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Atribuţiile parlamentului 

CAPITOLUL VIII 

Atribuţiile parlamentului 

567. — Atribuţiile parlamentului, — Sunt multiple şi va- 

riate. Se pot împărţi în următoarele categorii principale: 

a) atribuții legislative; parlamentul votează legile (vezi 

. . mai jos $1 şi 2). 

D) atribuţii administrative: parlamentul face anumite acte 

administrative (bugetul, declaraţii de utilitate publică, autorizări 

de tranzacţii, de încheere de împrumut, pensii viagere,. ete.) | 

„(vezi mai jos, $ 3). 

c) atribuţii judecătoreşti: validarea mandatelor, anchetele 

parlamentare. (Vezi .mai sus, vol. III, fasc. I, p. 128 şi mai jos 

34). 
d) atribuţii politice: parlamentul controlează guvernul. 

(vezi mai jos $ 5 și mai sus, vol. III. fasc. I, p. 202). 

e) atribuţii diplomatice: parlamentul ratifică tratatele în- 

cheiate de Şeful Statului. (Vezi mai sus vol. II, fascicola I, p. 

266 și mai jos $ 6). 
In afară de aceste atribuţii parlamentului îi aparţine drep- 

tul de a acorda amnistia (vezi mai sus, vol. II, fasc. I, p. 233).
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“Ş1, — Atribuţii legislative 

SUMAR : 568. Caracterele legii ; — 569. Importanța deosibirii între legi 

formale şi materiale ; — 570. Elaborarea legii ; — 571. Procedura elaborării legii 

în sistemul parlamentului bicameral ; — 572. Sancţionarea legii; — 573. Pro- 

mulgarea legii ; — 574. Publicarea şi numerotarea legilor ; — 575. Data legii ; — 

576. Rectificarea legii, 

568. — Caracterele legii, — Legea nu se caracterizează 

prin faptul că este un ao: emanat dela; parlament. Nu orice act 

asupra căruia parlamentul emite un vot constitue o lege. Pentru 

a şti dacă ne găsim în faţa unei legi, trebuie să ţinem seamă. 

nu de caracterul formal al legii, ci de conţinutul ei, adică de ca- 

racterul ei material. Sunt o serie de acte pe care le face parla- 

mentul, îndeplinind în totul din punct de vedere formal, carac- 

terele unei legi şi care, totuşi, din punct de vedere al conţinutu- 

lui lor,-nu sunt legi. | 

Legea, din punct de vedere material, se caracterizează prin 

două trăsături, cari sunt de esenţa sa: . 
a) generalitatea şi permanența. Legea este expresiunea. 

voinţei generale; ca atare ea trebuie să creeze o situaţie juri- 

dică generală, obiectivă, abstractă. Ea nu trebuie să se aplice 

numai unor anumiţi indivizi, ci este destinată să guverneze si- 

tuaţia unor categorii de indivizi, a unor serii de cazuri. Ea tre- 

buie să se aplice unor categorii de speţe, nu unui singur caz. | 

Legea este permanentă în sensul că ea guvernează toate 

| seriile de situaţiuni cari nasc sub imperiul ei; ea nu se stinge 

odată, cu aplicarea la un singur caz. Ea se aplică î în permanenţă 

la toate cazurile cari se ivesc în timpul duratei sale. 

b) caracterul obligatoriu, imperativ. Legea, se caracteri- 
zează, prin faptul că ea conţine un ordin, un comandament, de a 

face sau a, se abţine dela anumite acte. Acest ordin se adresează 

uneori în mod: direct maselor, ca 'n legile de poliţie, alteori, în 

mod indirect, ca. 'n legile supletive sau în legile organizând un 
” serviciu public. Legile supletive sunt acelea cari, neavând ca- 

racterul. de legi de ordine publică, părţile pot prin convenţii să 
deroge dela, ele, iar convențiile, legal încheiate, au putere de 

“lege. Dacă însă părţile, în convențiile lor, n'au prevăzut toate 
„consecinţele cari ar putea rezulta, judecătorul este obligat să 
facă aplicaţiunea, legii generale. Astifel apare şi 'n această îm-
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prejurare caracterul obligatoriu şi imperativ al legii. In cazul 

legilor care organizează un serviciu public, ordinul imperativ şi 

obligatoriu se adresează agenților administrativi. Dar când ace- 

ştia au călcat competinţa lor, particularii pot cere justiţiei apli- 

carea legii, adică să constate caracterul obligatoriu şi im- 

perativ al legii şi să înlăture actul dat fără competinţă sau vi- 

ţiat de ilegalitate. " 

569. — Importanţa deosebirei în legi formale şi materiale, — 
Acsastă deosebire nu aparţine numai doctrinei, ci ea răspunde 

unui mare principiu, acela al legalităţii, principiu care stă la 

baza dreptului public modern. Am arătat că regimul nostru con. 

stituţional se bazează pe principiul legalităţii, ceeace înseamnă 

că toate organele Statului sunt obligate să respecte şi să urmeze 

regula de drept, stabilită în mod general şi impersonal. Dela 

această regulă nu poate deroga nici Parlamentul, luând măsuri 

arbitrare şi individuale, contrare legilor în vigoare. Pelamen: 

tul este legat şi dânsul de regula generală pe care a edictat-o; 
el nu poate contraveni printr'un act legislativ dela această re- 

gulă, fără a aduce o gravă atingere principiului legalităţii. 
„Regimul legalităţii constă în aceia că deţinătorii puterii po- 

litice sau agenţii lor nu trebuie să poată lua în mod arbitrar, 

cutare sau cutare decizie individuală, în vederea unei anumite 

situaţii determinate; ei sunt legaţi de regula, generală formulată 

într'un chip abstract, fără consideraţie de speţă sau de persoa- 

nă și nu pot lua decizie individuală decât în conformitate cu 

regula generală desprinsă în actul legislativ pe care l-au emis. 
Vechiul adagiu al legiștilor Monarchiei absolute: Princeps legi. 

bus solutus est, bazat pe această idee că suveranul care face 
legea nu-i legat de ea, tocmai pentrucă dânsul a făcut-o, trebuie 

să fie, în numele libertăţii, gonit din dreptul publice modern: în 

special, Parlamentul nu trebuie să fie, ca şi Regele liberat de 

regula de drept: este legat de dânsa atâta vreme cât n'a abro- 
gat-o. Despotismul unei Adunări poate să devină tot așa de 

"temut ca şi acel al unui om: partizanilor omnipotenţei Parla. 

mentului, trebuie opusă teoria „Republicei legale” 1). 
Acest principiu al legalităţii, pretinzând parlamentului să se - 

- supună regulei. generale și impersenale pe care dânsul a edic- 

. 1) Joseph-Barthelemy et P. Duez, op. cit. p. 726..
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iat-o şi să nu deroge dela această regulă în cazuri individuale, 

are o foarte mare însemnătate. El înlătură posibilitatea de abuz 

din partea, Parlamentului, îndepărtează ideia de nerespect a, le- 

gilor tocmai din partea autorităţii care le-a edictat, desfiinţează. 

posibilitatea de neegalitate între cetăţeni. 

Din nefericire însă, acest principiu nu-şi găseşte aplicaţiu- 

ne practică. In ţara originară a parlamentarismului, în Anglia, 

există adagiul că Parlamentul „poate face tot în afară de a 

transforma, un bărbat în femeie”. Dar această putere arbitrară 

a parlamentului englez este temperată în fapt de puternica opi- 

nie publică engleză. Nu este de temut deci că parlamentul englez: 

va, abuza, de puterile lui. | 
In Franţa, parlamentul nu respectă, deasemeni, această, re.. 

gulă de drept. Dar acolo, spune Barthâlemy, această situaţie se: 

explică prin faptul că actele Parlamentului nu sunt supuse nici. 

unui control. Desigur, această împrejurare de fagi nu este de na- 

tură să creeze un principiu juridic. Acesta rămâne neschimbat, 

Parlamentul nu poate deroga, prin acte făcute în formă de lege: 

"în favoarea unor anumiţi indivizi, dela dispoziţiile legii generale.. 

La noi, situaţia este cu totul diferită, din punct de vedere: 

legislativ, de aceia din Franţa. Actele parlamentului pot fi con-- 

trolate de puterea, judecătorească din punct de vedere al lega. 

lităţii lor, adică din punct de vedere al conformităţii lor cu prin- 

cipiile şi regulele constituţionale. Deşi avem organizat prin Con-- 

stituţie un control al actelor legislative, totuşi, justiţia noastră. 

refuză să facă deosebire între legile formale şi legile materiale- 

şi să sancţioneze legile formale, contrarii regulei generale. 

_Intr'un singur caz justiţia intervine la noi, atunci când bu- 

- getul — considerat ca un act administrativ făcut în formă de: 
lege — modifică sau violează legile ordinare. In acest caz buge.-. 

tul este declarat nelegal şi anulat, modificându-l şi făcându-l: 
conform cu legea organică 2). ” 

In toate celelalte cazuri de Jegi formale, justiția refuză să 

examineze conformitatea, lor cu legea, generală. De altfel, pro--- 

blema nu s'a, pus în mod direct până acum, şi nu avem mici un: 

caz în care Justiția să fi înlăturat o lege individuală, pentru: 
consideraţia că. ar fi contrară legii generale. 

2) Vezi Cas. III, Dec. 324 din 24 Feb. 1930 în Pand. Săpt., 19%, p- 

425; Cas. II, Dec. 758 din 5 Mai 1931, etc. ”
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In mod indirect s'a pus de două ori problema în faţa 

„Curți de Casaţie în Secţii unite şi Inalta Curte a înlăturat so- 
Juţia ce preconizăm, refuzând să facă distincţie între legile for. 
male şi cele materiale 2). Speţele care au venit în faţa Inaltei 

“Curți constau în următorul fapt: se declarase prin lege expro. 

-priat pentru utilitate publică culturală anumite imobile şi se ce- 

rea să, se declare aceste legi neconstituționale. Cu ocazia discu- 

“iei constituţionalităţii acestei legi, s'a ridicat obiecţiunea că nu 

„me găsim în fața unei legi materiale, ci în faţa unei legi foz- 

male, adică a uni simplu act administrativ făcut în formă de 
lege. Fiina vorba de o lege formală, nu era cazul a se examina 

nstituţionalitatea ei de Curtea de Casaţie în Secţii Unite, ci 

numai legalitatea cei în raport cu legea generală de expropriere 
:și aceasta de câtre instanţele chemate să controleze conformita- 

tea actelor administrative în raport cu legea. 
Inalta, Curte de Casaţie, în secţii unite, prin deciziile ma: 

sus amintite, a'2, primit acest mod de a vedea şi s'a declarat 

.corapetinte să ez.amineze şi constituţionalitatea, legilor formale, 

„Geclarând că art. 103 in Constituţie nu face nici o distincţie în- 

“rc legi formale şi legi materiale; că deci toate aceste categorii . 
-de legi sunt cuprinse în denumirea generală de legi și supuse 

-controlului constituționalităţii legilor, prevăzut de art. 103 din 

"Constituţie. 
Soluţia Inaltei Curți ni se pare criticabilă; cu chipul acesta 

se îndemărtează posibilitatea de a asigura principiul legalităţii 

„şi se intronează, dimpotrivă, principiul arbitrariului parlamen- 

tar. Parlamentul poate să acorde anumite favoruri, recompense 

:sau pensiuni; el poate aduce anumite restricțiuni dreptului de 

propriztate al particularilor, luaţi nu în generalitatea lor, ci de- 

terminaii în mod individual, fără ca să fie ţărmurit de vre-o Li- 

“mită, Dacă sar fi aâmis soluţia propusă şi s'ar fi făcut distine- 

“ţia între legi formale şi legi materiale, legile formale sar fi vă. 

„zut obligate să se conformeze legii generale şi posibilitatea de 

-abuz ar fi fost astfel înlăturată. 

Justiţia noastră avea ocazia să aducă o importantă restric- 

“ție atotputarniciei parlamentare şi să instaureze în lccul arbi. 

3) Cas. S. Uite, 30 Oct. 1350, în Pand. Săpt, 1931, p. 100; Cas. S. 
-U., 10 Nov. 1932, Pand. Săpt. 1933, p. 195. !
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trariului parlamentar ideia de legalitate. O putea face cu atât 

“mai uşor cu. cât, la: noi, textele constituționale îi îngăduiau să 

-facă acest lucru. Nădăjduim însă că Inalta Curte va. reveni asu- 

pra acestei jurisprudenţe. 

Scluţia aceasta a, Inaltei Curți este cu atât mai oriteabilă, 

cu cât prin decizii anterioare Inalta, Curte în Secţii unite declara 

că nu este competinte să cunoască constituționalitatea exirin- 
secă a legilor +), 

570. — Elaborarea legii. — Când este vorba de elaborarea 

legii, nu este locul a face distincţie între legile formale și legile 

materiale. La noi, potrivit practicei parlamentare, şi întrun caz 

şi ?n altul, procedura, de elaborare a legii este similară, deşi în 
cazul legilor -formale predominanţa în elaborare ar trebui să 
aparţină guvernului, parlamentul neavând decât să-și dea apro- 
barea, sa ]> actul propus de guvern. 

Procedura, de elaborare a legii în sistemul nostru constitu- 
ţional trece prin următoarele faze: 

a) înițiativa legii. Dreptul de iniţiativă a legii aparţine 

în mod egal Regelui şi parlamentului. Acest lucru rezultă atât 
din art. 34 al Constituţiei, care declară că „Puterea, legislativă. . 
se exercită colectiv de către Rege şi Reprezentanţiunea Naţio- 
nală” cât şi din art. 35, care declară că „iniţiativa legilor este 

dată fiecăreia din cele trei ramuri ale puterii legislative”. 

Iniţiativa, legii aparţine deci în mod egal Regelui şi Repre. 
zentanţei naţionale. In regimul Statului lui Cuza, iniţiativa legi- 
lor aparținea numai Domnului; Adunarea electivă, sau Corpul 
ponderator n'aveau drept de iniţiativă. 

Regele își exercită dreptul de iniţiativă sub responsabili- 
tatea ministerială. Pentruca Regele să poată să.și exercite drep- 
tul de iniţiativă, trebuie ca un ministru să, contrasemneze mesa. 
giul de trimitere în deliberarea Corpurilor legiuitoare a unui 
proect de lege. 

Mesagiul de trimitere În deliberare a unui proect de lege. 

4) Vezi Curs de drept constituțional, vol. |, p. 319; Vezi Cas. $. U. 
24 Sept. 1925 în Pand. Săpt., 1925, p. 577 ; Cas. S. U., 20 Oct. 1927 în Pand. - 
Săpt., 1927, p. 813. A se consulta şi Colecţia Legilor României, No. :50 Consti=" 

- fuțiunea adnotată, p, 45——A6,
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are caracterul unui decret, prin care Regele ordonă să fie tri- 

mis în deliterarea Corpurilor legiuitoare un proect de lege. El 

trebuie să, fie contrasemnat de un ministru. In Franţa aceste 

mesagii poartă denumirea, de decret şi întrebuinţează în totul 
forma unui decret. La noi mesagiul regal de trimitere în deli- 

berare cuprinde următoarea formulă: 

„Domnilor deputaţi (sau senatori), 

Pe lângă raportul Ministrului nostru, Secretar de Stat la 

Departamentul .. . . . . . prezentându.ni-se proectul de lege 

pentru... ... 

Il înaintez în delikerarea, Domniilor Voastre 

Dat în Bucureşti. . . . . 

Proectele de lege care pornesc din inițiativa guvernului se 

irimit toate în deliberarea Corpurilor legiuitoare prin mesagiu 

regal; proectul votat de un corp legiuitor pentru a fi trimis în 

deliterarea celuilalt corp, are deasemeni nevoie de mesagiu re- 

gal, în cazul când e proect din iniţiativă regală. Prezentarea 

proectelor de legi din iniţiativă parlamentară se face potrivit re- 

gulamentului fiecărei Adunări (Vezi supra, vol. III, p. I, p. 179). 

