut încă? Acest caz, atât în concepţia legii electorale cât şi a 

"legii administrative, trebuia să fie un caz excepțicnal; în această 

ipoteză comuna cu un astfel da consiliu nu poate participa la vot, 

deoarece consiliul s'a făcut nevrednic de a fi alegător şi această 
nevrejnicie n'a fost ștearsă printr'o nouă alegere *5). 

3” Benatorii camerelor profesionale. — A treia, categorie 

de senatori aleși şi care dă o nuanţă pronunțată de rezrezentare 
a, intereselor profesionale, este aceia a, senatorilor prevăzuţi de 

art, 79 din Constituţie, care are următorul cuprins : „diembrii ” 

cimerelor- de comerț, de industrie, de muncă și de agricultură, 

întruniţi în colegii separate, aleg din sânul lor câte un senator 
Ce fiecare categorie și pentru fiecare circumscripție electorală. 

Aceste circumscripţii electorale speciate se fixează de legea, elec- 

torală numărul lor neputând fi mai mare île şease”. 

Legea electorală vine -să precizeze textul constituțional, 

care ar fi dat naştere alifel la nedumeriri, deoarece noi n'avem 

camere de industrie separate, ci contopite cu camerele de co- 

merț. Deaceia legea electorală precizează că prin camerele de in- 
dustrie silin Constituţie trebuie să se înțeleagă camerele de co- 

"merţ, secţia, îndustrială. Se împart astfel camerele de comerţ, 

în două secţii: comercială și industrială (art. 39 al. ault. legea | 
electorală). i 

Legea, electorală, în art. 38, a stabilit patru cireumserip- 

țiuni electorale pentru alegerea senatorilor dela, camerele profe- 

sionale, cu următoarele reşedinţe: Iaşi, Bucureşti, Galaţi, Cluj. 
Repartiția judeţelor la, aceste patru circumscripţii e prevăzută 

în tabloul anexat la, legea electorală. Se vor alege deci 18 sena- 

18) Azi, în urma diverselor modificări ale legii administrative textele de 
care vorbeşte legea electorală au dispărut. A rămas însă principiul şi intenția 
legiuitorului. -
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ori ai camerelur profesionale, bine înțeles dela data de când . - 

toate aceste camere vor lua ființă. Până acum mam avut decât 

senatori ai camerelor de comerţ, secția comercială și industrială 

şi senatori ai camerelor de agricultură 1%) ; acum în urmă înfiin- 
ţându-se şi camerele de muncă **), ne-au dat posibilitatea să 
avem, în urma alegerilor generale din Dec. 1933, “senatori ai 

acestor Camere. 
Şi pentru această categorie de senatori se ridică criticele 

care au fost aduse senatorilor aleşi de consiliile locale 21), iar a- 
legerea lor dă naştere, în practică, la aceleași dificultăţi, Ast- 
fel, legea, electorală nu arată cine alege pe aceşti senatori în caz 

de dizolvare a Camerelor şi dacă. alegerea, are loc mai înainte 
ea nouile camere să fie constituite. Legea, electorală are în a- 

'ceastă privinţă o singură dispoziţie, aceia de a exclude dela vot 

pe membrii, de drept ai acesetor Camere. In tăcerea textului și 
conform principiilor expuse mai sus, în caz de dizolvare a aces- 

tor camere, participă la vot, dacă alegerza are lee înainte de a 
se constitui noua Cameră, membrii camerei dizolvate. 

Dar cum această categorie de senatori. constitue la noi un 

„ început mai larg de reprezentare a intereselor profesionale, este 

necesar să cercetăm mai deaproape modul cum sunt recrutate 

camerele profesionale pentru a vedea în ce măsură s'a ajuns. la 

o reprezentare a intereselor. Vem face aceasta la Capitolul refe- 
ritor la, reprezentarea intereselor. 

40. Senatorii, Universităţilor. — Insfârşit a patra categorie 

de senatori aleşi este aceia care reprezintă ştiinţa și cultura, se- 

ratori pe care-i aleg universităţile, prin votul profesorilor. Art, 

11. din Constituţie dispune că. „fiecare Universitate alege, din 

sânul său, prin votul.profesorilor săi, câte un senator”, 
Dispoziţiunea aceasta a fost introdusă la, noi pentru prima 

19) Camerele de agricultură au fost înfiinţate la noi prin legea din 1 Iulie 

- 1930. 
20) Camerele de muscă sau înființat prin legea dim 1l Octombrie 1932. 

21) S'a criticat în special, cu ocazia diecuţici textului la Cameră, faptul 

că legiuitorul a distins riumai aceste patru categerii când mai sunt şi alte cate- | 

gorii care putea să aibă rsprezentanti în Senat, alături şi chiar pe picior de ega- 

litate cu cele desemnate. Apoi este de observat că reprezentarea acestor Catr- 

gorii nu s'a făcut proporţional cu importanta lor. „Censtituantul pune, spre eyam- 

plu, pe picior de egalitate agricultura cu industria.
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dată în Ccnstituţia din 1866, <lupă exemolul existent în Anglia. 
Acolo însă corpul electoral este mult mai larg decât la noi, par- 
ticipând la alegerea. reprezentantului universităţii .nu numai 
profesorii, ci întreg corpul ajutător, cum şi persoanele care se în- 
teresează se bunul mers al Universităţii. La noi, nu s'a admis 
să participe la vot decât profesorii fiecărei Universităţi. S'a vuit 
să se dea astfel instituţiilor de înaltă cultură dreptul de a fi 
reprezentate în Senat, pentruca acolo dânsele să expună intere- 
sele întregii culturi şi'n acelaș timp să. aducă întreaga, lor com- 

-petinţă și autoritate în rezelvarea interesele generale =), 
Legea electorală din 1926, făcând aplicația art. 71 din 

Constituţie, defineşte în art. 4 al. d compunerea ccrpului elec-. 
toral care este chemat să aleagă reprezentantul Universităţii. 
Acest corp electoral este format din profesorii onorari, titulari 
și agregaţi precum şi conferenţiarii definitivi ai fiecărei Uni- 
versităţi, cari se întrunesc în colegii separate pe fiecare Univer- 
sitate. Legea electorală a înscris deci în rangul profesorilor şi 
pe conferenţiarii definitivi; ceiace Constituţia nu prevede. A- 
ceastă situaţiune îşi găsea însă, o oarecare justificare, deoarece 
legea. învăţțimântului superior din 1912, în art. 56. declară că - corpul profesorilor se compune 'âiri profesori onorari, titulari, 
agregaţi, conferenţiari și docenți. 

Legea pentru organizarea învăţământului universitar din 1932, în art. 13 precizează că senatorii universităţilor nu pot fi aleşi decât de profesorii onorari, titulari şi agregaţi, Ridică deci dreptul conferenţiarilor definitivi de a participa la alegerea acestei categorii de senatori =). Măsura aceasta, dacă legiuito- 

22) Cu prilejul discuţiei art. 71 din Constituţie nu s'a ivit nici o obiecţie la dreptul Universitătitor de a fi reprezentate în Senat. Lucrul a fost primit ca un fapt ce intrase în tradiţie şi devenise indispensabil. S'a cerut în schimb la Senat să fle reprezentate şi alte categorii sociale (corpul iginerilor, al medicilor, al avocatilor, corpul didactic, corpul siivicultoriler şi presa). Dar amendamentul propus în acest sens de Dr. N. Hasnaş, n'a fost primit, 
23) Cu prilejul alegerilor parlamentare cari au avut loc în 1933 s'a născut o interesantă controversă asupra dreptului confererţiarilor definitivi de a parti- cipa la alegerea senatorului universităţii. Discuţia a născut deacolo c Văţământului univensitar din 1932, care ridică conferenţiarilor definitivi dreptul de a participa la vot, avea un articol tranzitoriu (art, 83), care păstra conferenţia- rilor definitivi la promulgarea legii tcate drepturile câştigate. Ori, susținzau aceşti conferenţiari, ei aveau câştigat în baza legii electorale dreptul de 

a . 

ă legea în- 

a alege pe se-
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rală, unde este sediul materiei şi nu printr'o lege specială, de-un 
cu totul alt caracter decât legea electorală. Căci, principial, o 
lege generală nu poate fi modificată printr'o dispoziţie se lege 

i “specială, care, din cauza conţinutului general a! legii, s'a stre- 

p curat- aproape netăgată în seamă *:). Dar aici este o chestiune 

de eleganţă legislativă, pe care rare ori o mai întâlneşti la le- 

giuitorul de azi %). ! 
To: legea electorală, prin art. 25 al. penultim ridică drep- 

tul agregaţilor şi conferenţiarilor definitivi de a fi aleşi senatori 

ai universităţii. 

: B. Senatorii de dr &pe. Alături de senatorii aleși, Constituţia 
ş „noastră prevede două categorii de senatori de drept : categoria 

senatorilor de drept cari au această calitate în virtutea inaltelor 

demnități cari le deţin în stat și categoria senatorilor de drept 

care dbbîndesc acest titlu în virtutea, funcţiunilor exercitate în 

trecut. Diferența dintre aceste două categorii de senatori de 

drept este însemnată: cei dintâi deţin această calitate în virtu- 
tea funcţiunii pe care o exercită și numai atâta vreme cât exer- 

aată acea funcţiune ; cei din categoria a doua deţin calitatea de 

senator, de drept, odată, acordată, pe viaţă. 
1* Senatorii de drept în virtutea funcţiunii pe care o dețin. 

Ei sunt prevăzuţi de art. 72 din Constituţie, care precizează că 

„sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea înaltei lor situa- 

uni în Stat și biserică”. Din acest text apare şi niai clară dis- 
tincţia semnalată mai sus. Aceste personalităţi, din moment ce 

) . 

| - — “aul înţelegea s'o ia, trebuia s'o facă prin legea generală electo- 
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natorii uriiversităţilor şi acest drept nu le fusese lor ridicat, ci numai viitorilor 
conferentiari „cari se vor recruta în baza nouii legi. 

_ Conferenţiarii definitivi, nemulţumiţi că au fost radiaţi din tabloul alegă- 
| torilor, în loc să se adreseze contenciosului electorali, au adresat o „contestaţie 
i comisiei centrale electorale, Comisiunea, fără să cerceteze dacă poate judeca aste 

fiel de contestaţiunii, — noi credem că n'avea această competinţă, deoarece legea îi 

| dă o competinţă strict limitată (art. 54), procede la examinarea în fond a contes- 
taţiunii şi o resp.nge ca neîntemeiată, 

24) Vezi interesantul studiu al colegului nostru P. Vasilescu — Stabilita- 

tea dreptului în succesiunea legilor, Iaşi, 1932. 

25) Cu prilejul validării alegerii senatorilor universitari s'a pus problema 
de a se şti dacă pot participa la vot şi femeile profesoare. Ir 1931, cu ocazia 
validării alegerii Senatorului Universităţii din Cluj s'a admis acest principiu, care, 

nici na mai făcut obiect de contestaţie cu ocazia alegerilor din 1933. 

A
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deţin înaltele funcțiuni, sunt, prin chiar acest fapt, senatori de 
drept, fără, să mai fie nevoie de vre-o verificare a titlului lor. Ei 
dețin această calitate în virtutea funcţiunei ce exercită şi nu- 
mai atâta, vreme cât deţin funcțiunea. Calitatea, lor de senatori 
de drept încetează odată cu încetarea funcţiunei cu care sunt 
însărcinaţi. Mandatul lor de senatori de drept este deci un man- 
dat obiectiv, dat nu persoanei, ci înaltei funcțiuni pe care vre- 

- melnic o deţin. Această categorie de senatori se deosibesc de 
acai cari Elevin senatori de drept şi care au un mandat subiectiv, 
dat persoanei care a exercitat o anumită situaţie în Stat. Man- - 

„ datul udată acordat nu se mai poate pierde; el este acordat pe 
viaţă 2), . | 

In prima categorie de senatori de drept, cari au mandat 
obiectiv, art. 72 din Constituţie enumeră : - 

a) Moștenitorul Tronului dela vârsta, de 18 ani împliniţi, 
EI însă nu va avea vot deliberațiv decât Ja vârsta da 25 ani îm- pliniţi. 

” 
Prezenţa Moștenitorului Tronului în Senat este justificată 

prin necesitatea, ca viitorul Rege să ia, contact cu viaţa politică, 
să cunoască oamenii și partidele, să se pregătească, însfârşit 
pentru marea sarcină a conducerii Statului. S'a ales Senatul, 
deoarece acesta, prin modul său ds recrutare, prin ponderea pe 
care o aduce vârsta, este mai obiectiv, mai senin în judecată, 
msi ferit de patimile politice. Mai ales atunci când Senatul era, 
numit de Rege, el servea drept o adevărată şcoală de politică, 
pentru Moştenitorul Tronului. | 

Dar azi, când votul universal s'a extins şi la recrutarea 
Senatului, prezenţa Moştenitorului 'Tronului în Senat rămâne 
mai mult o prerogativă, de care acesta face din ce în ce mai 
puţin uz. ” ” - 

b) Mitropoliţii țării; | 
„€) Episcopii eparhioți ai Bisericelor ortodoxe române şi 

greco-catolice, întrucât vor fi aleşi conform legilor țărei. 
Constituantul nostru a înțeles să păstreze vechea tradiţie 

a, țării, menținând în Senat prezența de drept a înalţilor chi- 
riarhi. Aceștia au luat parte la conducerea ţării şi s'a crezut că 

. 26) Desigur însă, dacă senatorul de drept cade, în timpul exercitării ace- stui mandat, în vreunul din cazurile de nedemnitate, de incapacitate sau de in- compatibilitate, prevăzute de legea electorală, el îşi pierde mandatul.
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este bine ca'sfatul lor să fie auzit în Senat, cu toate că, sub re- 

gimul constituţicnal, prezenţa lor în Senat se manifestă, printr'o 
mare pasivitate 2). - 

- d) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de 

fiecare confesiune, întrucât sunt aleși sau numiţi conform legi- 

lor ţărei şi reprezintă un număr de peste 200.000 .credincioşi; 

precum şi reprezentantul superior religios al musulmanilor din 
Regat. 

Legiuitorul a crezut necesar ca alături de capii bisericilor 

româneşti să admită în senat şi capii celorlalte confesiuni, cu 

condiţia, însă ca nu orice fracțiune religioasă să-şi poată trimite 
„un reprezentant, ci numai dacă întruneşte următoarele cerințe: 

1* Confesiunea să fie recunoscută de Stat; 20 fiecare confe- 
siune w'are drept decât la un singur reprezentant; 30 confezim. 
nea să, reprezinte un număr de peste 200.000 de credincioşi, Ex- 
cepţie dela aceste reguli face numai confesiunea musulmană, - 
căreia i s'a acordat un tratament special, din cauza, loialității 
pe care această populaţie a aratat-o ţărei noastre. - 

e) Preşedintele Academiei Române. S'a socotit bine ca a- 
lături de reprezentanţii Universităţilor să fie prezent în. Senat 
şi reprezentantul celui mai înalt intitut de cultură, care să a- 
ducă astfel contribuţia, sa, la deliberările Senatului. 

Cu ocazia discutărei acestui text în Cameră, A. prof. N. 
Iorga a propus ca Academia, să aleagă un membru al ei, pe care 
să-l trimită în Senat, şi nu numai decât preşedintele, care „se 
poate întâmpla să n'aibă nici o chemare pentru politică şi în- 
tre merabrii Academiei să se găsească o persoană eminentă, pe 
care Academia să dorească s'o trimită în Senat” =). Cu tot acest 

. 

27) Raportorul Constituţiei la Senat, prof. C. G. Dissescu, după ce a ară- 
tat prezenţa lorzilor Spiritual în Englitera şi rolul pe care-l juca partidul cle- 
rical la Byzant, justifică astfel dispoziţiunea înscrisă în Constituţie : 

„Asa era şi la noi mai înainte chiar până spre finele secolului XIX. . 
„Tradiţiunea română era ca înaltul cler — Mitropoliţii şi Episcopii — 

să facă parte din obşteştile Adunări, să fie consultaţi de Domn. Deoarece îi 
găsim în divanurile ad-hoc şi la 1666 senatori de drept, 

„Trebuie păstrată această tradiţiune în tot sau în parte ?,..: 
„Nu se poate totuşi tăgădui că acest cler are o situaţie dobindită, fără 

a avea un drept câştigat în sensul riguros al cuvântului“. (Lascarov-Moldova- 
nu. op. cit, p. 332), 

28) Lascarov-Moldovanu, op. cit; p. 357.
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argument, precum şi cu acel că Preşedintele Academiei ar putea 
„fi reţinut cu administraţia Academiei, și n'ar putea: veni la Se- 

nat, Constituanta n'a primit punctul de vedere exprimat de d. 
N. lorga şi a menţinut ca senator de drept pe preşedintele A. 
cademiei. | = 

2” Senatorii de drept în virtutea, situației lor personale. 
Art. 73 din Constituţie declară că devin senatori de drept: 

a) Foştii președinți de consiliu, întrucât vor avea o ve- 
chime de patru ani ca Preşedinţi de consiliu titulari şi foştii Mi- 
niștrii având o vechime de cel puţin șase ani într'una, sau mai 
zrulte guvernări; 

b) Foştii preşedinţi ai Corpurilor Legiuitoare care vor fi 
exercitat această demnitate cel puţin în cursul a opt sesiuni or- 
dinare; a | 

c) Foștii Senatori şi Deputaţi aleși în cel puţin zece legis- 
laturi, independent de durata lor; 

d) Foştii Primi-Preşedinţi ai Inaltei Curți de Casaţie şi 
Justiţie cari au ocupat această funcție sau pe aceea de Preşe- 
dinte la Casaţie cinci ani 2): îi 

e) Generalii de rezervă şi în retragere : 
„1. Care vor fi exercitat comanda unei armate în faţa ina- 

micului, ca titulari, ce puţin 3 luni;%) 
'2. Cari au îndeplinit funcțiunea de Şef al marelui Stat- 

„major, sau de inspector general de armată (comandant de ar- 
xaată), în timp de pace cel puţin patru ani. 

29) Sa ridicat, în fata Comisiunei de verificare, prevăzută de art. 74 din 
Constituţie chestia de a şti dacă în caleulul stagiului cerut pentru a deveni se 
nator de drept se pot socoti şi anii serviţi ca procuror general.]a Inalta Curte. 
grad care este asimilat după legea de organizare judecătorească cu acela de preşe- 
dinte, Comisia de verificare n'a "primit acest punct de vedere, statornicind că 
ceeace a voit să ia în considerare legiuitorul constituant este funcţia exercitată nu 
gradul. Vezi motivarea comisiei şi nota noastră în Revista de drept public, 1931 
p. 323. , 

30) Cu ocazia unej cereri de recunoaştere a calităţii de senator de drept 
s'a pus în discuţie problema de a se şti dacă marina, în timpul războiului, a for- 
mat unitate aparte 'în armata noastră, având caracterul unel armate, în sensul 
întrebuințat de Constituţie, al cărei comandant să poată să devină senator de 
drept. Comisia de verificare n'a primit acest punct de vedere şi n'a admis să 
devină senator de drept comandantul din timpul: războiului al marinei noastre. 
Vezi aceste decizii în Pand. Săpt, 1932. p. 5I1 si 513,
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Numărul celor din categoria a, doua nu va fi mai mare de 

patru, luaţi în ordinea. vechimei, la vacanțe existente. 
f) Foştii Preşedinţi ai Adunărilor Naţionale din Chișinău, 

Cernăuţi şi Alba-Iulia, cari au declarat Unirea î:). | 
Aceste personalităţi sunt chemate în Senat din cauza ma- 

rei lor activită4i politice, din cauza experienţei pe careo re- 

prezintă, a prevederei și seninătăţei de cugetare pe care sunt 

presupuși că o aduc, din cauza „marei lor competinţe şi drept re- 

cunoştinţă pentru anumite categorii cari au binemeritat dela 

patrie şi cari, prin prezenţa lor în Senat, vor veghea în perma- 

nenţă la apărarea intereselor și prestigiului neamului. 

Cum însă, desemnarea acestor senatori depinde de o serie 

de elemente de fapt, cari necesită o verificare obiectivă, spre 

a nu da naştere la abuzuri, Constituantul a prevăzut, în art. 74 

o comisiune de verificare, formată din preşedinţii secțiunilor 
Inaltei curți de Casaţie şi Justiţie, sub preşedinţia Primului- 

președinte al acestei Inalte Curți. - | 
Textul art. 74 adaugă : „Costatarea se face din oficiu, la 

cererea Preşedintelui Senatului sau a acelora cari au dreptul. 

Preşedintele Senatului înscrie Senatorii de drept pe baza, înche- 

.erii Comisiunii. “Senatul poate discuta şi semnala Cemisiunii, 

spre rectificare, erorile constatate în stabilirea drepturilor”. 

Din aceste dispoziţii rezultă următoarle consecinţe: 
a) Senatorii de drept, prevăzuţi de art. 73 din Constituţie 

nu-şi pot valorifica. drepturile lor dacă nu produc deciziunea, 
"conformă a comisiei de verificare prevăzută de art. 14 din Cons- 

tituţie, - - 

b) Dacă Senatul nu este de acord cu deciziunea comisiei 

de verificare, el nu poate trece peste dânsa şi proceda la vali- 

dare, ci are obligaţia, să retrimită Comisiunii dosarul, semna- 

lându-i erorile observate. _ 

* 6) Dacă comisiunea, menţine vechia hotărire, Senatul nu 

poate trece peste dânsa şi proceda la validare. Aceasta este con- 

cluzia logică care se desprinde din examinarea textelor, cari au 

31). Cu ocazia verificării titlurilor” acestor senatori, Comisia a respins 

cererea de validare a d. St. Ciceo-Pop, care a fost preşedintele de fapt al Adu- 

nării dela Alba-lulia, recunoscând că acest titlu s'ar fi cuvenit numai preşedinte- 

lui de drept G. Pop de Băseşti, decedat la acea dată,
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primit, în tot timpul, această interpretare din partea parla- 
mentului, ” 

d) Chsetiunea devine mai delicată atunci când comisiă 
găseşte că cineva, întruneşte toate condiţiile spre a fi validat 
senator de drept, dar Senatul refuză validarea pe motive de or- 
din mcral sau de ordin naţional. In acest caz; Senatul are drep- 
tul să refuze validarea, deoarece potrivit Constituţiei lui îi in- 
cumtă în ultima instanţă verificarea titlurilor niembrilor săi. 
Aici nu este vorta de lipsa unei condiţii esenţiale de formă, ci 
de lipsa unei condiții de fond, a cărei apreciere este dată în mod 
suveran în căderea Senatului. 

Dar Senatul nu ar putea să invalide ze decât pentru unul 
din cazurile de incapacitate sau nedemnitate prevăzute de legea 
electorală; el n'ar putea crea pe această cale noui cazuri de in- 
capacitate sau neden:nitate. 

Impotriva, acestei categorii de senatori s'au ridicat nu- 
meroase critici. S'a, spus că în chipul acesta, se va înmulţi foar- 

e mult numărul senatorilor de drept în detrimentul senatorilor 
votului universal; că Senatul va, fi o colecțiune de pensionari şi 
de oameni. la sfârșitul carierii, care mar mai putea aduce nici 
un aport în activitatea Senatului — Sa, propus chiar o limită 
de vârstă pentru senatorii de drept, 80 de ani, dar n'a fost pri- 
mită de Constituantă, 

In afară, ge aceste critici nouă ni se pare însă că medul i- 
niţial de recrutare al senatorilor de drept este defectuos, căci 
devin senatori de, drept, în majoritatea cazurilor, tot membrii 
partidelor politice, care rămân şi mai departe, în această cali- 
tate, membri devotați ai partidelor, astfel că senatoria de drept 
nu aduce nici o schimbare în compunerea Senatului. Suntem în 
principiu pentru prezenţa în Senat a. senatorilor de drept, dar 
vom arăta, cură. înţelegem să-i recrutăm atunci când vom ex- 
pune cum înțelegem organizarea, parlamentului, . 

532, — Condiţiile pentru a fi. elig.bil la Senat. — După ce 
am văzut că atunci când a organizat electoratul activ pentru 
Senat, legiuitorul constituant a înţeles să ridice limita de vâr- 
stă la 40 de ani împliniţi, lăsând ca toate celelalte condiţii de 
admisibilitate în corpul electoral să fie înscrise în legea electo- 
rală, acum, când este vorba. de electoratul pasiv, adică de condi- 
țiile cerute pentru a fi eligibil la Senat, Constituantul depune o 
grijă dkosebită să le precizeze și să nu le lase în căderea legei e- 

N
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lectorale. Aceste cendiţii sunt înscrise în art. 75 din Constituţiei 

şi anum=: 

a) a fi cetățean român. Este desigur aici o condiţie indis- 

pensabilă pentru exercitarea mandatului de senator, căci numai 

naţionalii sunt interesaţi la-bunul mers al Statului. Această con- 

diţie este necontestată şi pentru electoratul activ, dar "acolo! 

Constituantului i s'a părut mai puţin gravă şi a lăsat-o: în sea 

“ma legii ordinare. Imensa majoritate a populaţiei la, noi este na- 

țională aşa că participarea la vot. a câtorva străinii. n'ar fi de 

natură să schimbe natura, votului; pe când dacă s'ar putea alege 
străinii în Senat, care este o adunare relativ restrânsă, rezulta- 

tul votului ar fi cu totul altul şi pericolul mult mai mare, Iată 
deci interesul pe care l-a avut în vedere constituantul când a în- 

scris în Constituţie 'condiţiile electoratului pasiv, atât pentru 
Senat cât şi pentru Adunarea Deputaţilor, 

b) a avea exerciţiul drepturilor civile şi politice. Nu este 

suficient să, fii cetăţean român; trebuie să nu fii în nici unul 

din cazurile de incapacitate sau nedemnitate prevăzute de legea 

electorală, să ai cu alte cuvinte exerciţiul drepturilor civile și 

politice 32). 

> e) a'avea vârsta de 40 de ani amglivăţ, vâzsta, este consi- 

" derată ca o condiţie indispensabilă a maturității; ea, era aceiaşi 
şi în vechea Constituţie (art. 74). Legiuitorul nu face în privin- 

ţa vârstei decât o simplă derogare, pentru senatorii de drept. 

Aceştia, devenind senatori în virtutea funcţiei pe care o înde- 
plinesc, din moment ce obţin funcţia înainte de patruzeci de ani 
devin deadreptul senatori. 

32) Deosebirea dintre drepturi politice şi drepturi civile este astfel stabilită 

de d. prof. Paul Negulescu: .Drepturile paiitice, spre deosebire de drepturile 
civile, nu pot fi exercitate decât numai de cetățeni bărbați, pe câtă vreme, în 

dreptul privat, oricine poate să fie titularul unui drept de creanţă, fie că e strein. 

fie că e femee, Ceva mai mult, individul poate 'să-şi înstrăineze dreptul, poate 
să renunţe la el, poate să-l piardă prin prescripţie, dar nu pcate fi decăzut printr'o 

condamnare penală. Când e vorba de drepturi politice, nu oricine poate să le 

exercite, ci numai cetățenii bărbaţi, majori, Titularul unui asemenea drept nu-şi 
poate înstrăina dreptul, nu-l poate pierde prin prescripţie, dar poate să fie decăzut 
pr:ntr'o condamnare penală (art. 22 şi urm. c. pen, Legea electorală din 27 
Martie 1925 stabileşte prin art. 27 cazurile de nedemnitate) saw prin exercițiul 

unei profesiuni degradante (antreprenorii caselor de prostituție, art, 27 lit. i le- 

gea electorală”. (Drept constituțional, p. 280).
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d) a avea domiciliul în România. Constituantul, punând a- 

ceastă condiţie, a voit să împiedice alegerea acelor cetăţeni cari 

"ar trăi tot timpul peste graniță, care ar fi străini astfel de mer- 

sul lucrurilor în ţară şi--care mar putea reprezenta întere- 
sele generale. Textul se gândeşte însă și la eventualii proscrişi 

politici, cari s'ar fi expatriat şi care ar putea fi aleşi chiar în 
lipsa lor din ţară. 

In afară de aceste condiţii cerute expres de Constituţie, 

mai sunt și altele lăsate de art. 56 din Constituţie în seama legii 
electorale. 