Regimul nostru parlamentar pretinde, în practica, sa, ca 

majoritatea proectelor de lege să fie prezentate din iniţiativă re- 

gală. Se sacoteşte că s'ar aduce o atingere prerogativei regale 
dacă s'ar face din ce în ce mai puţin uz de dânsa. Dar în afară 
de această obiecțiune, practica parlamentară ne învederează că 

procciele de legi prezintate din iniţiativă parlamentară, se refe- 

ră în genere la chestiuni personale sau la satisfacerea unor in- 

teresc locale. Rareori s'au prezentat proecte de lege din iniţia- 

tivă parlamentară cu caracter de interes general. Şi este firese 

să fie astfel, deoarece singur guvernul are răspunderea și prea- 

cuparea de interesele generale. E] are şi posibilitatea de a fi mai 

bine documentat, de a cunoaşte mai exact nevoile reale care ur- 

mează a fi împlinite prin proectul propus. Acest proect arga- 

jează răspunderea și politica întregului guvern; de aceia consi- 

liul de miniștri trebuie să autorize, printr'un jurnal, pe minis- 

trul respectiv, să supună Inaltei aprobări şi semnături, mesa- 
giul pentru trimiterea: în deliberarea Corpurilor legiuitoare a 

proectului de lege (Vezi supra, vol. III, p. I, p. 178). 

Sistemul acesta al iniţiativei regale dă naştere, în practică, 

la v serie de sitnaţii neplăcute, Regele este dator — deoarece nu
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este responsabil — să trimită în deliberarea Corpurilor legiui. 

toare toate proectele de legi care-i sunt prezentate de guvern. 

Astfel, sub un guvern conservator, depune un proect de lege 

- pentru garantarea proprietăţii, pe care mâine, sub un guvern s0- 

cialist, îl retrage, depunând un altul, pentru socializarea, propria- 

tăţii. In Anglia, pentru a, se înlătura acest sistem, se admite că 

miniștrii singuri au dreptul de iniţiativă, nu şi Regele. 

Proectele de lege se depun, fără distincţie, în faţa oricărui 

corp legiuitor. O singură restricţie aduce Constituţia, în această 

privinţă, prin art. 35, cu privire la proectele financiare, care tre. 
buesc supuse mai întâi în Adunarea deputaţilor (Vezi supra, 

vol. ]]], p. I, 180). 

Proectele de legi din inițiativa parlamentară trebuie să ur. 

meze şi dânsele aceiaşi regulă, deoarece dispoziţia art. 35 din 

Constituţie este generală. Ea se referă la, toate proectele de lege, 

fie că sunt din iniţiativă regală, fie că sunt din inițiativă par- 

lamentară, | 
b). desbaterea proectului (vezi supra, vol. III, p. I, p. 180 

şi urm.). Nu se poate trece la desbaterea proectului mai înainte 

de a se fi luat avizul Consiliului Legislativ (vezi supra, vol. II, 
fase. 2, pag. 131 şi urm.). Legea organică a Consiliului Legis- 
lativ, promulgată la 26 Februarie 1925, deci posterior Regula- 

mentelor Adunărilor, prevede în art. 64 că „președinții corpu- 

“vilor legiuitoare nu vor putea trimite înaintea, secțiunilor și co- 

misiunilor de specialitate şi acestea, nu vor putea lua, în discuție 

proectele de legi depuse fie de guvern, fie din inițiativă parla- 

mentară, cari nu vor avea avizul Consiliului Legislativ”. Aceas- 

tă dispoziţie va trebui să fie înscrisă şi în regulamentele Adu- 

nărilor. In fapt, azi, pentru proectele depuse de guvern, Preşi- 

denţia Consiliului nu eliberează Jurnalul de trimitere în desba- 

teri şi Mesajul Regal, fără să existe şi avizul Consiliului Legis- 

lativ. - . | 

c) dreptul de a prezenta amendamente. Textul adus în des- 

bateri poate să fie amendat de membrii oricărui din cele două 

corpuri legislative. Dreptul de a propune amendamente este un 

drept de iniţiativă şi cine are acest drept, are în mod firesc şi 

âreptul de a propune amendamente. Corpurile legislative, care 

mau dreptul de iniţiativă, m'au dreptul de a propune amenda- 

mente. Constituţia noastră consacră în mod formal acest drept 

în art. 51 când declară că „Adunările au dreptul de a amenâa şi
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de a despărţi în mai multe părţi articolele şi amendamentele 
propuse”. | 

Amendamentul este o iniţiativă restrânsă, care are loc în 
anumite împrejurări, când proectul a trecut din discuţia comi- 

siilor în şedinţă publică. Motivarea amendamentului propus se 

face în chip oral de unul din deputaţii sau senatorii cari au luat 

inițiativa propunerii. Asupra amendamentului propus nu se face 

raport şi nici nu se cere avizul Consiliului legislativ. Nu este ne- 

voia să treacă di ncu în comisii, spre a fi studiat, Singur comi- 

tetul delegaților se pronunţă dacă acceptă sau nu amendamen. 

tul propus. 
Tocmai din cauza acestei uşurinţe cu care este primit amen.- 

damentul, el constitue un adevărat pericol pentru opera de le- 

giferare, Graba cu care se-propun amendamentele, lipsa de cu- 

noaştere totală a legii ce se discută, face de foarte multe ori ca 

amendamentele să se contrazică între ele, să se bată cap în cap 

cu textul legii anterior votat, să facă ca legea să nu poată fi 

aplicată, sau să dea naştere la soluţiuni complect contrarii de 
acele voite de legiuitor. De aceia, în legislaţia serioasă, amenda. 

mentele tind să dispară; guvernul şi parlamentul, zelos de opera 

ce săvârşesc, se silesc-să nu primească decât cu mare greutate 
şi după un studiu prealabil amendamentele propuse. Exemplu de - 

natura aceasta ni-l cferă codul civil german, care, în urma unzi 

înţelegeri între toate partidele, a fost votat fără a-i se mai pro- 

„pune amendamente, de natură să-i strice structura sa de total, 

Se încearcă, și la noi azi acelaş lucru cu proectul de cod penal. 

S'a, constituit o largă comisie parlamentară, alcătuită din repre- 

zentanţii tulturer partidelor din parlament, completată şi cu spe- 

cialişti din afară, care studiază şi modifică prosctul de cod pe. 

nal, alcătuit de Consiliul Legislativ, cu intenţia, ca atunci când . 

va ajunge în şedina publică, să nu îi se mai propună amenda. 

mente 1). 
'Trebuie să recunoaștem însă, că sunt şi cazuri când amen- 

damentele aduc îmbunătăţiri textului unei. legi, mai ales acele 

amendamente care sunt propuse în comisie şi că cele mai peri- 

1) Dar aceste încercări n'au dat rezultatele dorite şi atât în Senat cât 

şi 'n Cameră, s'au adus pe cale de amendament importante modificări proectului 

de cod penal, devenit azi codul penal «Carol 11>.
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culoase amendamente sunt cele propuse în şedinţă publică. Dar 

neajunsul-rezultat din propunerea amendamentelor poate fi cu în- 
lesnire remediat — la, noi, cel puţin — printr'un control sever pe 
care lar exercita guvernul asupra, amendamentelor propuse. 

d) votul legii (vezi supra, vol.. III, p. 1, p. 192). In afară 
de explicaţiile pe care le-am dat mai sus, trebuie:să arătăm că 
membrii guvernului participă şi ei la votarea legilor, dar numai 
dacă fac parte din Adunarea respectivă şi numai în această ca 
litate de :nembrii ai Adunării şi nu de membrii ai guvernului. 
Calitatea, de membru al guvernului nu le dă nici o îndreptăţire 
de a iua, parte la votarea legii. Astfel, un membru al guvernului, 
care nu este în acelaș timp şi membru al parlamentului, nu poate 
lua parte Ja votarea unei legi. | 

Odată legea votată, rolul parlamentului în confecționarea, 
sa încetează şi naşte de acum încolo rolul. guvernului pentru a 
face ca propunerea, votată să devină lege. Dar sunt cazuri când, 
deşi o Adunare şi-a dat votul ei asupra unui proect de lege, to- 
tuşi, ea mai are să se pronunţe asupra ei, din cauza dificultăţi- 
lor cari nasc în sistemul bicameral. - 

Constituţia moastră, în art.-49 al. 2, conţine o dispoziţie 
foarte interesantă, relativă, la votarea, unei legi. Ea declară că 
„un proect de lege nu poate fi adoptat decât după ice s'a votat 
articol cu articol”. Rațiunea, acestui text trebuie găsită în do- 
rința constituantului ca opera, legislativă să fie o operă, serioasă, 
ca deputaţii şi. senatorii să chibzuiască, asupra fiecărui text în 
parte şi să nu voteze legi în întregime, fără să ştie cel puţin 
despre ce este vorba. 

Această. dispoziție a Constăitriei moastre, în. vremea, din 
urmă, a început să nu se respecte. Astfel, în 1927 printr'o lege 

„cu un articol unic, s'a abrogat în întregime legea. de organizare 
„a căilor ferate — ceeace se putea face — şi prin acelaș articol 

Sa, repus în vigoare vechea lege de organizare a căilor ferate, 
care conţinea numeroase anticole și care fusese abrogată prin 
legea care era şi dânsa acum abrogată. 

Dar procedeul cel mai abuziv în această privinţă, este pro- 
cedeul întrebuințat acum în urmă penru ratificarea Decretelor 
legi date în 1934. ” 

Se susține că aceste decrete.Jegi ratificate î în bloc, printr'o 
„singură lege cu un articol unic, au devenit legi, cu putere de a - 
„abroga; legile anterioare, 

“
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Această susținere este însă în contrazicere flagrantă cu 

dispoziţiile art. 49 al. 2 din Constituţie. 

571. — Procedura elaborării legii în sistemul parlamentului 

bicameral. — In regimul parlamentului bicameral, cum este al 

nostru, procedura elaborării legii suferă oarecari modificări. Ca- 

merele, pentru a lua în deliberare o propunere, trebuesc sezizate 

în acest scop, fie prin mesaj regal, în caz când propunerile sunt 

din inițiativa guvernului, fie de o propunere din iniţiativă par- 

lamentară. 

Lucrările fiecărei din Adunări sunt independente și o Ca- 

meră, pentru a lua în discuţie o rezoluţie luată de cealaltă Adu- 

nare, trebuie să fie sezizată în acest scop. Dacă proectul de lege 
votat de Senat este din iniţiativa, guvernului, sesizarea Adună- 

rei deputaţilor trebuie făcută prin mesaj regal; dacă proectul 

votat de Senat este din iniţiativă parlamentară, sesizarea celui- 

lalt corp se face de preşedintele Adunării care a votat proectul 

gi care-l înaintează, în deliberarea corpului al doilea. | 

Proectul sau propunerile pot fi făcute, fără, distincţie, ori 

căruia, din cele două corpuri legiuitoare. O singură restricţie se 

aduce prin al. 2 al art. 35 din Constituţie cu privire la legile re- 

lative la veniturile şi cheltuelile Statului sau la contingentul ar. 

matei care trebuesc prop'ise şi votate mai întâi de Adunarea 

Deputaţilor +). Rațiunea acestei interdicții trebuie văzută în 
“faptul că Senatul fiind o instituţie care reprezintă mai puţin cu- 

'xentele votului universal şi fiind compusă din oameni cu pondere 

şi 'n genere cu o bună stare sceială, să nu influenţeze cu votul 

său Adunarea Deputaţilor, care ar fi împinsă. astfel să majoreze | 

__4) Expresiunea întrebuințată de Constituant „lege relativă la veniturile 

şi cheltuelile Statului” este foarte largă şi ar însemna, potrivit ci, că orice lege 

“în care se prevede o cheltuială şi un venit, să trebuiască să fie votată mai întâi 

de Adunarea Deputaţilor. Dacă am da această interpretare art. 35 al. 2 din 

Constituţie, ar însemna” că nici o lege să cu mai vină direct la Senat, căci, în 

„orice lege trebuie să se prevadă o cheltuială pentru Stat. Organizarea funcţio- 

nării unui serviciu public necesită desigur o cheltuială. Nu acesta este însă 

înţelesul ce trebuie dat acestui text. Constituantul a cerut ca numai legile ge- 

„nerale de: cheltueli şi venituri ale Statului, legile fiscale deci, care au o repercu- 

“siune directă şi imediată asupra contribuabililor, să fie supuse mai întâi discuţiei 

şi votului Adunării Deputaţilor. Astăzi însă, când constituirea Senatului este 

aproape identică cu a Camerii, restricţia aceasta /fitpnBi să sens, 

îe, 2 
5 3 

* Curs de Drept Constituţional, G. Alesianu Uma to, 

A+
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impozitele. Ori, Adunarea Deputailor reprezintă. marele număr 

al contribuabililor şi deci dânsa trebuie să se pronunţe în mod 

liber şi neirfluenţată de nimeni asupra sarcinelor cari se vor 

pune contribuabililor. Rațiunea acestei interdicții trebuie găsită 

şi în practica constituţională. engleză unde Camera lorzilor avea 

foarte puţine atribuţii în materie financiară *). 

In afară qe această restricţie, proectele pot fi depuse, fără 

distincţie, în cricare din cele două corpuri legiuitcare. 
Dar sistemul bicameral dă. naştere la o serie de dificultăţi 

în votarea prcectelor de lege: 
a) Stabilirea acordului între cele două Camere. Pentruca 

„un text propus să poată să devină lege este necesar ca. ambele 

corpuri legiuitoare să cadă de acord asupra lui. Cum, în prin- 

cipiu, amktele Adunări au drepturi egale, ele păstrează dreptul 

de a amenda şi mcedifica textul votat. Un prosct de lege tre. 

buie deci să treacă dela o Cameră la alta, până ce amtele Adu- 

nări cad de accrd asupra unui text. 

Camera votează un proect. Acesta trece la Senat, care are 

drept să primească textul votat de Cameră sau să-i aducă modi- 

ficări. In acest caz proectul se întcarce din nou la Cameră, care 

este liberă, să primească textul votat de Senat sau să-i aducă 
noui modificări. Şi astfel, textul trece dela o Cameră la, alta, 

până ce ambele Adunări cad de acord. 
„In principiu când un proect votat de o Cameră, se întoarce 

înapoi, fiind amendat de cealaltă Cameră, Adunarea are drept 

să discute şi să modifice tcate articolele, chiar şi acele asupra 

cărora Camera, a doua a căzut de acord. In practică însă nu se 

mai pun în discuţie.decât textele asupra cărora nu s'a încheiat 
acoraul, | 

Pentru a se evita această trecere a. proectelor âela, un corp 

la, altul, s'a luat obişnuința pentru proectele mai importante, de 

a se constitui o comisie mixtă de deputaţi şi senatori, cari să 
examineze împreună proectul şi să-i aducă modificările necesare. 
Aceste ccmisiuni funcționează sau la Cameră sau la Senat, după 

cum proectul ce se discută este depus în unul din aceste cor- 
puri; lucrările comisiei nu sunt obligatorii decât pentru corpul 
unde e depus proectul, corpul al doilea, păstrând creptul de a 

5) Vezi L. Duguit, op. cit. t. IV, p. 297 şi urm.
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supune proectul votat în discuția comisiei respective. Aceasta 

cicvine însă o simplă formalitate, căci singure modificările fă- 
cute în comisia mixtă, rămâne admise. 

_b) Proectele respinse de o Adunare. Regulamentele Adu- 

nărilor prevăd dispoziţii precise asupra, soartei proectelor res- 

pinze. Astfel, în regulamentul Senatului, art. 108 al. final se pre. 

vede că um proect de lege rezpins într'o sesiune, nu mai poate fi 
pus în discuţie în cursul acelei seziuni, ci numai într'o nouă, se- 
siune. Aceleaşi dispoziţii se prevăd şi 'n regulamentul Adunării 

Deputaţilor, art. 95. 
c) „Situaţia proectelor votate de un corp legislativ al Adu- 

nărilor dizolvate. O chestiune mult mai dificilă este aceia de a 

şti care este situaţia proectelor de lege votate de un corp legis- 

lativ, dar neaduse în desbaterile celuilalt corp legislativ, din cau- 

za dizclvării sau expirării mandatului Adunărilor. Regulamen- 

tele Adunârilor nu prevăd nici o dispoziție in această privinţa 

In regulamentul Senatului se prevede că rapoartele întocuiite, 

într'o legislatură anterioară, pot fi luate şi trimise mouilor co- 

"misiuni, fie din inițiativa preşedintelui Senatului, fie din iniţia- 

tiva a 20 de snatori, încunoştiinţându-se şi guvernul dacă îşi 

” însuşeşte procctele relative (art. 77). Acelaş lucru şi pentru 
Adunarea Deputaţilor (art. 76 Regulament). 