. Dintre aceste condițiuni pe care le-am examinat mai sus, 
cea mai principală este înscrierea în lista electorală, căci nu- 

„mai această înscrieră dă o verificare legală a exerciţiului drep- ” 

turilor politice. Totuși, o alegere n'ar putea fi invalidată nu- 

mai pentru faptul că senatorul ales n'a fost înscris în lista elec- 

torală. El poate să dovedească în faţa Senatului că întrunește 

“toate condiţiunile spre a fi ales. - 

533. „— Durata Senatului. — Una din conăiţiile esenţiale ale -- 

bunci funcţionări a regimului dualist este alegerea Camerei înalte 
pe un period mai lung decât a Camerei joase, reînoindu-se par- 

țial la anumite epoci. Cu chipul acesta se creează în sânul parla- 

mentului un element stabil, de care să se frângă veleităţile Adu- 
nării Deputaţilor şi care să-l ajute pe şeful Statului în rezolvarea 

crizelor politice. Acesta este sistemul adoptat de Constituţia 

franceză din 1875 *) şi acesta era sistemul înscris în Constituţia 
noastră anterioară celei actuale. 

In adevăr, art. 78 diin Vechea Constituţie declară că mem- 

brii Senatului se aleg pe opt ani şi se reînoese pe jumătate la 

fiecare patru ani, prin tragere la sorţi, organizată de aşa fel 

încât eliminarea să fie împărţită pe toate judeţele. Membrii eșiţi 

la sorţi erau reeligibili. | 

Era, div acest fapt, o diferență de durată între Senat și 
Adunarea, Deputaţilor, căci pentru aceasta din urmă Constituţia 

fixă prin art. 66 un termen de 4 ani. 

Vechea noastră, Constituţie diferenţia Senatul de Aduna- 

rea Deputaţilor prin: a) condiţii mai severe de electorat şi eligi- 

bilitiate; b) prin durata îndoită a Senatului, cu reînoire cu par- 

33, Vezi supra, p. 134 şi urm.
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țială; e) prin numărul mult mai mic al. Senatorilor faţă. de de- 

putaţi. El răspundea deci tuturor condiţiunilor cerute de dreptul 

constituțional pentru o Cameră, înaltă. : 

Actuala noastră Constituţie, prin art. 62, declară că „mem- 

brii ambelor corpuri legiuitoare sunt aleși pentru patru ani”. 

Nici un fel de lămurire nu ni se dă din lucrările preparatorii sau 

din desbaterile parlamentare asupra motivelor cari l-au deter- 

miinat pe Constituant să admită egalitatea de durată a celor 

două Adunări. Desigur, el n'a fost pătruns de importanţa Sena- 

tului şi de nevoia diferenţierii lui de Adunarea Deputaţilor, reu- 

şind astfel să institue o a doua 'Adunare, de acelaș caracter ca 
şi prima, Se 

Acest text a dat naștere în n practică la chestiunea de a se: 
şti de când începe să se socotească durata celor patru ani, dela 

convocarea Corpului electoral, dela data alegerii sau dela data 

constituirii parlamentului. Discuţia a fost prilejuită de art. 138 

din Constituţie care prelungea ca Adunări ordinare, până la 
sfârșitul legislaturei, mandatul Constituantei. Controversa a fost 
tranşată de art. 133 din legea electorală, care socotește durata 

de 4 ani, pentru care este ales parlamentul, dela 'data, convocării 
corpurilor legiuitoare 3:). 

Termenul de patru ani fixat de constițuantul nostru este 
sceotit că răspunde la două cerințe esenţiale: 10 este suficient 
de lung pentru ca Adunările astfel alese să-și poată, îndeplini. în 

“liniște misiunea lor, fără preocupare: imediată de nouile ale- 
geri; 20 este suficient, Beasemenea, pentru a face ca parlamen- 
“arii să nu piardă contactul cu alegătorii, să se înstrăineze de 
nevoile lor, să nu fie în legătură cu curentele de opiniuni ce-i 
„agită pe aceştia, %). - 

In afară de reînoirea totală a Senatului, la fiecare patru 
ani, cu excepția cazurilor de dizolvare, când reînoirea poate avea 

34) Vezi desbaterile în M. Of. pe 1926. Cameră. 
35) Bo:ssy d'Anglas, în raportul pe care-l făcea asupra Constituţie dicta- 

toriale spunea: „Dăm Corpului legislativ o durată ae puteri destul de scurtă 
pentruca libertatea politică să nu fie ameninţată. pentru ca membrii săi să nu se 
pervertească prin obișnuita amenințare a puterii „dar destul de lungă pentru a 
fer: corpul social de sguduiri cari să aducă în chip firesc alegeri prea dese, de 
neexperienta oamen'lor aleşi şi de lipsa de stab'itate a sistemelor cari trebuie 
să se stabilească”,
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loc mai des, legea electorală prevede şi posibilitatea unei reînoiiri 

parțiale, pe calea, alegerilor parţiale (art. 99) cu condiţia ca va- 
canța să nu se fi produs în ultima sesiune a legislaturii. 

$ 3. — Compunerea Adunării Deputaţilor 

SUMAR : 534. Condiţiile clectoralului pasiv ; — 535. Durata şi reinoirea 

Adunării Deputaţilor ; — 536. Numărul deputaţilor, 

534 — Condiţiile electoratului pasiv. —. Principiile cari 4o- 
mină la. noi modul de recrutare al Adunării Deputaţilor sunt de 

ordin constituţional. Legiuitorului nostru constituant i sau pă- 

ru atât de importante aceste principii încât m'a înţeles să le lase 

pe seama legiuitorului ordinar, ci le-a înscris în art. 66 din Con- 

stituție, aşa cum le-a înscris dealtfel şi pentru Senat. 
„Din examinarea, acestui text se desprinde un principiu de 

bază, după care este recrutată Adunarea Deputaţilor, principiul 

eligibilităţii universale, adică legiuitorul cere pentru electoratul 
pasiv aceleași condiţii ca şi pentru electoratul activ. Constitu- 
ţia noastră nu stabileşte nici un criteriu de selecţiune, ci lasă 
ca această selecțiune să se facă, ilirect de corpul electoral. După 
cum, pentru: intrarea în corpul electoral, legea nu cere nici o 

condiţie specială de selecţiune, tot astfel legiuitorul nu cere con- 

diţii speciale de capacitate pentru cei cari urmează să fie aleși. 
deputaţi. . , 

Acest principiu, odată astfel stabilit, suferă carecari dero- 
gări, oarecari înăspri faţă de electoratul activ. Condiţia, funda- 
mentală a, electoratului pasiv este ca cel ce vrea să se aleagă 
să aibă dreptul de vot. Aici este locul să, facem distincţia între 
electoratul activ și cel pasiv. Pentru electoratul activ nu este 
suficient ca, cineva, să. aibă dreptul de vot, trebuie să aibă și 
exerciţiul său, adică să fie înscris în lista electorală. Pentru elec- 
toratul pasiv, nu este nevoie să aibă şi exerciţiul dreptului de 
vot, ci numai folosința sa. Candidatul n'are nevoie să dovedească. 
că este înscris în lista electerală, ci numai că se bucură de 
dreptul de vot. E1 nu trebuie să-și aibă domiciliul în localitatea - 
unde candidează, de oarece deputatul nu reprezintă localitatea. 

„unde s! a, ales, ci țara întreagă.
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Ca o consecință a acestui principiu, candidaţii cari se gă- 

sesc deţinuţi într'o închisoare, fără să-și fi pierdut dreptul de 

vot printr'o condamnaţiune, pot fi aleși deputaţi. Acelaş lucru 

trsbuie să spunem și despre cei cari sunt internaţi într'o casă -. 

sănătate Iu 

Da aici rezultă că numai cei cari au dreptul de a fi alegă- 

tori pot fi aleşi. Nimeni nu poate fi deci ales dacă. n'are drep- 

tul de a fi alegător. Sunt excluşi dela posibilitatea de a fi aleşi: 

străinii, înterziști, cei cari au pierdut dreptul de vot printr'o 

condamnare penală, faliţii, femeile, însfârşit, toţi acei cari am 

„văzut că n'au dreptul de vot. 
| Chestiunea acordării electoratului activ femeilor atrage în 

med implicit dreptul pentru acestea și la, electoratul pasiv. Ap- 

roape toate ţările cari au acordat femeilor electoratul activ le-au 
acordat şi electoratul pasiv. 

La noi, legea pentru organizarea administraţiei locale din 

1929 a acordat femeilor odată, cu electoratul activ şi <lectorutul 

pasiv, . 

Totuşi, acestui principiu general de eligibilitate universală, 

legiuitorul îi aduce o serie ds restricţii pe care le sccoteşte nece. 

sare pentru a face o oarecare selecție în modul de recrutare al 

deputaţilor: | 

a) în primul rând este condiția de vârstă. Constituantul 

cere, prin art. 66, pentru electoratul pasiv vârsta, de 25 de ani 

împliniţi, pe când pentru electoratul activ am văzut că legea 

electorală cere numai 21 de ani împliniţi, adică vârsta majora- 

tului prevăzută de codul civil, vârstă care ar putea fi modifi. 

cată, de o lege ordinară. Sa simţit nevoia să se ridice vârsta 

pentru electoratul pasiv, decarece o vârstă mai înaintată presu- 

pume o maturitate de judecată și o pierdere oarecare în notărîrile 

ce urmează a fi luate. 

La noi, atât sub regimul Constituţiei din 1866, cât şi sub | 
regimul decretului-lege electoral din 1918, limita, de vârstă, pen- 

tru electoratul pasiv a fost de douăzeci şi cinci de ani împliniţi. 

b) a. doua restricție, care nu mai este de ordin constituţio- 

nal, ci ezte edictată de art. 25 din legea electorală, este interdic- 
ţia pentru cei cari au fost naturalizaţi, de a nu fi eligibili t timp 
de zece ani dela, dobîndirea acestei calităţi. Dela această dispo- 
ziţie fac excepţie cetăţenii arătaţi la art. 56 din legea pentru 
pierderea şi dobîndirea naţionalităţii române din 24 Februarie
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1924, adică acei cetăţeni cari se găseau în teritoriile alipite la 
Unire şi cari au devenit de drept cetăţeni români. Legea elec- 
torală pretinde deci celor naturalizaţi un stagiu de civism de încă 
zece ani, pentru a se bucura de electoratul pasiv. Ei dobîndese 
însă electoratul activ din momentul naturalizării. Măsura acea- 
sta este justificată de teama ca nu cumva să se introducă între 
membrii Adunării elemente cari vor fi justificat îndeajuns cali- 
tatea de naţicnali. Această “ispoziţie se aplică și la alegerea se- 
natorilor. - - 

Acestea, sunt restricțiile ; pe care Constituţia și legea elec- | 
torală le aduc principiului de eligibilitate universală. :Incolo, . 
toate cazurile de incapacitate, nedemnitate sau incompatibilitate, 
prevăzute pentru electoratul activ, rămân valabile şi pentru elec- 
toratul pasiv. Acest lucru rezultă categoric din art. 66 din Con- 
stituție, care înscrie condiţiile cerute pentru a avea electoratul 
pasiv şi care sunt următoarele: - 

a) a fi cetăţean român; | 

b) a avea exerciţiul drepturilor civile şi politice; 
c) a. avea, vârsta de 25 de ani împliniţi; 
d) a avea domiciliul în România. Constituţia, adaugă că le- 

gea electorală va determina incapacităţile. Ori legea electorală 
nu face nici o distincţie în ce priveşte incapacităţile şi nedemni- 
tăţile între electoratul activ și cel pasiv. Cei cari nu pot fi ale- 
gători, nu pot fi nici aleși. O singură distincţie face legea electo- 

- rală privitoare la electoratul pasiv al funcţionarilor. Aceştia, pu- 
trivit art. 30 din legea electorală, nu pot fi aleşi decât dacă de- 
misionează din funcțiune cel mai târziu 5 zile libere după con- 
Yocarea corpului electoral al Adunării pentru care voeşte a can- 
dida. Dispozițiunea aceasta, se aplică celor cari ccupă o funcţiu- 
ne de. orice natură retribuită de Stat, judeţ sau comună, sau 
așezăminte de utilitate publică ale căror bugete se votează de 
Adunarea deputaţilor.. Ea se aplică şi acelor cari îndeplinesc ser. . 
vicii în instituţii particulare, dar pentru numirea cărora se cere 
un decret regal. 

Măsura este luată în vederea asigurării sincerității scru- 
tinului; funcţionarii, prin funcţia ce deţin, ar putea influenţa, pe 
alegători, ar putea exercita, presiune asupra lor și sinceritatea, 
votului ar dispare. In acelaș timp, ei fiind şi funcţionari şi par- 
lamentari, n'ar mai putea, păstra libertatea opiniunii şi guvernul 
ar putea influența, hotărîrile lor.
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Dar, pentruca această măsură să nu se întoarcă împotriva 
funcţionarilor cari ar dori să candideze și pe care guvernul i-ar 
putea împiedica prin amânarea. primirei demisiei, legiuitorul a 
luat măsuri de garanţie. El declară, în art. 30 al. 4 din legea 
electorală că „demisiunea dată în acest scop se consideră de drept 
primită”. In acelaş timp, pentru a, înlătura din mini. a. 
rilor ideia că demisia, este dată numai de formă și că funcționa- 
rul poate să revină mâine din nou în funcţiune, răzbunându-se - pe 
acei cari nu i-au dat votul, legiuitorul adaugă că funcţionarul 

". demisionat „nu va putea redobîndi numirea sa din nou în func- 
ţiune decât în conformitate cu legea de organizare a Statutului 
funcţionarilor publici și legilor speciale de organizare”, Această 
rupere definitivă a raporturilor dintre serviciu publie şi func- 
ţionar, exclude în fapt posibilitatea de alegere a funcţionarilor 
publici. 

Legiuitorul, dându-și socoteală de acest rezultat şi apre- 
ciind că sunt anumite categorii de funcţionari cari prin poziţia 
lor în Stat și prin situaţia lor particular proteguită de legi, nu 
pot influenţa asupra corpului electoral și nici nu pot fi influen- 
taţi de presiunea, guvernului, i-a exceptat dela această regulă. 

In primul rând sunt exceptaţi primarii oraşelor cari pot 
candida în alegerile parlamentare, urmând ca în caz de alegere . 
să opteze pentru locul de primar sau ie parlamentar, în confor- 
mitate cu cerinţele legii de unificare administrativă 36), 

Legea adaugă apoi că pot fi aleşi deputaţi sau senatori: 
1. Miniștrii, subsecretarii de Stat şi profesorii, agregaţii şi 

conferenţiarii universitari definitivi 27), 
2. Profesorii secundari, institutorii, învățătorii cu titlu de- 

finitiv, preoţii de mir, protopopii cari nu fac funcțiunea de pro- 
toerei de județ, medicii cu titlu definitiv, advocaţii, inginerii şi 
arhitecții titraţi, toți aceștia numai dacă nu ocupă funcțiuni ad- 
ministrative. N 

„Directorii şcoalelor secundare, speciale și primare de orice 
categorie e pot candida; în cazul când sunt aleși, însă, vor opta 

36) Legea de unificare administrativă, la care face trimetere acest text, 
a fost înlocuită cu legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929, 

37) Vezi şi dispoziţiile din legea pentru organizarea învăţământului uni- 
vezrsitar din 1932. Noi socotim că şi agregaţii temporari dela facultatea de medi- 
cină pot fi aleşi deputaţi sau senatori. 

„G Ale n Ă E.
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pentru direcţie ori pentru mandatul de deputat” (legiuitorul a 
voit: să: spună de parlamentar, deoarece dispoziţia, se aplică şi 

pentru Senat). 

| -Din examinarea acestor dispoziţii ale legii electorale, se 

vede că sunt cuprinşi în excepție numai acei funcționari cari au 

o situaţie definitivă, şi asupra cărora guvernul n'ar putea, să aibă 

nici o influenţă. -Legiuitorul a înțeles să excludă dela această 

dispoziţie pe funcţionarii de administraţie şi să păstreze numai 

pe funcționarii cari exercită un însemnat rol cultural în Stat. 

A 535. — Durata şi reînoirea Adunării Deputaţilor. — Ca și 

Senatul, Adunarea deputaţilor este aleasă pe termen de patru ani 

(art. 62 Constituţie). Durata, Parlamentului este deci înscrisă în 
Constituţie; Adunările n'ar putea să-şi prelungească singure 

mandatul peste această durată; lucrările cari le-ar face ar fi 

nule de drept, iar nulitatea lor ar putea fi cerută pe calea pre- 

„văzută de art. 103 din Constituţie, adică cerând să se declare 
neconstituţionale legile votate după expirarea mandatului fixat 

prin Constituţie. Dar chiar în ţări ca Franţa, unde durata man- 
datului parlamentar nu e fixată de Constituţie, ci de legea ordi- 

nară, încă Adunările n'au dreptul, afară, de cazuri excepţionale, 

să-şi prelungească mandatul. Astfel, în Franţa, sub apăsarea îm- 

prejurărilor excepţionale ale războiului, Camera aleasă în 1914 

şi-a prelungit singură puterile până la 8 Decembrie 1919. Atunci 

când Adunările socotesc că durata mandatului legislativ trebuie 

modificată, ele o fac pentru viitor, tocmai spre a nu fi bănuite 

că: doresc să uzumpe puterile. Acesta este cazul camerei fran- 
ceze care la 10 Aprilie 1924 (blocul naţional), înainte de a se 

despărţi, votă, rezoluția că diurata mandatului să fie ridicată la 
şase ani. Această măsură, tocmai pentru a, face să dispară, orice 

posibilitate de interes din partea, Adunării care a votat-o, nu 

trebuia să se aplice nici acestei Adunări, nici Adunării care tre- 

buia, să se aleagă din recentele alegeri, ci numai celei de a doua 
„ legislaturi care avea să urmeze, Dar Senatul ma statuat asupra 

„acestei rezoluţii, care a rămas numai proect. 

| La noi posibilitatea unei astfel de rezoluţii este înlăturată, 

durata Parlamentului fiind fixată prin Constituţie şi neputând 

fi modificată decât tot pe această cale. 

După sistemul admis de Constituţia, noastră, reînoirea, Ca- 
merei nu se poaje (face parţial, ci numai integral. La fiecare pa- 
tru ani Camera este de drept dizolvată în întregime şi se alege
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o nouă Cameră, Această, reînoire se poate face şi mai curând, 

înainte de expirarea celor patru ani, prin n flizolvare, dar şi'n acest. 
caz reînoirea se face integral. 

Reiînoirea integrală a Camerii are e adversari, cari preferă 

reînoirea parţială. Cu chipul acesta sar asigura continuitatea 
funcţionării parlamentului şi sar evita puternicile sguduiri pe- 
riodice pe care le provoacă. consultarea integrală a corpului elec- 
toral. Ambşle sisteme au fost experimentate de Constituţia, fran- 
ceză,; reînoirea parţială a fost admisă în Constituţia anului III, 
anului VIII şi 'n 1814; reînoirea, integrală a tost admisă în 1793, 

E în 1824, în 1530, în 1848, în 1852 şi 'n sfârșit prin legea orga- 

nică, actualmente în vigoare din 30 Noemb. 1875. In Franţa deci, 

actualmente reînoirea. parlamentului este o chestie de domeniul 

legii ordinare. | 

Suntem pentru reînoirea integrală a Adunării deputaţilor 

pentru consideraţia că în chipul acesta se evită calculul incon- : 

tinu, cu încurcăturile şi discuţiile ce pot surveni din alternanţa 
seriilor ce trebuie să se reînoiască, se evită frământarea continuă 
a ţării prin desele alegeri ce-ar trebui făcute. 

Criticile formulate în contra reînoirii integrale nu pot re- 
zista. la, o serioasă cercetare. Astfel, se susține că, reînoirea, inte- 

grală aduce o întrerupere în opera legislativă, deoarece rezolu- 
țiile votate de Adunare, rămân fără valoare după expirarea, î3 
mandatului ei. Această dificultate poate fi uşor îndreptată mo- 

dificându-se regulamentul Camerei şi rămânând valabil chiar ! 

“după expirarea mandatului, legile adoptate de Cameră, putând 
astfel fi aduse în discuţia, Senatului. Insfârșit, principala critică 
adusă, renoirii integrale este că dânsa lipseşte parlamentul de 
experienţa. vechilor deputaţi, introducând în sânul Adunării oa- 
meni complect noui, care trebuie să facă ucenicia de parlamen- 
tar pe socoteala şi 'n detrimentul ţării. Dar faptul nu este exact, 
deoarece o reînoire integrală aduce întotdeauna în sânul Adu- 
nării, un număr important de deputaţi vechi, cari se realeg şi 
apoi adaptarea nouilor aleşi la cerințele vieţii par:amentare se 

face foarte repede şi fără nici un fel de prejudiciu pentru inte. 
resele generale. _ 

Reînoirea, integrală are însă marele avantagiu că ne pune 
"n situația de a afla în mod exact care este spiritul ţării la epoca | 
alegerii, putând asttel să ne dea o imagine reală a nevoilor din 
acel moment,
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Alegeri parţiale. Deşi Constituţia noastră nu . prevede: po- 
sibilitatea reînoirii parţiale a Adunării deputaţilor, ci numai re- 
înoirea integrală, legea electerală prevede totuşi posibilitatea 
unei reînoiri parţiale, pe calea alegerilor parţiale. In sistemul 
scrutinului de listă, adoptat de Constituţia noastră, posibilitatea * 
alegerilor parţiale este mult mai redusă, dar ea există totuşi. In 
caz când un mândat de deputat devine vacant, locul se împli- 
neşte prin supleanți. Art. 97 din legea electorală declară că „În 
caz de vacanţă, din orice cauză, supleanţii fiecărei liste, dacă 
mai, sunt eligibili în acel moment, sunt chemaţi, în ordinea în 
care figurează pe liste, să înlocuiască pe titiularii listei _res- 
pective”, 

Dar se poate întâmpla ca să, nu se complecteze vacantele 
ce s'ar ivi prin supleanţii fiecărei liste. Ajungem astfel la nece- 
sitatea alegerilor parţiale, pe care legea, electorală le admite, în 
art. 98 numai în următoarele două, cazuri: 

a) Când Adunarea invalidează o' alegere dintr'o circum- 
scripţie; 

b) Când nu mai sunt supleanţi care să înlocuiască pe titu- 
larii listei care au pierdut mandatul din orice cauză. 

„Legea adaugă că în acest din urmă caz, alegerea parţială 
nu se mai face, dacă vacanţa s'a produs în cursul ultimei sesiuni 
a legislaturei. Rațiunea este lesne de înțeles: să nu se agite cor- 
pul electoral pentru un atât de scurt timp. Acest fapt nu va 
constitui un pericol pentru circumscripţia. respectivă, deoarece 
ea va, fi lipsită numai foarte scurtă vreme de reprezentantul ei 
şi apoi deputaţii reprezintă ţara întreagă, și nu o anumită cir- 
cumscripție, | 

Deoarece sistemul nostru de centralizare al voturilor şi de 
repartiție al mandatelor nu poate funcționa când este vorba, de 
alegeri parţiale, legiuitorul electoral a prevăzut în ultimul ali- 
niat al art. 98 că „centralizarea voturilor şi proclamarea aleşilor 
se face de biuroul electoral judeţean, care proclamă alese listele 
sau candidaţii cari au întrunit cel mai mare număr de voturi”. 

Alegeri parţiale se fac mai des pentru Senat, unde potrivit 
art. 99 din legea electorală, nu există, supleanţi. Vacanţele ivite 

"se completează, prin alegeri noui, afară de cele produse î în ultima 
legislatură. . 

536. — Numărul Deputaţilor. -— Constituţia noastră nu sta- 
bileşte numărul deputaţilor şi nici măcar proporţia care trebuie
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„să existe între populaţie şi numărul deputaţilor. Ea lasă acest 
„lucru în seama, legii electorale, care prin art. 2 pune principiul 

că numărul deputaţilor este stabilit prin tabloul anexat la lege. 
Textul adaugă apoi că numărul deputaţilor va fi provorțional cu 
populțiuea, ce se va constata, pe baza recensemântului general. 

Rezultă, deci din examinarea, acestor texte că fixarea, nu: 
mărului deputaţilor aparţine legiuitorului ordinar, care are o 
singură îndatorire, să ţină seama de proporţionalitate. Tot din 
aceste texte mai rezultă că actualmente numărul deputaţilor nu 
este proporţional cu populaţia, așa cum cere art. 65 din Con- 

Legiuitorul ordinar poate să mărească sau să reducă nu. 
mărul deputaţilor, aşa după cum crede dânsul de cuviință, având | 
o singură restricţie numai, aceia de a păstra. totdeauna propor- 
ţie între populaţie şi numărul deputaţilor. Acelaș lucru trebuie 
să spunem și despre senatori. Pe.baza legii electorale azi avem | 
387 deputaţi şi 254 senatori, în care sunt cuprinși şi senatorii  - 
de drept. Posibilitatea, aceasta pe care Constituantul a lăsat-o 
legiuitorului ordinar de a modifica aşa, cum crede de cuviință, 
numărul parlamentarilor, pune în discuţie în mod firesc două | 
probleme: a) dacă numărul parlamentarilor trebuie să fie mare - 
sau dimpotrivă trebue redus şi b) dacă trebuie să fie diferență 
între numărul deputaților şi al senatorilor sau trebuie să fie ega- 
litate de număr între ambele corpuri. 

a) In ce privește numărul parlamentarilor, trebuie să, re- 
cunoaștem că. democraţia tinde să mărească neîncetat acest nu- 
măr. Ca, o tendință firească, ca o dogmă a principiului democra- 
tic, numărul deputaţilor creşte incontinu, căci democraţia este 
regimul masselor şi are de satisfăcut cât mai mulţi partizani, 
Dar aceasta nu înseamnă o amelicrare a, regimului parlamentar, 
Sistemul scrutinului de listă unit cu numărul mare al parlamen- 
tarilor, face să pătrundă în parlament elemente dintre cele mai slabe și mai nepregătite, cari, pe cale normală, mar fi putut nici 
odată ajunge şi pe care puhoiul democraţiei ii scoate 1a iveală şi-i aruncă în lccuri de răspundere. Oricare ar îi argumentele democraţiei, noi credem că un număr redus de parlamentari pre- tinde o selecţie mai îngrijită şi o răspundere mai mare. Altfel apare omul în fața unei Adunări de nepregătiți, de oameni cari
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nu pot înţelege nici expresiile curent întrebuințate sau termenii ! 
technici cari au intrat în uz şi cu totul altfel apare în faţa unei 
Adunări de oameni pregătiți care-l pot controla. Oi discuţie în : 
aceste condițiuni înalță, 'desbaterile şi ne privează desigur de ex- 
presiunile degradante care se întâlnesc în parlamentele demo- 

_craţiei. 

b) In ce priveşte diferenţa de număr care trebuie să existe 
între Cameră şi Senat, noi socotim că această, chestiune are ra. 
ţiunea, de a fi numai întrun parlament unde Senatul este orga- 
nizat pe baze cu totul diferite de cum este organizată Camera. 
Atunci când faci din Senat un al doilea corp, de aceeaș structură 
cum este Camera, este indiferent numărul membrilor săi. Ra. 
țiunea, diferenţierii apare numai atunci când Senatul devine un 

” adevărat corp de competenţe; în mod firesc numărul membrilor 
săi trebuie să fie mult mai redus, căci din moment ce ai dat Se- 
natului dreptul de a controla Camera, acest control nu se poate 
face în chip eficace şi bine decât de un număr restrâns. 

La noi, numărul parlamenttarilor este mult prea mare și 
nici nu este proporţional cu populaţia. La viitoarea, modificare 
a legii electorale va trebui să se stabilească, un coeficient unic cu 

„care să se împartă populaţia, spre a avea numărul deputaţilor. 
Ar putea fi 1 deputat la 100.000 sau 80.000 suflete. Cu chipul 
acesta numărul parlamentarilor s'ar reduce foarte mult şi selec- 

„ţia ar fi mult maj bună. 

CAPITOLUL VI. - 

Organizarea parlamentară. 

$ 1. — Organizarea internă a Adunărilor. 