Dar despre situaţia înfăţişată mai sus nu există nici o dis- 

poziţie. 

In Franţa, situaţia este cu totul alta, decât 1a noi, căci acolo 
instituţia Senatului este perpetuă, reînoindu-se numai a treia 

parte la fiecare trei ani. Acolo, un proect votat de Cameră, poate 

fi adoptat oricând de Senat, chiar după ce Camera a fost dizol- 

vată sau mandatul ei a, expirat. Se întâlnesc astfel proecte de 

lege care au fost adoptate de Senat după 10, 15, 30 de ani dela 

votul Camerii. 

La noi, situaţia este cu totul diferită, deoarece durata S 

natului este egală cu a Camerii. In această situaţie, un proect 

votat. 'de o Cameră dizolvată, poate fi adoptat de noul Senat şi 

să devină lege fără, a mai fi votat de Camera nouă? 
Preblema, este dificilă; noi credem că în cedrul art. 34 din 

Constituţiei, pentruca o rezoluţie să devină lege, trebuie să aibă 

învoirea, celor trei ramuri ale puterii legiuitoare, adică Regele, 

- Camera şi Senatul. Ori, nu se poate concepe ca un vot dat de o 
Cameră să mai valoreze cu putere de a creea lege, după dizol-
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varea sa. Votul rămâne un fapt împlinit şi el rămâne valabil. 
numai atât timp cât poate da naştere unei legi, încolo el rămâne 

o simplă rezoluţie. Dacă o Adunare, să spunem Senatul, votează 

un proect de lege adoptat de Camera dizolvată, proectul poate 
fi sancţionat şi promulgat, fără să mai fie supus votului nouei 
Camere? Incontestabil că nu, deoarece Constituţia cere acordul 
tustreilor ramuri ale puterii legislative şi nu se poate concepe 
ca. voinţa dintr'un moment dat a puterii legislative să fie scin- 
dată, între o Cameră dizolvată și un Senat nou ales. Legea este 
expresiunea voinţei naționale din momentul în care s'au stabilit 
acordul între Cameră și Senat şi a intervenit sancţiunea regală, 

Pentru această soluţiune avem și art. 90 din Regulamentul 
Senatului care declară, că „proectele de legi rămase pendinte 
dintr'o sesiune precedentă, şi asupra cărora s'a pronunţat numai 
parte din secțiuni, se trimit din nou în discuţiunea tuturor sec- 
țiunilor în sesiunea care urmează”, Dacă, regulamentul este 

„atât de exigent cu proectele care rămân dela o sesiune la alta, 
nu se poate admite altă soluţie decât aceia pe care am preco- 
nizat-o pentru proectele votate într'o legislatură anterioară. Ele 
trebuese supuse din nou în întregime în discuţia ambelor cor- 
puri legiuitoare. 

La noi însă s'a. adoptat de parlament practica existentă în 
Franţa. Astfel legea pentru organizarea Corpului de avocaţi din 
1931 a fost votată de Cameră, votată. și amendată de Senat; s'a 
întors ia Cameră, care a amendat din nou două articole. Reve- 
nind la Senat, parlamentul a, fost dizolvat şi n'a mai putut fi 
votată. Intrunindu-se noul parlament, Senatul ia în discuţie cele 
două articole amendate, le votează și legea este sancționată şi 
promulgată, fără să mai treacă pe la Cameră sau fără ca cel 
puţin Senatul nou să fi discutat toate articolele ei. Şi procedeul 
acesta, se repetă, adeseori. 

572. — Sancţiunea legii. — Odată cu votul legii, opera. 
de elaborare a parlamentului încetează, şi începe inițiativa exelu- 
sivă a guvernului, pentru a face ca textul votat să devină lege. 
Am arătat care este sensul juridic al sancțiunei pe care o dă 
Regele (Vol. II, fasc. 1, p. 231 şi urm.). 

La noi, rezoluţia votată, de cele două Corpuri legiuitoare, 
deşi se întitulează lege, n'are caracterul unei legi. Ea. devine: 
lege numai prin sancțiune, iar cu putere obligatorie numai prin 
promulgare şi publicare.
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Prin actul de sancţiune Regele devine egalul Parlamentului 

în confecţionarea legii, aşa 'cum îl indică dealtfel art. 34 din 

Constituţie. 

573, — Promulgarea legii. — Este actul solemn prin care 

Setul Statului atestă textul oficial al legii votată de cele două 

corpuri legiuitoare și sancționată ae dânsul. Pe când în actul 

sancţiune, Şeful Statului apreciază fondul legii votate şi-i dă 

adeziunea, sa, în actul de promulgare Şeful Statului examinează 

dacă formele legale pentruca un text să devină lege au fost în- 

depline şi atestă în mod oficial textul care a dobiîndit putere 

de lege. (Vezi supra, vol. II, fasc. 1, p. 234 și urm.). 

Seful Statului n'are un termen stabilit pentru sancţiune 

şi promulgare. EI le poate face oricând, precum le poate foarte 

binc- refuza, fără arătare de motive (art. 88 Const.). 

„574, — Publicarea şi numerotarea legilor. — Legea, sancţio- 

nată şi promulgată nu devine îndatoritoare decât după ce se pu- 

„blică în chipul hotărit de lege. Numai din momentul publicărei 

legea dobîndeşte puterea, de autoritate, chiar dacă în lege sar 

spune că ea devine obligatorie din momentul promulgărei 5). 
Legea nu devine obligatorie din momentul promulgărei și mai 

înainte de publicare „decât pentru agenţii puterii executive. 

”* Publicarea, unei legi are de scop să aducă textul votat la 

cumoştința, generală, să-l facă prin acest fapt cunoscut tuturor, 

Adagiul: „nimeni nu este socotit că ignorează, legea” devine o 

realitate numai pe această cale a, publicării. 
Legile se publică la noi în Monitorul Oficial, după cum dis- 

pune art. 118 din Constituţie, Art. 38 din Constituţie adaugă 
„însă că publicaţia se va face în chipul hotărit de lege. Din exa- 
minarea acestor două texte trebuie să desprindera urmăț.oarele 

reguli: 

a) publicarea, cu caracter obligatoriu al unei legi ze face în 

Monitorul Oficial. Numai din momentul publicării legii în Moni-. 
torul Oficial, ea dobîndeste putere obligatorie, numai de atunci 

datează legea. Orice altă publicare a legii, făcută în afară de 
"Monitorul Oficial, nu are putere îndatoritoare. 

"b) Constituţia învederează în art. 38 și posibilitatea, ca legea 

să, fie publicată. şi în alt chip decât în Monitorul Oficial, pentru 

5) Cas, III, 30 Mai 1934, Pand. Săpt., 1934, p. 609.
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:a fi astfel cât mai bine adusă la cunoştiinţa generală. Dar această 
publicare ce s'ar face legii nu poate avea decât un caracter semi 

oficial; singurul caracter oficial şi obligatoriu al unei legi este 

publicarea ei în Mcmitorul Oficial). Se poate dispur.e prin lege 

-ca publicarea, legilor să se facă prin afişare sau prin înecrierea 

întrun registru ţinut la fiecare comună. 
La nci nu există o lege care să se ocupe de publicarea le- 

gilor, Avem însă două legi, pentru organizarea Consiliului Le- 

gisiativ 7) şi pentru organizarea Ministerului de Justiţie 5) care 
:se ocupă, în treacăt și de publicarea, legilor. 

Din aceste texte rezultă că Ministerul de Justiţie este înda- 

“torat a, publica, în fiecare an colecţiunea legilor şi regulamente- 

lor și că Ministerul a dat această însărcinare Consiliului Legis- 
Jativ. Dar această publicare nu înlccuește nici publicarea în Mo- 

nitor şi nici nu-i poate aduce vreo modificare aceştia. Singura 

publicare cu putere de autoritate este cea din Monitor şi ?n caz. 

-când ar exista o nepotrivire între textul din Monitor şi cel din 

-Colecţia Consiliului Legislativ, nu poate fi ţinut în seamă decât 
textul din Monitor. | 

De aceia, procedura întrebuințată de Consiliul Legislativ de 
.a adăuga un No. legilor — după sistemul unguresc, — pe lângă 

-că este contrară art. 37 din Constituţie, este şi nelegală, în 

Colecţia, Legilor întocmită de Consiliu neputându-se adăuga, ni- 

:mic faţă de textul publicat în Monitor ?), 

Legea intră în vigoare deci numai din momentul publicărei 

“ei în Monitorul Oficial. In Franţa, intrarea în vigoare nu este 

__6) In timpul din.urmă asistăm la un procedeu abuziv şi nelegal în materie 

-de publicare a legilor. Leguitorul deleagă puterii executive — atunci când dânsu! 

aduce diferite modificări legilor — însărcinarea de a publica o nouă ediţie a legii 

şi de a reface numerotarea articolelor, Autorităţile administrative nu mai publică 

„această lege în 'Mcnitor, ci autoriză pe diferiţi funcţionari ai lor so publice 

:într'o broşură particulară ca: text oficial. (Vezi Legea contribuţiilor directe din 

1934 sccasă de C, Procopiu, directorul contribuţiilor directe din Ministerul Fi- 

nanţelor, ca ediţie oficială a legii). Textul legii nu s'a publicat însă în Moaitor. 
Abuzul este evident. 

- 7) Legea pentru organizarea Constli-:lui Legisiativ din 26 Februarie 1925 

-în Hamangiu, Codul General, vol. XI—XII, p. 20, 
8) Legea pentru organizarea Ministeruiui de Justiţie din 14 Aprilie 1933 

în Hamangiu, Codul General, vol. XXI, p. 292. 

9) Vezi studiul nostru, Numerotarea legilor în Pand. Săpt., 1934, 
No, 24.
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simultană cu publicarea în Jurnalul Oficial. Se acordă un anumit. 
“termen după timpul pe car2-l întrebuinţează Monitcrul pentru. 

ajungerea, în localitate.. La noi nu s'a primit acest lucru, fiind. 

susceptibil de a da naștere la nesfârşite controverse. * 

:575, — Data legii. — Practica noastră legislativă face ca: 
data legilor să fie aceia a publicării bor şi nu data promulgirei, 
așa cum se pare că cere art. 37 al. 3 din Constituţie. Este drept: 
că uneori se întrebuințează în desemnarea unei legi şi data pro- 

mulgărei, dar, în mod obișnuit, legile sunt desemnate după data. 
publicărei. Acest sistem este mult mai practic, înlătură posibi- 
litatea, de confuzie, mai ales atunci când există diferenţă între: 

data premulgărei și aceia a publicării. 

Dealtfel, soluţia aceasta a fost consacrată, de Inalta Curte, 

$. III, în complect de divergență 10), astfel că art. 37 al. 3 din 

Constituţie întrebuinţează în mod eronat cuvântul promulgare: 

când ar fi trebuit să spună publicare. 

576. — Rectificarea legii. — Cu ocazia publicării legii în. 

Monitorul Oficial se pot strecura ercri sau omisiuni față de tex-. 

tul votat de Parlament. Naşte desigur nevoia, îndreptării aces- 

tora. Dar procedura. după care se pot îndrepta aceste erori este- 

foarte defectuoasă. 

Erorile pot fi de două feluri: 

a) nepotrivire între textul votat şi parafat da Parlament. 

şi între cel publicat în Monitor. 

-b) nepotrivire între textul votat şi între cel parafat şi tri- 
„mis Ministerului de Justiţie ca text oficial. 

Se observă adesea, în primul caz, că după ce s'a publicat. 
textul unei legi, la o zi sau de multe ori mult mai târziu, apare: 
în Monitor o rectificare a textului publicat. Această rectificare: 

este făcută sau direct de Monitor sau de birourile Ministerului - 
de justiţie, sau însfârșit de birourile oricărui Minister interesat.. 
Suficient este că rectificarea apare în Monitor, în mod anonim, 

fără, nici o semnătură, fără să se arate din partea cărei auto- 
rităţi emană, fără să se facă un decret regal care să promulge: 
acea, rectificare, 

10) Cas. III, 20 Mai 1934, E. Colibăşeanu, Pand, Săpt,, 1934, p. 609 i 
In acelaş sens Cass. fr. Req. 2 f&v. 1932, Dalloz hebd., 1932: p. 129. 

C
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Când este vorba de astfel de rectificări trebuie să facem o 

distincţie. Dacă rectificările acestea, sunt rezultatul unor simple - 

erori materiale de imprimare, care n'adaugă nimic la textul legii . 

ci numai repară o eroare care este evidentă, desigur, aceste rec- 
tificări pot fi făcute şi pe această cale, căci ele nu pot să vatăme 
nimănui și nimeni mare să se plângă de îndreptarea, unei erori 

materiale. 
Când însă aceste erori adaugă la textul legii sau îi modi- 

fică. sensul, atunci ele nu mai pot fi făcute pe această cale ano- 

nimă,; dacă totuși ar fi făcute „ele sunt nelegale 1). In acest caz 

trebuie să se întocmească un nou decret de promulgare şi să se 

publice din nou sau legea în întregime sau numai rectificarea 

adusă prin noul decret 12), 

In cazul al doilea, când există nepotrivire între textul pro- 

mulgat şi cel votat, erorile acestea, nu pot fi îndreptate decât de 

preşedinţii corpurilor legiuitoare, în aceiaş fermă, în care Qânşii 

atestă textul unei legi votate. Aceste rectificări, pentru a avea 

valoare, trebuesc sancţionate, promulgate și publicate, „ca: orice 

lege, 

Esie locul să semnalăm şi o altă practică care aduce grave 
alterări textului unei legi. De multe ori, cu ocazia modificărilor 

parţiale aduse unei legi, parlamentul dispune, printr'un articol 

final, ca Ministerul respectiv să publice o nouă ediţie a legii 

vechi, în care să introducă toate modificările survenite și să 
dea, articolelor din lege o nouă numerotare. 

Desigur, aici nu este vorba decât de o operaţie pur mate- 

rială, care nu aduce nici o schimbare textului legii şi care nu 

face altceva decât să prezinte într'o lege unitară legea veche 
cu modificările survenite ulterior. Schimbarea eventuală, a nu- 

merotării articolelor nu este de natură să aducă vreo alterare 

textului legii. Evident, această ediție nouă a. legii trebueşte pu- 

blicată din nou în Monitorul Oficial, | 
. Practica aceasta dă naştere Ia abuzuri şi la o varietate de 

procedură, după cum diferitele ministere înţele să-şi îndepli- 

nească însărcinarea primită.- Astfel, unele ministere, având în- 

sărcinarea de a publica o mouă ediţie a legii, nu se mulțumesc 

să publice textele vechi nemodificate şi să intercaleze textele 

11) Cass, fr. erim. 30 Dec. 1922, Gaz, Pal. 20 Ianuarie 1923, : + 
12) Vezi L. Duguit, op. cit., t. IV, p. 640 şi urm.
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noui, dar modifică chiar întreaga lege, adică şi acele textă cari 
au iost modificate implicit prin diferitele texte modificate ex-: 

- pres. Acest procedeu depăşeşte normele legale de publicare ale 

unei degi şi dă posibilitatea puterii executive să modifice legea. 

Noi socotim că; această publicare a, legii nu poate avea decât un 

caracter pur: informativ; prin: această publicare nu se poate 

aduce nici o modificare textului legii și oricine ar socoti că edi. 
„ţia publicată, de minister diferă de cea sancţionată şi promul- 
gată, are dreptul să. ceară. justiției aplicarea textului legal și 
înlăturarea, textului publicat. . 

Publicarea, unui text oficial al unei legi modificate nu 
trebuie făcută decât prin intermediul Consiliului Legislativ, 
care, după. legea, sa organică, are tocmai această menire de a face 

colaţionarea, legilor. Am avea cu chipul acesta, toată garanţii 

că, se publică un text exact şi n'am mai asista la abuzul de azi 
care tinde să discrediteze din ce în ce mai mult instituţia par- 
Jlamentului. | 

" $2. — Domeniul legii. 

* SUMAR: 577. Domeniul legii în ţările cu control al constituţionalităţii 

„legilor ; — 578. Materia care aparţine domeniului legii; — 579. Aplicarea n 

“timp a legii (neretroactivitatea); — 580. Aplicarea legii în spaţiu 

577. — Domeniul legii în ţările cu control al constituționali- 
tății legilor. — Am arătat că principiul legalităţii, care stă la baza 
statului de drept, pretinde ca toate organele Statului să se men- 

» ţină în sfera, de competenţă, care le-a fost creiată de Constituţie. 

Pentru toate celelalte organe ale Statului s'au creiat; în de- 
cursul timpului, instituţiuni care să le controleze activitatea 
şi care să le constrângă să rămână în limitele competenţei sta- 
bilite. Numai pentru parlament nu s'a, creiat nici o astfel de insti- 

"- tuţie, astfel ca maxima parlamentul poate face totul, a, devenit 
o adevărată realitate. Dar chiar şi 'n aceste ţări, în cari parla- 
mentul face totul, principiul de legalitate, dacă nu găsește un. 

„mijloc de a fi adus la îndeplinire prin constrângere, dictează însă 
în sufletele parlamentarilor şi le impune să nu-l depășească. Şi
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în acest regim deci legea mar poate face totul, ci ea, trebue să se 

menţină în domeniul strict fixat ei 13). 

Pentru a se înlătura, posibilitatea de abuz în acest dome- 

„iu, unele state au introdus instituția controlului const: “ituționa- 

lităţii legilor, care obligă parlamentul, sub sancţiunea nulităţii 
lucrărilor sale, să se menţină în domeniul strict fixat de Consti 

tuție puterii legislative. 

Cum ţara noastră a adoptat controlul constituționalităţii 

legilor, este de tot interesul să cercetăm cari este domeniul legii, 

care este sfera ei de aplicare, pentru a şti ce poate face legea şi 

ce riscă să fie declarat nul de instituţia, contenciosului constitu- 

ționalităţii legilor. 

| Limitarea întinderii puterii legislative se referă la trei do- 
menii: 4) limite ds fond, adică privitoare la materia în care-i 

este îngăduit legiuitorului să legifereze; b) imite de aplicare în 
timp a legii; c) Limite de amwlicare în spaţiu. Vom examina. pe 

vând aceste trei limitări ale domeniului legii. 

578, — Materia care aparţine domeniului legii, — Am arătat 

care este sfera, legii, că dânsa este o măsură generală şi imper- 

" sonală, edictată mai dinainte pentru a se aplica la toate cazurile 

ce vor surveni sub imperiul ei. Carr6 de Malberg spune că este 

„0 prescripţiune care nu vizează, nici un caz particular şi actual, 

„nici anumite persoane determinate, dar care este edictată mai 

dinainte pentru a se aplica la tcate cazurile şi la toate persoa- 

nele intrând în prevederile abstracte ale textului regulator” 2*). 
In Statul de drept a apărut ca o necesitate indiscutabilă 

„deia că oamenii trebuie să fie guvernaţi de lege, având acest ca- 

racter general și impersonal, pentru a se avita astfel arbitrariul 
măsurilor individuale, luate dela caz la caz. „In Statul de acest 

fel (de drept): a apărut în adevăr indispensabil ca dreptul aplicabil 

cetăţenilor să fie creiat, nu pe cale de măsuri actuale și indivi- 

duale, care ar putea fi arbitrare sau parţiale, ci pe calea prescrip- 

ţiilor prefixe, comune tuturor membrilor corpului naţional şi 

cari, chiâr prin aceasta, vor oferi acestora, garanţii de imparţia- 

litate; în afară de aceasta cetăţenii vor găsi o garanţie de sigu- 

ranță în faptul că ştiu mai- dinainte dreptul care le va fi aplicat 

13) Vezi ]. Barthelemy et P. Duez, op. cit. p. 7bl. 

14) R. Carre de Ma'berg, La loi, expression de la volonte generate, 1931, 
pag. 4.
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de agenţii administrativi sau de Judecător. Astfel, generalitatea. 
dreptului determinând statutul individual al cetăţenilor apare. 
drept condiţia însăşi a regimului de legalitate şi ca un postulat. 

esenţial al sistemului Statului de drept” 1). 
Această 1dee a legi este aceia care a, călăuzit pe revoluţio.. 

narul francez şi a, făcut-o să fie înscrisă, în declaraţia drepturilor. 

omului. Această, idee despre. lege şi-a făcut-o şi Constituantul. 
nostru şi a, înscris'o în chip formal în art. 8 al. 2 din Constituţie: 

„Toţi Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de 

religie, sunt egali înaintea legii...” 

__ Caracterul legii fiind astfel stabilit, urmează să, vedem în: 

ce materii poate interveni legea, cu alte cuvinte să stabilim do-. 
meniul ei. | 

In principiu legea are dreptul să intervină în orice domeniu 

în care nu-i este anume interzis de Constituţie şi ?n limitele: 

fixate numai de Constituţie. A stabili o distincție precisă între 

domeniul legii şi al iegulamentului, este un lucru foarte greu. 

Regulamentul n'are un domeniu propriu, în care să-i fie legii in-- 

terzis de a intra; dimpotrivă, legea are domenii proprii, fixate: 

de Constituţie, unde regulamentul nu poate interveni. Astfel, 
Constituţia noastră cere, în numeroase articole, ca anumite do-. 
menii de activitate să fie reglementate prin lege. In art. 8 ea cere 

ca legea să statornicească statutul funcţionarilor publici, în art. 

17 ca legea. să hotărască cazurile şi procedura, exproprierii, etc. 

Hauriou susține că legea trebuie să intervină în toate cazurile 
în care se aduce o atingere libertăţii individuale sau o schim-. 

bare în condiţia juridică a indivizilor. Incolo, întreg domeniul. 
este rezervat regulamentului. Dar legea poate ori când să inter-. 

vină în acest domeniu al regulamentului şi să legifereze dânsa. 
„acele materii. | 

Legea, promulgată şi publicată, are caracter obligatoriu şi. 
executoriu. Ia se aplică tuturor, fără distincţie, cetăţeni, par- 

lament, guvern, magistrați. In aplicarea sa, ea poate întâlni ur- 

mătoarele situații: 
"10) materia în cara legijercază « e o materie nouă. . In acest. 

caz legiuitorul este liber să aducă orice reglementare socotește: 

dânsul necesară, ținând seamă de principiile generale înscrise în 

Constituţie, 

7 

15) -R. Carră de Ma!berg, op. cit. p. 5.
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Mai mult, legea. poate să părăsească un domeniu. pe care . 
dânza şi l-a, apropiat, retrocedând astfel. puterii: regulamentare - 

„dreptul ei iniţial. Această retrocedare se face prin ceiace se 
numește delegaţie legislativă sau acordare de pline puteri. Dar . 
parlamentul nu poate să cedeze drepturile sale într'o materie în. 
care competenţa sa este fixată de Constituţie. De aceia legea, 
plinelor puteri din 9 Iulie 1934 păcătueşte din acest punct de ve- 
dere, deoarece ea deleagă puteri într'un domeniu ce este rezer- 
vat de Constituţie puterii legislative. 

Parlamentul poate oricând să revină asupra acestei dele- 
gaţii şi să legifereze dânsul în materiile lăsate regulamentului. 
Această delegaţie nu poate fi nici generală, nici absolută; ea nu-i 
valabilă decât dacă-i limitată, la anumite materii sau la anumite 
regiuni 6). Ea nu-i valabilă decât în cazul când nu este interzisă 
în mod formal de Constituţie. 

„ 20) legea nouă se găseşte în. faţa unei legi vechi. Legea nouă 
modifică în acest caz legea veche; căci dacă legea, este perma- 
nentă, ea este modificabilă în orice moment. Legea nouă poate 
să abroge în întregime legea veche sau numai în parte. Abroga- 
rea poate fi expresă sau tacită. Când însă ne găsim în faţa unei 
legi speciale, aceasta nu poate fi abrogată — afară, de cazul 
când legiuitorul declară expres — decât tot printr'o lege spe- 
cială. Legea nouă generală nu poate deci să abroge tacit legea 
specială: generalia specialibus non derogant 17). | 

3%) legea"nouă se găseşte în faţa unui contract încheiat. In 
acest caz, dacă ne găsim în fața unui adevărat contract, legal 
încheiat, legea, nouă nu poate să-i aducă nici un fel de atingere. 
Contractul legal încheiat constitue un drept intrat în patrimoniul 

16) Joseph Barthelemy et P. Duez, op. cit., p. 762. Vezi în această pri- 
vinţă opiniunea d. prof. A. Teodorescu : Teafat de drept administrativ, vol. II, 
p. 74, care declară că legea deplinelor puteri este neconstituțională, 

17) Jurisprudența noastră nu prea ține seamă de acest principiu; ea 
"consideră că legile generale noui abrogă şi legile speciale. Sunt totuşi cazuri când 

jurisprudenţa face aplicaţia acestui principiu. Astfel, Curtea de Apel de Cer. 
năuţi, S. II, în procesul C. Pârvulescu, la 25 Lunie 1934,Rep. ]. A., 1934, col. 
205, într'un considerent al său, înlătură o lege generală, care n'a putut să abroge. 
o lege specială. Dar eroarea Curţii de Cernăuţi constă în faptul că legea gene- 

"rală conţine în mod expres abrogarea oricărei legi speciale referitoare la materie. 
Dealtfel, această decizie a Curţii de Cernăuţi a fost infirmată de Inalta Curte 
s. III.
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părţilor şi legea nouă nu poate să-l atingă fără a , viola dreptul 
de proprietate. 

40) legea nouă se găseşte în fața unei judecăţi anterioare. 
Desigur, dacă judecata are autoritate de lucru judecat, este defi- 

nitivă, această autoritate se impune atât judecătorului cât şi le- 

giuitorului şi legea ncuă nu poate să nesocotească autoritateu 
lucrului judecat. 

Sunt totuși cazuri când legea n nouă aduce atingere lucrului 
- judecat, supunând hotăririle rămase definitive şi socotite ca 

având-autoritate de lucru judecat, unei -noui căi de atac, spre. 

exemplu recursului în' casare. Astfel, la noi, legea. pentru lichi- 

darea, averilor supuşilor inamici din 1923, prin art. 36, admite 
dreptul de recurs chiar şi împotriva, hotărârilor rămase defini- 

tive sub imperiul vechii legi. Această chestiuns, adusă sub forma 

neconstituționalităţii legilor în faţa secţiilor-unite ale Inaltei 

Curți de Casaţie 15), n'a primit soluţia, dorită şi legea a fost de- 

clarată constituţională pentru consideraţia că legea poate, în mod” 

foarțe corect, să organizeze un nou regim de recurs »). 
Deasemeni, legea nouă a venit şi a ridicat efectul hotări. 

rilor definitive în materie de evacuare, oprini pe proprietari de 
a mai uza de hotăririle definitive de evacuare obţinute înainte 

de legea nouă. Şi această lege a fost declarată constituțională 

de Inalta noastră Curte 20). 

Insfârşit, toate legile de amnistie aduc atingere autorităţii 

lucrului judecat, dar această atingere este admisibilă, deoarece | 
ea, este făcută în interesul general și 'n profitul celor loviți de o 

condamnaţiune, respectând însă drepturile terţilor. | 

50) Legea nouă se găseşte în fața unui tratat internațional. 
Aici situaţia, va trebui fixată în raport cu jurisdicţia în faţa 
căreia se va, deduce conflictul. Dacă ne găsim în faţa unei justiții 

internaționale, este incontestabil că aceasta nu va. ţine seama 
de legea internă și.o va înlătura. Dacă ne vom găsi în faţa, unei 

justiţii interne, atunci situaţia va fi cu totul alta. Legea nouă va 
fi considerată în raport cu tratatul internațional, după cum con- 

18) Cas. S. U.. 11 lunie 1925 în Pand. Săot., 1935, p. 337, Cas. S. U., 17 
Mai 1928 în Pand. Săpt. 1929, p. 313; Cas. S. U., 22 Noemb. 19283 în Pand. 
Săpt., 1929, p. 97. 

19) Vezi supra, vol. [, p. 331 şi urm. 

20) Cas. S. U., 7 Nov. 1929 în Pand. Săpt. 1930, p. 4.
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siderăm acest tratat internaţional ca o lege internă sau ca un 
act de guvernământ. Dar vom discuta mai Jos această, chestie, 
($ 6). 

579. — Aplicarea în timp a legii ( neretroaotivitatea,), — In 
cele mai dese cazuri însă, legea nouă, vine în conflict cu legea - 
veghe. Rezolvarea acestui conflict al legilor prezintă totdeauna. 
oarecare greutate. Două sunt principiile care se pun cu ocazia 
rezolvirii acestui conflict: 

1 Legea nouă nu poate să-şi producă efectele sale în 
trecut; | 

29 Legea nouă nu poate să guverneze anuzaite situaţii năs- 

cute sub imperiul legii vechi şi care .trebuesc guvernate mai de- 
parte de aceasta, 

In ce priveşte primul principiu, natura însăşi a legii ne | 
indică că ea, nu-şi poate produce efectele în trecut. Trecutul este . 

închis pentru legea nouă. Ea n'are să guverneze decât viitorul. 
Acest principiu, consacrat azi de art. 2 din Codul civil: „Legea 

dispune numai pentru viitor; ea n'are putere retroactivă” a. fost 
întotdeauna socotit ca un principiu constituţional: E1 era înscris 
în art, 8 al Declaraţiei Drepturilor omului și cetățeanului: „Nul 

ne peut âtre puni qu'en vertu d'une loi €tablie et promulgute 
anterieurement au delit”. Aceiaşi idee, exprimată sub o altă for- 
mă, o întâlnim în art. 14 din constituţia montagnardă: „La loi 

qui punirait des d&lits commis avant qw'elle existât serait une ” 
tyranie; Veffet râtroactif donns ă la Joi serait un crime”. Prin- 

-cipiul acesta, a fost socotit întotdeauna ca, un principiu de ordin 

constituţional, asupra căruia nu mai era, nevoie să se inziste. 
Atât de evident era că puterea legiuitorului nu se poate întinde 

în trecut, încât nici nu s'a mai găsit necesar să ss mai reproducă 
întrun text expres de Constituţie. E un principiu de legitimitate 
constituțională. Portalis recunoaştea, aceasta cu ocazia a, discuţiei 
art. 2 din codul-civil. ” 

Principiul neretroactivităţii legilor este în adevăr un prin- 

cipiu care atârnă de natura însăși a legii. Nu stă în puterea le- 

giuitorului să reglementeze fapte cari au intrat în domeniul tre- | 

cutului. Trecutul este un fapt închis, pe care, puterea omenească,. 

„prin lege, nu-l poate reînvia. Iată, spre exempul, legea veche in-. 
“terzice în anumite cazuri, căsătoria. Legea, nouă adaugă și alte 
cazuri de interzicere a, căsătoriei. Presupuneţi că doi soţi s'au 
căsătorit sub imperiul legii vechi, neintrână în nici unul din ca:
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zurile de interdicţie prevăzute de legea veche. Dar ei intră în ca- 

zurile de interdicţie prevăzute de legea nouă. Li ee va anula 

căsătoria? Incontestabil că nu. Legea nouă nu se poate aplica de 

căt căsătoriilor cari se vor incheia sub imperiul ei; căsătoriilor 

cari vor lua natşere de aici înainte. Trecutul este un fapt com- 

plect închis; legea nu mai poate reveni asupra lui. 

Dela acest:principiu al neretroactivităţii legilor se fac totuşi 

o serie de derogări: 

a) în cazul legilor de procedură. Acestea sunt considerate 

întotdeauna, ca, făcute în avantagiul părților, constituind o cale 

mai lesnicioasă pentru realizarea, dreptului. Este deci firesc ca 

aceste legi să se aplice de îndată, chiar proceselor în curs. 
b) legile penale, în cazul când ele aduc o îndulcire a pedep- 

gei. S'a socotit că este drept ca atunci când legea aduce o în- 

dulcire a, pedepsii, de această îndulcirs să profite şi faptele 
comise sub imperiul legii vechi, dar nepedepsite încă. 

c) Igile interpretative sunt, prin natura, lor, retroactive. 

Se ştie că atunci când se ivesc dificultăţi în aplicarea unor legi, 

atunci cână înţelesul lor nu este destul de clar şi insuanţele juda- 
'cătoreşti variază în interpretarea dată, puterea legiuitoare, şi 

singură, dânsa, are dreptul să intervină şi să interpreteze legea.. 