SUMAR : A. — Organele de conducere; — 537. Alegerea biurourilor + 
538. Atribuţiile biurourilor; — 539. Funcţionarii “Adunăzilor, — 540, Secţiile şi 
comisiile parlamentului; — B. Procedura parlamentară; — 541, Depunerea proec- 
telor de lege; — 542. Examinarea proectelor în comisiuni şi secţii, — 543. In- 
scrierea la ordinea zilei; — 544. Discuţia în şedinţă publică, — 545. Votul.
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A)..— Organele de conducere, 

537. — Alegerea biurourilor. — Adunările alese au de în- 
deplinit o importantă, misiune, în vederea, căreia, atât Constituţia, 
cât şi legea, electorală a, edictat o serie de garanţii care să asi. gure o cât mai exactă consultare a corpului electoral. Dar pen- 
truca aceste Adunări să-și îndeplinească misiunea, lor, ele au ne- 
voie să se organizeze, să-şi creeze anumite organe de conducere, 
cari să diriguească, activitatea lor, Organizarea, internă a ambelor Adunări este aproape identică. Regulele ei se găsesc înserise 
parte în Constituţie și parte în regulamentele interioare ale fie- cărui corp. Dacă există totuşi unele diferențieri, ele se datorese faptului că fiecare Adunare își face singură, regulamentul ei. 

„Cea dintâi regulă în această, privinţă este înscrisă în art, 47 din Constituţie, care declară că, „la începutul fiecărei legisla_ turi şi a fiecărei sesiuni ordinare, Adunarea Deputaţilor şi Se- natul aleg din sânul lor pe preşedintele, vice-preşedinții şi mem. brii biuroului lor, potrivit regulamentelor interioare”. Indată ce această, operaţie s'a efectuat, Adunarea este constituită şi pre. şedinţele este dator să încunoştiințeze despre aceasta celalt corp legislativ şi pe preşedintele Consiliului de Miniștri (art. 15 Reg. A. Deput.; art. 13 Reg. Senat.), | " | Pentru a se putea procede la constituirea corpurilor legiui- toare, este nevoie în prealabil să se verifice titlurile nouilor aleşi, să. se judece contestațiile ce s'ar face şi apoi să se proceadă la 

dirijate de o autoritate; corpurile legiuitoare își constitue un . birou provizoriu, desemnat de drept de regulament, care are mi- E „Siunea să prezideze la toate operațiile de verificarea titlurilor, până la constituirea Adunării. 
Biuroul provizoriu este ocupat de cel mai în vârstă dintre deputaţi sau senatori ca preşedinte. E1 este asistat de patru din- tre cei: mai tineri membri, ca. secretari. După alegerea, Provizo. 

sau comisiuni de verificare, 
, Indată ce Adunarea a, terminat verificarea titlurilor, se „ procede la, alegerea biuroului definitiv, care este compus la fel şi pentru Cameră şi pentrtu Senat, dintr'un preşedinte, şase vice. președinți, opt secretari şi patru chestori. Singura diferenţă este că Senatul are şase chestori. Alegerea se face prin scrutin secret
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şi cu majoritatea absolută a voturilor exprimate. Această dispo- 

ziţie regulamentară este edictată în cadrul art. 48 diin Consti- 
tuţie, care declară că: „orice hotărire se ia cu majoritatea, abso- 

Jută a voturilor, afară de azurile când prin Constituţiune, legi sau 

regulamentele Corpurilor legiuitoare se cere un număr superior 
de voturi”. Constituţia impune deci numai principiul majorităţii 

absolute a voturilor exprimate; principiul secretului votului este 

impus numai de regulamentele Adunărilor. El este un principiu 
care se impune oridecâteori este vorba de persoane; unele Cons. 

tituţii l-au crezut atât de important încât l-au înscris în textul 

lor. La noi, el este consfințit în chip general de legea pentru 

organizarea administraţiei locale din 1929. 
Secretul votului, mai ales atunci când este vorba de ale... 

gerea, biuroului Adunărilor, nu mulțumește partidele polittice, 

cari nu pot astfel controla pe membrii lor asupra modului cum 

au votat. Camera franceză, în 1924, de teamă că d. Raoul Pâret 

nu va. fi ales preşedinte, a vot o rezoluţiune (ședința din 19 Dec. 

1924) că deacum înainte preşedintele va fi ales prin vot public. 

Dar această măsură a ridicat critici foarte severe 1), deoarece 

1. „Suntem hotăriți ostili acestei consacrări a scrutinului public. - Dacă 
există în adevăr, o concepţie bine stabilită în tradiţia parlamentarismului fran- 

cez, este aceea a imparţialităţii Preşidenţiei Adunărilor deliberante. Când în plină 

amiază, îmbracă fracul de seară şi se foloseşte de privilegiul care-i este rezervat 

exclusiv, de a intra în sala de deliberări cu pălăria în mână, deputatul căruia 

„îi încumbă onoarea să prezideze Camera lasă la vestiar pasiunile, prejudecățile, 

prieteniile şi dușmăniile sale. Piedestalul de acajou, de marmoră şi de bronz, pe 

care ni l-a lăsat consiliul celor cinci sute, aşează pe Preşedinte într'o solitudine 
olimpică deasupra partidelor. Nu mai este în fața lui, în cazanul clocotitor al 

hemicilului decât unităţi parlamentare egale între ele şi trebuind, prin autoritatea 

sa, să se bucure de drepturi egale. Rolul său este să facă să asculte pe înflă- - 

cărații din dreapta de exaltaţii din stânga și invers. Oricare ar fi oratorul care 

este la tribună, Preşedintele trebuie să obţină acest lucru greu dela deputaţii 

cari nu vorbesc: să tacă. Acolo sus, el nu mai este omul unui partid, ci este 

omul Camerii. Ar fi-o periculoasă greşeală să vrei să faci din preşedintele unei 

Adunări un leader politic; a pretinde să se pună în serviciul unei opiniuni, o 

magistratură care este, prin esenţa sa, protectoare a drepturilor tuturor, înseamnă 

a suprima libertatea tribunei şi a aduce o atingere mortală regimului discuțiunii“,.. 

„Om al adunărei întregi, el nu trebuie să-şi aibă ochii aţintiți pe îndoita 

listă a partizanilor şi advessarilor. A invoca în speţă un mandat al alegătorilor, 
înseamnă a împinge până la o plăcută glumă dragostea de ficţiune, Singuri, acei 
cari văd un om pot să judece aptitudinile sale presidenţiale. Nu e vorba numai 

"de calităţi intelectuale şi morale; e vorba încă de calităţi secundare aiurea, pri-
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nu dă posibilitate Adunărilor să proceadă în mod liber la.ale- | 
gere şi nu-l fereşte pe preşedinte de bănuiala că este partizanul 
unei anumite grupări politice. 

Toată grupa de persoane indicate mai sus, pe care Adu- 
nările, la începutul. fiecărei sesiuni, le desemnează prin alegere 
pentru a conduce desbaterile acestor Corpuri, se numeşte biurou, * 
Acest biurou reprezintă Adunarea, în solemnităţile publice; chiar 
în caz de dizolvare a Adunărilor, biuroul continuă a funcţiona 

„până la data când se constitue noul biurou. Dispoziţiile art, 14 
din Reg. A. Deputaţilor: „Până la alegerea unui nou biurou, cel 
precedent expediază lucrările curente” 'se aplică şi 'n caz de di- 

" zolvare a Adunărilor. 

Biuroul are în căderea lui dreptul de a numi personalul 
Adunărilor, de ai stabili salariul, de a-i fixa modul de activitaţe 
prin regulamente interne, de a, dispune punerea sa în retragere; . 
în căderea biuroului este dată întreținerea, palatelor Adunărilor 
şi însfârșit toate măsurile cu caracter administrativ, care inte- 

” resează pe membrii Corpurilor legiuitoare şi buna. funcţionare a 
Adunărilor, . 

Personagiul cel mai important al biuroului este preşedin- 
tele. In sistemul nostru parlamentar el este ales de Adunări, prin 
scrutin secret, Acest regim l-am instaurat dela, Constituţia din 
1866. Sub regimul statutului lui Cuza, președintele Corpurilor 
ponderator era, de drept Mitropolitul țării art. 11. In alte state, în 
special pentru Camera, înaltă, preşedintele este numit sau deţine | de drept rolul, în virtutea, unei funcţii ce îndeplineşte; el nu este 

mordiale aici. Trebuie vocea care să domine furtuna, gestul care linişteşte, dem- nitatea care impune, fabitus corporis ; trebuie privirea care este o tăcută reche- mare la ordine, riposta care înţeapă, fără să rănească, Interesul regimului par- lamentar cere ca' o adunare să-şi aleagă liber ceiace, prin acest ansamblu de calităţi, este cel mai în măsură să asigure demnitatea desbaterilor sale, Votul public tinde să violenteze dreptul majorităţii de a alege în conştiinţă pe acela pe care-l crede mai apt. El aduce deasemeni atingere dreptului membrilor mi- norităţii cari, prin stima personală pentru un om, i-ar da buletinul şi cari sunt ” privaţi de această facultate în ziua în care alegerea preşidenţială îmbracă ca- litatea unei alegeri de partid. Compromite autoritatea preşedintelui, ales astfel sub un fel de constrângere. Imparțialitatea preşidenţială e în genul femeii lui „ (Cesar: ea nu trebuie bănuită. Deputatul, atins de o pedeapsă disciplinară se va zidica după banca sa şi-i va arunca preşedintelui în față apostrofa că se râz- bună”. Q. Barthelemy, op. cit, p. 437——A38). 
să
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“ ales de Adunare. Astfel și azi Senatul american nu-și alege pre- 
şedintele; vice-președintele Statelor-Unite este de drept preşe- - 
dintele Senatului. | a 

538. — Atribuţiile biuroului. — Atribuţiile. președintelui sunt. 
foarte importante. EI prezidează şedinţele Adunării, conduce des- 

” baterile și face să se menţină ordinea; veghează la siguranţa in. 
terioară şi exterioară a. Adunării; priveghează asupra strictei pă- 
ziri a regulamentului; ţine rândul între deputaţii cari au cerut 
cuvântul; intervine în desbateri spre a apăra regulamentul şi 
spre a aduce pe orator în marginele discuțiunii. EI alcătueşte 
ordinea de zi, priveghind asupra chestiunilor cari vin în desba. 
teri; el supraveghează lucrările comisiunilor şi ale secţiunilor, 

"punând în întârziere pe raportori când! întârzie în îndeplinirea 
însărcinării primite. Președintele are răspunderea, întreagă a 
-modului de a lucra al Adunării; prin atitudinea sa, el poate să 
înalțe nivelul dezbaterilor şi să dea un mare prestigiu operii le- 

"gislative. Dar pentru aceasta trebuie să fie complect independent. 
Preşedintele poate delega parte din atribuţiile sale mem- 

brilor biuroului. In lipsa sa, sau când va, voi să ia parte la discu- 
ţiune, este înlocuit de unul din vice-preşedinţi. Vice-preşedinţii 
mau dec; alt rol decât acela de a prezida şedinţele, în lipsa pre- 
şedintelui, sau când acesta este împiedicat. In acest caz ei au toate 
atribuțiile preşedintelui. In afară, de aceasta, vice-preşedinţii sunt 
membri ai biuroului și 'n această calitate iau parte la toate des- 
baterile şi hotărîrile biuroului. . 

Preşedintele sau vice-preşedintele care prezidează şedinţa 
nu poate lua parte la, desbateri decât părăsind preşidenția. -Dacă 
ei au luat cuvântul într'o discuţiune, nu mai pot ocupa fotoliul - 
preşidenţial în cursul acelei discuţiuni, afară de buget, unde, 
dacă a "vorbit la un capitol, poate 'prezida, discuţiunea, celorlalte 
capitole. Măsura aceasta regulamentară. este luată tocmai pen- 
tru a asigura, imparțialitatea președintelui în conducerea desba- 
terilor, . o | 

Secretarii fac şi dânşii parte din biurou. Ei asistă pe pre 
şedinte în conducerea, desbaterilor, Secretarii primesc înscrierea 

” oratorilor la cuvânt, dar ordinea în care aceştia vor lua cuvân- 
tul se fixează de preşedinte. Ei au obligaţia de a număra voturile. 
Această, operaţie, care este.foarte simplă, atunci când este vorba, 
de numărătoarea bilelor, devine mult maj complicată când vo- 
tul se dă prin ridicare sau ședere. In această situaţie le rămâne 

ș$
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secretarilor o parte de apreciere, care poate avea un însemnat rol 
asupra rezultatului votului, | 

Teoretic, secretarii sunt însărcinaţi cu redactarea, proce- 
sului verbal al desbaterilor. Acesta se întocmeşte în mod sumar 
de funcționarii Adunării şi se semnează de secretari, pentru a 
dobândi astfel autenticitate, 

Insfârşit, o ultimă atribuțiune a secretarilor este aceia de a 
ceti, la începutul fiecărei şedinţe, procesul-verbal al desbaterilor 
şedinţei precedente. Este o simplă formalitate, care se repetă la 
începutul fiecărei şedinţe, într'o monotonie şi neatenţie generală 

„care o face chiar ridiculă, Această, lectură are de Scop ca să se 
facă rectificarea erorilor ce s'ar fi trecut în sumarul ședinței pre- 
cedente. E , , 

Chestorii au îndatorirea să îngrijească de partea materială 
a vieţii parlamentare. Ei sunt însărcinaţi cu ordonanțarea, diur. 
nelor și celorlalte indemnizaţii” cuvenite parlamentarilor; ei în. 
grijese de recepționarea şi plata reparațiilor necesare palatelor 
Adunărilor. In sarcina, lor este deasemeni dată, sub autoritatea 
președintelui, păstrarea, ordinei şi siguranţei în interiorul. Adu- 

Pentru munca sa. suplimentară membrii biurourilor pri- 
mesc, numai în timpul vacanței, o indemnitate suplimentară. Pre- 
ședintelui însă i se acordă cheltueli de reprezentare. 

539. — Funcţionarii Adunărilor, — Biuroul Adinărilor cons. | 
” titue organul de conducere al acestora; dar biuroul are la dis. 
poziţia sa, pentru înlesnirea activităţii parlamentare, un număr” 
important de funcţionari (stenografi, dactilografi, . funcţionari 
administrativi, ete.). Toţi aceşti funcţionari sunt organizați în. 
tun secretariat general; ei nu îndeplinesc un rol technic, nu co- 
laborează la, opera legislativă, ci ajută numai biuroul şi diferitele 
comisiuni şi secţiuni în activitatea lor, - 

Acești funcționari se bucură de un statut special 2), orânduit 
pe cale regulamentară de fiecare Adunare, cu garanţii de stabili- 
tate şi cu posibilitatea de a se adresa contenciosului administra- 
tiv atunci când sunt lezaţi în drepturile lor prin actele de auto- 
ritate făcute de preşedinte. Legea contenciosului administrativ, 
prin art. 3 al. ult., exclusese dela controlul contenciosului admi- 

2) Vezi Const. Stănescu. — Sifuaţiunea Juridică a funcționarilor Corpu- , 
if Tone OT e snaa _
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nistrativ actele de autoritate şi de gestiune ale Preşedinţilor 
Corpurilor legiuitoare, care rămâneau astfel supuse numai: con- 
trolului Adunărei din care făceau parte. Această dispoziţie a fost 
edictată în mod expus în lege în urma, hotăririi supremei instanțe: 
de a primi recursul în contencios, în baza art. 107 din Constituţie, 
împotriva actelor de autoritate ale preşedinţilor Corpurilor le- 
giuitoare :). Dar textul legii n'a avut putinţa să, schimbe solu- 
ţia dată de justiţie prin decizia de mai sus, deoarece legea a fost 
declarată, neconstituţională, ca una, ce viola, dispoziţiile art. 107 
din Constituţie +). Azi funcționarii Corpurilor legiuitoare se bu- 
“cură de posibilitatea de a, cere în justiţie. respectarea dreptului .. 
conferit de statutul lor, fără-a li se mai putea invoca textul legii 

“contenciosului administrativ, care, desigur, va fi mereu declarat 
neconstituţional, oridecâteori va fi invocat, până ce legiuitorul se 

"va hotărî să-l abroge. | A 
540. — Secţiile şi comisiile pârlamentului. — In vederea  în- 

lesnirii - activităţii parlamentare, pentruca, munca, să se poată 
organiza și pentruca, proectele și propunerile ce se fac să poată 

"fi cât mai bine studiate, Adunările se împart în secțiuni şi co- 

„La începutul fiecărei sesiuni ordinare, Adunările se împart 
prin tragere la sorţi în şedinţă publică, în secţiuni. Adunarea de- 
putaţilor are nouă secțiuni, iar Senatul șapte secţiuni. Odată de. 
semnate, secţiunile sunt convocate de preşedintele Adunării pen. . 
-tru a se constitui. Ele își aleg prin majoritate un preşedinte, un 
vice-președinte şi doi secretari, . ” 

“Secţiunile au de scop să discute proectele de legi ce sunt. . 
supuse deliberării, să propună amendamentele necesare şi să de- i 
semneze un delegat, care împreună cu delegaţii tuturor secţiilor, 
să reia din nou proectul în discuție și să aleagă delegatul care 

"să facă raportul către Adunare, | 
Dar aceste atribuiuni ale secțiunilor au rămas o simplă 

formalitate. Ele au un rol ceva mai important atunci când este 
vorba, de verificarea mandatelor. Incolo, încheerea procesului ver. 

3) Cas. III, Dec. 1477 din 4 Noembrie 1925, după divergență în. Pand, Săpt., 1925, p. 666; Cas. III; 23 Martie 1927, M. Constandache, în Pand. Săp., 1927, p. 423. : 
4) Cas. $. U., 6 Iunie 1929 în Pand, Săpt. 1929, p. 557.
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bal care să constate adeziunea secţiei la proect şi desemnarea de- 
legatului, a devenit o simplă formă pe care o îndeplinesc fune- 
ționarii Adunărilor. Rolul determinant în desăvârşirea, operei par. 
lamentare aparţine comisiunilor, cari sunt socotite a fi formate 
din specialişti. - d 

Comisiunile acestea sunt de două feluri: a) micile comi- 
siuni speciale și b) marile comisiuni permanente. 

(omisiunile speciale se reînoese la începutul fiecărei se- 
siuni. La Senat, după împărţirea în secţii se alcătueşte, prin 
tragere la sorţi, o comisie specială, compusă din şapte membri, ' 
pentru verificarea titlurilor senatorilor noui aleşi. Apoi Senatul 
alege, prin vot secret, o comisiune compusă din şapte membri, 
pentru cercetarea pelițiunilor adresate Senatului. In afară de 
aceste comisiuni, anume determinate de regulament, Senatul 
poate alege orice altă comisie specială, cum ar fi comisiile de | 
anchetă parlamentară, financiare, sau pentru orice altă lucrare 
pe care Senatul ar voi s'o facă. O singură restricţie pune. regu- 
lamentul, ca numărul membrilor unor astfel Ge comisii să nu fie 
mai mic de trei. Numărul maximum se stabileşte de Senat (art. 
41). Alegerea oricărei comisiuni a Senatului se face în şedinţă 
publică; regulamentul adaugă că nu se poate proceda la alege- 
rea unei comisiuni speciale sau delegațiuni agcât în ședința, ur- 
mătoare aceleia, în care Senatul a admis instituirea. In cazuri ur- 
gente se va putea, proceda la alegere chiar în acea zi, însă după 
ce ședința a fost suspendată timp de cel puţin 15 minute (art. 
49 reg. Senat). | | | 

Aceleași dispoziţii, cu mici. modificări, există, şi pentru A- 
dunarea Deputaţilor. Acolo însă, comisiunile care la Senat sunt 
speciale, sunt înglobate în marile comisiuni permanente. Totuşi 

| Adunarea deputaţilor poate oricâna decide constituirea de co- 
misiuni speciale sau permanente (art, 67 Reg. A. Deputaţilor). 

Marile comisiuni permanente sunt acele care prezintă de- 
osibită însemnătate pentru lucrările parlamentului. -Ele sunt cele mai disputate de parlamentari. In aceste comisiuni se exami- nează proectele de lege, aducându-li-se toate modificările nece- sare. Proiectul, odată plecat dela comisie, nu mai poate fi modi- ficat decât în Adunare, pe cale de amendament. Căci trecerea proectului pe la. secţiuni, la Senat, după ce a plecat dela comisie, devine o simplă operaţie biurocratică, iar la Cameră, proectul care a trecut print”o enmisia cata Aia
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La Senat, la începutul fiecărei legislaturi, se constitue, 
pentru toată durata legislaturii, următoarele comisiuni: a) co- 
misiunea administrativă; b) judiciară și a afacerilor străine; 
c) financiară, comercială şi industrială; d!) agricolă, domenială, 
silvică şi viticolă; e) de lucrări publice, comunicaţii și apărare 
naţională; f) de învățământ, culte şi arte; 8) de sănătate publică, 

„ muncă şi ocrotire socială. In total deci Senatul are şapte comi- 
Siuni permanente, cari au în competenţa lor examinarea proec- 
telor de lege respective. - 

Constituirea, acestor comisiuni se face prin intermediul sec- 
ţiilor cari; cu majoritate de voturi, alcătueşte o listă de prezen- 
tare, în care vor fi trecuţi acei membri ai secţiunii, cari vor fi 
recunoscuţi că sunt specialişti în chestiunile ce intră în căderea 

„vreuneia din comisiile ce sunt de constituit. 

Dată fiind importanţa acestor comisiuni, regulamentul de- 
cide că nici un senator nu poate face parte din mai mult de două 
comisiuni permanente, iar dacă va, fi trecut pe lista de prezen- 

„tare a secţiunii sale ca specialist în mai multe chestiuni, va avea! 
dreptul să arate din care comisiune ar preferi eventual să facă, 
parte (art. 68 Reg. Senat). 

Alcătuirea, definitivă a comisiunilor aparține biuroului ; nu 

mărul senatorilor într'o comisiune nu poate fi mai mic de 7 şi 

mai mare de 20. La şedinţele comisiunilor pot asista, și alți se- : 

natori, cu vot consultativ însă. Ceiace este de remarcat aici este 
faptul că regulamentul nu ia nici o măsură pentmu a fi reprezen- 

tate în comisii şi grupările de opoziţie. Cum biuroul este format 

numai din membri ai majorităţii, sar putea ca, minoritatea, din 

Senat, şi așa, destul de redusă, să nu poată lua parte în comisiuni. 
Dar practica parlamentară, impune biuroului obligaţia de a alege 
în comisiuni şi membri ai minorităţii. 

„La Cameră sunt 16 mari comisiuni permanente, a căror 

constituine este obligatorie 1a începutul fiecărei legislaturi şi pe 

toată durata. mandatului ei şi anume: 

1. Comisiunea de administraţie ezerală, judeţeană și co- 

munală, compusă din 37 de membri. 

2. Comisiunea de afaceri străine, din 37 de membri, 

3, Comisiunea, de agricultură, păduri şi domenii, din 37 

de membri, a 

4, Comisiunea armatei şi marinei militare, din 37 de membrii.
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"5. Comisiunea, de instrucţie publică, culte şi bele-arte, din 
37 de membri. 

6. Comisiunea, financiară şi bugetară, din 12 de membri. 

7. Comisiunea de lucrări publice, căi ferate, căi de comu- 

nicaţie și marină comercială, din 37 de membri. 
8. Comisiunea de comerţ, industrie, mine și vămi, din 37 

de membri. 

9. Comisiunea. muntii, asigurărilor, de revedere socială și 

economie, din 37 de membri. 

10. Comisiunea de sănătate şi igienă publică, din 19 membri. 

11. Comisiunea de legislaţiune civilă, comercială și crimi- 

nală, din 31 de membri. 

12. Comisiunea de legislaţie fiscală, din 19 membri. 
13. Comisiunea de disciplină, incompatibilitate şi imunitate, 

din 21 de membri. 
14. Comisiunea de poștă, telefon şi telegraf, din 37 de 

+: membri, 

15. Comisiunea, dle indigenate şi recunoaștere de persoane 

morale, compusă din 21 de membri. Această comisie este insă 

desfiinţată de drept, deoarece indigenatele sunt date, potrivit legii 

din 1924 pentru pierderea, şi dobîndirea naționalităţii române, în 

căderea, comisiunei ce funcţionează pe lângă Ministerul de Jus- 

tiţie, iar recunoașterea, de persoane morale este dată, în baza legii 

din 1924, în căderea justiţiei, - _ | 
"16. Comisiunea de petiţiuni, compusă din 21 membri (art. 

6t reg. A. Deputaţilor). 
In afară de aceste comisiuni permanente, Camera mai poate 

constitui şi altele, după nevoile ce s'ar ivi 5). Dată fiind aici mul- 

5) In Franţa sunt douăzeci de mari comisiuni permanente: 1% Finanţe; 

20 Administraţie generală; 30 Afaceri străine; 40 Agricultură; 50 Algeria, 

colonii şi protectorate ; 60 Alsacia şi Lorena; 70 Armată; 80 Asigurare şi pre- 

vedere sociale ; 90 Comerţ şi industrie; 100 Verificarea conturilor şi economii ; 

110 Vămi; 12* Invăţământ şi arte frumoase; 130 Higienă; 140 Legislaţie civilă 

şi criminală; 150 Marină comercială; 160 Marină militară; 17* Mine şi forţe 

motrice; 180 Regiuni liberate; '190 Muncă; 200 Lucrări publice. 

Marile comisiuni se reînoesc însă în fiecare an. Nici un deputat nu poate 

face parte din mai mult de două 'comisiuni, iar numărul maxim de membri al 

fiecărei comisiuni e de 44. Cele mai disputate 'comisiuni sunt cele de finanţe şi 

de afaceri sttrăine, Nici un deputat nu poate face parte în acelaş timp din am- 

bele comisiuni,
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țimea comisiunilor, regulamentul dispune că nici un deputat nu 
poate face parţe din mai mult de trei comisiuni permanente. 

Pentru alegerea deputaţilor în comisiuni, regulamentul sta- 
bileşte o regulă de proporţionalităte, de aşa fel ca toate grupă- 
rile politice să aibă, reprezentanți în comisii, în raport cu pro- 
porţia în care dânșii se găsesc în Cameră. In acest scop, fiecare 
grupare politică va da biuroului listele de candidaţi ce propune 

” a fi aleşi în comisii, după următoarele reguli: 
Se împarte întâi numărul total al deputaţilor prin numărul 

membrilor comisiunii de ales, pentru a se şti câţi Aeputaţi dau 
„drept la un reprezentânt în comisie. Fiecare grupare politică va 

avea, atâţia reprezentanţi în comisie de câte ori numărul mem- 
brilor ei va cuprinde acel număr de deputaţi. In cazul când man- 
datele în Comisiune nu au fost complect atribuite pe această 
cale, locurile vacante vor fi acordate reprezentanţilor grupărilor 
“după însemnătatea fracţiunilor (art. 65 reg. A. Deputaţilor). 

Comisiunile astfel alese, procedează la constituirea lor, a- 
legând cu aceiaș procedură ca pentru biuroul definitiv al Adu. - 
nării, un președinte, un vice-președinte şi doi secretari. Pentru 
fiecare proect de lege comisiunea desemnează un raportor, care 
să studieze chestiunea adușă în desbateri şi să raporteze comi- 
Siunii. e 

Importanța comisiunilor permanente este foarte mare, ele 
constituind adevăratul laborator legislativ. 

B). — Procedura parlamentară. 

„541. — Depunerea proectelor de lege. — Procedura parla- mentar este stabilită de.- regulamentele Adunărilor. Această 
măsură este înscrisă în art. 56 din Constituţie: „Fiecare Adunare 
determină, prin regulamentul său, modul după care ea, îşi exer- cită atribuțiunile”. Sa înscris în Constituţie această dispoziţie pentru a se putea păstra independența fiecărui corp legislativ şi pentru a se evita astfel imixtiunea unei Adunări în drepturile și prerogativele celeilalte, impunându-i modul de lueru, 

Regulamentul organizează cele două feluri, de activităţi ale Parlamentului: votarea, legilor şi luarea, rezoluțiunilor. Legea este opera acordului voinței celor două, corpuri legislative; re-
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1 
'zoluţia este hotărîrea pe care o ia um singur corp electoral, cons. 
titue o manifestaţie de voință a acestuia. Votarea regulamentu- 
lui unuia, din corpurile legiuitoare constitue o rezoluție. Tot acest 
caracter îl au hotărinile pe care le iau corpurile legiuitoare în 
parte, cu privire la validarea alegerilor sau la votarea ordinei de 
zi, care închide o interpelare. Despre procedura ce trebuie urmată 
pentru a se ajunge la luarea, rezoluţiilor ne vom ocupa mai jos; 
aici ne ocupăm numai de procedura legislativă propriu zisă. 

Iniţiativa. legilor aparţine în mod egal Regelui şi parla- 
mentului. Acest lucru rezultă, atât din art. 34 din Constituţie cât 
şi cin regulamentele Adunărilor, Art. 50 din regulamentul Adu- 
nărei Deputaţilor declară, că „proectele de legi prezentate de Gu- 
vern în numele Regelui sunt depuse de unul din miniștri pe biu- 
roul Adunării, după cetirea Mesagiului regal de trimitere”. A. 
ceiaș dispoziție este înscrisă şi "A art. 41 din regulamentul Sena- 
tului. Art. 60 din Reg. A. Deputaţilor arată condițiunile în cari 
se exercită iniţiativa parlamentară. Ra 

A. Prezentarea proectelor de legi din inițiativa guvernului. 
„Aceste proecte sunt prezentate de guvern în numele Regelui. Unul 
din miniștri le depune pe biuroul Adunărilor, citind) mesagiul re- 
gal de trimitere. Proectele odată depuse pe biuroul Adunărilor, 
Sunt trimise la imprimat, "împreună cu expunerea de motive .şi distribuite apoi membrilor Adunării, pentru a fi studiate şi luate 
în discuţie. . 

Mesagiul regal este un act care emană, dela Rege şi care: nu. conţine o decisiune legală, ci numai o expunere de vederi, o comunicare solemn făcută a, directivelor politice pe care dânsul înţelege să le dea. La noi, existenţa mesagiului regal este pre- văzută de art. 90 din Constituţie, care, în ul. 3 declară că „Re- gele deschide sesiunea printr'un Mesaj, la care Adunările fac răs- - Punsurile lor”. Iar în al. 4 art. 90 se adaugă: „Regele pronunță închiderea sesiunei”. In proectul Constituţiei se mai adăuga că prin Mesaj Regele „expune starea ţării”. Dar în urma criticelor aduse acestui text, s'au suprimat aceste cuvinte €). 

y 

6) Desbateri Cameră. Dl N. Iorga: In art. 91, devenit! 90 se spune că Regele în mesaj „expune starea ării”. Eu: am ascultat foarte multe Mesagii de acestea şi am văzut că Regele nu spui 
bui să se zică: :El enunţă şi un program de lucru. Regele: nu face darea de 

ne nimic în privința situaţiei “ţării. Ar tre. _*
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Regele nu poate deci lua parte la desbateri. Tradiția parla- | 

mentului englez şi principiul separaţiei puterilor se opun la a- 

ceasta. E1 are dreptul să corespundă cu Adunările pe calea Me- 
sagiilor regale. 

Acestea, sunt de două feluri: a) Mesagiile pentru deschi- 

derea şi închiderea, Corpurilor legiuitoare. Aceste Mesagii pot fi - 

citite de-Rege personal, în fața Corpurilor legiuitoare. Dacă Re- 

gele ar fi împiedecat să vină în fața Adunărilor, mesagiul va fi 

citit de primul ministru. La noi este de tradiţie ca Regele să ci- 

tească numai Mesagiul de deschiderea Corpurilor legiuitoare, 

mesagiul de închidere fiind citit de preşedintele de consiliu. Me- 

' sagiile regale se citesc în şedinţă publică;:ele nu pot fi supuse la 

nici o discuţie, la nici un vot, afară numai dacă vor cuprinde 

vreo propunere care trebuie votată. După citirea Mesagiilor pen- 

tru închiderea, sesiunilor, prorogarea sau disolvarea Adunării, 

Preşedintele ridică şedinţa imediat. (Art. 58 Reg. A. Deput.). 

Regulamentul dă deci o mare solemnitate cetirii mesagiilor re- 

gale. Nici o discuțiune nu trebuie să aibă loc asupra, lor, nici un 

îel de polemică nu trebuie să ia naștere în jurul propunerilor 

acolo exprimate. Căci Regele, atunci când adresează, un mesagiu, 

'nu face un act personal, ci un act care exclude răspunderea sa. 

Mesagiile regale trebuesc deci, ca orice act al Regelui, să fie con- 

trasemnate de miniștri. Mesagiile de deschiderea și închiderea, 

Corpurilor legiuitoare sunt contrasemnate de toţi miniștrii; me- 

sagiile de trimitere a proectelor de legi în desbaterea, Adunărilor 
sunt contrasemnate de ministrul în resortul căruia cade proectul 
de lege. . . | -. 

Principinri guvernului parlamentar cere ca toate proectele. 

de legi din iniţiativa guvernului, cari sunt trimise în desbateri 

prin mesagiu regal, să aibă adeziunea întregului guvern. Deaceia, 
deşi mesagiul de trimitere este contrasemnat de ministrul res-: 

mpectiv, el.nu poate contrasemna dacă în prealabil n'a fost autori- 

zat de membrii guvernului, printr'ua jurnal al Consiliului de Mi- 
> 

seamă a situației ţării, dar arată ce o să lucreze Adunarea: îi pune în vedere 

programul de lucru. “ . | , 

Voci: Printrun Mesaj pur şi simplu ar fi mai bine, 

D-l N. Iorga: Atunci s'ar putea zice: la deschiderea sesiunei Regele ros- 
teşte un Mesaj, la care Adunările fac răspunsul lor. (Vezi Lascarov-lloldovanu, 

op. cit., p. 374—375), ăi
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niştri. Aceasta nu este o regulă înscrisă nici în textul Constitu- 

ţiei, nici în legile ordinare, dar este impusă de regimul guver-, 

nului răspunzător în faţa parlamentului. Guvernul trebuie să se 

“pronunțe în prealabil asupra fiecărui proect ce urmează a fi su- - 

pus deliberării Corpurilor legiuitoare. Acest sistem este adoptat 

în toate țările cu regim parlamentar şi chiar în Italia 7), unde 
nu se poate vorbi de um regim parlamentar. | 

Ca o consecinţă a acestui principiu că singur guvernul răs- 

punde în faţa parlamentului şi că Regele este iresponsabil, s'a 
înscris dispoziţia ca să nu se facă nici o discuţie asupra mesagii- 

lor regale; ea ar fi inutilă, deoarece s'ar pune ?n discuţie un om 

„care nu dânsul a conceput mesagiul şi care nu poate răspunde 
pentru el. 

In afară de aceste mesagii, Şeful Statului se poate adresa 

şi direct poporului. In împrejurări importante, când Regele are 

„nevoie să facă o comunicare poporului, el recurge tot la calea, 
mesagiului. Şi 'n acest caz, mesagiul regal trebuie să îndeplinea- 

scă aceleași condiţii, adică, să fie contrasemnat de guvern sau de 

unul din miniştri, care-şi asumă astfel răspunderea. La noi se 

cunosc numeroase mesagii de acest fel. Astfel, avem mesagiile 

defunctului Rege Ferdinand prin care aducea la cunoștința ţării |. 

proclamarea războiului, încheerea păcii, etc. | 

B. Prezentarea proectelor de legi din iniţiativă parlamentară. 
Corpurile legiuitoare au şi dânsele dreptul de iniţiativă în mate- 
vie legislativă. Deşi Constituţia pune pe picior de egalitate ini- 

țiativa, guvernului și a, parlamentului, totuși, trebuie să recu- 

noaştem că într'un bun sistem parlamentar, inițiativa parlamen- 
tului este mult mai redusă decât aceia a guvernului. Acesta şi-a, | 
fixat o politică a sa, pe care ar. putea-o vedea, cu înlesnire înlă- 

turată sau contracarată din cauza unei inițiative parlamentare 

neordonate. In afară de aceasta, opera de documentare a guver. 
nului, care are la dispoziţia sa întreg aparatul de funcţionari și 
care poate fi astfel mai bine informat decât simplii particulari, 

este mult superioară aceleia pe care o aduce o documentare par- 

ticulară. Adăugaţi şi faptul că de cele mai multe ori iniţiativa 
privată urmăreşte mai puţin interesul general şi mai mult in- 

teresul particular şi veţi găsi justificarea, pentru care inițiativa 

7) Vezi O. Ranelletti — op. cit., p. 258.
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parlamentară trebuie să fie restrânsă. Este drept că această ini- 
ţiativă poate să fie țărmurită de guvern, care s'ar putea Împo- 
trivi la votarea unui, proect; dar lucrul este mult mai greu de 
făcut atunci când te găsești în faţa unui proect alcătuit. La noi, 
Statutul lui Cuza ridica Corpurilor legiuitoare dreptul de ini- 
țiativă, păstrându-l în mod exclusiv numai pentru Domn. Dar 
Constituţia. din 1866 a, reintegrat parlamentul în dreptul său de 
inițiativă şi acest drept îi este și azi păstrat, principial, neştirbit, 

Dreptul de inițiativă aparţine în mod egal ambelor Corpuri 
„legiuitoare. La Cameră, 15 deputaţi și la, Senat 7 senatori pot pre- 
zenta Alunărilor orice propunere sau proect de lege. Propunerile 
din inițiativă parlamentară se fac înscris, însoţite de expunerea 
de motive. Ele se prezintă, preşedintelui, care le comunică Adu- 
nării și dispune apoi imprimarea, și distribuirea lor. Ele pot fi 
prezentate şi direct Adunării, în şedinţă, publică. | | 

„Art. 60 al. 2 din Regulamentul Adunării Deputaţilor pre- 
vede dispoziția că „orice proiecte de legi, propunere sau amen- 
damente care implică o cheltuială oarecare, trebuie să creeze şi 
un venit pentru acoperirea, acelei cheltueli”. Această, dispoziţie, 
care 'n practică nu prea are aplicabilitate, nu este prevăzută în | 
regulamentul Senatului. Ea se găseşte însă înscrisă în legea con- 
tabilităţii publice şi Senatul par putea lua inițiativa unei legi 

„cu călcarea acestor dispoziţii. 
Dar dacă acest principiu n'a fost înscris în regulamentul 

Senatului, faptul își are altă explicaţiune. Legile cari implică o 
cheltuială, și deci o mărire a, veniturilor trebuese votate mai în- tâi de Adunarea Deputaţilor, potrivit art. 35 din Constituţie, A- ceastă regulă, fiind generală, este aplicabilă şi proectelor din 

iniţiativă. parlamentară. Deaceia, devenea fără sens înscrierea, 
- acestui principiu în regulamentul Senatului. * 

542. — Examinarea proectelor în comisiuni şi secţii. — Nici 
„un proect și nici o propunere nu poate veni în discuţia publică 
a unei Adunări, mai înainte de a fi examinat în comisii şi secţii, Regulamentul Adunării Deputaţilor formulează clar acest prin- cipiu: „Proiectele de legi şi propunerile, în regulă generală, se trimit de Preşedinte, Comisiunii permanente compstinte şi, după. ce aceasta îşi face raportul, ele se trimit secţiunilor Adunării, care prin delegaţii lor aleg un raportor”. (Art. 61). Este deci de prin- cipiu că pentru a se evita, improvizaţiile, pentru a se evita vota. 3 
rea unui text prin surprindere și fără o cercetare serioasă, s'a
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luat măsura ca nimic să nu fie adus în discuţia, publică mai în- | 
nainte de a fi studiat în comisiuni, de a-i se fi adus mcdificările | 
pe care specialiștii le găsesc necesare, de a, se întocmi un raport - 
asupra, proectului, în care să se arate pe larg şi motivat, cari 
sunt avantagiile propunerii ce urmează să vină în desbateri. 

Procedura parlamentară, prevede că un proect sau o pro- 
punere trebuie să treacă, prin studiul unei comisiuni, şi apoi prin 
secțiile Adunării. Singurul examen ceva mai serios este acel fă- 
cut în comisiuni, secţiunile fiind complect înlăturate când e vorba, 
de Adunarea, deputaţilor, sau cercetarea lor devenind o simplă 
formalitate, când e vorba qe Senat. In adevăr „art. 61 al. 2 din 
Reg. A. Deputaţilor înlătură, complect cercetarea în secțiuni a- 
tunci când declară că: „Adunarea, poate însă, după cererea, guver- 
nului sau autorilor proiectului şi propunerii, să hotărască cu ma- 
joritate și fără discuţie ca un proiect sau o propunere să fie trimis 

„Pentru raport numai la Comisiunea permanentă competentă”. 
Ori, în fapt, în baza acestui text, toate proectele trec numai la. 
comisii; secţiile nu mai au nici un rol în examinarea proectelor ; 
ele îşi justitică, existența doar atunci când e vorba de verificarea 
titlurilor 3). 

La Senat, deşi regulamentul păstrează, (art, 51) obligaţiu. 
nea trimiterii proectelor în studiul secțiunilor, totuși această tri- 

„_mitere constitue o simplă, formalitate, care se îndeplineşte de 
funcţionarii Senatului, ducând procesul verbal al secţiei, pe for- 
mularul” tipărit mai dinainte, să fie semnat: de preşedinte şi se- 
cretar și să fie atașat la dosarul legii, spre a fi astfel formele |. 
îndeplinite. Singurul studiu care se face este acel din comiziunea 
permanentă, | 

Lucrul nu trebuie să surprindă pe nimeni. Procedura aceasta, 
este curentă în regimul parlamentar. In Franța, proectele nu trec decât prin cercetarea, comisiunilor permanente; secţiile nu se ocupă cu examinarea lor, Mai mult, procedura parlamentară fran- ceză prevede posibilitatea, ca, un text să fie votat, numai după Studiul făcut în comisiune, fără ca, proectul să mai vină în dis- cuția, publică. Sunt propuneri, de o importanță. secundară, care „Sunt inscrise la ordinea zilei cu menţiunea „fără desbateri” sau - „Sub rezerva de a nu fi desbateri” (sous reserve que pas debats ), 7 

8) Vezi supra, p. 172.
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Această, ordine de zi se înscrie în Journal officel timp de două 
şedinţe şi dacă în timpul acestor şedinţe, n'a intervenit nici o 
opunere, propunerea, se supune direct votului Camerii, fără ca 

. xreun deputat să se poată opune sau să poată lua cuvântul la 
/acest proiect. Procedura aceasta, care nu este admisă în toate 
materiile — spre exemplu, atunci când este vorba de ratificarea 
unui tratat — are inconvenientul că permite votul prin surprin- 
dere, deputaţii necitind cu atenţie ordinea zilei. Dar, în acelaş 
timp, procedura aceasta, îngădue să, se treacă cu înlesnire o serie 
de proecte, cari nu comportă discuţie, rezolvându-se astfel cu în- 
lesnire lucrările urgente. 

Examinarea proectelor în comisiunile permanente constitue 
cea, mai serioasă activitate a parlamentului. Şedinţele comisiuni- 
lor ru sunt publice: Comisiile, peiitruca, să poată lucra, trebuie 

să aibă prezenți majoritatea absolută a membrilor la Senat şi o 

treime la Cameră. De fapt însă, comisiile nu lucrează niciodată, 
cu această majoritate, ci cu un număr variabil de membri, după 

interesul pe care membrii comisiunii îl depun pentru lucrările 
legislative. Membrii comisiei variind dela o ședință la alta, lucra. 
vea comisiunilor este lipsită de multe ori de omogenitate. Hotă- 

rirea 'se ia, de câţiva membri aj. comisiunei, restul aderând ulte- 
rior, Acest lucru rezultă dealtfel și din art. 72 din regulamentul 

"A. Deputaţilor care arată „că în orice comisiune, prezența unei 
treimi a membrilor ei este necesară pentru validitatea voturilor. 
In cazul că un vot nu este posibil din pricina lipsei gunorum-ului 
de mai sus, votarea lămurit pusă la ordinea zilei a, şedinţei urmă- 
toare, va fi valabilă în acea ședință oricare ar fi numărul mem- 

brilor prezenţi”. Iată deci o dispoziţie regulamentară care în- 

gădue pentru Cameră ca, trecerea prin comisii să devină de 

multe ori o simplă formalitate. La Senat, art. 74 din regulament, 
după ce reproduce acelaș principiu pe care l-am întâlnit la Ca- 

meră, mai adaugă că în caz când un proect de lege sau o pro- 
punere urmează: a fi luată în desbateri: de urgenţă, atunci comi- 
Siunea va lucra, valabil, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi. 

Şi cum azi sunt foarte puţine proecte pentru care să nu se ceară 
urgenţa şi Senatul să n'o încuviințeze, opera, comisiunilor devine 
de cele mai multe ori o simplă formalitate biurocratică. 

La, şedinţele comisiunilor nu pot participa decât membrii 
comisiunii. Autorul unei propuneri,. sau dacă sunt mai mulţi, 
unul delegat de aceștia, are dreptul să asiste cu vot consultativ
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la ședințele comisiunii. El se retrage în momentul votului. De 

fapt, membrii Adunărilor pot asista, la desbaterile comisiunilor ; 

ei nu pot însă lua parte la vot, deşi nici aici nu se face un con- 

trol prea riguros. Pentm Adunarea, Deputaţilor avem art. 84 din 

regulament care îngădue această participare. Pentru Senat avem 

aceeaș dispoziţie în art. 59 din regulament. Mai mult decât atât, 

art. 71 din regulamentul, Senatului şi 69 din acel al Camerei 

îngădue oricărui membru al Adunărilor să poată lua cunoştiință. 

de actele și documentele remise comisiunilor. Dar cum regula- 

mentul adaugă că acest lucru.se va face fără ca lucrările comi- 

siunilor să fie stânjenite, Senatorii și deputaţii cari vor, pot 

asista la lucrările comisiunilor, tocmai pentru a lua, cunoștință 
de actele şi justificările ce însoțesc procotele sau propunerile. 

Ei pot însă lua parte la aceste lucrări şi în afară de şedinţele 
comisiunilor și secţiunilor. 

La şedinţele comisiunilor pot participa, pentru a da infor- 

maţiuni, miniştrii şi subsecretarii de stat. Pentru aceasta, comi-. 

siunile sunt datoare a-i inştiința despre locul şi timpul unde vor 

ţine şedinţele. In acelaș timp comisiunile pot invita pe miniștri 

şi pe subsecretari de Stat pentru a le da lămuriri cu privire la 

un proect adus în discuţia, comisiunii. Art. 77 al. ult. din reg. 
Camerii prevede posibilitatea pentru comisiuni de a chema şi alte 

„persoane din: afară de Adunare, când.- concursul lor ar putea, fi 
folositor ?). 

= 

9) Potrivit art. 5 din Statutul ui Cuza, proectele de lege erau susţinute; 

în Adunarea electivă de Miniştri sau de membrii Consiliului de Stat, ce se vor 

"delega de Domn. Ei vor fi ascultati oricând vor cere cuvântul. 

Această măsură era raţională, deoarece proectele de ligi porneau numai 

din initiativa Domnului care le alcătuia. cu ajutorul Consiliului de Stat. Era deci 

firesc ca atunci când Domnul aprecia, să trimită un delegat care să susţină 

proectul în Adunare, - 

Regimul parlamentar modern nu ingădue însă acest lucru: După cum cola- 

borarea technică este -foarte necesară acestui parlament, regulamentul îi îngădue 

ca să cheme, atunci când ar simţi nevoie, şi persoane din afară, care să lu: 

mineze comisiile în lucrările lor. In fapt, aceste comisiuni apelează rareori la 

persoane din afară; acum în urmă, cu ocazia discutării proectelor de. unificare 

fegislativă, s'a făcut un larg apel la specialiştii din afară ; în mod obişnuit însă 

miniştrii aduc în aceste comisiuni funcţionarii administrativi cari l-au ajutat la 

alcătuirea legilor şi cari sunt ascultați de comisiune, atunci când acesta are ne- 

„voie de explicaţiile lor.
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Comisiunea, discutând] proectul adus în desbateri, îi face 

“modificările pe care le socotește necesare şi alege un raportor, 

care să alcătuiască, raportul asupra, proectului, indicând și părerea 
minorităţii. După, întocmirea, raportului comisiunei permanente, 

procedura diferă, după cum proectul trece prin Adunarea Depu- 

taţilor sau prin Senat. 

E La Cameră, faţă de dispoziţiile art. 61 şi 63 din regula” 

ment, proectele de lege nu mai trec prin secţii, ci dela comisii 

vin direct în discuţia Adunării. Ant. 75 din regulament prevede 
că „raportul Comisiunii asupra unui proect sau propunere de 

lege se depune în ședință publică, se imprimă şi distribue”. | 

Comisiunea deci, înainte de a începe discuţia proectului, 

alege un raportor, care va participa în mod continu la lucrările 

comisiunii şi care va arăta în raport punctul de vedere al aces- 

teia și motivul pentru care dânsa a, făcut eventualele modifi- 

cări. Totodată comisiunea, alege şi delegația. sa, formată din pre- 

şedinte, raportor şi trei membri ,cari va examina amendamentele 

la lege propuse în şedinţă. . 

„La Senat, proectul depus vine întâi în studiul comisiunei 
„permanente, care alege raportorul comisiunei. Raportul acestei 

comisiuni, împreună, cu proectul, este trimis la secţii, care, după. 

„cel discută, alege un delegat, însărcinat să susțină punctul de 

vedere al secției în Comitetul delegaților, alcătuiţ din delegaţii 

tuturor secţiilor. = 
Comitetul delegaților alege un președinte şi raportor (Art. 

56 regul.) Comitetul lucrează cu minimum patru. membri. La 

ședințele sale va participa şi raportorul comisiei permanente. Dar, 
în fapt, raportorul comisiei permanente, desemnat dela început, 
este raportorul legii, iar comitetul delegaților, care rare ori func. 

_ţionează efectiv, nu face decât să ratifice raportorul desemnat 
de comisie, de acord cu ministrul respectiv. | 

Regulamentul dă în căderea comitetului delegaților modi- 
ficarea proectului, în conformitate cu instrucţiile primite dela 
secţii. Dar, cum am arătat mai sus, modificările se fac la co- 
misia permanentă, iar comitetul delegaților nu face decât să rati- 
fice şi însușească, aceste modificări. 

Raportul întocmit la un proect de lege are o însemnătate 
_ deosebită, EI arată punctul de vedere al Comisiunii, adică pune- 
” tul de vedere al specialiștilor asupra proectului. El justifică mo- 
„dificările aduse proectului. Deaceia raportul, mai ales în „paria-
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mentele străine, constitue un adevărat studiu, menit să ajute 

opera de interpretare a legii. Și la noi se întâbesc unele rapoarte 

care merită toată consideraţia; dar de cele mai multe ori ra- 

poartele devin o simplă formalitate; raportorul semnează un for- 

mular mai dinainte tipărit şi 'n care el se referă la expunerea, 

de motive arătată de autorul proectului. 

Regulamensie Adunărilor conţin dispoziţiuni cu privire la 

rapoartele depuse de comisiile permanente ale precedentei legis- 

laturi, dar care m'au trecut încă în ședință publică. Art. 77 din 

Reg. Senatului şi art. 16 din reg. A. Deputaţilor arată că rapoar.. 

- tele depuse de comisiile permanente ale precedentei legislaturi 

pot fi reluate și trimise nouilor Comisiuni, fie din inițiativa, ace- 

stora, fie din a. 20 de deputaţi sau Senatori, încunoștiinţându-se 

şi guvernul, pentru a se pronunţa dacă, îşi însușeşte proectele. 

Comisia poate primi în întregime rapoartele vechei legislaturi 

sau le poate modifica. Regulamentele nu se ocupă însă de situaţia 

proectelor votate în legislatura anterioară de un corp legislativ. 

Dar despre acesta ne vom ocupa mai jos. 

Insfârșit, regulamentele mai prevăd o serie de dispoziții cu 

privire la, procedura, de urmat în comisii. Astfel, dacă o comisie 

socotește că, nu este competentă să se pronunţe asupra unui 

proect, îl trimite la comisia competentă. In caz de conflict între 

" comisii, preşedintele Adunării supune cazul plenului Adunării, 
care decide după. desbateri. Comisiile trebuie să se pronunțe în 

cel mult o lună de zile asupra proectelor trimise în deliberare, 

Regulamentul dispune ca să se publice a. doua zi după fiecare 

şedinţă numărul membrilor prezenţi, scuzaţi și absenţi şi ordinea 

de zi a şedinţei următoare. Dar, în practică, acest lucru nu se 

face şi nici sancţiunea prevăzută de regulament că, acel care lip- 

seşte nemotivat la 6 şedinţe consecutive ale comisiunii se con- 

sideră demisionat, nu se aplică. 

„_ Adunările au deci nevoie ori de câte ori hotărăsc direct 

asupra unui proect sau propuneri, de examenul prealabil al comi- 

siunilor şi secţiunilor. Atunci însă când e vorba să ia, rezoluţii - 

politice aceste rezoluții nu mai sunt luate cu studiul comisiuni- 

lor, ci prin hotărîrea spontană a Adunărei întregi. | 
Procedura în faţa comisiunilor şi a secţiilor se închee cu 

întocmirea, raportului, care se depune în şedinţă publică, se im- 

primă şi se distribuie membrilor Adunării. După îndeplinirea N 
acestor formalităţi, proectul se înscrie la ordinea zilei.



186 : ORGANIZAREA STATULUI 

543. — Inscrierea la ordinea zilei. — Nici o propunere şi nici 
un proect nu poate veni în ședință publică mai înainte ca el să 
fi fost înscris prealabil în ordinea de zi. Măsura aceasta este 
luată toemai pentru a se evita aducerea prin surprindere a proec- 
telor în desbateri, profitându-se de faptul că lipsese anumiți 
membri ai parlamentului, cari sunt potrivnici proectului și cari, 
prin autoritatea lor, ar putea împiedeca votarea. 

Inscrierea în ordinea de zi a unui proect nu se poate face 
mai înainte ca. raportul să se fi alcătuit, să se fi imprimat şi 
distribuit, Art, 58 din regulamentul Senatului ia măsura ca un 
proect să nu poată fi pus la ordinea zilei decât după 5 zile dela 
distribuirea; raportului. In cazurile în care urgenţa a fost admisă, 
de Senat, se poate 'hotărî începerea discuţiei după 24 de ore dela 
distribuirea raportului. In cazuri de extremă urgenţă se poate 
încuviinţa ca proectul să se ia, în discuție fără ca raportul să mai 
fie tipărit și distribuit, însă după ce el va fi citit în secţii unite. 
Dar toate aceste termene nu sunt respectate în practică; Singu- 
rul lucru care se respectă este înscrierea la ordinea zilei. Dar și 
aceasta. este foarte defectuos făcută; ordinea de zi se afișează 
abia înainte de începerea, şedinţei şi cu voia Adunării, poate fi 
complectată chiar în timpul ședinței. 

Inscrierea în ordinea de zi este însă o condiție esențială 
pentru a se putea procede la discutarea unui proect; dar această . 
înscriere nu constitue însă nici un drept, nici o ordine de prefe- 
rinţă. Adunarea este în drept să intervetească așa cum crede 
de cuviință, această ordine de zi. Mai mult de cât atât, proecte 
care sunt înscrise la ordinea zilei pot să nu fie luate niciodată 

„în discuţie; s'au văzut numeroase cazuri de proecte care au figu- 
rat şedinţe dearândul 1a ordinea zilei şi cari apoi au dispărut, 
fără ca, nimeni să cunoască motivul. Sunt cazuri când, chiar după 
"ce discuţia a început, ea. este întreruptă şi proectul scos dela 
ordinea zilei. Inscripţia deci mare alt scop decât acela de a atrage 
atenţia Adunării asupra, chestiunilor ce-i vor veni în desbateri; 
aceasta, păstrează însă dreptul să intervertească așa cum crede 
ordinea, de zi. Căci în această materie avem formula bine cunos- 
cută: Camera este totdeauna stăpână pe ordinea sa de zi. 