Această interpretare se face pe calea unei legi. Art. 36 din Cons- 

tituție prevede că interpretarea, legilor cu putere de autoritate 

se face numai de puterea legiuitoare. Dispoziţia aceasta este în- 
scrisă de teama, ca nu cumva, puterea judecătorească să-și aroge 

dreptul să interprete legile pe calea generală, cu putere de auto- 

ritate, atribuindu-şi astfel putere legislativă. 

Din mement însă, ce puterea legiuitoare interpretă o lege 2), 

efectul retroactiv al acestei legi este implicit. Aici mu este o lege 
nouă, ci puterea legislativă, pe cale generală şi impersonală, de- 
clară care este înțelesul adevărat al legii vechi. Este deci firesc 

21) Până la legea din 1925 pentru organizarea Inaltei Curți de Casaţie 

se părea că legile interpretative trebuiau să aibă loc numai atunci când Curtea 

de Casaţie în Secţii Linite, după două casări, cerea parlamentului să interprete 
legeâ: Dar chiar în regimul de atunci n'am fi putut contesta parlamentului dreptul 
de a veni din proprie iniţiativă cu o lege interpretativă. Decât atund s'ar fi 

putut susține că legea pe care o declară parlamentul interpretativă nu are acest 

caracter. ci este o lece nouă. Azi însă leaea Curţii de Casaţie nu mai prevede nici 

o dispoziţie în această privinţă, aşa că parlamentul poate face fără nici o res- 
tricţie -legi interpretative, cu rezerva însă ca ele să nu fie legi noul,
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__ca acest înţeles să. se întindă din momentul când legea veche a 

luat. fiinţă. 

Dar şi aici avem de făcut o observaţiune, Hotărârile cari 

au dobîndit autoritate de lucru judecat sub imperiul legii vecii, 

înainte ca legea nouă interpretativă să fi apărut, sunt definitive 

zi legea. interpretativă nu poate avea nici o influență asupra la. 
Altfel,-ar fi să se violeze autoritatea lucrului judecat, care este - 
reputat ca, un principiu constituţional, deşi neînser;s-în Cons- 

tituţie. 
4) când legea declară expres retroactivitatea ei. E un pro- 
;edeu nou, adoptat de scurtă vreme de legiuitor şi prin care se 

nesocoteşte principiul reputat constituțional al neretroactivităţii 

legilor, Legea, nouă declară în mod expres că efectele ei urmează 

să se poarte şi 'n trecut, la fapte săvârşite. 

Acest sistem, care vine în complectă, contrazicere cu prin- 

cipiul neretroactivităţii legilor, este justificat pe raţiuni juri- 

dice şi sociale. 

Rațiunea juridică ce se dă este că principiul neretroactivi- 

tăţii legilor nefiind înscris în Constituţie, nu are valoarea unui 
principiu constituțional, dela care puterea legislativă, să nu poată, 
deroga. 

Ceea ce este mai curios este faptul că justiţia a întărit acest 

principiu adoptat de legiuitor. Astfel, Inalta Curte de Casaţie 
în secțiuni-unite, având să se pronunţe în repetate rânduri asupra 
constituționalităţii legilor retroactive, adică a acelor legi care 
declară ele înșile că sunt retroactive, a statornicit că principiul 
neretroactivităţii legilor nefiind un principiu înscris în Consti- 
tuţie, ci! numai un principiu de lege ordinară, legiuitorul poate 
foarte bine să deroge dela el, neaducână prin aceasta nici o atin- 
gere Constituţiei 2). Din punât de vedere al interpretării ridige, 
Îmrisprudența Inaltei Curți este justificată; principiul neretro- 
activităţii legilor nu constitue un principiu constituțional scris; 
„legea ordinară nu trebuie să respecte decât Constituţia, scrisă. 

Dar sistemul acesta de interpretare al Inaltei Curți este 
eronat. Constituţia, uiui popor nu-i formată, numai din regulele 
de drept transcrise întrun text constituțional pozitiv, In afară 

* 

22) Cas. S. U., 17 Mai 1928 în Pand. Săpt,, 1929, p. 313; Cas. S.U, 
22 Nov. 1928 în Pand. Săpt. 1929, p. 97. Vezi Colecţia Legilor Românici No. 50, 

Constituţia adnotată. -
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de acest text mai sunt o serie de principii, de tradiţii şi de inter- 

pretări, pe care spiritul general le consideră ca făcând parte din 

Constituţie şi având putere constituțională. Aceste principii tre- 

„ buese respectate ca, și textul scris al Constituţiei. De multe ori: 

principiile nescrise — când nu sunt respectate — au consecinţe 
foarte grave pentru viaţa, popoarelor. Barthelemy, examinând și 

dânsul această problemă, ajunge la concluzia că din punct de 
vedere al constituţionalităţii rigide, legiuitorul poate decide ca o 

lege să fie retroactivă. Dar, adaugă dânsul „într'o asemenea ipo- 

teză, legiuitorul comite o lovitură de forţă, pentrucă violează. 
una din bazele fundamentale ale ordinii juridice. Şi, foarte ade- 

sea, comite o greşeală, politică, pentrucă, pentru a, atinge anu- 

mite soluţii momentan dorite, ruinează siguranţa, juridică, așa, 

de necesară, desvoltării armonioase a, tranzacţiilor” 2). 

In afară de acest fapt, Inalta, Curte aducând soluţia indi- 

cată mai sus, a. înţeles să-și micşoreze prerogativele acordate de 

Constituţie. Ea nu poate să cerceteze decât conformitatea legilor 
în raport cu textul Constituţiei, nu şi cu principiile constitu- 

ţionale nescrise, cu tradiţia şi felul de viaţă al poporului. Puterea, 
judecătorească ar putea să joace un rol determinant în conteni- 

rea puterii legislative și să facă adevărată operă socială, aşa cum 

face Curtea, Supremă a Statelor Unite. Este drept că justiţia 

americană, după o lungă evoluţie, a ajuns aici și de aceea nădăj- 
duim că şi justiița noastră va ajunge să îndeplinească, o operă 

similară, 

In ce privește principiul al doilea, că legea nouă nu poate 

să guverneze anumite situaţii născute sub imperiul legii vechi 
şi care ttrebuese guvernate mai departe de aceasta, trebuie să 

recunoatșem că acest principiu dă naştere la mari dificultăți 

atunci când e vorba de aplicarea. lui practică. Dificultatea constă 

în faptul de a ști care sunt situaţiile ce trebuesc guvernate de 

legea veche și care sunt situaţiile unde trebuie să intervină legea, 
nouă. 

Iată, spre exemplu, că sub imperiul legii vechi se face co- 

municarea, unei hotărîri pentru a, curge termenul de apel. Până 

la expirarea termenului de apel intervine o lege nouă, care re- 

duce termenul de apel. Legea. nouă nu se va aplica de îndată 

23) Op. cit, p. 769. Vezi P. Vasilescu, Instabilitatea dreptului în succe- 
siunca legilor, laşi, 1934, 

Curs de Drept Constituţional, G Alexiauu . 3
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şi în această, materie, ci partea, va beneficia de termenul de apet 
prevăzut de legea veche. Căci este de principiu că termenele de 

apel sau căile de atac sunt acele.pe care le au părţile în mo- 

mentul pronunțărei hotărîrii, nu în momentul când exerciţi îm. 
potriva, hotăririi calea de atac 2). 

Situaţiile câştigate sub legea vechea sunt desemnate de 

doctrină sub denumirea de drepturi câştigate, spre a fi deosebite 
de simplele expectative. S'au imaginat diferite sisteme pentru a 
se lface distincţia, între drepturi câştigate şi simple expeotative, 

Pe noi nu ne satisfac nici unul din acestea. 

Pentru a exista, drept câştigat trebuie să ne găsim în faţa 

unei situaţii individuale care, fără să fie recunoscută de legea 
nouă, reușește să se facă consacrată de justiţie pe baza legii 
vechi. Atunci când legea nouă, în dispozițiuni tranzitorii, con- 

sacră anumite expectative existente sub legea veche, nu se poate 

verii de o teorie a drepturilor câștigate, în adevăratul sens al 

cuvântul. Aici teoria drepturilor câștigate a determinat pe le- 

giuitor să. consacre în mod expres în legea nouă care sunt sim- 

plele expectative care urmează a fi guvernate mai departe de 
legea veche. 

Pentru noi, ideia, drepturilor câștigate nu este numai un 

principiu de doctrină, ci un principiu care trebuie să inspire şi 
să determine jurisprudenţa. Se poate vorbi de un drept căştigat 

- numai atunci când, în puterea legii vechi, a născut pentru parte 

anumite drepturi, cari mau fost încă consacrate într'un act ju- 

ridic. Spre exemplu, sub imperiul legii vechi se publică un con- 

curs, pentru ocuparea unui post. Concursul se închee, se declară 

reușit un candidat. dar înainte. de numire intervine legea nouă, 

care organizează un alt fel de concurs. Legea nouă nu vorbeşte 

"nimic de concursurile ţinute dar neurmate de un act de numire, 

Se poate pretinde numirea în baza drepturilor câștigate? Soco- 
tim că nu, deoarece aici ne găsim în faţa unei legi care organi- 

zează serviciul public şi care trebuie să se aplice de îndată şi 

-24) Jurisprudenţa noastră şi-a fixat această linie de conduită în privinţa 
aceasta. Vezi în acest sens Cas. II, 29 Mai 1935, Pand. Săpt., 1935, p. 57|: 
Cas. III, 2 Iulie 1930, după divergență. Pand. Săpt., 1930, p. 644; Cas. 1, 
1 Martie 1929, după divergență, Pand. Sapte, 1932, p. 649,
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tuturor *). Noi socotim că. poate fi vorba de drepturi câștigate 
numai atunci când simplele expectative au dobândit un început 
de concretizare individuală, lipsindu-le un singur element pentru 
a devenit adevărate drepturi *). 

” 580. — Aplicarea legii în spațiu. — Legea se aplică pe în- 
treg teritoriul statului, sau numai pe o: porţiune a lui, într'un 
anumit teritoriu. 

Aplicarea în spaţiu a, legii dă uneori naştere la conflicte 
foarte importante, cum sunt conflictele de drept interprovincial, 
născute din conflictul legilor în vigoare în diferite provincii ane- 
xate unui stat și guvernate mai departe de legile locale ale fie- 
cărei provincii 27). 

Deşi Constituţia prevede în art. 8 al. 2 că toți cetăţenii 
sunt egali în faţa legii, se admit totuşi legi cu caracter local, 
unde se susține că principiul constituţional este menţinut, de . 
oarece toţi locuitorii din acea regiune sunt egali în fața legii. 

„ Exemple de legi edictate numai pentru o anumită parte a terito- 
riului putem găsi în legile pentru instituirea, stării de asediu, 
pentru acordarea unor avantagii într'o anumită regiune, sau pen- 
tru organizarea unei regiuni, cum este legea pentru organizarea 
Dobrogei-Noui sau lesile rentru reforma agrară din dife»itele 
provincii ale ţării (Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Ardeal). 

Ş 3. — Atribuţii administrative, 

SUMAR : 581. Acte administrative în formă de lege ; — 582. Diferite 
cazuri de acte administrative în formă de lege. 

581. — Acte administrative în formă de lege. — Parlamen- 
tul, în afară de atribuţiunile sale principale de legiferare, mai 
are şi alte atribuţiuni, de natură administrativă sau judecă- 

25) Vezi Cas. S. II1., 14 Iunie 1933, Bamorschi, după divergență, Pand, 
Săpt., 1934, p. 64. A se vedea Colecţia Legiior Român: ei, „No. 14, Statutul func- 
ționarilee publici, adnotat. 

26) Jurisprudenţa noastră a adoptat î în continuu acest mod de a vedea, 
Vezi Vol. IL. O singură excepţie a făcut în acest domeniu, atunci când a declarat 
neconst'taţionale legile pentru reducerea Ln.itei de vârstă la magistrați. 

27) Vezi supra, vol. 1. Dreptul interprovincial, ,
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torească. „Oricare ar fi Constituţia unui popor liber, care prac- 

- tică, guvernul reprezentativ, atunci când dânsul aplică riguros 
principiul separaţiei puterilor, există, totdeauna un destul de 
mare număr de acte de administraţie importante şi care nu 
se pot îndeplini fără intervenţia şi autorizaţia puterii legisla.- 
tive” 1). Aceste acte administrative, făcute de parlament, se nu- 
mesc acte administrative în formă de lege sau legi formule spre 
a se distinge astfel de legile materiale. - | 

„ Caracteristica acestor legi formale este că dânsele se re- 
feră ]a interese particulare şi au caracter individual, p: când le- 
gile materiale se referă la interese generale. „E clar că, există o 
diferenţă de natură profundă între legea care constrânge pe 
toţi cetăţenii la, serviciul militar obligatoriu și legea, concedând 
o pensie soţiei mareșalului Joffre, reintegrând în armată pe că- 
pitanul Dreyfus şi pe colonelul Picquart, etc. Este desigur o lege 
aceia care decide că foştii preşedinţi ei Republicei vor avea drep- 
tul la o pensie de 200.000 franci, atunci cână parlamentul va, fi 
decis „că au binemeritat dela patrie”. Dar actul parlamentului: 
care declară: „D. Poincar6 a binemeritat dela patrie” nu con- 
ţine nici o regulă, hotărăşte numai asupra unui caz individual; 
este o lege formală” 2), a i 

Distincția aceasta între legi materiale şi legi formale a 
apărut pentru prima dată în Anglia. Acolo, de timvuriu s'a luat 
obiceiul ca o persoană sau un grup de persoane, să se adre- 
seze parlamentului pentru a obţine un privilegiu dela Stat. 
Acest privilegiu trebuia să-i fie acordat „în interesul public sau 
pentru a; face să. înceteze o injustiţie în împrejurări în cari 
Curțile de justiție n'au competenţa pentru a interveni” 2). 

N 

-1) A. Esmein, op. cit, t. II, p. 316. Duguit, (op. cit. t. IV, p. 410), de- 
clară că sinteresează să se facă distincţia şi să se afirme că atunci cârd parla- 
mentul face un act administrativ, cl: este legat ca orice administrator de lege.” 
pe care n'o poate viola. "Trebuie adăugat că actele administrative făcute în formă 
de lege, tocmai pentrucă cu toată această fermă sunt acte adm.nistrative, nu pot 
să fie interpretate decât de tribunalele administrative şi nu de tribunalele judiciare 
şi aceasta prin aplicarea principiului separaţiei autorităţilor judiciare şi adminis- 
trative. (Cons. d'Etat, 7 Aug. 1585). CR . 

2) Joseph Barthelemy et P. Duez, op. cit., p. 728. Asupra aceste distincţir 
a se vedea zavantele lucrări ale lui Carrâ de Malberg : Contribution & la theorie 
generale de I'Etat şi La loi, expression de la volonte generale. 

3) Leonhard Courtney în A, Esmin, cp. cit, t. TI, p. 516.
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Tradiţiunea constituţională engleză a reușit să creeze şi un 
instrument material pentru distincţia între legi. formule şi legi . 
„materiale. Sancţiunea regală pentru aceste dcuă feluri de legi 

„nu este aceiași. Pentru legile materiale formula de sancţiune 

este: „Regele vrea”; pentru cele formale: „Să se facă cum s'a 
dorit”, 

La noi ca şi în Franţa, deși distincţia între legi materiale 

„şi legi formals există, totuşi legile formale nu se deosibesc în- 

tru: nimic din punct de vedere al formei de sancţionare şi pro- 

mulgare de legile materiale, 

Interesul acestei distincţii prezintă o importanță deosibită 

la noi unde avem controlul jurisdicţional 'al constituționalităţii 
legilor. In adevăr, atunci când legile formale violează Constitu. .. 

ţia, vor putea, fi aduse în judecata Curţii supreme şi declarate 

-ca neconstituţionale? Sau ele vor trebui considerate ca adevă- 

rate acte administrative şi supuse controlului legalităţii, în ra-. . 