544. — Discuţia în şedinţă publică. — Proectul înscris în 
ordinea, zilei vine în discuţia Adunării, constituită în şedinţă pu- 
blică. Procedura în faţa Adunării este supusă mai multor reguli: 

„10 Publicitatea şedinţelor, Principiul regimului parlamentar
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impune ca, regulă principiul publicităţii şedinţelor şi numai prin 

excepţie, şedinţele ei sunt secrete. Art. 20 din regulamentul Adu- 

nării Deputaţilor declară că „Adunarea, se formează, în comitet 

secret,- după cererea Preşedintelui sau a zece membri, aprobată 
de Adunare”. Votul asupra legilor nu se poate da însă decât în 

şedinţă publică. - 

Secretul desbaterilor este necesitat de cele mai multe ori 

de chestiunile de apărare naţională care se discută în Adunare, 
Sau atunci când este vorba de importante secrete de Stat. 

Democraţia pretinde publicitatea desbaterilor. Cu chipul 

acesta ea, exercită un control asupra deputaţilor şi-i forțează să 
aibă o anumită atitudine. Desbaterile constituantei americane au 
fost secrete; ele au durat incontinuu 81 de zile şi secretul des- 

baterilor a, fost cu atâta rigurozitate observat, încât nu sar 

fi cunoscut nimic din discuţiile cari au avut loc dacă Madison 

rar fi publicat jurnalul său, după cincizeci şi trei de ani dela 

închiderea Adunării. 

Publicitatea desbaterilor este mai mare sau mai mică, după 
gradul de desvoltare al democraţiei. Cu cât democraţia este mai . 

puternică, cu atât ea pretinde o publicitate mai mare a desbate- 
rilor, căci cu chipul acesta ea poate exercita o influență mai 

“pronunţată asupra membrilor Adunării. Alegătorii controlează . 

„pe calea publicităţii desbaterilor, activitatea aleşilor. 
Publicitatea desbaterilor se realizează prin mai multe mij- 

loace: | 

a) admiterea publicului la şedinţe. în regimul parlamentar 
prezenţa. publicului la şedinţă este regula. Ea a variat în raport 

cu regimul politic. In timpul Convenţiunii prezenţa publicului la, 

şedinţe a fost admisă în chipul cel mai larg; Adunarea a deli- 
berat sub inspiraţia şi amenințarea imediată a publicului, care 

participa astfel şi dânsul la rdesbateri. Această participare a fost 

redusă la, extrem în timpul Imperiului al doilea, când nu erau 

decât optzeci de locuri rezervate publicului. | 
La noi, regulamentele Adunărilor prevăd posibilitatea de 

acces a publicului în tribunele anume rezervate, însă numai în 

măsura, locurilor existente şi pe baza unei autorizaţiuni liberate 
de Președintele Adunării. Nu este îngăduită participarea, liberă 

a publicului, adică fără prezentarea, biletelor de intrare, care se 
liberează de chestori.
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Publicul care participă la desbateri este dator să se țină în 
rezervă. El nu poate da, semne de aprobare sau desaprobare, ceia- 
ce i-ar atrage excluderea dela, şedinţă, iar în caz de turburare a 
ordinei, deferirea în fața autorităţii polițienești competinte. * 

b) Publicarea desbaterilor. Oricât de numeros ar fi: publicul 
căre ar putea, participa la desbateri, nu s'ar putea totuși. realiza 

„publicitatea şedinţelor dacă mar fi luată măsura, de a se publica 
desbaterile, . . » - e: 

“Publicarea desbaterilor se face prin publicarea unei dări de 
“seamă în extenso asupra celor petrecute în şedinţă. Desbaterile 
parlamentare sunţ stenografiate în întregime de un întreg apa- 
rat de stenogrâfi şi apoi se publică în Monitorul Oficial. Ele re- 
prezintă mai mult sau mai puţin exact desbaterile cari au avut 

"loc în şedinţă. Spunem aceasta, deoarâce, în conformitate cu re- 
gulamentele Adunărilor, notele stenografice se trimit parlamen- 
tarilor cari au luat parte la desbateri, pentru a, le revedaa, şi 
corecta, aceștia rămânând stăpâni să modifice aşa cum cred dis- 
cursurile rostite. ” 4 

Dar cel mai însemnat mijloc. de a se realiza, publicitatea şe- 
- dințelor este presa. Aceasta, prin participarea zilnică la şedinţe, 
„prin redarea imediată a desbaterilor cari au avut loc, face un - serviciu mult mai mare decât publicarea notelor stenografice în 
Monitor, cari apar totdeauna cu întârzire 'şi nu mai servese decât - ca lucrări documentare. i - 

Regulamentul Adunărilor prevede înlesniri pentru partici- 
parea presei la desbateri. Astfel, se rezervă presei o tribună spe- 
cial organizată şi fiecare ziar are bilelete permanente de intrare, 
de întrebuințarea cărora, va, răspunde, | 

In schimbul acestor avantagii regulamentul rezervă dreptul 
pentru preşedintele Adunării de a atrage atenţiunea ziarelor asu- 
pra dărilor de seamă vădit falsificate în ce privește faptele. După a treia abatere Preşedintele poate, cu consimţământul Adunării, 
să retragă, pe un timp determinat reprezentanţilor ziarelor în 
culpă, biletele de intrare în localul Alunării. N 

2 Discuţia proectelor. Proectele. aduse în desbateri trec prin 
mai multe faze: SE 

a) Discuţia. generală. Preşedintele aduce la cunoştiinţa, Adu- 
nării că se ia în discuţie proectul de lege. Odată această forma- 
litate îndeplinită, naşte pentru fiecare membru al parlamentului 
dreptul de a Iua cuvântul şi de a interveni în desbateri.
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Oricare membru al parlamentului ars dreptul de a se adre- 
sa preşedintelui și a cere să fie înscris la cuvânt. Ordinea înscrie. 
rii la cuvânt nu constitue însă o obligaţiune de a se acorda cu- 
vântul în aceiaş ordine. Deobiceiu. preşedintele stabilește ordinea 
cuvântărilor de aşa, fel ca un orator să vorbească pentru proec- 
tul în discuţie şi un altul contra. Dar aceasta nu este o regulă 
absolută. ; ” 

Inscrierea la cuvânt se poate face imediat ce s'a adus în 
desbateri proectul şi 'n tot timpul discuţiei generale. Dar, pen- 
truca nu cumva acest drept, atât de larg înscris, să devină un. 
mijloc de obstrucţie, regulamentele Adunărilor iau o serie de 
măsuri.. Astfel, ele prevăd că nici un orator nu poate vorbi asu- 
pra unui proect de cât de două ori şi la Cameră cuvântarea nu 
poate depăși două ore în total (Art. 39). Fac excepţie dela acea- 
stă regulă, miniştrii şi subsecretarii de Stat, cari pot lua cuvântul | 
ori de câte ori socotesc necesar; acelaş drept îl are şi raportorul 
„legii, care poate lua cuvântul ori când este necesar să dea expli- 
cațiuni. In timpul discuţiunii oratorul nu poate fi întrerupt: de 
cât de preşedinte, pentru rechemarea, la chestiune, pentru apel 
la păzirea regulamentului sau chemarea la ordine. Regulamentele 
adaugă că dialogurile sunt interzise, dar toate aceste dispozițiu- 
ni n'au nici un fel de aplicaţie; ele sunt încontinu călcate mai 
ales de parlamentele tumultoase ale democraţiei. Intreruperile, : 
deşi nu sunt admise de regulament, sunt de multe ori foarte in- 
teresante; ele pot lumina o discuţie întreagă, pot provoca răs- 
punsuri cari altfel n'ar fi date sau cari şi-ar pierde efectul, dacă 
Sar da mai târziu. a , 

Oratorul este obligat să vorbească numai asupra chestiuni 
pentru care i s'a dat cuvântul. Dacă se îndepărtează, preşedintele 
este în drept să-i atragă atenţia de două ori în cursul cuvântă. 
rii; dacă abaterea, continuă, preşedintele consultă Adunarea dacă 

- trebuie să-i ridice cuvântul sau 'să-l oprească de a mai vorbi în 
acea ședință. Adunarea se pronunță asupra acestei chestii fără 
discuţie, prin ridicare sau şedere, ! 

Când oratorii vor să facă obstrucţie, ei pot lua cuvântul la 
chestiuni referitoare la ordinea de zi, la păzirea regulamentului, 
la amânarea discuțiunii pe altă zi, sau la, chestiuni prealabile. 
“Toate aceste chestiuni au întotdeauna precădere asupra, ches- 
tiunii principale, îi suspendă discuția și sunt puse la vot înain- 
tea 'ei. Totuşi, aceste chestiuni nu pot fi aduse în discuţie mai
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înainte ca oratorul să-şi fi terminat cuvântarea. Cuvântul în 
chestie personală nu se acordă decât după darea votului asupra Obiectului în cursul discuţiei căruia s'a ivit chestia personală. 

Din toate aceste dispoziţii rezultă cu prisosință putinţa, 
atunci când s'ar voi, să se facă obstrucţie în parlament, să se 
lungească la infinit o discuţie, numai pentru a. se împiedica vo- 
tarea, unui proect. Pentru a se înlătura acest lucru, regulamen- 
tele Adunărilor prevăd un mijloc destul de eficace, închiderea 

* discuţiei. In adevăr, închiderea discuţiei poate fi cerută la Ca. 
-meră, în scris, de treizeci de deputaţi, iar la, Senat de zece senatori, 
Adunarea, după ce a ascultat un orator pentru închidere și un 

„altul contra, decide, prin ridicare sau şedere, sau: prin ridicarea mâinilor. După votarea, închiderii discuțiuni nu se mai poate 
acorda cuvântul nimănui decât asupra modului cum urmează a . 

- se vota, . 
Dar, dacă acest mijloc poate curma discuţia generală, obs- 

trucţia ar fi continuat la. discuţia, pe articole. Deaceia s'au luat 
măsuri și 'n acest domeniu pentru împiedicarea obstrucţiei. Art, 

- 93 din regulamentul Adunării deputaţilor “vorbeşte chiar de 
adoptarea, măsurii de înfrângere a obstiucţiunii. Această măsu- 
ră poate fi prpousă fie de preşedintele Adunării, fie de un număr 

„de 50 de deputaţi. -Dacă măsura a fost propusă, asupra ei nu 
poate vorbi decât :doui oratori, unul pentru și altul contra; nici 
unul din ei nu va putea vorbi mai mult de 15 minute, după care 
Adunarea se va pronunţa asupra propunerii prin vot cu bile şi 

- cu majoritate absolută. Odată ce Adunârea primește propunerea, 
preşedintele declară discuţia întreruptă şi invită pe deputaţii 
ce-ar avea de propus amendamente, să le depună la, birou în ter- 

„men de 24 ore. După expirarea acestui termen nu se mai poate 
depune nici un amendament; singur comitetul delegaților şi ra- 

„portorul o mai pot face. Amendamentele se cercetează de comi- 
tetul delegaților şi de râportor, în termen de 24 de ore. După ce . 

» comitetul delegaților a terminat această operaţie, reîncepe dis- 
cuţia proectului în Adunare, dar numai asupra amendamentelor 
admise. Unul singur din propunători are dreptul să vorbească 10 
minute. Amendamentele respinse se supun votului Adunării, 
odată cu votarea articolului respectiv, fără a se admite discuţie 
asupra lor. In timpul discuţiei şi votării pe articole a unui proect 
nu se poate acorda, nimănui cuvântul nici în chestie de regula- 
ment, nici în chestie prealabilă şi nici în chestie personală. i
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Dar toate aceste dispozițiuni nu prea, sunt respectate în 
practică. Astfel, când este vorba de închiderea discuţiei, se în- 
cinge un adevărat duel oratoric între membrii majorităţii şi ai 
minorităţii, care durează ore întregi. Deasemeni, discuţia Ia, 
amendamente se poate prelungi, luând parte numeroși oratori. - Dar în orice caz închiderea discuţiei serveşte ca un mijloc destul 
de eficace pentru împiedecarea, obstrucției. 

b) discuția pe articole. Odată discuţia generală terminată, 
fie prin epuizarea listei de oratori înscriși la, cuvânt, fie prin 
închiderea, discuţiei, preşedintele consultă Adunarea asupra luă- 
rii înconsiderare a proiectului. Adunarea, poate refuza luarea în 
considerare a proectului; în acest caz el este respins. Când Adu- 
narea ia în considerare proectul, discuția continuă succesiv şi 
exclusiv asupra fiecărui articol în parte şi amendamentelor ce 
Sar propune. Regulamentele prevăd putinţa, depunerii amenda. 
mentelor în cursul discuţiunii, în şedinţă, publică. Dar prin acea- . 
stă expresie trebuie să înţelegem că amendamentele se depun în 
ședință publică, însă în cursul discuţiunii pe articole, Amenda 
mentele se depun la biurou şi nu se pun în discuţie decât după 
ce unul din propunători le dă cetire şi le susţine, Un amendament, 
pentru a putea, fi pus în discuția Adunării, trebuie să fie sus- 
ținut de unsprezece deputaţi sau de cinci senatori. Ele trebuese 
redactate în scris şi semnate de susținători. Ameădamentele se 
trimit la Comitetul delegaților sau la Cameră, la delegaţia, comi- 
siei, pentru a se pronunța, asupra lor, părerea, acestora, fiind adu- 
să la cunoştiința Adunării. Dar acest procedeu constitue o sim- 
Pplă formalitate, care este trecută de regulă în desbateri, fără ca 
ea să aibă loc. Din moment ce ministrul primește amendamen- 
tul, el este primit și. de comitetul delegaților; când ministrul îl 
respinge, el rămâne respins şi de comitet, 

Dacă la un articol de lege se.depun mai multe amendamen. 
te, indiferent dacă ele au fost sau nu admise de comitetul dele. gaților sau de delegaţia Comisiei, amendamentele se supun vo- tului Adunării, după discuţiile urmate, în ordinea în care au fost propuse. Când este vorba de votarea articolelor la care se pro- pun amendamente sau subamendămente, se pun mai întâi-la vot, în mod succesiv subamendamentele şi amendamentele şi numai după. aceasta propunerea, principală sau articolul în care S'au "Propus amendamentele. 

y
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Odată proectul discutat și votat pe articole, trece. spre 
a fi votat 'în întregime. Un proect de lege nu poate fi adop- 
tat de cât după ce s'a votat articol cu articol, declară art. 49 din constituție :%). In tot timpul discuţiei generale şi mai înainte dea | se procede la vot, guvernul poate retrage proectul supus distu- țiunii. Acelaș drept îl au și propunăterii unui porect din iniţia- 
tivă parlamentară, cu deosebire că în acest caz discuţia. asupra 
proectului continuă, în caz când alți deputaţi, în număr legal, 
şi-ar însuşi proectul, Se înţelege uşor că măsura aceasta a fost 
luată tocmai spre a nu fi paralizată inițiativa parlamentară, căci 
un deputat care ar fi semnat o propunere, ar fi putut paraliza 
dreptul de iniţiativă prin retragerea semnăturei sale. 

545. — Votul. — In sistemul nostru parlamentar, votarea 
„se face în chip obişnuit prin sculare şi şedere, prin viu graiu 
(apel nominal) și prin scrutin secret (cu bile). Principiul acesta. „este de ordin constituțional fiind înscris în art. 49 din Constituţie. 

Principial, votul prin sculare sau şedere (prin ridicare de 
mâini) este admis în mod general şi de drept; numai acolo unde 
regulamentul cere un altfel de vot, se derogă dela acest prin- 
cipiu.» e N 

La luarea în considerare a proiectelor, la votarea proecte- 
lor pe articole, la admiterea sau respingerea amendamentelor, 
preşedintele invită, pe membrii parlamentului a se pronunța prin 
ridicare sau şedere, sau prin ridicarea mâinii. Cei ce sunt „pen- 
tru” ridică în mod curent mâna. Secretarii constată rezultatul 
votului, care se proclamă de președinte. Dacă, secretarii nu sunt 
de acord asupra rezultatului votului, acesta se poate repeta, de 
două ori şi se poate face şi contraproba. Dacă nici după aceasta 
nu există, acord asupra rezultatului votului, se procedează la vo- 
tare prin apel nominal. SI 

Dar cazurile acestea sunt foarte rari Şi 'n mod curent nu- mărătoarea, voturilor prin ridicarea, mâinii devine o simplă for- 
malitate. Președintele își aruncă ochii la majoritate și fără să 

10) In practica regimului nostru parlamentar am întâlnit cazuri când a- : ceastă dispoziție nu este respectată, Astfel, în 1927 se abrogă legea de organizare a C.F.R. şi se repune în vigoare vechea lege de organizare C. F. R., fără să-i se aducă vreo modificare şi fără să' fie discuţie asupra articolelor acestei legi. Este drept că această lege fusese votată odată articol cu articol dar de un alt parlament. Practica aceasta '0 socotim în contradicție cu Constituţia,
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mai aștepte numărătoarea secretarilor, declară grăbit „admis” şi trece mai departe. Când se votează seriile nesfârşite de arti. cole fără importanţă, votul se dă cu o rapiditate care, pentru cei ce doresc ca legea să fie votată, merge prea încet. Preşedin- tele anunță, că pune la vot un articol și întreabă dacă ia, cineva cuvântul. Repede el declară articolul „admis” sau votat” şi anunţă alt articol. Cei care asistă din tribună, la, această mașină - de votare își pierd orice iluzie despre regimul parlamentar și des- pre seriozitatea sa. Dar procedeul acesta se justifică din cauza, mulţimei enorme e legi pe care parlamentul trebuie să 1e voteze, Cu toată bunăvoința unui parlamentar, îi este imposibil să ci. tească în timpul unei sesiuni parlamentare toate proectele cari se depun, cu expunerile de motive, cu rapoartele, cu întreg ma- terialul documentar care le însoțesc. Şi aceste proecte trebuie să se transforme repede în legi, pentrucă. serviciile publice nu pot altfel funcționa, pentrucă dela acest proect se aşteaptă fericirea şi mântuirea ţării. Şi dacă încercarea n'a reușit, un alt guvern vine cu o reţetă, întreagă. de legi noui. Este deci necesar şi firesc ca parlamentul să se transforme în adevărată maşină de votare. Dar pentru acest fel de legi ar trebui admis și la noi sistemul din Parlamentul francez, de care ne-am ccupat mai sus. 

Votul prin bile ocupă locul imediat următor după votul prin sculare sau şedere. Acest vot este de drept admis asupra ur- mătoarelor chestiuni: admiterea. în total a unei legi; contesta. țiunile la valiliare, moţiunile de încredere sau, neîncredere aâre. sate guvernului sau unuia din membrii săi, propunerile de ridi- carea imunităţii parlamentare, cererile de darea, în judecată a membrilor guvernului. 
| Votul prin bile constitue o operaţie foarte simplă, dar care răpește un timp destul de preţios Adunărilor. Pe biuroul Adu. nării, sub directa priveghere a, președintelui şi a secretarilor, se găsesc două, urne, uria altă şi alta neagră, și două serii de bile, unele alte și altele negre. După ce discuţia pe articole asupra unui proect este închisă și.preşeliintele invită pe membri la vo- tul prin bile, fiecare deputat sau senator se ridică dela locul său și vine la biurou, spre a primi dela secretari două bile, una, albă şi alta neagră. E] trece prin dreptul urnelor şi depune cele două bile. Dacă votează, pentru, depune bila albă în urna albă şi bila “neagră în urna neagră. Dacă votează, contra, depune bila neagră în urna albă şi bila albă în urna. neagră. Votul prin bile este se- 

Curs de Drept Consttuţional, G. Alexianu | : 
1 3
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cret căci urnele sunt astfel făcute încât nu se poate ști cum s'a 

votat. In tot timpul cât durează operaţia, votării aprozii invită 

în continu la. vot pe deputaţii şi senatorii care se găsesc pe cu- 
loare, la bufet, în bibliotecă, în comisii. După terminarea votării 

secretarii fac numărătoarea, voturilor, pe care o comunică pre- 

ședintelui. Acesta proclamă rezultatul, declarând că „Adunarea 

admite sau respinge proectul, cu atâtea bile albe și atâtea negre”. 

„Modul acesta, de votare prezintă și el mari inconveniențe. 

Mai întâi atunci când este vorba de o adunare numeroasă, el re- 

clamă foarte mult timp. In afară de aceasta, controlul asupra 

modului cum s2 votează e foarte greu de făcut. Deputaţii se îm- 

bulzesc la urmă, controlul se face foarte cu anevoie, ei se pot pe- 

rinda de mai multe ori la tribună sau pot obţine mai multe bile 

„pe care să le pună în urne. Este un fapt constant şi recunoscut 

de toată lumea, că întotdeauna voturile din urnă sunt mult mai 

numeroase decât senatorii sau deputaţii prezenţi. In incintă se 

găsesc abia, câteva persoane, iar urnele arată în permanenţă re- 
zultate de voturi cari se cifrează la sute. | 

” AI doilea inconvenient al acestui sistem, care se raportă de 

altfel la, întregul nostru sistem de votare, constă în faptul că nu 
pot participa la vot decât parlamentarii prezenţi. Acest lucru 
îi obligă pe deputaţi şi senatori să stea, tot timpul la şedinţă, iar 
atunci când şedinţele au loc și dimineaţa, şi după amiază, ei nu 
mai au timpul necesar să se ducă pela autorităţi, să studieze 

proecieie, să întocmească rapoartele. In Franţa, apreciindu-se 

această situaţie, cdată cu principiul publicităţii votului, s'a admis 

şi putinţa ca deputatul să nu voteze personal, ci prin interme- 
diul unui alt deputat. De aici avem şi în Franţa surpriza de a 
găsi în urnă un număr mult mai mare de buletine decât sunt 

deputaţi în incintă, şi a constata, a doua, zi, când se publică nu- 
mărul votanţilor și numele lor, că au votat şi morţi sau deputaţi 
cari nu se găseau în Franţa. Din această cauză, urmează apoi 
rectificări de voturi, cari n'au însă nici o influenţă asupra rezul- 

tatului votului. Ceiace preşedintele a proclamat în ședință ră- 
mâne câştigat şi rectificările cari Sar face n'au altă influență 
decât asupra raporturilor dintre deputaţi şi alegătorii lor. Iată 
deci că şi n Franţa, dificultăţile acestui vot sunt destul de se- 
Tioase. 

Pentru a se putea înlătura la noi posibilitatea, de falşificare . 
a votului prin bile, s'a prevăzut dreptul pentru 40 de deputaţi de 
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a cere, înainte de a se începe votarea, ca exprimarea votului să 
se facă prin chemare nominală a deputaţilor la urnă, după ape- 
lul nominal. In acest caz deputatul chemat trece la biurou şi vo- tează. Dacă inainte de a se termina, votarea, deputaţii absenţi 
vin, ei au dreptul să voteze, notându-se în apel prezenţa lor. 
Acest sistem constitue un control foarte riguros al sincerităţii 

votului, menținând în acelaş timp secretul său. Dar el cere timp 
prea mult şi se recurge foarte rar la el, e . 

Votul prin bile se dă totdeauna imediat după discuţia şi 
votarea. pe articole a unui proect, atunci. când preşedintele de. 
clară închisă discuţia asupra proectului. Din acest moment nu 
se poate proceda de cât la darea votului cu bile. Aceasta, se 
poate face imediat sau amâna pentru o altă şedinţă. - 

Când un proect de lege se prezintă cu un articol unic, atunci 
odată cu discuţia, generală se face și discuţia pe articole, căci 
după luarea în considerare a proectului, urmează votul cu bile. 

Inainte de votare se pcăte admite doar scurte declaraţiuni, 
prin care membrii parlamentului să-şi justifice votul. De obicei, 
acestea se fac în numele grupărilor politice;fiecare membru al 
parlamentului are dreptul însă să-și explice votul. | _ 

Votarea, odată începută, nu poate fi întreruptă, și nu se 
mai poate acorda, cuvântul până după proclamarea votului. 

Votul public cu apel nominal. In chestiunile importante 
"cari sunt aduse în desbateri, atunej când guvernul se teme -că 
majorităţi nu vor urma «disciplina de partid şi când doreşte 
să-i oblige pe deputaţi prin votul lor îaţă de alegători, se recur- 
ge la votul prin viu graiu, cunoscut sub numele de apel nominal. 

„Cererea de votare cu apel nominal se face în scris de 40 
de deputaţi sau 15 senatori, a căror prezenţă, în şedinţă, este con- 
statată şi se depune în mâinile preşedintelui, înainte de începe- 
rea votării: Votarea prin viu graiu se face astfel: Preşedintele 
anunță obiectul votării şi cere deputaţilor să se pronunţe „pen- 
tru” şi „contra”. Secretarii fac apelul nominal și fiecare deputat 
sau senator declară, în auzul tuturora, dacă este pentru” sau 
„contra” proectului supus votărei. După. terminarea apelului no- 
minal se mai strigă odată membrii lipsă. Rezultatul votului, 
constatat de secretari se proclamă de preşedinte. 

Votul cu apel nominal nu poate fi cerut atunci când este 
vorba de aprobarea proceselor verbale ale ședinței precedente, de 
fixarea "atei şi duratei şedinţei, de fixarea ordinei de zi şi
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schimbarea ei, de fixarea, zilei pentru desvoltarea unei interpe- 

lări, de chestiuni de regulament, de urgenţa, unui proect sau pro- 

puneri prezentate de Guvern, de aplicarea, de măsuri disciplinare, 

de recunoașteri și încetăţeniri, de votul pe articole şi amenda- 
mente. - - 

___ Numele deputaţilor cari au ceruț votarea, cu apel nominal 

şi acel al votanţilor, ca și modul cum ei au votat, se va insera 
în urma dării de seamă a şedinţei şi se publică în Monitorul 

Oficial. | | | | 
Votul cu buletine scrise se face atunci cână este vorba de 

alegere de persoane. Fiecare deputat sau senator primeşte un 

buletin alb, pe care serie numele persoanei sau persoanelor ce do- 

reşte să. voteze, îndoaie buletinul în patru şi-l depune în urnă. . 

Votul cu buletine este întrebuințat la 'alegerea biuroului și a 

- membrilor parlamentului, delegaţi în diferite consilii de adminis- 

„traţie. Când este vorba de alegerea biuroului, buletinele sunt scri- 

se la mașină cu numele candidaţilor, votanţii având! dreptul să 

steargă pe cei pe care nu vor să-i voteze sau să adauge nume noi. 
__ Votul este valabil exprimat atunci când întruneşte majo- 

ritatea absolută, adică jumătate plus unul din numărul deputa- 

_ţilor sau al senatorilor necesari pentru ca Adunarea să ţină. şe- 
dință, (jumătate plus unul din numărul total al senatorilor în- 

scrişi la apelul nominal). Acest lucru este înscris nu numai în 

regulamentul Adunărilor, ci în Constituţie. Art. 48 din Cons- 

tituţie declară că „orice hotărîre se ia, cu majoritatea absolută 

a voturilor, afară, de cazurile când prin Constituţiune, legi sau 

regulamentele corpurilor legiuitoare se cere un număr superior 

de voturi. In caz de paritate a voturilor, propunerea în delibe- 
rare este respinsă”, Din examinarea acestui text al Constituţiei. 
rezultă că, nu se poate lua nici o hotărîre decât cu majoritătea 
absolută a voturilor celor prezenţi. Ori, se ştie, că tot în confor- 
mitate cu art. 48 din Constituţie, Adunările ţin şedinţe cu ju- 
mătate plus unul din numărul membrilor înscriși în apelul no- 
minal. Potrivit acestui text deci şi modului său de redactare, nici 
un vot exprimat de Adunări nu este valabil exprimat dacă nu 

_„Întruneşte majoritatea, absolută a voturilor. Ori, art. 13 din re- 
 gulamentul Adunării Deputaţilor, care prevede posibilitatea, de 

alegere cu majoritate relativă a membrilor biuroului contravine 
dispoziţiunilor constituţionale. Acelaş lucru trebue să spunem şi 
despre art. 12 din regulamentul Senatului, deşi acolo se pare că 

=
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s'a. căutat să se respecte mai mult textul constituţional. Desigur, 

pretinderea, majorităţii absolute, atunci când! este vorba de con- 
stituirea biuroului este un fapt greu de realizat şi regulamentele 

au dreptate când iau măsura, ca după repetate votări să dea, po- 

sibilitate de alegere prin majoritate relativă. Dar textul Cons- 

tituţiei este general și se opune la aceasta. 

Trebuie să relevăm iarăşi o situaţie neclară care rezultă 

din regulamentele Adunărilor. La votârea prin buletine, acele 

„albe nu se pun în numărul voturilor date şi majcritatea cerută 

este numai jumătate plus unul din buletinele scrise. Deasemeni, 
nu intră în numărul votanţilor nici acei cari se abţin dela. vot. 
Această dispoziţie a regulamentului trebuie să fie înțeleasă în 

sensul că nici întrun caz rezoluţia nu se poate lua decât cu ju- 

| mătate plus unul din numărul deputaţilor cerut spre a forma 
complectul Adunării. 

Votul secret, prevăzut în regulamentele Adunărilor, are şi 

avantagii şi desavantagii. El lasă libertate deputatului să ho- 
tărască aşa cum îi dictează conştiinţa, putându-se astfel descă- 
tuşa, de disciplina, de partid sau de legăturile care le are cu ale- 
gătorii şi care-l silesc să ia o anumită atitudine, deşi el nu -o 
crede conformă cu conștiința, sa. Dar în acelaș timp votul secret; 
care se dă numai de deputaţii prezenţi, poate să surprindă ma- 
jorităţile și să pună 'n inferioritate guvernul. Cu mijloacele mo- 
derne de comunicaţie însă. membrii absenţi pot fi cu înlesnire a- 
duși majorităţile își recapătă astfel quorumul necesar. De 
obiceiu înză, atunci când este vorba, de voturi importante, mem. -. 
brii majorităţii sunt preveniţi din timp spre a, fi prezenţi la şe- . 
dinţă. 

$ 2. — Dreptul disciplinar parlamentar 

SUMAR: 546. Natura disciplinei parlamentare, — 547. Pedepse disciplinare 
parlamentare. . 

„546. — Natura disciplinei parlamentare. — Odată cu apari- 
ţia regimului democratic îşi face locul, în viața parlamentului, o 

expresie nouă, necunoscută, până acum, disciplina parlamentară. 

Această instituție este născută din nevoia de a asigura ordinea 

desbaterilor, de a face cu putinţă să se ţină ședință publică.
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In parlamen:ele vechiului regim, recrutate pe baze cenzi- 
tare, acolo unde educaţia, tradiţia, respectul pentru înaintaşi 
jucau un rol de seamă, era inutil de a se vorbi. de un drept dis- 
ciplinar. Parlamentul n'avea, nevoie. să ia măsuri împotriva mem- 
brilor săi, căci fiecare-şi cunoşteau îndatoririle lor şi obligaţiile 
de demnitate ce le aveau faţă de instituţia din care făceau parte. 
In: Anglia, spre exemplu, atunci când nu se extinsese încă votul 
universal pentru alegerea Camerii Comunelor, era suficient ca 
prezidentul Adunării să cheme un deputat pe numele său de fa- 
milie și nu pe acela al circumseripţiei unde sa ales, 'pentruca 
acest apel la, numele de familie să-i reamintească deputatului 
educaţia sa și ordinea să se restabilească. Parlamentul era, con- 
siderat ca o înaltă adunare unde aveau să vină să-și expună ta- 
Jentul, fineţea de spirit, erudițiunea, elita socială a unei ţări. Nu. 
se putea deci concepe posibilitatea unor măsuri sau pedepse dis- 
ciplinare, . - 

Votul universal a, făcut posibilă, intrarea în parlament a 
deputaţilor recrutaţi din toate clasele sociale. Educaţia, tradiţia. 
de familie, disciplina sufletească sunt extrem de variate. O 
schimbare importantă se observă, nu numai în tonul şi ținuta. 
desbaterilor, dar chiar în atitudinea intelectuală şi morală a, 
membrilor parlamentului. Atunci a apărut dreptul disciplinar 
parlamentar. . 

„Atât de mare era, simțită necesitatea lui, încât Constituţia. . 
„* franceză din 1791 (tit. III, cap. III, sect. 1, art. 4 $ 3) îl pre- 

vedea în moi expres pentru membrii parlamentului și mai mult 
chiar, prevedea, şi positilitatea de a li se-aplica anumite pedepse 
privative de libertate. Acelaș lucru îl prevedea şi Constituţia an. 
III, în art. 63. EI | - 

Azi însă pedepse privative de libertate nu mai sunt pre- 
văzute în regulamentele Adunărilor, iar la noi nu s'ar putea ad- 
mite acest lucru din cauza art. 14 din Constituţie, care prevede 
că nici o pedeapsă nu poate fi înființată nici aplicată decât în 
puterea unei legi. Ar trebui deci să se statornicească prin lege 
condiţiile în care membrii Adunărilor ar putea fi pedepsiţi de 
Adunările din care fac parte, cu pedepse privative de libertate. 

„_Adunările, cari au drept disciplinar asupra membrilor lor, 
nu pot să extindă acest drept asupra persoanelor cari n'au 
această, calitate. Ele n'au decât un simplu drept de poliție, acela 

ni -
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de a ordona evacuarea, sălii, trimițând pe vinovaţi în judecata 
organelor competinte. 

In Anglia Adunările au drept de a ordona arestarea per- 
soanelor. care.i violează privilegiile sau le-aduce insulte lor sai . 
membrilor lor. 

547. — Pedepse disciplinare parlamentare. — Aceste pedepse 
sunt de două feluri: pedepse morale, pronunțate de președinte 
și pedepse morale, pecuniare şi personale, pronunţate de Adu- 
nare, după propunerea preşedintelui. 

a). pedepse pronunţate de președinte. Art. 45 din regula- 
mentul Adunării Deputaţilor prevede în al. a, b şi c pedepsele - 
ce pot fi pronunţate de preşedinte. Acestea sunt: observațiunea 
sau avertismentul, chemarea la ordine şi retragerea cuvântului. 

"Ele se aplică în mod treptat, după gravitatea abaterii dela ra 
gulament. Chemarea la ordine se înscrie întotdeaun în sumar şi 
în procesul verbal al şedinţei. Aceleași dispoziţii sunt cuprince: 
și în regulamentul Senatului (Art. 31, 32 şi 33). 

b) pedepse pronunțale cu avizul comisiei disciplinare. Ela | 
sunt prevăzute tot la art. 45 din regulamentul Adunării Devuta- 
'ţilor, sub literele d şi e. Aceste pedepse sunt: interzicerea de a 
participa la lucrările Adunării pe timp maximum de 15 zile şi 
exchiderea temporară. 

Pentru aplicarea acestor două pedepse, preşedintele trebuie * 
să facă propunere Adunării, care va: hotărî asupra trimiterii 
înaintea comisiunei disciplinare a deputatului vinovat. Art.- 50 
din regulament prevede faptele pentru cari poate fi trimis un 
deputat în faţă, comisiei disciplinare și anume: 10 loviri sau ams- 
nințări cu arma; 20 Ameninţări, imputări defăimătoare sau în- 
sulte la adresa Regelui, Reginei, Principelui: moștenitor şi Di- 
nastiei; 3* amenințări, defăimări sau injurii grave la adresa Pre- 
şedintelui Adunării sau instituţiilor fundamentale ale ţări; 40 
îndemnurile la asasinate, crime și delicte; 50 încitarea a războiul 
civil, rebeliune sau revoluțiune internă. 

Comisia de disciplină are îndatorirea să asculte pe deputa- 

tul învinuit, înainte de a se pronunţa. Dacă acesta îşi cere scuze 

sau 'dă lămuriri satisfăcătoare, nu mai este locul la sancţiuni 

disciplinare. Raportul comisiunei se supune deîndată Adunării, 

care se rostește asupra lui fără discuţiune, prin vot cu bile; de- 

putatul învinut are dreptul să-și prezinte Adunării apărarea sa, 

fie personal, fie printr'un alt deputat. Atât interzicerea de a par-
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ticipa la, şedinţele Adunării cât și excluderea timporară se pro- 
" nunţă cu majoritate absolută. 

Excluderea timporară are ca efect: . 

a) suspendarea; indemnităţii parlamentare pe timpul exclu- 
derii; 

b) suspendarea, drepturilor și privilegiilor ce ţin de calita- 
tea de deputat pe tot timpul excluderii, în afară de imunitate şi 
permisul de călătorie; 

c) interzicerea de a participa la, lucrările Adunării, secţiu- 
nilor şi comisiunilor; 

__d) interzicerea intrării în edificiul Adunării. 

Deciziunea aceasta se execută la nevoie cu concursul forţei 
publice. Dacă deputatul nu se supune acestei hotărîri şi reapare 
la şedinţă, el este exclus de drept pe termenul maxim de 30 de 
şedinţe, sau, dacă a fost condamnat la, această excludere, terme- 
nul se îndoește la, 60 de şedinţe. as 

Aceste dispoziţiuni nu sunt înscrise pentru Senat, unde se 
prevede numai ridicarea şedinţei în caz cânâ, după aplicarea 
sancţiunilor ce sunt la dispoziția preşedintelui, tumultul con-: 
tinuă (art. 39). S'a socotit că, la, Senat, maturitatea membrilor 
ar face inutilă aplicaţiunea unor sancţiuni disciplinare /. mai 
severe. 

+“ Insfâzit tot în regulamentul Adunării Deputaţilor (art. 
57) se prevăd măsurile ce se iau în cazul când în Adunare s'a 
săvârşit de un deputat un delict de drept comun. In acest caz 
desbaterile se suspendă, după, ce preşedintele aduce faptul la cu- 
noştiinţa Adunării. Deputatul este primit să se explice, dacă 
voeşte. Preşedintele îi îi îi poate ordona să „părăsească imediat șe- 
dința. 

Biuroul are îndatorirea să , anunţe deîndată organele pu- 
terii judecătoreşti, care urmează, să. procedeze la aplicarea sanc- 
țiunilor penale, ţinând seamă de dispoziţiile înscrise la para- 
graful imunităţilor parlamentare. 

- O problemă care se poate pune este aceia de a şti dacă. : 
parlamentarul, pedepsit disciplinar, are vreo cale fde atac î impo- 
triva pedepsei aplicate, 

" Parlamentarul exercită şi el o funcţie publică, una din 
„cele mai importante, funcţia, de a legifera. Pentru funcţionarii 
publici, pedeapsa disciplinară dată de comisiile de disciplină şi
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aprobată de superiorul ierarhic, are caracterul unui. act admi. 
nistrativ de autoritate, cenzurabil de concenciosul administrativ. . 
Sunt unii funcţionari mai. privilegiați (magistraţii, membrii 
corpului didactic) pentru care pedepsele disciplinare sunt lăsate 
în mod suveran în căderea instanţei care este chemată să Je - 
aplice, autoritatea neputând să intervină pentru a aproba sau 
infirma hotărîrea dată. In acest caz însă pedeapsa disciplinară 
este verificată, în aplicarea, ei de suprema instanţă, judecăto.- 
rească. i 

Din moment ce parlamentarul îndeplineşte o funcţie pu- 
blică este firesc ca pedeapsa disciplinară care-i se aplică să fie 
dată cu aceleași garanţii cu câre este dată pedeapsa. împotriva 
tuturor funcţionarilor publici. a | 

Impotriva, deciziei corpului din care face parte şi prin care 
„i sa aplicat o pedeapsă disciplinară, parlamentarul trebuie să 
aibă deschisă calea la Justiţie, deoarece pedeapsa aplicată tre- 
buie să fie o pedeapsă legală, Adunarea fiind obligată şi dânsa 
să respecte regula de drept. | 

Presupuneţi o majoritate abuzivă, dornică să înlăture dela 
şedinţă deputaţii opoziţiei. Ea va pronunţa excluderea acestora 
dela şedinţă, privarea, lor 'de exercitarea drepturilor cu care au 
fost învestiţi, privarea lor de avantagiile ce le procură calitatea 
de parlamentar. Deputatul exclus este complect nevinovat. Fap- 
tele puse în sarcina sa, sunt inexistente. EI vrea să se apere de 
grava, injurie care i se aducea şi de pedeapsa dată. In Franţa s'a 
încercat să, se deschidă calea recursului la tribunalele ordinare, 
dar jurisprudenţa a. refuzat să primească astfel de cereri, Tri- 
bunalul de Sena, la 24 Febr. 1880, a refuzat să examineze plân- 
gerea, unui deputat care, în urma unei pedepse disciplinare, îşi 
văzuse suprimată diurna pe un timp determinat. Această soluţie 
a, fost confirmată, de Casaţia franceză, la 30 Ianuarie 1882, Bau. 

" dry d'Asson, Sirey, 1883, 1, 111. 

La noi situaţia se prezintă cu totul altfel faţă de textul 
art. 107 din Constituţie, care deschide calea acţiunii în conten- 
cios tuturor celor lezaţi printr'un act administrativ de autori- 
tate, fără să precizeze dacă aceste acte trebuesc făcute numai de - 
autoritatea administrativă, sau de orice altă autoritate. care 
poate face acte administrative. Formula art. 107 fiind generală, 
iar natura actului disciplinar, făcut de parlament, fiind aceia a!
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unui act administrativ, noi socotim că în această privință există, 
deschisă posibilitatea acţiunii în contencios. Aici nu avem un 
text constituţional expres, ca, la validarea mandatelor, care să 
rezerve parlamentului săvârşirea în chip discreţionar a acestui 
act. Fiind vorba de un singur text în regulamentul Adunării de- 
putaţilor, acesta nu poate avea un alt înţeles decât acela care se 

desprinde. din interpretarea sa în raport cu textele constituțio- 
nale și cu principiile generale. 

CAPITOLUL VII 

Statutul membrilor Parlamentului 

$ 1. — Dobîndirea şi pierderea mandatului parlamentar 

SUMAR: 548. Rolul parlamentului în democraţiile moderne. — 549. 

Dobindirea mandatului parlamentar, — 550. Validarea mandatului parlamentar.— 

551. Pierderea mandatului parlamentar. 

548. — Rolul parlamentului în  democrațiile moderne. — 

Este netăgăduit ca parlamentarul, în democraţiile moderne, în 

special în acele regimuri democratice unde dizolvarea, parlamen- 

tului nu funcţionează, are un rol de primă, ordine. Parlamentarul 

este reprezentantul intereselor generale, venind să stărue în faţa 

“ autorităţilor administrative pentru realizarea, lor, Deaceia el 

are acces oricând în birourile! administraţiei, este primit înain- 

tea, publicului care așteaptă, se bucură de o serie de drepturi 

şi privilegii. Din cauză deci că parlamentarii sunt reprezentan- 

ţii intereselor generale, ei sunt proteguiţi de un statut juridic 
special, ale cărei reguli sunt toate de drept public, chiar atunci 

când ele constitue anumite drepturi și privilegii speciale, de aşa 
fel că un parlamentr nu poate renunţa, la nici una din aceste 
reguli. . 

Regulele acestui statut special constau din privilegii, drep- 
turi şi obligaţiuni. Drept privilegii trebue să socotim cele ce sunt 
cunoscute sub denumirea, de imunităţi parlamentare: iresponsa- 

bilitatea şi inviolabilitatea. Tot în această categorie trebuie să, 
=
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punem şi scutirea de a exercita anumite sarcimi publice. Ca drev- 
turi, parlamentarul are drept la o indemnitate pentru munca sa, 
care constă dintr'o sumă fixă, şi o diurnă și care are de scop să-i 
pună la dispoziţie mijloacele materiale pentru a-şi putea, înde.- | 
plini însărcinarea, primită. 'Tot aici trebuie să semnalăm că par- . 
lamentarii se bucură de gratuitatea călătoriei pe căile ferate și 

„ fluviale. In sfârşit, pentruca, puterea executivă să nu exercite o 
influență. asupra. parlamentarilor şi pentruca independenţa ace3- 
tora să nu fie prin nimic atinsă, s'a înscris regula încompatibi- 
lităţii, potrivit căreia nici un parlamentar nu poate ocupa o func. 
ţiune publică, asupra căreia, guvernul să poată exercita o presiu- 
ne directă. 

| Pentru examinarea şi lămurirea, tuturor acestor chestiuni . 
este necesar să, precizăm în prealabil condiţiile în care se dobân- 
deşte și se pierde mandatul parlamentar, pentru a şti astfel pre- 
cis de când începe şi când sfârşeşte mandatul. In funcţie de aces- 
te date se vor putea aplica sancţiunile edictate de Constituţie și 
de diferitele legi, în special de legea electorală. o 

549. — Dobîndirea mandatului de parlamentar. — Parla- 
mentarul își deține mandatul lui dela alegători; pentru a-l putea 
exercita, însă, el are nevoie de un titlu, în baza căruia să poată 

„dovedi calitatea sa. Acest titlu este proclamarea rezulatului ale- 
geri. | _ | 

După legea noastră eelctorală, proclamarea rezultatului 
„alegerii se face: 

a) de comisia centrală, electorală, pentru alegerea depu- 
taţilor; 

b) de preşedintele biuroului electoral judeţean, la-alegeriie 
__parițale de deputaţi şi la alegerile de senatori ai voțului univer- 

sal și ai consiliilor locale; | 
„€) de preşedinţii biurourilor electorale speciale, da alegeret 

senatorilor camerelor. profesionale şi ai universităților; - 
d) de comisia prezidențială a Inaltei Curți de Casaţie, în 

cazul senatorilor de drept. . 
. Mandatul de parlamentar se obţine din momentul proclamă- 

rii rezultatului votului. Validarea alegerii nu face decât să con- 
„firme, cu efect. retroactiv, legalitateă; operaţiunii electorale. Din N 

momentul obținerii mandatului de deputat se socotește durata 
parlamentului, deoarece art. 62 din Constituţie declară că mem.- 
brii, Corpurilor legiuitoare sunt aleși pentru patru ani. Nu se
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poate deci lua alt termen de calcul al duratei parlamentului, de 

cât proclamarea ca aleşi a membrilor săi!). 

Parlamentarii aleşi primesc un mandat, după cum declară 
art. 33 şi 42 din Constituţie. Această idee este păstrată pe 

deantregul și desvoltată în legea electorală din 1926. 

Nu trebuește confundată noţiunea. mandatului din dreptul 

„civil şi regulele câre-i sunt aplicabile, cu mandatul parlamentar, 

care este un manăat de drept public, guvernat de regulele sale 
speciale. - 

Astfel, mandatul de drept public nu poate fi revocat ad 

“nutum, ca mandatul civil. Se susține de unii chiar teza că man- 

datul parlamentar nu poate fi pierdut înlăuntrul termenului pen- ' 

“tru care a fost acordat decât prin moarte sau prin dizolvarea 

corpurilor legiuitoare. Dar această teză este excesivă (vezi 
“mai jos). 

Mandatul de drept public este dat intuitu personae, nu ca 

în dreptul civil, unde mandatarul, în general, poate fi substituit 
prin altă persoană. Mandatul de drept public este dat unei anu- 

mite persoane, din cauza, marei cornisideraţiuni de care se bucură 
„aceasta, din cauza, încrederii pe care dânsa o inspiră în corpul 

"electoral. Dreptul public este dominat, de principiul delegatia po-- 

testas non delegatur. 

Insfârşit, în dreptul civil mandatarul obligă pe mandant;: 

ia hotărtri şi, închee acte în numele lui; mandatarul nu se obli- 
gă şi pe sine. In dreptul public, mandatarul, deputatul, spre ex., | 

prin actele sale, obligă națiunea. în întregime, dar se obligă şi pe 
sine, prin legile ce votează şi care-i sunt aplicabile şi lui. 

1) Totuşi Camera "noastră, printr'o moţiune votată : la 10 Martie 1926 a 

hotărit că termenul de 4 ani începe să curgă nu dela proclamarea ca aleşi a 

parlamentarilor, ci din ziua convocării parlamentului, care, potrivit art. 90 din 

Constituţie, '&ste- fixată în chiar actul de convocarea corpului electoral. Această 

soluțiune nu este însă conformă nici cu textul, nici cu spiritul Constituţiei. Nu 

este conformă cu art. 62 care declară că membrii parlamentului sunt aleşi pentru 

patru ani.. Deci termenul de, patru ani începe. a curge din momentul alegerii, 

„adică dela data proclamării . rezultatului votului. Dar soluţia nu este conformă 

nici cu “Spiritul “Constituţiei, deoarece alegerea prezintă o dată certă, pe când 

dâta” convocării parlamentului poate fi schimbată, prelungită sau prorogată, dând 

_astfel--naştere 'la variaţiuni 'şi incertitudini.” (Vezi Paul Negulescu :. Revista de 

.; drept publi, | 1926, p. 122). . - 
« RI LE IN a aa VI
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Există deci o totală deosebire între mandatul civil şi man- 
datul de drept public. Şi totuşi, şi această denumire de mandat 
de drept public, pe care o întrebuințează şi Constituţia, şi legea 
noastră electorală, este o expresiune improprie. Am arătat că 
Statul are o serie de funcțiuni, de atribuţiuni de îndeplinit; că, 
în vederea acestui scop el şi-a creiat o serie de instituțiuni, în 
fruntea, cărora, funcţionează anumite persoane însărcinate de 
lege pentruca, în cadrul acesteia, să voiască în numele instituțiu- 
ni. Nu poate fi vorba deci de un mandat, ci de o simplă situaţie 
juridică pe care titularul o deţine în baza legii şi atâta, vreme cât 
legea, există 2). 

Situaţa, de parlamentar se dobîndeşte deci din momentul 
„proclamării rezultatului votului. De atunci parlamentarul este 
proteguit de statul său juridic. 

550. — Validarea mandatului parlamentar, — Deşi ideia de 
mandat parlamentar trebue înlăturată, totuşi întrucât textele 
constituționale o consacră, suntem nevoiţi s'o întrebuințăm și noi. 

Am arătat că mandatul parlamentar-se dobîndeşte. prin 

lidării, adică verificării legalității dobîndirei sale. 

faptul proclamării rezultatului votului. EI este însă Supus va- . 

Această. verificare, potrivit art. 44 din Constituţie și 102. 
din legea electorală, este încredințată fiecărei Adunări. Atât Ca. 
mera cât și Senatul, exercitând această, atribuţiune, îndeplinesc 
un act furisdicțional. Caracterul acesta de act jurisdicțional re- 

- zultă nu numai din natura, însăși a actului, dar chiar din textul 
Constituţiei care stabileşte în ar. 44 că Adunările „verifică tit- 
lurile membrilor (lor) şi judecă contestaţiile ce se ridic în 
această privinţă”. 

Iată deci că pe lângă misiunea de a face legi, adică de a 
îndeplini o funcţie legislativă, pe lângă aceia de a face acte ad- 
“ministrative în formă de lege, parlamentul mai are o misiune cu 
totul distinctă, aceea de a, exercita atribuţiuni jurisdicționale. 

Din acest caracter jurisdicţional al verificării puterilor, de- 
curge pentru Adunări următoarele obligaţiuni: 

a) Adunările sunt ţinute, ca şi judecătorii, să respecte le: 

gea. Cu ocazia, validării, Adunarea este datoare să respecte legea, * 

2 Vezi Paul Negulescu: Decpt constituţional, p. 145-147, L. Duguit, 
op. cit. t. Il, p. 501 şi 502 şi t. IV, p. 178.
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tot aşa cum Curtea de Casaţie este ținută să respecte legea. Din 
moment ce situaţia parlamentarilor este o situaţie obiectivă, ce 
o deţin dela lege şi în baza ei, nu se poate concepe validarea unui 
mandat în frauda legii). 

b) Votul, în materie de validare, trebuie să fie individual. 
Parlamentarii, cu această ocazie, îndeplinesc o misiune identică 
cu a magistraţilor. Eli trebuie să se pronunţe în fiecare caz, în 
mod separat, votul lor fiind un vot de conștiință. 

„€): Guvernul mare dreptul să se amestece în operația vali- 
dării. Miniștrii sunt şi ei simpli parlamentari, cari stau pe banca 
ministerială pentrucă altfel nu se poate deschide ședința, dar -ei 
n'au dreptul să se amestece în operaţia, validării, unde să pună 
chestiunea de încredere, deoarece aici nu este vorba de o ches_ 
tiune pclitică, ci de una judecătorească. Se cunosc totuși excep- 
ţii, când pentru motive de demnitate naţională sau pentru alte 
împrejurări grave, guvernul a, intervenit în operația validării. 

Operația validării cuprinde nu numai alegerile contestate, 
ci totalitatea alegerilor. In cadrul art. 44 din Constituţie ea se 
împarte în două feluri de operaţii: 10 în verificarea titlurilor 22 
în judecarea contestaţiilor ce se ridică cu privire la alegeri. In 
ambele operaţiuni, Adunarea procedează ca un organ judecăto- 

„rese. Ea judecă, nu numai atunci când s'au ivit contestaţiuni ci 
în toate cazurile în care un mandat trebuie să fie validat. Ope- 
rația electorală este o operație care trebuie să fie bazată pe 

legalitate şi deaceia Adunările verifică această legalitate, indi- 

ferent dacă s'au ivit sau nu contestaţiuni. Singura deosebire este 

că 'n conformitate cu regulamentele Adunării 'se validează întâi 

mandatele care nu sunt contestate şi se lasă la urmă validarea 
mandatelor contestate. Ea 

Din acest caracter jurisăicţional al operaţiei validării de- 
curge consecinţa că hotărîrea privitoare la validare are toate 
efectele unei hotărîri judecătorești. Ea fiind dată, în ultimă ins- 
tanță de parlament, are caracterul unei hotăriri definitive şi ca 

orice hotărire definitivă, este irevocabilă. O validare odată efec- 

3) Totuşi, în Franţa, s'a susţinut teza că Adunarea fiind suverană în va- 
lidarea alegerii, nu este ţinută să respecte legea. Această teză a fost susținută 
de Clemenceau, la 3 Iunie 1879. cu ocazia alegerii lui Blanqui, la 26 Nov. 1889, 
de 'Cunto d'Ornano, cu ocazia alegerii lui Dillcn. (Vezi Joseph Barthelemy, 
op. cif., p. 439). . -
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tuată, ea este definitiv. dobândită pentru titular și nu se poate 
- concepe o revenire din partea Adunării asupra acestui act. Adu- 

narea este suverană să valideze sau nu mandatul. Ea exerțită, 
“un drept quasi discreţionar în această privință. Dar odată acest 
drept exercitat, dreptul ei de a se mai ocupa de regularitatea 
operaţiei electorale. încetează. Dacă totuşi ar face. 0, ar viola 
principiul autorităţii lucrului judecat. 

Această măsură trebuie justificată, nu numai din punct de . 
vedere juridic, ci și din punct de vedere politic. Dacă legalitatea, 
alegerii unui parlamentar ar putea fi pusă oricând în discuţie, se 
înțelege uşor ce presiune ar fi exercitată asupra libertăţii de 
cpinie a unui membru al parlamentului. De îndată, ce acesta n'ar 
mai fi faverbali majorităţii, aceasta Par reduce la tăcere, reexa- 
minându-i legalitatea, alegerii și anulându-i alegerea. 

Regula aceasta: este de esenţa regimului parlamentar. Ne- 
socotirea ei nu poate fi sancționată juridiceşte. Ea își găseşte 
sprijin numai în conştiinţa Adunărilor şi în respectul lor pentru 
regimul parlamentar. S'ar putea cel mult încerca calea recursu- 

„lui în Casaţie, potrivit art. 103 din Constituţie, al. ultim., singura 
pe care o sceotim admisibilă. 

Dar dacă, din punct de vedere teoretic, operaţia validării 
este o operaţie juridică, din punct de vedere practic, ea este o 
operație eminamente politică. Verificarea, puterilor de însăşi 
Adunările legislative a dat naștere la foarte serioase critici şi la 
propuneri de a li se ridica acest drept (vezi supra, p. 124 şi 
urm.). 

Cu ocazia validării unei alegeri, Adunările pot lua urmă- 
„toarele deciziuni: 

a) să-valideze alegerea. Este cazul normal şi czl mai frec- 
vent. Decizia de validare se ia cu majoritatea membrilor pre- 
zenți. Votul este public. E] să poate da fie prin bile, fie prin ri- 
dicare sau şedere. 

b) să anuleze alegerea. In acest caz, mandatul este invali- 

dat şi trebuie să se procedeze la o nouă alegere, în cel mult trei 
luni dela cata de când s'a pronunţat invalidarea. Dar pentru 
a ajunge la acest rezultat, trebuesc două treimi din numărul 

“ membrilor prezenţi, potrivit al. 2 al art. 44 din Constituţie. 
c) să ordone o anchetă pentru a, verifica, prin membrii lor, 

seriozitatea acuzațiilor ce se aduc. . Cu această ocazie se vor 
putea audia martori şi administra toate probele admisibile în 
justiţie.
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_d)'să ; proclame ales pe un alt candidat decât acel descer- 
nat de Comisia, centrală electorală, atunci când constată erori 

- materiale de calcul, cari sunt de natură să schimbe rezultatul 
votului. 