“port cu legea pe baza cărora au fost date?” | 
__ Problema s'a pus la, noi în faţa secţiunilor unite ale Inal- 

tei Curți, care n'a vcit însă să accepte distincţia între legi for- “ 

male şi legi materiale în ceiace priveşte controlul constituţio- 

nalităţii legilor declarând 'că: „întrucât art. 103 din Constituţie 

nu face nici o distincţie şi nu aduce nici o restricţie dreptului 

Curţii de Casaţie de a judeca, în Secţiuni unite constituţionalita- 

tea legilor, după natura, domeniului de drept în care s'a, legiferat 

sau după natura. obiectului legii, Inalta Curte în segţiuni-unite 

pceate cerceta şi constituționalitatea unei legi, care cuprinde un. 

act administrativ de autoritate” 1), 

Socotim că această atitudine a Inaltei Curți este contrară, 

distincţiei dintre legi formale şi legi materiale şi de natură a 

da dreptul parlamentului ca pe calea legilor formale să ia o 

serie de măsuri de natură individuală — derogatorii dela, legile 

generale — sursă. continuă, de abuzuri administrative făcute cu 

concursul Parlamentului 2). “ 

Î 

1) Cas. S. U., 10 Nov. 1932, Ecat. Filiu, Pand. Săpt., 1933, p. 135; Cas. 

S. U., 30 Oct. 1930,Pand. Săpt., 1931, p. 100. A se vedea critica ce-am adus-o 

acestor decizii în Curierul Judiciar, An, XL (1931), No. Jubiliar din 4 Mai 

1931. | 
2) In Franţa s'a pus problema de a se şti dacă .justiţia are dreptul :să 

cerceteze conformitatea actelcr administrative în formă de lege cu legile ge- N
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"In principiu, legile formale pot fi făcute și dânzele din 

- inițiativă parlamentară. Atunci însă când aceste legi formale- 
se referă la acte interesând comunele şi judeţele, nu numai 

ierarhia administrativă cere ca inițiativa acestor legi să apar. 

ţină: guvernului, dar însăşi legea pentru organizarea adminis- 
traţiei locale, care prevede cazurile de acte administrative unde: 

este nevoie de aprobarea parlamentului, dată sub formă de lege. 

„582. — Diferite cazuri de acte admin'st-ative în formă de lege.. 

Sunt o serie înireagă de acte administrative, care, din cauza. 

marei lor importanţe, sunt date, fie de Constituţie, fie de legile 

ordinare, în căderea parlamentului. Lăsând la o parte bugetul, 

care este un act administrativ făcut în formă de lege, avem o- 

serie întreagă de astfel de acte făcute în formă de lege. 

Declaraţia de utilitate publică. Atunci cână este vorba, de. 
a se face mari lucrări e interes general, cum sunt deschiderile 

de Grumuri, de căi ferate, de canale, etc,, şi când prin aceste lu-. 
crări se aduce atingere şi proprietății private, începerea, lucră- 
rilor nu poate să se facă decât în baza unei autorizări dată de- 
pariament, sub forma unei. declarațiuni de utilitate publică, Le. 

" gea de expropriere pentru utilitate publică din 1864 prevede că 
„declaraița de utilitate publică, atunci cână lucrările proectate 
sunt de o importanță mai mare, se face prin lege. 
„„4mprumuturile Statului şi ale Stabilimentelor publice tre- 
buesc autorizate prin legi. Am arătat că Statul nu se poate îm.-. 
prumuta decât autorizat fiind de parlament 1). Actul acesta de 
autorizare are caracterul unei legi formale, însă din punct de. 
vedere al fondului el este un act administrativ. Parlamentul, au- 
torizând contractarea unui împrumut face un act, care, prin, 
natura sa, aparţine administraţiei. i 

nerale. Profesorul Măze a susţinut acest drept în consultatia dată Companiei de- 
drumuri de fier Guillaume Luxembourg în proces cu Grand Duche. Dar Curtea de 
Apel şi Curtea de Casaţie din Luxembourg rau primit acest punct de vedere și 
au împărtășit consultaţia dată de prof. Jcseph Barthelemy, după care toate actele 
parlamentului, fie formale, fie materiale, sunt supuse aceluiaş regim juridic 
(1932). ! | . 

Soluţia aceasta se justifică în Franţa pe considerația intangibilităsii acte- 
ior parlamentului. 

1) Vezi supra, vol. II, fase. HI, p. &.
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Acordarea pensiilor viagere şi a recompenselor naţionale. 

Insăşi Consituţia cere, prin art. 113, existenţa, unei iegi atunci 

„cână este vorba de acordarea unei pensii sau unei gratificaţiuni. 

Aici nu trebuie să înţelegem legea generală de pensiuni, care 

are caracterul unei legi materiale — ea referindu-se în chip ge- 
neral şi obiectiv la, toate cazurile de pensionare ce vor surveni — 
ci acele legi prin care se acordă o pensie sau gratificaţie unei per- 

-soane individualizate, legea având o singură aplicaţie în acel caz 

-şi abrogându-se dela sine, odată cu epuizarea acelui caz. 
O astfel de lege constitue un act administrativ, care, din 

cauza, importanţei sale, este dat în căderea parlamentului. El 

nu are însă caracterul unei legi materiale, el nu este creiator 

de drepturi, ci aplică legea preexistentă la un caz concret, așa 
«cum. legea, de declarare de utilitate publică aplică dispoziţiile 
legii generale la un caz concret. | 

La noi, nu se ţine socoteală de această distincţie între legi : 

“materiale și legi formale. Şi unele şi altele au pentru jurispru- 

-denţă, aceiaş valoare. 
Pericolul care rezultă din acest fapt se poate constata mai 

ales aici, în materie de acordare de pensii viagere. Legea creiază 
“pentru fiecare caz individual un drept nou, variabil în funcţie 

„de persoana căreia i se aplică. Astfel, pensiile naţionale se acor- 

dă în mod inegal, unei persoane 50.000 lei lunar, alteia 2000 lei. 

„Ar trebui ca în legea generală de pensiuni să se înscrie condiţiile 
în care se pot acorda pensii naţionale și quantumul acestor pen- 

sii, rămânând ca parlamentul să decidă, pentru fiecare caz în 

parte, dacă merită sau nu să i se acorde pensia naţicnală. In 

Franţa, parlamentul declară că, Preşedintele Republicei a bine- 

meritat dela patrie. Această singură declaraţie. este suficientă 
„pentru a, beneficia, de pensia generală, prevăzută în lege şi care 

„este de 200.000 fr. Cu chipul acesta, dispare inegalitatea de tra- 

“tament şi arbitrariul. 

„Incheerea tranzacţiilor, autoriaarea înstrăinării bunurilor 

Statului şi a stabilimentelor publice, da o oarecare importanţă, 
se face prin lege. Astfel, legea pentru organizarea corpului avo- 

„caţilor publici, ca şi legea pentru administrarea bunurilor Statu- 

lui, prevăd în mod categoric existenţa unei legi de autorizare 

în cazurile de mai sus. 

Deasemeni, tot acte administrative î în formă de lege sunt 

legile prin care se fizează circumscripțiile administrative. (legea.
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administraţiei locale din 1929), prin care. se declară starea de: 
asediu, prin care se acordă amnistie, prin care se aplică pe- 

depse disciplinare parlamentarilor (vezi supra, vol. III, fasc. I, 

p. 202) prin care se acordă străinilor naturalizarea, în cazurile: 

în care este nevoie de o lege, aşa cum era la noi înainte de Con-. 

stituţia actuală, 

Acest tablou nu este limitativ, EI trebueşte întregit cu 

toate legile care întrunesc caracerul legilor formale, astfel cum: 
a fost stabilit mai sus. In această categorie intră legile prin care: 
se acordă amnistia, prin care se declară, starea de asediu, etc. 

$ 4..— Atribuţii judecătoreşti. 

SUMAR : 583. Validarea mandatelor parlamentare; — 584. Anchetele: . 
parlamentare ; — 585. Drepturile comisiilor de anchetă parlamentară ; —— 586, 
Legea română privitoare la anchetele parlamentare ; — 587. Concluzii!e comisiilor - 
de. anchetă parlamentară. 

-:583.— Validarea mandatelor parlamentare, — Am arătat că. 
parlamentul face şi acte care întrunesc în totul caracterul unor 
hotăriri judecătorești (vezi 'supra, vol. III, fasc. I, p. 123 şi 
urm.). Astfel de acte le face parlamentul cu ocazia validării ale- 
gerilor şi această atribuţie îi este dată în mod expres de art. 44. 
din Constituţie. Rațiunea art. 44 din Constit iuţie trebuie găsită. 
în faptul că s'a voit de Constituant să se dea parlamentului o: 
puternică garanție împotriva puterii executive. Puterea execu-. 

- tivă este aceia care convoacă corpul electoral, ea, prezidează ope-. 
rațiile electorale şi proclamarea, rezultatului votului. Influenţa, 
ei asupra operaţiilor electorale este deci netăgăduită. Parlamen- - 
tul găseşte singura putere de a se apăra împotriva acestei pre- 
siuni a puterii executive în dreptul de a, verifica legalitatea man-- 
datelor electorale și de a anula acele mandate care sunt pătate: 
de fraudă sau corupțiune electorală, Desigur, parlamentul exer- 
cită aceste atribuţiuni numai atunci când majoritatea lui nu este- 
aservită guvernului şi nu este aleasă și dânsa pe aceleaşi căi 

şi sub aceeaș influenţă, 
In mod normal verificarea puterilor ar fi trebuit să se dea 

în căderea, tribunalelor, căci operaţiunea verificării legalităţii 
dobîndirii mandatelor electorale este o operaţie care, prin natura.
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„ei — având să rezolve diferite contestaţii și să spună care este 
:dreptul părţilor — aparţine justiţiei. Dar legiuitorul s'a temut 

"să dea acest drept în căderea; puterii judecătoreşti, de teamă ca 

- nu cumva, executivul să influenţeze asupra rezolvării acestor con- 

-testaţiuni. Neapărat, această temere era fundată la epsca când 

măgistraţii nu se bucurau de inamovibitate, sau când acest 

"principiu nu era declarat de ordin constituțional. Azi însă nu se 

- mai vede rațiunea deţinerii acestui drept de corpurile legiuitoare 

-Gecât în dorinţa, acestora de a acoperi prin votul lor toate nere- 

- gularităţile electorale pe care puterea, judecătorească, fiind obli- 

:gată să-şi motiveze deciziunile, nu le-ar putea lăsa nerelevate. 

Dacă operaţia validării alegerilor aparţine parlamentului, 

“caracterul actului în sine rămâne tot acela al unui act judecă- 

toresc, fiind ataşate toate elementele acestuia, din care, cel mai 

“principal, autoritatea lucrului judecat. Odată ce parlamentul se 

pronunţă asupra validării unui mandat, el îşi termină, misiunea 

“sa; el nu mai poate reveni să examineze din nou acest caz. Par. 

"lamentarul devine titularul de drept al mandatului parlamentar 

-și el nu-l mai poate pierde decât în cazurile de incompatibilitata 

sau nedemnitate prevăzute de legea electorală. 

584, — Anchetele parlamentare. — Sunt prevăzute : în art. 

50 din Constituţie care declară că: „fiecare din Adunări. are 

dreptul de anchetă”, adică de a examina, modul cum s'au săvârşi: 

-anumite acte ale guvernului, sau cum funcţionează un anumit 

serviciu public. Adunările exercită acest drept de anchetă prin: 

tr'o-comisiune desemnată de ele. 

Origina anchetei parlamentare se întâlnește încă din 1689, 
în Anglia :). In Franţa această, practică s'a instaurat mult mai 

“târziu, odată cu regimul guvernului parlamentar. 

In timpul primelor adunări revoluţionare, Constituanta, 
Legislativa, Convenţia, anchetele parlamentare se exercitau în- 
continuu, prin marile comisiuni ale adunărilor. Era un amestee 

- neîncetat: al legislativului în atribuţiile executivului. Pentru a 
pune capăt acestei stări de lucruri, Constituţia anuiiii III inter- 

-zice complectamente dreptul de anchetă, parlamentară. Această 
-siuaţie se 'continuă şi sub regimul Constituţiei anului VIII şi 'n 

1) Anson: Loi ct pratique, t.'1. p. 435,
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“timpul Primului Imperiu. Abia sub Restauraţie :)" dar în special. 
sub Guvernul din Iulie se reintroduce dreptul de anchetă parla- 
mentară. Deşi nu exista nici un text constituţional sau de lege. 
sau regulament care s'o autorize, ea, este primită în virtutea prin. 
cipiilor generale și după exemplul Angliei. Iată cum justifica 
Hello 2) introducerea dreptului de anchetă parlamentară: „Nu 
pun în numărul impietărilor asupra puterii executive ancheta. 
care. poate fi ordonată de una din Camere pentru a se lumina 
asupra materiei deliterărilor sale. Această anchetă este legitimă. 
cu o condiție, 'ca, actul'la care se referă să fie ae competența Ca. 
merei; dreptul de a ancheta este inerent oricărei puteri care 
deliberează, care votează, care decide şi, care, chiar în acest. 
scop, are nevoie de a cunoaşte adevărul. Ar fi ilusoriu ca ancheta. 
să nu se facă direct de puterea care are nevoie de a se lumina. 

şi ca dânsa să fie obligată s'o facă prim intermediul altuia; acela 
singur poate să instruiască, care trebuie să judece. Ar fi mai 
ales contradictoriu ca, să recurgă, pentru a face ancheta, la pu: 
terea pe care o supraveghează și care-i poate fi pusă în cauză. Nu 
este deci de mirare că Adunarea Deputaţilor a decis în principiu. 
dreptul de anchetă în două ocaziuni memorabile, cu prilejul legii 
tutunurilor şi a verificării puterilor membrilor săi, Parlamentul | 
Angliei îl admite fără dificultate şi ceiace preţueşte mai mult. 
decât un exemplu, acest drept ține de natura lucrurilor”, 

Dreptul de anchetă parlamentară, astife] justificat, consti- 
tue pentru legislaţia franceză un principiu de legitimitate consti. 
tuțională, care a intrat în deprinderile și practica. parlamentului” - 
francez. Acest principiu, multă vreme necontestat, a fost trans- 
format întrun text de lege, anume legea din 23 Martie 1914, 

| " In Belgia, art. 40 al Constituţiei revizuită în 1919—1921 
înscrie acelas text ca și la noi, că fiecare Cameră are dreptul 
de anchetă. In Belgia: există legea din 3 Mai 1880 care statori- 
cește regula că fiecare Cameră exercită dreptul de anchetă ea 
însăşi, sau printr'o comisie desemnată din sânul său. 
„585, — Drepturile comisiilor de anchetă parlamentară. — 

-Instituind comisii de anchetă parlamentară, Camerele trec din 
sfera atribuţiunilor lor, în sfera atribuțiunilor altor priteri, în 

1) Vezi Yoseph Barthelemy: Introduction du regime parlemertaire sous- Louis XVIII et Charles X. Cap. Les enquetes parlementaires. 
2) Du regime constitutionnel, 3-e edit, t. II, p. 118, 119.
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“special în sfera atribuţiunilor puterii judecătoreşti. S'ar putea 

crede că se violează prin aceasta, principiul separaţiei puterilor. 

Pentru a evita această situaţie este necesar să precizăm care 
sunt drepturile comisiilor de anchetă parlamentară, drepturi pe 
care ele nu trebuie să le depăşească, pentru a nu viola principiul 
amintit. - 

In adevăr, Camera, care ordonă o. anchetă asupra actelor 

„administraţiei, sau asupra, faptelor care pot să formeze obiectul 

unei acțiuni judiciare, nu impietează dânsa asupra puterii exe- 

cutive sau judiciare? Neapărat, există o impietare, în cazul când 

Adunarea, care a ordonat ancheta se substitue autorităţilor ad- 

ministrative sau judiciare, vrea dânsa să ia măsurile pe care ace. 

-stea, ar trebui să le ia, sau ordonă acestora măsurile ce trebuese 

luate. De aceia, comisiile de anchetă parlamentară nu trebuie să 
“se substitue organelor legale, menite să ia măsurile necesare, 
“Obiectivul comisiilor de anchetă parlamentară trebuie să fie sau 

-a) îndreptarea legislaţiei, prin propunerea unei legi ncui sau b) 

punerea 'n mișcare a acțiunii de responsabilitate ministerială. 