Validarea mandatului nu este de natură să schimbe data 
dela care începe mandatul parlamentar. Validarea, are de efect 
de a proclama legal ales pe deputat sau senator. Ea are efect 
retroactiv, consacrând situaţia de parlamentar din momentul 
proclamării rezultatului votului. - - 

551. — Pierderea mandatului parlamentar, — Are loc, în mod 
_colectif, atunci când se dizolvă parlamentul sau când expiră ter- 
menul pentru care au fost aleşi parlamentarii. 

Mandatul parlamentar se pierde în mod individual, înaiate 
de expirarea, termenului pentru care s'a făcut alegerea, în urmă- 
carele cazuri: 

10 Moar tea; | 

20 Demisia. Parlamentarii pot să-și dea demisia din demni. 
tatea pe care o dețin. Azi este necontestat acest drept 'de a-şi . 
prezenta demisia. In Anglia, s'a contestat multă vreme dreptul 
pentru un parlamentar de a-şi da derisiunea, deoarece mandatul 
de parlamentar. era considerat ca o datorie, nu ca un drept. 
Funcţia de parlamentar era asimilată. cu aceia de jurat; nimeni, 
odată investit, nu se poate sustrage acestei obligaţiuni. Din 
această concepţie rezultă două consecinţe pentru dreptul consti- 
tuţional britanic: a) cineva putea fi ales parlamentar fără să- şi 
pună candidatura; b) odată ales, nu putea, să se libereze singur 

„de această însărcinare. Dacă vroia să- şi dea demisia, aceasta 
trebuia să fie primită de Cameră. |. 

Pentru a putea face ca acest. drept de a demisiona. să func- 
ţioneze, se imaginează, cu începere dela 1755, un sistem foarte 
ingenios. Deputatul care vrea să demisiorieze face să fie numit 
într'o funcție publică pur nominală. Cu chipul acesta se creiază 
imeompatibilitate şi deputatul îşi părăsește mandatul.. 

La noi, demisia, pentruca să-și producă efecte, trebuie să 
fie primită de Adunarea respectivă. Adunarea, primind demi- 

“sia, proclamă ales pe supleantul după listă, sau, în lipsă, comu- 
“nică guvernului vacanţa scaunului, pentru a se proceda la o nouă 
alegere. Există şi aici același principiu ca în materie de fune- 
ție publică. Demisia nu-și produce efecte decât din momentul 

>:
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când dânsa e primită de superiorul ierarhic, care, în cazul de 
faţă este Adunarea din care face parte parlamentarul.. Esmein 
justifică această regulă prin faptul că „deputatul sau senatorul 
aparţine Adunării întrun anumit sens, pentrucă, dânsul dispă- | 
rut, va lipsi momentan ceva reprezentanței naţionale așa cum 
este legalmente organizată. Nu poate părăsi scaunul pe care l-a 

“primit fără consimțământul Camerii care l-a admis” 4), 
Duguit susţine, potrivit art. 5 din regulamentul Camerii 

franceze, că un deputat nu poate să-și dea demisia decât după ce 
puterile sale au fost validate. Demisia dată înainte de această 
dată nu desesizează Adunarea, de a proceda la verificarea alegerii. - 

Socotim această dispoziţie excesivă, în special în sistemul 
“ electoral francez, unde avem scrutin uninominal. Din moment: 

ce, pe calea demisiei, alegerea este invalidată, nu mai vedem 
raţiunea pentru care ar mai fi cercetată legalitatea ei. In materie 
de validare Adunarea dă adevărate decizii judecătoreşti, care | 
trebuie să-şi producă efect. 

Ori, din moment ce efectul urmărit. prin decizie, a fost rea- 
lizat pe altă cale, nu mai este locul să intervină hotărîrea ju- 
decătorească. . 

Situaţia din Franța se potriveşte la x noi, unde avem scrutin 
de listă şi unde demisia unui deputat atrage în mod automat 
proclamarea ca ales a supleantului, Aici demisia dată de. un 
deputat înainte de validare nu poate împiedeca operaţia, validării, 

Dar teza susținută de Duguit 5) îşi poate găsi o justifi-: 
care morală: parlamentarul nu poate împiedica prin demisia sa, 
ca, Adunarea să cunoască neregulile săvârșite cu ocazia unei ale- 
geri. Parlamentarul nu poate împiedeca prin demisiunea sa, lua- 
rea de măsuri împotriva celor vinovaţi. . - 

3 Numirea, înitr'o funcţie publică sau alegerea în celalt 
„corp. (vezi tratată această chestie mai. Jos). 

qo Excluderea, constă din pierderea obligatorie a manda- 
tului când, în cursul exercitării sale, parlamentarul s'a făcut ne- 
demn. S'a. contestat totuşi posibilitatea de a: pierde mandatul în 
acest caz, susținându-se că națiunea suverană este aceia care a 
dat mandatul şi că numai dânsa poate să-l retragă. „Dar această 

4) Op. cit. t. 1], p. 396. | 
5) Op. cit. t. IV, p. 180.
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teorie este inexactă,; căci nu se poate concepe ca un parlamentar, 
condamnat pentru o crimă, în cursul exercitării mandatului, să 
continue totuşi a-l mai exercita. 

Dar cazurile de excludere, pentru a'nu da naştere la, abu- 
zuri, trebuesc bine precizate; trebuie deasemenea stabilită au. 
toritatea care să constate îndeplinirea condiţiilor cerute pentru 
a pronunța, excluderea. 3 

Un parlamentar nu poate să-şi piardă mandatul decât în 
cazuri grave, atunci când, printr'o condamnaţiune în timpul 

exercitării mandatului, a pierdut drepul de a fi ales. (Vezi supra, 
p. 22 și urm.). . 

Constatarea întrunirii acestei condiţii se face, după sistemul 
german (Reich, Bavaria) de un tribunal, după. sistemul francez * 
de Adunarea î însăşi. In Franţa, art. 28 Gin decretul organic dela 
2 Febr. 1852 declară: „Va fi decăzut din calitatea de membru 
a corpului legislativ orice deputat care, în timpul duratei man- 
datului său, va fi fost izbit de o condamnare atrăgând piederea 
dreptului de a fi ales. Excluderea va fi pronunţată de Corpul le- 
sislativ pe baza pieselor justificative”. | 

"De acest text s'a făcut uz în August 1928 când d. Ricklin 
şi Ross, deputaţi autonomişti alsacieni, au fost condamanți pen- 

„tru crimă de Curea cu Juraţi din Colmar. 
La.noi, nu există un text în această, privinţă, dar este ne- 

îndoelnic că parlamentarul care, în timpul exercitării unui man- 
dat, pierde calitatea de a fi ales, pierde implicit şi mandatul. 
Constatarea, pierderii mandatului trebuie să se facă de Aduna- 
rea din care face parte parlamentarul. 

O chestiune ceva mai dificilă este aceia de a şti care este 
situaţia unui ales care a fost validat, dar „care se constată în 
urmă că nu întruneşte condiţiile de a fi ales și nu le întrunea 
nici în momentul când a fost ales. Am arătat mai sus care este 

„ caracterul deciziunei de validare şi care este forţa de care dân- 
sa se bucură. Desigur, dacă în momentul validării, Adunarea a 
cunoscut lipsa acestei condiţii esențiale de a fi ales și totuși l-a 
validat, hctărirea de validare este definitivă, şi nu se poate re- 
veni asupra ei. Dacă însă această chestiune ma fost cunoscută . 
în .momentul validării și este cunoscută mai târziu, în- timpul 

„exercitării mandatului, Adunarea este în drept să pronunţe ex- 
cluderea deputatului sau senatorului validat, ca unuia căruia îi- 
lipseşte o condiţie esenţială de a fi ales.
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-$ 2. — Imunităţile parlamentare 

SUMAR: 552. Rolul imunităţilor - parlamentare. — A. Iresponsabilitatea - 
parlamentară. — 553. Intinderca sa; B. Inviolabilitatea parlamentară. — 554, 
Întinderea sa, : | 

552.— Rolul imunităfilor parlamentare. —— In -regimul parla- 
mentar, unde conducerea statului este încredințată parlamentu- 
lui, căre joacă un rol de primă ordine, prezența -parlamentarilor 
în Adunări și posibilitatea ca ei să-şi îndeplinească atribuţiile 
lor cu toată. independenţa, şi în toată libertatea, este socotită ca 
o cerinţă. esenţială. Deaceia regimul parlamentar creiază în fo- 
losul parlamentarilor o serie de privilegii, pentruca ei să-și poată 
îndeplini însărcinarea, primită. Printre aceste privilegii sunt şi 
imunităţile parlamentare, care constau din 10 iresponsabilitate 
şi 29 înviolabilitate, - 

Aceste două privilegii prezintă deosebiri esențiale și au şi | 
puncte comune de asemănare:. - 

a) Ca deosebiri, iresponsabilitatea se referă numai la actele 
„săvârşite în calitate de parlamentar, pe când inviolabilitatea se _ 

„referă la, acte cari n'au nici o legătură cu dceastă funcţie. Ires- 
ponsabilitatea oprește orice acţiune, fie în civil, fie în penal, - 
contra, părerilor exprimate de un parlamentar la tribună; invio- 
labilitatea are de scop să oprească orice urmărire penală în tim- 
pul sesiunei fără, autorizarea Corpului legislativ. Iresponsabili- 
tatea are de scop să permită unui parlamentar să exprime orice 
opinie ar avea, dela tribuna parlamentului fără să se teamă de o 
urmărire în contra lui, pornită. de guvern sau de particulari. In- 
violabilitatea, are de scop să ocrotească pe deputat sau senator 
de urmărire și arestare în timpul sesiunei parlamentare, pentru 
ca să-și poată astfel îndeplini însărcinarea primită. Iresponsa- . 
bilitatea, este perpetuă, un parlamentar neputând să fie niciodată . 
urmărit pentru ideile emise, pe când inviolabilitatea, nu durează 
decât în timpul sesiunilor parlamentare. 

Ca asemănări, atât iresponsabilitatea cât şi inviolabilitatea 
urmăresc acelaș scop: posibilitatea liberului exerciţiu al funcţiu- 
nii parlamentare. Aceste prerogative au caracterul de drept pu- 
blic. Este exact că de ele profită şi parlamentarii, dar ele nu 

Di
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sunt acordate în interesul lor propriu, ci sunt acordate în inte- 
resul general. Deaceia parlamentarii nu pot renunța la dânsele 5), 

AI responsabilitatea parlamentară 

553, — Întinderea sa. — Parlamentarul, prin misiunea sa, 
trebuie să exercite un serios control asupra guvernului. El tre- 
buie să fie liber să aducă la tribuna publică toate faptele consta.- 
tate, să pună. în discuţie nume de funcţionari sau „de particulari, 
cari nu sunt în Adunare. Dacă aceştia, ar avea putinţa de a-l che- 
ma în judecată, controlul parlamentar mar mai exista. 

„Dar, pe de altă parte, această mare imunitate ar putea da, 
loc la abuzuri, la afirmaţiuni nedrepte, tendenţioase sau calom- 
nioase, la prejudiţii cari nu pot fi reparate. Interesul general se 
ridică însă deasupra interesului particular, pe care-l sacrifică. 
Acesta, nu găseşte protecţie dacât în conștiința fiecărui parla- 
mentar și în opinia, publică, care-i judecă. și pe parlamentari și 
pe funcţionarii sau particularii acuzaţi. Insfârşit, ca un mare 

„frâu împotriva abuzului de a uza de această prerogativă, avem 
„presa, „care moderează în chip destul de simţit, posibilitățile de 

- abuz ale parlamentarilor, ' 
Singur parlamentul este în măsură să judece cari sunt ca- 

zurile când un parlamentar, la tribună, a depășit limitele îngă- 
duite şi să ia măsuri disciplinare împotriva sa. O urmărire însă 
în afară de Parlament nu este posibilă. | 

Dar, tocmai pentrucă, această mare prerogativă este dată 
în interesul general, întinderea ei trebuie să fie bine precizată: 

“ea nu 'trebuie să se refere decât la actele - funcţiunei parla- 
mentare. _ 

Iresponsabilitatea parlamentară. acopere deci toate discur- 
surile, observaţiile, voturile emise, desbateri în comisii, rapoar- 

- tele, rezultatele comisiilor de anchetă parlamntară, într'un cu- 

vânt toate actele săvârşite de un parlamentar în calitatea lui de 
deputat sau senator. Art. 54 din Constituţie, care înscrie princi- 
piul iresponsabilităţii, are un cuprins foarte larg și general: „Nici 

r 

6) Esmein, op. cit, t. II, p. 418. Aa . .
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unul din membrii unei sau celeilalte Adunări nu poate fi urmă. 
rit sau prigonit pentru opiniunile şi voturile emise de dânsul în | 
cursul exerciţiului mandatului său” +), 

Dar iresponsabilitatea parlamentară nu se întinde decât la, 

actele funcţiunei parlamentare. Dat fiind scopul pentru care este 

creiată această prerogativă şi dat fiind faptul că dânsa, trebuește- 
interpretată restrictiv, ea nu se poate aplica și la acte şi. "fapte 
străine de exerciţiul funcțiunei parlamentare. 

Astfel, iresponsabilitatea, parlamentară, nu se întinde la: 

a) delictele comise în incinta parlamentului, (loviri, focuri. 

de armă, răniri, etc.). Regulamentul Adunării Deputaţilor pre- 
vede în art. 57 procedura care se urmează în caz când în Adu- 

nare s'a săvârşit de un deputat un delict de drept comun (vezi 

supra, p. 201). E nu conţine și dispoziţiile din art. 67 al regula. 
mentului Camerii franceze după care „biroul informează pe pro- 

curorul genera!” asupra celor petrecute. Dar acest fapt se înţe- 

lege dela sine. Un parlamentar, care a săvârşit un astfel de delict 
nu scapă de răspundere; urmărirea poate fi însă suspendată, dacă: 

e cazul să-i se aplice inviolabilitatea parlamentară 2). 

- 

1) Expresiunea .Constituantului nostru nu este fericită. Se înţelege foarte 

bine interdicţia de a fi urmărit, dar nare nici un rost sau cel puţin apare azi 

ca atare interdicţiunea de a fi prigonit. În ce constă această interdicţie ? Şi cum 

Ss'ar putea pune în aplicare ? Ea nu este datorită decât unei traduceri greşite. 

din Constituţia belgiană. - 

. Art. 13 al legii constituţionale franceze din 16 Iulie 1875, care are aproape 

acelaş conţinut ca şi art. 54 al Constituţiei noastre, diferă totuşi în această pri- 

vinţă, redând o noţiune exactă şi plină de sens: Acun parlamentaire ne peut 

âtre poursuivi ou recherche ă la cccasion des opinions ou votes emis par lui dans 

lexercice de ses fonctions>. 

Sensul legii constituţionale franceze este mult mai întins decât al nostru, 

el opreşte şi cercetările preliminarii, dacă s'ar socoti că în ideia de urmărire nu 

este cuprinsă şi aceia de cercetări prealabile. Dar expresiunea prigonit este lipsită 

de sens juridic şi nu poate fi pusă în fapt în aplicare. 

Dealtfel şi $ 9 din Bill of rights al anului 1688, de unde s'au inspirat Cons- 
“tituţiile ulterioare, are acelaş conţinut: «libertatea cuvântului, a desbaterilor şi a. . 
procedurei în Parlament nu poate să fie împiedicată prin nici o urmărire», 

2) In jurisprudenţa noastră s'au prezentat cazuri de natura aceasta. Astfel 
un deputat a lovit în incinta Camerii pe un alt deputat. Acesta s'a adresat jude- 
cătoriei de pace, cerând condamnarea. Urmărirea a trebuit să fie suspendată din. 
cauza inviolabilităţii parlamentare. Dar principiul răspunderii în' sine 'a" fost coa- 
sacrat.



214 ORGANIZAREA STATULUI | 

b) delictele comise în afară de funcțiunea parlamentară. 
Dacă un parlamentar serie întrun ziar afirmaţiuni de natură ca. 
lomnioasă la adresa unui funcţionar sau unui simplu particular, 
el nu este acoperit de responsabilitate. EI este apărat numai la . 
tribuna parlamentului. El devine responsabil chiar dacă repetă 
întrun ziar afirmaţii pe care le-a făcut la tribuna, Camerei (Cass. 
îr. 29 Iunie 1897, S. 1898, 1, 17). 

Aceiaş soluţie trebuie s'o adoptăm și pentru un parlamen- - 
tar care fiind citat ca informator la, o comisie de anchetă, parla- 
mentară, calomniază pe un funcţioiiar sau pe un particular, Acest 
delict al său nu constitue unul din acele care sunt apărate de 

” iresponsabilitatea parlamentară, deoarece parlamentarul nu în- 
deplineşte acolo un act al funcţiunii sale parlamentare. 

- -In Franţa iresponsabilitatea parlamentară nu acoperă tra- 
ficul de influență. Această dispoziţie este luată prin legea din 4 
Iulie 1889, când s'a complectat art. 177 c. pen. creindu-se delic- 
tul de trafic de influență. Acest text pedepseşte „orice persoană 
investită cu un mandat electiv, care va fi ascultat oferte sau 
promisiuni, va fi primit daruri sau cadouri, pentru a, face să ob- 
țină sau a încerca de a face să obţină decorații, medalii, distine- 
ţii sau recompense, locuri sau funcţii, orice favoruri acordate 
de-autoritatea publică, afaceri, întreprinderi sau alte beneficii. 
rezultând. din convenţii încheiate cu autoritatea publică şi va fi 
abuzat astfel de influenţa reală sau presupusă pe care i-o dă 
mandatul său”. - 

La noi, nu există acest text, deşi ar fi foarte necesar. Să 
sperăm că el va fi introdus în noul cod penal. 

Iresponsabilitatea, parlamentară, este generală şi perpetuă. 
“Generală, în sensul că ea, se referă atât la urmărirea penală cât 1» şi la, cea civilă şi perpetuă, în sensul că ea nu poate fi niciodată 
anulată. Un deputat nu poate ffi niciodată chemat la, răspundere 
pentru opiniunile emise de dânsul dela tribuna parlamentului, 
nici chiar atunci când nu mai este deputat. 

Iresponsabilitatea, parlamentară acoperă nu numai pe par- 
lamentari, dar şi ziarele care fac dările de seamă ale deshateri. 
lor parlamentare. Totuși, jurisprudena francăză a admis, pe baza 
art. 41 din legea. presei,. dreptul de răspuns. La noi, nici” acest 
drept nu există. Ă
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Iresponsabilitatea fiind de ordine publică, nu se poate re- 
nunţa: la ea. Ea. trebuie să fie ridicată din oficiu de judecător, 
precum poate să fie invocată de parte în orice fază a procesului. 

Iresponsabilitatea, parlamentară nu se aplică persoanelor 
„ataşate parlamentului, cum 'sunt miniştrii, subsecretarii de stat. 
sau comisarii guvernului, cari nu sunt şi membri ai parlamen-! 
tului. 

N 

-B. Inviolabilitatea parlamentară 

754. — Intinderea sa. —Inviolabilitatea, parlamentară având. 
de scop să apere pe parlamentar de orice urmărire penală, în -tim- 
pul sesiunei parlamentare, pentruca acesta să poată să-şi înde- 
plinească funcţia cu care a fost investit, este considerată ca o. 
chestiune de ordine publică, şi înscrisă în art. 55 din Constituţie: 
„Nici un membru al uneia .sau celeilalte Adunări nu “poate, în 
timpul sesiuni, să fie nici urmărit, nici arestat în materie de 
represiune, de cât cu autorizarea Adunării din care face parte, 
afară de cazul de flagrant delict. 

„Dacă, a fost arestat preventiv sau urmărit în timpul când. 
sesiunea era închisă, urmărirea sau arestarea trebuesc supuse 

- aprobării Adunării din care face parte, îndată după deschiderea, 
sesiunei corpurilor legiuitoare. 

„Detenţiunea sau urmărirea unui membru al uneia sau ce- 
leilalte Adunări, este suspendată în tot timpul sesiunei, dacă, 
Adunarea o cere”. E o 

Inviolabilitatea, parlamentară, cum am arătat, se diferen- 
țiază de iresponsabilitate: Ea nu constitue decât o regulă de 
„procedură, care are de scop să suspende orice urmărire pentru 
crimă sau delict în timpul sesiunei parlamentare. De aici decurg: 
următoarele reguli: _ Aa 

a) inviolabilitatea, se referă la, fapte străine de funcţia par- 
lamentară. Orice crimă sau delict comis de un parlamentar în. 
afară de exercitarea funcţiei sale de parlamentar, intră sub pri- 
vilegiul inviolabilităţii, | e 

b) inviolabilitatea nu se aplică urmăririlor civile şi nici. 
celor pentru contravenţie, |
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-€) inviolabilitatea nu durează decât în timpul sesiunilor 
parlamentare. In intervalul dintre sesiuni urmărirea se poate - 
face. 

d) inviolabilitatea, poate fi ridicată de Corpul legislativ din 
care face parte parlamentarul. - BE 

e) inviolabilitatea încetează în caz de flagrant delict. Justi- 
ficarea care se dă în această privință este că atunci când un de. 
putat este surprins asupra, faptului, arestarea sa este justificată, 
neputând fi vorba. aici de o răzbunare politică. Dar această argu- 
mentare nu este suficientă, ci trebuie văzută în această dispo- 

“ziţie a Constituţiei dorinţa, ca ordinea publică să nu fie turburată 
prin neintervenirea autorităţii întrun caz grav de flagrant delict. : 

“Jurisprudenţa franceză, dornică să lărgească prerogativele 
parlamentului, a făcut distincţie între posibilitatea de arestare 

“şi urmărire, statornicind că în caz de flagrant delict arestarea 
se poate face, dar urmărirea, trebuie autorizată de parlament. , 

£) inviolabilitatea nu încetează în timpul când un parla- 
mentar este exclus din parlament ca pedeapsă disciplinară, 

Am văzut că, inviolabilitatea nu durează decât în timpul 
sesiunii parlamentare şi că în epoca, dintre sesiuni, un parlamen- "tar poate fi arestat şi urmărit. Care este situaţia unui astfel de 
parlamentar cână o nouă sesiune parlamentară să deschide ? 

Tn cadrul art. 55 al. 2 din Constituţie toate măsurile luate N 
de instrucţie până la deschiderea sesiunei sunt valabile. Dacă parlamentarul a fost arestat preventiv sau urmărit în timpul cât nu era sesiune, urmărirea sau arestarea, trebuesc supuse aprobă. 
rii Adunării din care face parte, imed.at după deschiderea sesiu. - 
nei. Măsurile luate împotriva parlamentarului rămân deci vala. 
bile şi deținerea lui se poate continua chiar în timpul sesiunei, - până ce corpul din care face parte se pronunță. Cazul trebuie să. fie adus la cunoștiința corpului legislativ de guvern, iar în caz când acesta ar întârzia, orice parlamentar poate să oblige guver- nul pe calea, interpelării să aducă cazul. în discuţie. 

Detenţiunea sau urmărirea, unui membru al parlamentului este suspendată în timpul sesiunei, dacă Adunarea din care face parte o cere (Art. 55 al. 3). Actul Adunărei de a pune în liber. tate un parlamentar arestat, constitue un act discreționar. | Aceiăş soluţie trebuie să adoptăm şi pentru cazul când un parlamentar a fost condamnat definitiv înainte de deschiderea 'sesiunei. Guvernul poate să execute deciziunea fără sto aducă la
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cunoștința Corpului legislativ, deoarece inviolabilitatea se referă. . numai la, detențiunea preventivă. Dar Adunarea poate, potrivit art. 55 al. 3 din Constituţie să hotărască punerea în libertate în timpul sesiunei. Acelaș lucru trebuie să spunem şi despre un „parlamentar condamnat în timpul sesiunei sau despre un individ ales deputat sau senator în timp ce dânsul este în închisoare. Alegerea, nu înseamnă eliberarea, lui de drept ci Corpul din care face parte poate dispune punerea lui în libertate în timpul sesiu-. ” nei. Această eliberare este valabilă numai atât timp cât durează. sesiunea; odată sesiunea închisă, eliberarea încetează şi parla. mentarul trebuie să continue să execute pedeapsa. 
Inviolabilitatea, este, ca și iresponsabilitatea, de ordine pu-. blică, în sensul că parlamentarii nu pot renunţa la ea fără auto- rizarea corpului din care fac parte. Parlamentul este liber să, re- fuze sau să acorde autorizarea. | - Refuzul de a acorda autorizarea nu este de natură să ducă . „la prescrierea pedepsei, deoarece prescripţia nu poate curge con- tra non valentem agere. Cererea regulat făcută pentru acorda- rea autorizaiţei suspendă curgererea prescripţiei în tot timpul cât durează, sesiunea, parlamentară, | 
Dacă parlamentul acordă autorizaţia, cerută, parlamenta- rul este asimilat, din punct de vedere al instrucției şi urmărirei, unui cetățean obișnuit, aplicându-i-se dreptul comun. 
In materie de autorizare de urmărire principiul care domi- nă este acel al specialităţi autorizaţiei, în sensul că o autorizaţie. dată pentru un anumit fapt nu este valabilă și pentru o nouă 

acuzaţie, care nu prezintă nici o conexitate cu prima, 
Dacă parlamentul pune în urmărire pe unul din membrii 

săi, potrivit legii răspunderii ministeriale, această punere în ur. mărire echivalează cu ridicarea inviolabilităţii şi nu mai este nevoi€ de un vot special în această privinţă. - 
Inviolabilitatea, ca şi iresponsabilitatea, nu se aplică per. soanelor atașate parlamentului, care deci nu sunt membri ai lui. Inviolabilitatea parlamentară este o mărturie necontestată 

că serviciul justiției funcţionează rău şi că cetăţenii sunt expuși 
să fie urmăriţi în mod nedrept. Acest privilegiu se înțelegea - 
atâta vreme cât nu aveam înscris în Constituţie principiul ina- 
movibilităţii magistraturei. Azi, în loc de a se mai păstra invio- labilitatea parlamentarilor, ar trebui luate măsuri de a asigura. tuturor cetăţenlor posibilitatea de a fi feriţi de urmăriri nedrep- |
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te; cu chipul acesta inviolabilitatea mar mai avea rațiune de 
de a fi. 

$ 3. — Indemnitatea parlamentară 

" SUMAR: 555. Funcţia parlamentară trebuie refribuită, — 556. Quantumul 
:indemnităţii. — 557. Caracterele juridice ale indemnităţii, 

555. — Funcţia parlamentară trebuie retribuită. _— Gratuita 
tea, mandatului de parlamentar este azi aproape complectamente 
înlăturată. Toate ţările cari au adoptat regimul democratic au- 
înscris în Constituţiile lor sau în legi organice principiul retri- 
“buţiunii serviciului prestat de parlamentar. Doar Anglia păstrea. 
ză încă și azi, pentru Camera, Lorzilor, principiul gratuităţii man- 
-datului. 

Inlăturarea gratuităţii și înscrierea principiului că sarcina 
_-de parlamentar trebuie retribuită, înlătură posibilitatea de a ne 
întoarce din nou la sistemul censitar şi de a îndepărta din parla- 
"ment elementele fără mijloace suficiente de a-şi plăti cheltuelile 
de întreţinere în capitală în timpul sesiunilor parlamentare 8). 

Principiul gratuităţii a apărut pentru prima dată în An- 
glia. La început, în Anglia, funcţia. de parlamentar era asimilată 
cu aceia de jurat; li se acorda deci o indemnitate din partea co- 
mitatului Sau a burgului pe care-l reprezentau. Dar pe măsură 

-ce demnitatea de parlamentar era mai căutată, aceştia declarau 
„că renunţă să mai pretinaă vreo indemnitate din partea, circum- 
scripţiei care-i alegea. Se ajunse astfel la principiul gratuităţii 
mandatului parlamentar. Dar, dela 1911 şi în Anglia se acordă 
“membrilor Camerei Comunelor o indemnitate de 400 lire, redusă 
“în 1932 la 360 lire anual. 