Pentru a ajunge la aceste rezultate comisiile de anchetă 
parlamentară trebuie să aibă dreptul şi posibilitatea de a face 
-o anchetă serioasă şi deeumenta:ă. Ele trebuie să ajbă mijloacele 
necesare de a se informa și ancheta, Se pune deci problema de 
a şti dacă comisiile de anchetă parlamentară pot asculta, martori 

„sub prestare de jurământ, dacă pot constrânge martorii să vină 

spre a fi audiaţi, | 

Chestiunile acestea s'au pus de timpuriu în Franţa şi în 

„special Ja, 25 Octombrie 1887 cu ocazia comisiei de anchetă par- 
lamentară instituită pentru a face lumină în afacerea traficului 

„de decoraţii imputat lui Wilson, ginerele preşedintelui Grey. 
Comisia nu putu ajunge Ja nici un rezultat din cauza, lipsei mij- 
loacelor de informaţii. Aceiaş situaţie se repeta şi în 1894 cu 
ocazia anchetei asupra, afacerii canalului de Panama. Abia cu - 
ocazia, afacerii Rochette instituindu-se la 11 Iulie 1910 o comi- 

'sie de amchetă parlamentară care, după patru ani de cercetări 
„Zădarnice, avea să ajungă la acelaș rezultat ca şi cele anteri- 
oare, parlamentul se decise să voteze legea din 23 Martie 
1914 relativă la mărturiile primite Qe comisiile de anchetă par- 

„lamentară, numită și legea Rochette. Potrivit acestei legi, atunci 
când se e ordonă o anchetă parlamentară, i se îngăduie Camerii
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.să confere în acelaș timp comisiei de anchetă parlamentară pu-. 
teri excepţionale, care se numesc puteri judecătorești. 

Potrivit legii franceze, cu ocazia, instituirii anchetei paârla-. 

mentare, Camera face două acte distincte: a) instituie ancheta, 

b) deleagă puteri judiciare comisiei de anchetă parlamentară. 

Puterile judiciare care sunt delegate comisiei nu sunt egale- 

cu ale unui judecător de instrucţie; comisia nu are drept să 
opereze arestări sau percheziţii, ea nu poate să ordone mandate 

de aducere sau de depunere. 

Legea. franceză din 1914 se referă deci numai la posibili- 

tatea, de audiere a martorilor sub prestare de jurământ, la cbli- : 

gaţiunea lor de a se prezenta spre a fi audiaţi. Legea prevede: 

sancțiuni pecuniare care vor fi pronunţate de tribunalele ordi- 

nare, împotriva aceluia care ar refuza să compară sau să presteze 
jurământ. In sfârșit legea. prevede posibilitatea pentru comisie- 

de a cere organelor judecătoreşti (procurorul republicii) să adu- - 

că cu forță pe martorii recalcitranţi. 

Legea belgiană din 1880 este mult mai largă decât legea 

franceză; ea, acordă comisiei de anchetă parlamentară adevărate - 
drepturi de putere judiciară, cum este dreptul de percheziţii, 
dreptul de prevenţie, de arestare sau de inculpare. Legea declară 
în mod categoric în art. 4, că toate puterile atribuite judecăto- 

rului de instrucţie de codul de instrucție criminală, aparţin Ca- 
merii sau Comisiunii de anzhetă sau preşedintelui lor, Totuși 
Camera, are dreptul să restrângă aceste puteri 1). 

586. — Legea română privitoare la anchetele parlamentare.— 

Funcționarea, regimului nostru parlamentar a dat rareori naștere : 

'1a anchete parlamentare, In 1932 cu ocazia validării alegerilor 
pentru senat se instituie o comisie de anchetă parlamentară 
pentru a. verifica obiecţiunile ce se aduceau modului cum a fost . 
ales senatorul de Bălţi. Pe baza raportului depus de această co-- 

„misiune a fost invalidată alegerea. Cu această ocazie comisia, 
de anchetă parlamentară n'a întâmpinat nici un fel de dificul- - 

_tăţi de ordin procedural. 

In sesiunea parlamentară. 1933—1934, cu ocazia afaceri; 
Sioda, se instituie o comisie parlămentară, formată la început: 

1) Vezi Legea în Code des lois Politiques et administrafives coordonntes = 
par ]. Berta şi E. Vandeveld, Bruxelles. X-e edit., p. 593,
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numâi cu membrii ai Adunării deputaţilor şi adăogându-se mai 
târziu, printr'o procedură inuzitată şi fără să existe un vot al 
Senatului, care să ordone și dânsul o anchetă parlamentară, un 
număr oarecare de senatori. Tot în acelaș timp Senatul sesi- 
zat de neregulile şi fraudele cari s'ar fi produs la Monitorul Ofi- 
ciai, instituie o comisie de anchetă parlamentară pentru a exa- 
„mina întreaga gestiune a, instituţiei. 

” Cu ocazia acestor două anchete, ivindu-se desigur dificul- 
tăți în calea comisiunilor, în special în ceia ce privește mijloacele 
ci de informaţii, s'a. propus parlamentului și acesta a votat legeu 
din 10 Iulie 1934 privitoare la stabilirea. mijloacelor de instrucție 
ale comisiilor de anchetă parlamentară. - 

Principiile dominante ale acestei legi sunt: 

In primul rând se stabilește care sunt mijloacele de in-: 
vestigaţiuni pe care 'comiziunile de anchetă, parlamentară le au 
la, dispoziţie. Aceste mijloace constau în: " 

a) audieri de martori; 

b) obligaţia pentru autorități de a comunica acie şi dosare 
aflate în. păstrarea, lor; . 

c) dreptul de a face descinderi şi constatări la faţa, locu- 
lui printr'o delegaţie aleasă din sânul lor, cu autorizarea şi asis- 
tența reprezentanţilor justiției. Actele vor fi dresate tot în asis- 
tența acestor reprezentanţi. 

d) dreptul de a. ordona expertize asupra chestiunilor de or- 
din technic şi de specialitate, prin experți aleși și numiţi de co- 
misiune; | 

e) comisii rogatorii adresate tribunalelor, parchetelcr sau 
cabinetelor de instrucţie de pe lângă tribunale, prin intermediul 
Ministerului de justiţie. 

Odată mijloacele comisiunilor de anchetă, parlamentară 
precizate, legea vine în art. 2 să impună. obligativitatea oricărei 
persoane a cărei depoziţie ca martor va, fi socotită, necesară, 
se prezinte înaintea comisiunii, în urma unei citaţii. emisă de 
preşedinte şi transmisă prin agenţii forţei publice, potrivit nor- 
melor din codul de procedură, civilă. . 

„ Neprezentarea, martorilor se „pedepseşte de comisie cu o 
amendă de 2000—10. 0000 lei. Cu aceiași amendă se pedepseşte 
şi refuzul de a, presta “jurământ sau de a face mărturie. Pentru 
al doilea termen, Comisia va putea cere emiterea unui mandat
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„de aducere contra martorului care nu s'a, prezentat. Cererea 
pentru emiterea mandatului se va adresa de comisiune Ministe- 
r:lui de Justiţie. Comisiunea, va putea cere Ministerului de jus- 
tiție delegarea umui procuror pe lângă Comisiune, cu această 

atribuţie specială, Cei cari se vor dovedi vinovaţi de mărturie 

mincinoasă, ca şi acei cari prin daruri, promisiuni sau amenin- 

ţări, vor determina pe un martor să facă mărturie mincinoasă, 

se vor pedepsi de justiţie cu pedeapsa prevăzută, în art, 290 c. 

pâral pentru mărturie mincinoasă (art. 3). 

In art. 4 legea sancţionează refuzul autorităților de a, tri- 
mite actele şi dosarele cerute de comisiune. Acest refuz se va 

pedepsi cu pedsapea prevăzută de lege pentru refuzul de ser- 

viciu legalmente datorit. Infracţiunea se va constata de comi- 
siune care o va, comunica Ministerului de justiţie, pentru a i se 

da urmăxzile prevăzute de lege. 

Insfârșit, în ultimul art. (5). legea declară că descinderiie 

- şi expertizele prevăzute de art. 1 se vor hotări și efectua după 

normele prevăzute în codul de procedură civilă (aici este locul 

să arătăm eroarea legiuitorului, deoarsce descinderile sunt pre- 

văzuite în, codul de procedură penală, nu în cel de procedură 
civilă). | | 

| Din examinarea printipiilor acestei legi şi a mijloacelor 

pe cari comisiile d> anchetă, parlamentară le au la dispeziție la 
noi, putem lesne constata că legiuitorul român n'a fost deplin 

edificat asupra, caracterului acestor comisiuni. ' | 
Legiuitonul a, voit să le dea drepturi cât mai largi, dar de 

teamă de a nu împieta asupra prerogativelor puterii judecăto- 

rești, ceiace a dat la început, a luat prin articolele ultime. Trei 

sunt dispoziiile din lege care au urmărit să dea acestor comi- 
Siuni atrikuţiuni judecătoreşti: 

a) audierea martorilor sub prestare de jurământ cu drep- 
tul de a condamna, la amendă pentru neprezentare şi de a emite 
mamdate de aducere; 

„b) dreptul de a face descindeni şi constatări la, faţa lo- 
„Cului; 

c) dreptul de a adresa comisii rogatonii tribunalelor, par- 
„chetelor sau cabinetelor de instrucţie de pe lângă tribunale. 

| In ceiace priveşte dreptul de a face descinderi și constatări 
la faţa locului,:s a prevăzut î în art. 5 că aceste descinderi se vor
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hotări şi efectua după normele prevăzute în codul de procedură. 

Dispoziţia, aceasta este neclară căci din moment ce descinderile 

se hotărăsc după normele codului, s'ar putea susţine că hotări- 

rea, lor nu aparţine comisiunei, ci organelor judiciare, care vor 
fi sezizate de comisiune, şi care vor avea să decidă, în confor- 
mitate cu regulele de procedură, dacă este sau nu cazul de a 
ordona deseinderea. Totuşi, acest text fiind susceptibil și de 
altă. interpretare, s'ar putea susţine că hctărîrea unei.descinderi 
aparţine comisiunei, în cazurile prevăzute de codul de procedură - 
iar executarea ei se va, face de organele justiţiei, după regulele 
precedurei, în asistența delegaților comisiei. 

In această ultimă interpretare înseamnă că puterea jude- 
cătorească este subordonată comisiei de anchetă parlamentară, 
fiind obligată să execute descinderile hotărite d> aceasta, fără 
a avea libertatea de hotărire. Tocmai pentru a înlătura această 
critică, legiuitorul s'a mulţumit cu redactarea vagă a art. 5, 
care anulează aproape dispoziţia înscrisă în art. 1 privitoare la 

descinderi. ij 

Deasemeri, în privinţa, comisiilor rogatorii adresate tri- * 
bunalelor, parchetelor sau cabinetelor de instrucţie de pe lângă 
tribunale, prin intermediul Ministerului de justiţie, legiuitorul 
a enunțat dispoziţia în art. 1, fără să arate în ce constă şi fără, 
să prevadă cazurile în care s'ar putea institui astfel dia comisii. 

E o dispoziţie care credem că mar putea avea o aplicaţie prac- 

„tică şi tocmai din această cauză legiuitorul s'a, ferit să-i pre- 
o 

cizeze ecnţinutul. Dreptul de a adresa comisii rogatorii instan- 

ţelor judecătoreşti, indiferent dacă el se exercită prin îmterme- 

diul Ministerului de Justiţie, ar ccnferi comisiei de anchetă par. 
lamentară caracterul de organ al puterii judecătoreşti, ceiace 
este inadmisibil. . 

Chiar dreptul de a pronunţa amenda constitue un drept 
de natură jurisdicțicnală, drept pe care în legea franceză îl în- 
tâlnim dat în căderea inztamţelor judecătereşti. 

Legea română este un compromis între legea franceză şi 
legea belgiană. Ii lipsește însă dispoziţia cuprinsă în legea fran- 
ceză: „prezentele dispoziţii nu se vor aplica anchetelor parla- 
mentare decât în virtutea unei dispoziţii speciale ale adunării 
care le va fi ordonat”. Prin urmare în Franţa acest drept acor- 
dat comisiilor de anchetă parlamentară se face în baza unei de- 
legaţii exprese date de puterea, legiuitoare, ceiace-ar însemna



48 ORGANIZAREA STATULUI 

o garanţie în plus. Cu toate acestea chiar această lege, care 

aduce atât de mică atingere puterii judecătorești, a fost soco-. 

tită neconstituțională și aspru criticată 1). In special argumen- . 
tele date de L. Duguit sunt remarcabile: „Abia. este nevoie să 
adăugăm că atunci când o comisie de anchetă parlamentară va 

fi, aşa cum o permite legea din 23 Martie 1914, înwvestită cu 
puteri judiciare, ea este în mod forţat înclinată să se amestece 

în domeniul judiciar şi atunci când o anchetă e deschisă de un 

judecător de instrucţie, comisia parlamentară va putea face 
o anchetă parlamentară asupra aceleiaşi afaceri, cu aceleaşi pu- 

teri şi să contarieze, să ianihileze chiar acțiunea, autorităţii ju- 

diciare. Dacă comisiunea de anchetă este numită cu puteri ju- 

diciare posterioare unei instrucţii judiciare terminate, natural 

ea se va ridica în cameră de apel, faţă de deciziunile date de ju- 

risdicţiile de instrucţie. Toate acestea nu pot fi decât o sursă 

de confuzie şi de anarchie. Aparține deci camerelor de a uza, 

cu cea mai extremă prudenţă, de puterile ce le conferă legea din 

1914 şi guvernului de a, interveni, punând 'chiar chestiunea, de 

încredere, pentru a, se opune ca să se numească de cătra camere 

o comisiune de anchetă învestită cu puteri judiciare atunci când 

o instrucţie a, fest deja deschisă de justiţie, fie că este în curs, 

fie că a fost închisă printr'o ordonanţă de neurmărire” 2). 

1) Iată textul aceste legi: 

<Toute personne dont une commission d'enquste parlementaire aura juge - 

laudition utile, sera tenue de dâfârer ă la citation qui lui sera delivree par un 

huissier ou par un agent de la force publique ă la requte du president de la . 

commission. En cas de non-comparution, le temcin defaillant, qui ne justifiera pas 

d'une excuse legitime, sera puni d'une 'amende de 100 â 1000 francs. Il pourra, en ! 

outre, sur râquisition de la commission, âtre l'objet d'un mandat d'amener dâlivre ' 

par le procureur de la Republijue. Le refus de prestation de serment sera puni * 

de la peine prâvue au deuxitme paragraphe du deuziăme aaticle. Le coupable 

de faux tâmoignage sera -puni des peines prâvues par larticle 363 du Code : 

pânal. Le coupable de subornation de temoin sera passible des mâmes peines 

que le faux temoin. Les procâs-verbaux constatant les infractions prevues aux 

paragraphes prâcedents seront transmis au Garde des Sceaux pour y âtre donne ' 

telle suite que de droit. L'article 463 du Code penal sera applicable. Les prâsentes 

dispositions ne s'appliqueront aux enquâtes parlementaires qu'en vertu d'une 

decision specialle de l'assemblee qui les aura ordonnâes». 

2) op. cit., t. IV, pp. 399—490. Vezi deasemeni critica lui Besthelemy: 

Les limites du pouvoir legislatif, Revue politique ct parlementaire, 10 Dec. 1923 

şi Le Temps, 15 Nov. 1925.
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Critica, aceasta nu este împărtăşită de întreaga, doctrină. 

„Astfel Esmein ajunge la concluzii contrare de acelea ale lui Du- 
guit:' „Am văzut cum, constituționalitatea acestei legi fusese 
pusă la îndoială din cauza faptului că ar aduce atingere prin- 

cipiului separaţiei puterilor, atribuind comisiunilor parlamea- 
“tare puteri care war putea să aparțină decât magistraţilor pen- 

tru exerciţiul justiției. Dar în realitate, spre diferenţă de comi- 

siunile parlamentare belgiene prevăzute de legea din 8 Mai 1880, 

comisiunea parlamentară franceză de anchetă n'are mici o pu- 

tere judiciară, nici o putere represivă; nu posedă nici o putere 

de percheziţie, de prevenţie, de arestare sau de inculpare. Legea 

a voit, pentru a face operă eficace, să asigure prezentarea și 

sinceritatea martorilor; ea a făcut din refuzul de a se prezenta 

sau de a mărturisi un delict, dar un delict care nu poate fi pe- 

-depsit decât pe căile dreptului comun. Fără îndoială, punerea, în . 

acţiune a acestei legi de către membrii unei majorităţi politice 

„contra adversarilor politici poate fi inelegantă şi periculoasă. 
pentru libertatea politică, dar ea, nu constitue o violare a unui 
principiu conzituiona!” 1). 