8) „Principiul indemnităţii parlamentare a fost foarte viu discutat. Imi 

-pare totuşi că întrun regim democratic el nu este serios contestabil. "Trebuie 

-ca orice cetăţean, bogat sau sărac, să poată fi trimis în parlament; altfel liber 

“tatea alegerii alegătorilor nu-i completă şi de altă parte ne expunem să se pri- 

veze ţara de concursul oamenilor foarte distinşi, cărora lipsa de avere nu le-ar 

permite să-şi părăsească afacerile sau profesiunea, pentru a veni în parlament”. 

“(Le Duguit, op. cif., t. IV, p. 191).
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556. — Quantumul indemnităţii. — Se âiscută dacă, această sumă, ce se acordă are caracterul unui salariu sau unei indemni- tăţi, adică pur şi simplu al unei restituiri de cheltuelile pe care le face parlamentarul cu deplasarea sa la sediul parlamentului, Dacă, dimpctrivă, are caraterul de salariu, această sumă, repre. zintă remuneraţia serviciului pe care parlamentarul îl aduce Statului. 
- 

La noi, suma care se acordă parlamentarului are caracte- rul şi de salariu şi de indemnitate. Ea este formată dintr'o sumă fixă, care se dă lunar și dintro diurnă, care reprezintă cheltue- lile suportate de parlamentar în timpul duratei sesiunei parla- mentare. , 
Chestiunea cea mai dificilă este aceea de a şti după cari criterii urmează să se stabilească Quantumul acestei indemnităţi, dat fiind faptul că parlamentul însuși stabilește suma, și, cum e firesc, acest procedeu aă naştere la, critici foarte serioase. S'a susținut că, indemnitatea trebuie să fie urcată spre a, feri pe parlamentar de posibilitatea de corupție. Ori, oricât de mare ar fi indemnitatea parlamentară, parlamentărul coruptibil „Du va, putea fi împiedecat prin aceasta. S'a Susținut desemeni că o indemnitae mare ar atrage prin avantagiile sale o serie în- tragă de profesionişti să-și părăsească cariera lor. 
Niciunul din aceste argumente nu este însă determinant şi noi credem că această indemnitate trebuie stabilită de. aşa, fel încât să dea posibilitate parlamentarului să trăiască în mod cu. viincios în timpul sesiunei parlamentare și să-l răsplătească în- tr'o carecare măsură de pierderile suferite prin părăsirea ocu- paţiei sale. In fixarea acestei indemnităţi trebuie să se ţină sea. ma și de situația generală a țării. şi de modul cum sunt salari. zate celelalte categorii de funcţionari. 
Azi, dela, legea bugetară din 30 Dec. 1928, un deputat; pri- meșşte în. Franța 60.000 fr. anual; în Statele Unite indemnitatea anuală a membrilor Congresului e de 10.000 dolari; ei primese în plus o alocaţie pentru un secretar, cheltueli de biurou, 20 cen- ţi pentru o milă când se deplasează la Washington şi scutirea de porto poştal. | 
La, noi indemnitatea parlamentară constă dintro sumă fixă de 200 lei pe zi iar în timpul când sesiunea, parlamentară, e des- chisă, se mai acordă și o diurnă care azi e fixată la 700 lei pe zi, indiferent de numărul şedinţelor cari au loc într'o zi. Această
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diurnă e-micşorată pentru parlamentarii din capitală cu 20%. 
In afară de această indemnitate parlamentarii mai au drept 

la următoarele avantagii: - - 
a) gratuitatea pe căile ferate şi căile fluviale ale Statului. 
b) reducere pe aceste căi pentru membrii familiei (50%). 
c) gratuitatea abonamentului la Monitorul Oficial. | 

_d)-gratuitatea convorbirilor telefonice efectuate din Pala- 
tul Adunărilor; p “ 

e) însfârșit, dacă un parlamentar moare în timpul cât de- 
ţine această, calitate, familia sa are dreptul la o indemaitate re- 
prezentând cheltuelile de înmormântare. 
In alte ţări mumărul avanitagiilor accesorii acordate parla- 

mentarilor este mult mai mare. Astfel în Statele-Unite există 
gratuitatea corespondenţii unui parlamentar, care a fost în parte 
introdusă și în Franţa. Se acordă în Franţa țigarete cu inscripţia 
„deputat” sau „senator”, cu preț redus şi de o calitate superioa- 
ră, lucru ce se făcea şi la noi o bucată de vreme, cu deosebirea 
că ele se acordau gratuit. Parlamentarii în Franţa au drept să 
folosească bufetul avrovizionat exclusiv cu reţinerile din indem- 
nitatea ce o primesc, etc. Î 

557. — Caracterele juridice ale indemniţii. — Ea este fixată 
prin lege şi nu poate fi mărită sau micşorată decât tot pe cale 
de lege. Plata ei se face din tezaurul public. 

Din faptul că. această indemnitate este fixată prin lege re- 
zultă că ea, are caracterul unei remuneraţiuni legale a unei func- 
ţii publice; deci ea este obligatorie pentru toţi parlamentarii şi 
aceştia nu pot renunţa cu anticipație la primirea ei, orice renun- 
ţare în această privință fiind nulă de drept. Constituţia franceză 
din 1848, prin art. 98, interzicea, în mciăl absolut orice fel de re 
nunțare. | , | 

„Azi însă este în general admis că se poate renunţa la. in- 
demnitatea scadentă, aceasta devenind un drept subiectiv, intrat 
în patrimoniul parlamentarului şi la care acesta poate renunţa. 
Dealtfel, în fiecare sesiune parlamentară avem exemple când par. 
lamentul hotărăște să cedeze diurna pe o şedinţă pentru anumite 
scopuri de binefacere, de asistență, pentru ajutorarea marelor 
iniţiative naţionale, etc. | 

Această indemnitate, egală, pentru toţi parlamentarii, sena- 
torii şi deputaţi, indiferent dacă au sau nu sarcini familiare, cu
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singura deosebire pentru cei cari aparţin circumscripției electo. rale a Capitalei, nu îmbracă, caracterul unui salariu, deşi întru- nește toate elementele acestuia. Astfel, această indemnitate poa- -- te fi urmărită şi cedată, ea nefiind cuprinsă în dispoziţiile art, 409 pr. civ. care apăra de urmărire salariile funcţionarilor pu-. blici. Ma i 
Neavând caracterul de salariu, indemnitatea parlamentară se poate cumula, cu salariul pe carel.primeşte un parlamentar care, potrivit legii electorale, are dreptul să deţină o funcţie pu- blică în timpul mandatului, sau cu pensia de retragere pe care o primesc unii parlamentari și'n special senatorii de drept. Indemnitatea parlamentară nu este supusă niciunui impozit, ea fiind considerată drept o restituire a cheltuelilor făcute cu prezența în parlamânt. Se fac numai reţinerile de 10% pentru Casa Pensiilor. Aceste reţineri: se fac din îndemnitatea fixă pe care o primeşte parlamentarul şi anii pentru care i s'au făcut " rețineri, îi dă, dreptul la; pensie de retragere, potrivit: legii pen- . siilor. Din acest punct de vedere numai indemnitatea fixă îm- bracă caracterul de salariu. LT 

„Oricât de redusă ar fi această indemnitate parlamentară, cheltuelile ce se fac anual cu intreţinerea și funcţionarea parla. mentului sunt foarte mari. Astfel în bugetul anului 1934/35, bu. 
getul corpurilor legiuitoare reprezintă importanta sumă de 

$ 4. — Scutirea de anumite sarcini, publice. 

SUMAR: 558. Raţiunea acestei scutiri, — 559. Sarcinele publice pentru . <are se acordă scutirea, a: : 

558. — Rațiunea acestei scutiri. — Dim moment ce un can- didat a devenit parlamentar, el trebuie să se consacre în între- gime nouii sale însărcinări. Dacă un parlamentar vrea, să-și facă cu conștiință datoria, munca sa este covârșitoare. Azi, când ma. - șina parlamentară, funcționează cu atâta rapiditate, când proec- tele de legi, în special spre sfârșitul sesiunii, vin potop, unui parlamentar conştiincios, cu toată bunăvoința, îi este absolut im.- „posibil să 1e citească pe toate, împreună cu expunerile de motive 'şi cu avizele Consiliului Legislativ, necum să facă stuaii asupra
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lor, să întocmească rapoarte, să ia parte în comisiuni, ete. Din 
cauză .că s'a socotit atât de absorbantă: funcția dle parlamentar, 
legiuitorul, în interesul general, pentruca aceștia să-și poată exer. 
cita, cât mai bine îndatoririle lor, a luat măsura să-i scuteazcă de 
anumite sarcini publice. 

„ Această scutire nu este acordată ca un avantagiu special 
şi personal parlamentarului, ci este reclamată de interesul ge- | 
neral. i | 

559. —. Sareinele publice pentru care se acordă scutirea, — 
Parlamentarul este scutit, atât timp cât exercită această calita- 
te, sau numai în impul sesiunii parlamenare, de următoarele 
sarcini publice, socotite mai puţin importante de cât mandatul 
de parlamentar: - 

a) juriul criminal. Potrivit dispoziţiei art.  . pr. pen. par- 
„ lamentarii sunt scutiți de a fi Juraţi în timpul sesiunii parla- 

mentare. Durata, sesiunei parlamentare ieste precis fixată de 
Constituţie. 'Ea, începe la, 15 Oct. şi se termină la 15 Martie a fie. 
cărui an. Ă 

Această dispoziţie dă naştere, în practică, la, următoarele 
situaţiuni: | 

10. Poate fi obligat un parlamentar să facă parte din juriul 
criminal în timpul cânâ parlamentul e prorogat? 

20. Poate fi obligat un parlamentar să fie jurat atunci când 
parlamentul fiind în sesiune, a luat vacanță pentru un anumit 
timp? . 

In prima ipoteză trebuie să spunem că, parlamentul fiind 
porogat, sesiunea parlamentară. nu este deschisă, și deci parla- 

entarii pot să fie obligaţi de a fi juraţi, legea nedispensândui 
decât în timpul sesiunei parlamenare. Pe baza acestui principiu 
ei sunt scutiți de a, fi juraţi atât în timpul sesiunilor ordinare pre. 
lungite, cât și'n timpul sesiunilor extraordinare. 

In ipoteza a doua, un parlamentar nu poate fi obligat să 
presteze serviciul de jurat, deoarece vacanța parlamentară. în 
timpul unei sesiuni, este lăsată parlamertărilor pentru a: se re- 
pauza și dânșii și pentru a avea timpul libar să studieze marile 
proecte ce urmează a fi:luate în dicuţie și pentru a termina, lu- 

„ crările şi rapoartele cu care au fost însărcinaţi. 
b) Tutela. Potrivit art. . ce. civ. parlamentarii pot fi 

scutiţi de sarcina de tutor.
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c) Berviciul militar. —— Este vorba aici de serviciul militar pe care trebue să-l facă, elementul rezervei, deoarece deputaţii fiind) aleşi la vârsta 'de 25 de ani împliniţi, au satisfăcut servi- 
ciul militar. | ” 

In ce priveşte serviciul militar trebuie să facem următoa- rele distincţii: | . _ | i a) în timp de pace, parlamentarii sunt scutiţi de a face sar. 
viciul militar în rezervă ; această scutire se acordă numai în tim- pul sesiunilor. a 

-b) în timp de războiu, chestiunea este mai dificilă. Nu: 
există nici un text care să scutească pe parlamentari de serviciul 
militar. Totuși), în timpul războiului 1916—18, parlamentarii n'au 
fost obligaţi să presteze serviciul militar: s'au înrolat numai acei 
cari au socotit die datoria lor să participe la luptă. Parlamen- 
tarii, fiind ţinuţi să controleze încontinuu activitatea guvernului, 
nu pot fi sustrași dela această însărcinare şi nu se poate schim- 
ba compoziția parlamentului prin chemarea sub drapel a celor 
cari ar fi obligaţi să facă serviciul militar, 

$ 5. — Incompatibilităţile 

SUMAR : 560. Rafiunea incompatibilității. — 561. Funcţionarii publici nu 
pof fi aleşi parlamentari. — 562, Funcţionarii cari pot fi aleşi parlamentari, — 563. Consecințele incompatibilităţii, — 564. Situaţia parlamentarului numit într'o funcţie publică. — 565. Cumulul de mandate elective. — 566, Raporturile dintre mandatul parlamentar şi ocupațiile private. 

77 _ 

560. — Rațiunea incompatibilităţii. — Două sunt motivele 
„principale care determină înscrierea principiului incompatibilită- 

ţii, adică a interzicerii unui parlamentar de a, deţine în acelaş 
timp cu mandatul de parlamentar anumite funcțiuni publice: 

a) Nevoia de a asigura independența parlamentului faţă de 
guvern, deci de a asigura regulata sa funcţionare. Guvernul, păs- 
trând dreptul să numească pe parlamentari în funcţii publice, 
ar face inexistent controlul ce aceştia sunt chemaţi să, exercite 
asupra actelor guvernului, | - 

b) Nevoia de a asigura buna funcţionare a serviciilor pub- 
lice, căci funcţionarii parlamentari, bizuindu-se pe această cali.
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tate a lor, s'ar împotrivi ordinelor superiorilor ierarhici şi în 

locul ordinei în funcţionarea serviciilor publice, am avea, dez- 
ordinea, 

In afară de aceste două motive principale este şi un alt mo- 

tiv, acela al imposibilității în fapt de a exercita în acelaș timp 

mandatul de parlamentar și 6 funcţie publică. Dar, acesta este 
un motiy secundar, căci i s'ar putea acorda funcţionarului conce- 

diu pentru a-şi exercita mandatul. - 
561. — Funcţionarii publici nu pot fi aleşi parlamentari. — 

Este un principiu general pe care-l ejictează la noi art. 30 din 

legea, eleatorală,: „Toţi acei cari ocupă o funcţiune de orice natu- 

ră, retribuită de Stat, judeţ sau comună, sau aşezăminte de uti- 

litate publică, ale căror bugete se votează de Adunarea deputa- 

ţilor, nu pot fi aleşi, decât dacă demisionează din funcţiune cel 
mai târziu 5 zile libere dela convocarea corpului electoral al 

Adunării pentru care voeşte a candida”. 

Interzicerea funcţionarilor publici de a îi aleşi parlamentari 
_ coincide la noi cu începuturile regimului parlamentar, Nici. odată 

legea electorală n'a îngăduit alegerea funcţionarilor. afară de 
excepţiile de care vom vorbi mai jos..In Franţa, până la 1887 

era permisă alegerea funcţionarilor în Senat, afară de câteva 
excepţii limitativ arătate. Dela această Hată s'a interzis şi acolo 
alegerea funcționarilor 1), | 

| Pentru ca să existe incompatibilitate între funcţia publică 

„si mandatul de parlamentar trebuese întrunite următoarele con- 

diţiuni: 

a) Funcția publică să fie retribuită. Dacă, este vorba de o 
funcţie gratuită nu există incompatibilitate. Dar funcţia trebuie 

să fie gratuită prin modul ei normal de organizare, nu prin re- 

nunţarea, titularului la, salariu. Salariul, făcând parte integrantă 

din Statutul unei funcțiuni publice, nu se poate renunța, la €l şi 
această, renunțare nu este de natură să creeze compatibilitate în- 
tre funcţia, publică şi mandat 2). 

1) Vezi în această privina studiul d. [. V. Gruia în Revista de drept pu- 

Blic, Anul 

2) Inalta noastră Curte, prin decizii constante, a statornicit că nu există 

nici achiesare, nici renunțare în materie de salariu a! funcţionărilor publici. Vezi 

Cas. III, Dec. 600 din 1 Aprilie 1931, după divergență, în Pand. Săpt., 1931, 

p. 517. Vezi totuşi contra Cas. III în Pand. Săpt,. 1934, No. 24-35.
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- b) Retribuţia să fie făcută de Stat, județ, comună sau Sta- 
bilimente de utilitate publică al căror buget e votat de Adunarea, 
Deputaţilor. La noi incompatibilitatea e mai întinsă decât în 

Franţa, unde nu se aplică la funcţiile retribuite de judeţ, comună 

sau stabilimente de utilitate publică. | 

e) Funcție retribuită cu numirea Statului. In cazul în care 

este vorba de o funcţie retribuită de alte stabilimente decât cele 

indicate la, art. 30. din Legea, electorală, însă numirea, se face de 

Stat, incompatibilitatea se menţine. Acesta, este cazul guverna- 
torului şi directorilor dela Banca Naţională, guvernatorului Cre- 

ditului ipotecar, directorului Creditului. industrial, etc. 

562.— Funcţionarii cari pot fi aleşi parlamentari. — Dela 

principiul general înscris în art. 30 al legii electorale, se fac o 

serie de excepţii, stabilindu-se o întreagă categorie de funcţio- 

nari publici cari au dreptul de a candida fără a demisiona din 
funcţia, ce deţin. | 

Aceste categorii de funcţionari sunt fixate de legea electo- 

rală astfel: | . 
„a) miniştrii şi subsecretarii de stat. Rațiunea, acestei excep- 

ţii trebuie găsită în însăși regimul parlamentar. Dacă nu li sar 

permite să candideze, regimul parlamentar n'ar mai putea fune- 
ționa. In această categorie trebuesc puși şi comisarii guvernul 

lui, în ipoteza când funcţia, lor este gratuită. . 

b) membrii corpului didactic (universitar, secundar şi pri- 
mar). S'a socotit că membrii Corpului didactic, având titlu defi- 

nitiv şi bucurându-se de înamovibilitate sunt destul de indepen- 

.denţi faţă de guvern; s'a socotit deasemeni, dată fiind cultura, 

lor, că vor avea de îndeplinit un rol deosebit de important în . 
parlament; pentru aceste motive au fost exceptați dela regula 

incompatibilității. | 

Legiuitorul nostru a fost mult mai larg decât cel francez, 

care exceptează dela regula incompatibilităţii numai pe profe- 

sorii universitari (Facultăţi, College de France, Museum). 

ia noi față de dispoziţia textului, trebue să exceptăm toate 

categoriile de profesori, de grad primar, secundar şi universi- 

tar, cari se bucură de definitivat. 

Profesorii cari ocupă însă și funcţia de director. de şcoală, 

sau o funcţie administrativă de control sau orice altă funcţie 

de administraţie școlară, sau de altă natură, permisă de lege, 

trebuie, pentru a putea candida, să demisioneze din funcţia ad- 

Curs de Drept Constituţiena!, G. Alexianu ME a 15
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ministrativă în cele 5 zile după convocarea corpului electoral. 

c) funcționarii de specialitate. In afară de membrii: cor- 

pului didactic legea electorală din 1926 ridică incompatibilitatea, 
pentru o serie de funcţionari de specialitate, cari se bucură, de 
suficiente garanţii spre a nu fi supuși influenții guvernului și 

cari, prin prezenţa lor în parlament, pot să aducă reale servicii 
opsrii legislative. 

__ Aceşti funcţionari de specialitate, cari se bucură de privi- 

legiul de a fi aleși parlamentari fără să-și piardă funcţia, sunt: 

10 medicii cu titlu definitiv; 

20 avocații, inginerii şi arhitecţii Statului; 
30 preoţii. 

Toate aceste categorii de funcţionari, trebuie să se bucure 

de stabilitate în funcțiunea pe care o deţin, fie că această func- 

ţiune este la Stat, fie la judeţ sau comună, fie la. stabilimente 

de utilitate publică, al căror buget e votat de Adunarea depu- 
taţilor. 

563. — Consecințele incompatibilităţii. — In sistemul legii 
„electorale române, consecințele acestui principiu sunt foarte dras- 

tice. Nici un funcţionar public din cei ale căror funcţii sunt de- 

„ clarate de lege incompatibile cu mandatul de parlamentar, nu 

pot candida dacă nu demisionează din funcţie în cele cinci zile 

după convocarea, corpului electoral al Adunării pentru care voeş- 
te să candideze. Președintele biuroului județean are îndatorirea 

să, nu imprime pe buletinul de vot numele candidatului funcţio- 

nar public care, intrând în cazurile de incompatibilitate prevă- 

zute de lege, nu şi-a dat demisia din funcţia ce ocupă, în terme- 

nul prevăzut, | - 

” Pentruca -această dispoziţie a legii să nu constitue o adevă: 

rată împiedicare de a candida a funcţionarilor publici, guvernul 

putând să refuze să primească demisia, unui funcţionar tocmai 
pentru a-i înlătura. candidatura, s'a înscris în legea electorală 
dispoziţia că demisia dată în acest scop este de drept primită 
pe ziua în care a fost dată, funcţionarul fiind liberat, astfel de 

sarcinele funcției publice. . 

Se poate întâmpla însă ca un funcţionar public să candi- 

deze fără să-şi fi dat demisia, iar parlamentul să-i valideze ale- 

gcrea, Acesta este cazul care s'a petrecut la noi, în 1927, cu un 

membru al corpului didactic, care îndeplinea, şi o funcție de con- 

trol şcolar (subrevizor). El a candidat fără să-şi dea demisia, din



PUTEREA LEGISLATIVĂ . 227 

funcţia administrativă de subrevizor şi a fost ales. Cu ocazia, 
validării i s'a ridicat obiecţiunea, pe cale de contestaţie, că nu . 

putea fi ales, ocupând o funcţie administrativă. Parlamentul i-a 
validat alegerea, socotind că funcţia de subrevizor şcolar este o 
funcție de control şcolar, care nu intră în rândul funcţiunilor 

declarate incompatibile de art. 30 din legea electorală. 

După încetarea mandatului parlamentar . subrevizorul se 

vede chemat la, catedră, arătându-i-se că el optând pentru man: 
datul de deputat, a înţeles să părăsească funcţia, administrativă 
ce deţinea. Acest procedeu al Ministerului a fost întărit de Inal- 

"ta, Curte de Casaţie, statuând în contencios administrativ 2). 

Această, decizie a Înaltei Curți de Casaţie este extrem de intere.- 

santă; ea pune principiul că şi parlamentul este îndatorat cu oca- 
zia validărilor, să respecte legea pe care dânsul a făcut-o şi în al 

doilea rând, că deciziunea de validare n'are autoritate de lucru 

"judecat decât față. de parlament, nu şi faţă de guvern, care nu 
ia parte în nici un fel la operaţiile de validare. 

„Dela, principiul că funcţionarii cari vor să candideze tre- 
buie să-şi dea demisia din funcţia ce deţin, legea) admite o 
singură derogare în folosul primarilor. Aceştia pot să candideze 

fără a-și da demisia, din demnitatea de primar, dar în caz de 

alegere, ei sunt datori să opteze pentru mandatul parlamentar 

sau pentru demnitatea de primar. 

564. — Situaţia parlamentarului numit într'o funcţie publică. — 

Constituţia declară că. orice parlamentar, numit de guvern, într'o 

funcţie publică. retribuită, pierde de drept, din momentul pri- 

mirii acelei funcțiuni, mandatul de parlamentar (art. 46). Ra- 
iunea acestei dispoziţii este aceia, care stă. la baza e întregii Te- 
gim de incompatibilităţi. 

Dacă un parlamentar este numit într'o funcţiune publică 

“din acele declarate compatibile de lege, el pierde mandatul său, 

dar păstrează dreptul de a fi reales. Această regulă nu se aplică 

parlamentarilor numiţi într'o funcţie publică care, potrivit legii 

sale organice, nu este retribuită. 
„ Fac excepție dela regula de mai sus și parlamentarii pot îl 

3). 

4) Vezi legea pentru organizarea
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numiţi fără să se vadă obligaţi să-și piardă mandatul, următoa- 
rele funcţii publice: 

„-a) ministru şi subsecretar de stat. Regimul guvernului re-. 
prezentativ se bazează tocmai pe acest principiu al recrutării 
guvernului dintre parlamentari. 

b) Comisarii guvernului, cu Justificarea, de care se abuzea-. 
ză prea. mult, că aceștia au numai misiuni temporare, date cu 
autorizarea, parlamentului şi că nu sunt Tetribuiți. (Vezi su- 
Pra, vol. II, fas. II, p. 24). | - 

„In Franţa, aceste însărcinări se dau pe termen de şase luni, 
cu posibilitate de reînoire. Ele au dat naştere la numeroase 
critici, dar are și serioşi apărători în persoana, dd. PoincarE, 
Barthou, Caillaux, P. Laval. Joseph Barthâlemy socoteşte că în 
această materie „incapacitatea de a fi numit într'o funcţie pub- 
lică nu este dedorit; căci, cu cât avansăm mai mult în viață cu 
atât observăm că numărul oamenilor. eminenţi, capabili de a. 
exercita funcțiuni dificile, nu-i așa de mare cum se crede în ge- 
neral”*:), _ 

565.-- Cumulul de mandate elective. — In sistemul nostru 
electoral cumulul de mandate legislative este aproape pedeantre- 
gul prohibit. | | | 

Astfel Constituţia declară, că nimeni nu poate fi în acelaş 
timp membru în ambele corpuni legiuitoare (Art. 45). Deputa- 
tul care a fost ales şi senator sau invers, senatorul care a fost 
ales deputat, trebuie să opteze pentru unul din aceste mandate. 
El este îndatorat să prezinte optarea sa imediat ce s'a făcut. 

validarea pentru scaunul pentru care voeşte să opteze. Optarea, 
pentru un loc are drept efect de a'l considera, demisionat de drept. 
din mandatul al doilea. | " 3 

Este interzis, deasemeni, în mod absolut cumulul între man-. 

datul parlamentar și mandatul de consilier ales în consiliile ad. 

ministraţiei locale. Singur primarul Capitalei, fără să aibă un 
„text precis în această privință. %), poate fi şi membru al Parla- 

” ""mentului. AA | 
| ie decumul nu se aplică consilierilor de:     

  

| Această ințări ichie 
"drept, ei putând fi“si-membri ai Parlamentului. 

  

5) Op, citi, p. 595. 6)
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Rațiunea interdicţiei cumulului de mandate elective trebuie 
găsită: a.) în dorinţa de a nu li se imprima funcţiunilor admini- 
strative şi de gospodărie Iccală un caracter politic; b) în faptul : 
că funcţiile cumulate sunt în general rău îndeplinite şi e) în qo- 
rința de a lăsa câtor mai mulţi posibilitatea de a ocupa astfel 
de funcțiuni. 

566. — Raporturile dintre mandatul parlamentar şi ocupațiile 
private. — Dacă legiuitorul nostru a stabilit un regim destul de 
sever pentru incompatibilităţile între mandatul de parlamentar 
Şi funcţia publică, el nu s'a gândit să stabilească un regim spe- 
cial între mandatul de parlamentar şi diferitele ocupaţii private 
ale parlamentarilor.  - ” 

Este cunoscută critica, care se aduce faptului că în parla- 
ment sunt aleși marii financiari și marii industriași, cari prin 
influenţa, lor determină luarea unor măsuri legislative de natură 
să favorizeze întreprinderile lor; este deasemeni criticată pre- 
zenţa avocaților parlamentari, care se angajează să apere pro- 
cese împotriva Statului. | N 

Toate aceste. critici, în generalitatea, lor, sunt în oarecare 
măsură întemeiate. Greutatea constă în a stabili cazurile con- 
erete când un membru al societăţii, exercitând una: din aceste 
ocupații particulare, să fie exclus dela mandatul parlamentar. 
“Tocmai din această cauză nu s'au putut creia în acest domeniu 
încompatibilităţi. | 

Aceste incompatibilităţi, la noi, se pot creia cu atât mai 
puţin, cu cât, în organizarea Senatului nostru, s'a încercat să se 
realizeze o reprezentare a intereselor profesionale. 

Incercarea care s'a făcut în Franța cu legea de finanţe din 
30 Dec. 1928, de a se creia incompatibilități şi în acest domeniu 
şi rezultatele aduse, nu sunt de natură să satisfacă criticele 
formulate ?). 

  

7) Vezi principiile acestei legi în ]. Barthelemy, op. cit., 599 şi urm.
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