Legea română din 10 Iulie 1934 se abate dela principiile, 

legii franceze, deşi ca tehnică o urmează deaproaps. Ea dă 

dreptul comisiunilor de anchetă parlamentară de a lua singure 
măsuri ce sunt de atributul puterii judecătoreşti. 

„ Cele două comisii de anchetă parlamentară cari au func- 

ţionat la noi în 1934 pe baza acestei legi, în afacerea Skoda şi 

în ancheta dela Monitorul Oficial, au procedat cu toată, circum- 

specţia şi nau avut nevoie să facă uz de dispoziţiile socotite 

neconstituţionale. Dar rezultatele date de anchetele acestea au 

fost în disproporţie cu marele scandal politic la care au dat naş- 

tere, încât mi se par foarte justificate concluziile la care ajung 

dd. Barthâlemy și Duez: „ancheta parlamentară trebueşte rar 

întrebuințată. Când ea, nu este pur și simplu sterilă, este un 
instrument de turbulență, de scandal, de desordine. Rezultateie 

uile care au putut fi obținute întâmplător n'au fost suficiente 
spre a. compensa daunele cauzate” 2). 

2 

în 

1) A. Esmtin, op. cit, t. IL, p. 512. Vezi o altă apărare a acestei legi în 

]. Barthelemy şi F Duez, op. cit. ed. II, p. 697—69$. 

2) op. cit., 4 698.
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587. — Concluziile comisiilor de anchetă parlamentară, — 

Comisiile de anchetă parlamentară nu se pot insiitui decât spre 

a ancheta modul cum funcţinează un serviciu public, oricare ar 

fi dânsul. Duguit spune că: „comisia de anchetă parlamentară: 
poate să facă toate actele cari îi permit să, cunoască modul de - 
funcţionare al serviciilor publice; dar ea nu poate face nici un 
act care este normal sau legal în competinţa, funcţionarilor ad- 
ministrativi sau judiciari. Această propoziţie este consecința di- 
rectă a faptului că puterea de anchetă derivă din puterea de 

control. Ancheta, nu poate să aibă mai multă întindiare decât con: 

trolul. Camera supraveghează funcţionarea tuturor serviciilo 

publice sub sancţiunea responzabilității ministeriale, dar ea nu : 

poate face nici singură, nici prin comisiile sale, acte intrând în 

competința funcţicnarilor ataşaţi acestor servicii” 1). Numai 
menţinându-se în aceste limite, comisiile de anchetă parlanien- 

tară. nu depășesc sfera, lor de cumpetinţă şi nu violează princi- 

piul separaţiei puterilor. 
Comisiile de anchetă parlamentară au dreptul să examineze 

modul cum funcţionează, serviciul justiţiei, ele însă nu se pot | 
amesteca în mcdul de funcţionare al acestui serviciu, nu pot. 
să facă dânsele acte care aparţin de drept puterii judecătorești, 

nu pot să adreseze injoncțuni magistraţilor pentru a face anu- 
mite dcte într'un anumit sens. | 

Datoria comisiilcr de anchetă parlamentară este. ca să ter- 

mine cât: mai curând însărcinarea, dată. Adunarea poate fixa ea. 

însăşi un termen în care comisia să-și depună raportul. 

__ Odată ancheta terminată comisia, depune adunării care a 

însărcinat-o raport asupra celor constatate. In acest raport comi- 

sia poate conchide votarea unei ordine de zi, în care să se aprobe: 

sau să se blameze Ministerul, sau o moţiune cara să invite gu- 
vernul să ia o anumită măsură sau un anumit proiect de lege. 
In sfârşit comisia poate cere ca, raportul să fie înaintat minis- 

terului competent, sau să propună ea însăşi un proiect de lege 

pentru îndreptarea funcţionării serviciului public. In acest caz: 
proiectul va urma. filiera tuturor proiectelor din inițiativă par- 
lamentară. 

1) Op. cit. t. IV pag. 393—354,
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Propunerea de a se aproba, sau blama un ministru, nu poate 

“să privească decât pe miniştrii în funcţiune, căci numai față de 

aceştia poate fi pusă în mișcare acțiunea în responsabilitate 

nolitică. Pentru miniştrii cari nu sunt în funcţiune, concluziile 
raportului de anchetă nu pot cere decât punerea în mișcare a 

actiunei în responsabilitate ministerială prevăzută de art. Y3 din 
Corstituţie. „Camera nu poate să voteze ordine de zi, blamând 
pe un anumit funcţionar. Singuri miniștrii sunt responsabili în 
faţa ei, ei sunt responsabili de subordonații lor şi îi acopere în 

“faţa Camerii; şi singuri ei pct să fie vizaţi prin voturile sale” !). 
Aceste principii de funcţionare a comisiilor de anchetă par- 

lamentară se pare că nu au fost respectate de ccmisia de anche- 

„tă parlamentară instituită la Monitorul Oficial. In raporul pre- 

zentat Senatului (concluziile sumare) în şedinţa dela 17 Dec. 

1934, comisia de anchetă în loc să ceară, dacă ar fi fost cazul, 

punerea în mişcare a, acţiunei. în responsabilitate ministerială, 

sau propunerea unui prciect de lege care să îndrepte funcţio- 

narea defectuoasă a serviciului anchetat, sau să fi certt pur 

-şi simplu să se trimeată ministrului respectiv raportul de an- 

chetă, ea blamează funcţionari publici care nu se pot apăra şi 

care sunt acoperiţi de răspunderea ministerială. Cu chipul ace- 

sta. comisiile de anchetă parlamentară, își depășesc sfera com- 

petenţii lor şi fac acte cari aparţin puterii executive, singura 

care are dreptul de a blama pe funcţionari 1). 

$ 5. — Atribuţii politice. 

SUMAR : 588. Parlamentul controlează guvernul ; — 589. Intrebarea — 

'591. Comisiile de control şi supravegheze ; — 592. Ratificarea actelor politice. 

588. — Parlamentul controlează guvernul. — Controlul par- 
lamentului asupra guvernului se exercită în afară de calea an- 

chetei parlamentare, care este o cale greoaie şi rar întrebuin- 

ată şi pe următoarele căi: a) pe cale de întrebare, b) pe cale 
-de interpelare, c) pe calea comisiilor de control şi supraveghere, 

d) cu ocazia, ratificării actelor politice. 

1) Duguit, op. cit. t. 1V, p. 401.
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589. — Intrebarea, — Regulamentele Adunărilor prevăd. 

posibilitatea pentru membrii adunărilor de a se informa, asupra. 

diferitelor chestiuni care cad în resortul unui ministru. In prin- 

cipiu pentru a economisi timpul adunărilor, întrebarea, este fă- 

cută, în scris, într'o formă concisă, este prezentată. biurourilor: 

adunărilor și este cetită în şedinţă publică de membrul care a. 

făcut-o. Dacă ministrul este prezent în şedinţă, el poate răs- 

punde imediat, deputatul sau senatorul având dreptul de replică. 

Dacă. răspunsul ministrului nemulţumeşte pe cel care a făcut în- 

trebarea, el are dreptul să-și transforme întrebarea în interpe- . 

lare. Dacă ministrul nu woiește să răspundă, întrebarea se co- 
munică prin intermediul biurourilor în scris ministrului respec- 

tiv, care, după ce ia informaţiile necesare, răspunde, fie în SCri5,- 

fie cral la tribuna Camerii sau a Senatului. 
Intrebările care se fac, poartă asupta celor mai variate do- 

menii. Interesul lor constă în faptul că ele se imprimă în desba- 
terile parlamentare îndată. după aprobarea. sumarului şedinţei 

“precedente și astfel deputaţii și senatorii pot să arate alegăto- 

rilor că au cerut miniştrilor să se intereseze de nevoile lor, De- 

cele mai multe ori întrebările nu constituie un control asupra 

operii guvernului, ci o rugăminte indirectă de a satisface anu- 
mite nevoi. 

De cele mai multe ori i întrebările se citese într'o monotonie: 

i c lipsă completă de atenţie din partea Adunărilor. | 

Intrebarea poate fi şi orală în împrejurări excepţionale, 

atunci când este vorba de o chestiune importantă la ordinea zilei. 
Intrebările orale se pun aproape întotdeuna de acord cu minis- 

trul respectiv, care doreşte astfel cu un moment mai curârd 

să lămurească o chestiune importantă. 

Caracteristica întrebărilor este că asupra lor nu vorbesc de- 

cât doi oratori, cel care a făcut întrebarea şi ministrul care răs- 

„punde. Ele nu sunt urmate de un vot al Camerii sau Senatului 
asupra politicii ministrului respectiv, dar ele constituie totuși un 
mijloc de control al parlamentului asupra guvernului: prin fap- 

tul că răspunsul nesatisfăcător la o întrebare o poate transfor- 

"ma pe aceasta î în interpelare. 

590. — Interpelarea. — Este o desbatere mai amplă, care” 

urmează asupra. unui act al guvernului; este un mijloc mai efi- 
cace de control al parlamentului asupra guvernului, deia care: 

- acesta nu se poate deroba. Este o discuţie la care poate participa.
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rând pe rând toţi membrii parlamentului și care se termină prin- 

tr'un vot. 
Dreptul de a interpela este un drept individual care apar- 

(ține fiecărui membru al Adunărilor. E1 este înscris în art. 92 

din Constituţie, care prevede în acelaș timp şi obligaţia miniștri- 
ler de a, răspunde acestor interpeiări în termenul prevăzut. de 
regulament. Regulamentul adunărilor lasă în sarcina fiecărei 

Adunări dreptul de a fixa ziua de interpelări şi ordinea în care 
deputaţii urmează să-şi desvolte interpelările. In principiu. 

interpelările se adresează de deputaţii din opoziţie. Deputaţii din. 

majoritate nu adresează interpelări decât de acord cu guvernul 

şi atunci când acesta doreşte ca să dea o explicaţiune asupra; 

"evenimentelor la ordinea zilei. înterpelarea este o discuțiune: 

de o amploare mai mare asupra unei chestiuni la ordinei zilei.. 

La, această discutiune poate să participe orice membru al adu, 

nării: regulamentul prevede însă două posibilităţi pentru a îrn-- 
piedica obstrucţia, limitarea, timpului cât un orator are dreptul: 

să vorbească şi însfârşit, când numărul oratorilor este prea: 
nare şi Adunarea este luminată asupra chestiunii ce se discută,. 

posibilitatea de a cere închiderea disriţiei. Interpelarea nu se 

poate desvolta decât în prezenţa, ministrului respectiv care ara 

drevtul să răspundă îndată sau poate cere termen de trei zile 

Adunării, pentru a prezenta răspunsul său. Subsecretarii de stat 

nu pot răspunde la interpelare decât dacă ministrul respectiv 

este prezent: ei nu pot răspunde decât în ceiace priveste ches-. 
“ tiunile tehnice, răspunderea politică aparţinând în întregime mi-- 

nistrului. 

Regula aceasta, care este de esenţa regimului parlamentar,. 

nu se prea respectă lâ noi. Subsecretarii de Stat răspund la in- 

terpelări fără prezenţa ministrului respectiv. 

Discuţia asupra interpelării se termină printrto rezoluție: 

pe care o votează Camera şi care poartă numele de ordine de zi. 

Am văzut. că noţiunea ordine de zi cuprinde materiile cari sunt 

propuse să fie discutate de Cameră sau de Senat într'o anumită. 

| ședință. Aici noțiunea ordine de zi reprezintă altceva; ea înseam- 

nă că adunarea, după ce a ascultat desvoltarea interpelării și răs-- 

punsul dat de ministru, este luminată asupra chestiunii puse în. 
„discuţie, că nu are nici o obiecţiune de formulat împotriva mi-- 

nistrului și că trece la ordinea, de zi, adică la continuarea :iiscu-.
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“ţiunilor asupra materiilor înscrise spre a fi discutate în acea 

şedinţă. 

| De multe ori însă; ; discuţia asupra, unei interpelări este în- 

chisă prin epuizarea listei. oratorilor şi prin explicaţiile date de 

guvern. In parlamentul nostru abia, acum în urmă s'a adopiat 

procedeu! 6. a, se propune o moţiune asupra căreia să urmeze 

un vot şi care să închidă astfel o interpelare. Dar şi acest pro- 

cedeu este fără nici un efect de oarece parlamentul formând o 

:majcritate compactă guvernamentală, înlătură orice posibilitate 

-de control. 
O chestiune care pasionează mult desbaterile parlamentare 

cu ocazia votului asupra, interpelărilor, este aceea, asupra, prio- 

rității în care vor fi supuse votului diferitele moţiuni formulate. 

“Cu această ocazie se încinge o adevărată. desbatere care se re- 

zclvă, printrun vot prealabil dat asupra priorităţii şi în care de 

multe ori guvernul se angajează punând chestiunea, de încredere. 

"Numai după, vidarea chestiunii priorităţii urmează votul asupra 

moţiunilor propuse. 

Dacă parlamentul prin votul pe care îl dă respinge ordinea 

- de zi care propune încredere în guvern sau desaprobă măsurile 

luate de guvern, el dă o dovadă de neîncredere în guvern. Dar în . 

aceste împrejurări este obiceiul ca guvernul să prevină parla- 

mentul că el urmează să dea un vot de încredere sau un vot de 

cabinet. | 

Votul de încredere poate fi pus de oricare-din membrii ca- 

binetului lucrând în numele guvernului şi având adeziunea lui. 

In acest caz consecințele acestui vot se resfrâng asupra întregu- 

lui guvern. Când un ministru pune votul de încredere în numele 
„ui propriu, consecinţele acestui vot se resfrâng numai asupra lut. 

Cu ocazia votului de încredere, au dreptul, incontestabil, să 
voteze şi miniştrii cari sunt membrii ai Camerii respective. Fap- 

tul că sunt pe banca ministerială nu le răpeşte calitatea de par- 

“lamentar şi nu le aduce o micşorare a drepturilor lor. | 
Dar este aici" totuşi un fel de inelegantia juris care din 

punct de vedere moral îi împiedică pe miniștrii parlamentari de - 

„a participa la votul de încredere. Prin prezenţa lor la urnă se 
"aduce o atingere principiului că nu poţi fi în acelaș timp jude- 

:cător şi parte. Totuși nu există nici un fel ae mijloc de a împie- 

dica pe miniștrii să participe la vot; singură conştiinţa, lor este 

judecător în acest caz.
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. 591. — Comisiile de control şi supraveghere, — Adunările 

pot să desemneze din mijlocul lor Comisii care să supravegieze 

şi să, controleze modul de funcţionare al unui anumit serviciu. 

Istituirea acestor comisii derivă din dreptul de control al par- 
lamentului, dar funcţionarea lor practică poate aduce o oarecare 

stânjenire activităţii guvernului. In Franța s'a încercat să se: 
instituie astfel de comisii cu ocazia, războiului, care să contro 
leze activivatea tuturor serviciilor, având ca misiune îndestula- 

rea nevoilor armatei. Dar marile comisiuni ale Camerii Însărct 

nate cu acest control efectiv şi la fața locului, au întâlnit Tezis- 
tența. organelor militare și n'au putut face nici un fel de con- 

trol. . 

La noi, nu există obiceiul ca parlamentul să institute astfel 

de comisiuni; în schimb el îşi păstrează dreptul de a-şi dezemna 
câte un reprezentant al său în marile servicii publice conduse în. 
mod autonom, cum sunt Casa de Depuneri, Casa Dotaţiei Oastei, 
Regiile autonome, exercitând astfel prin prezenţa sa, controlul 

eontinuu asupra, operii-guvernului. Dar aceşti delegați ai paria. - 
meniului exercită mai puţin atribuţiile de control şi fac mai mult 
operă de cclabcerare cu guvernul. 

O astfel de delegaţie s'a dat la noi în materie financiară. 
comisiei bugetare. 

Controlul pe care parlamentul îl exercită asupra guvernu- 
„lui devine eficace numai atunci când el este urmat de o sanc-- 

fiune. 

Sistemui constituției: noastre prevede ca sancţiune a con-. 
trolului parlumentar, punerea în mișcare a acţiunii în răspunde- 
re ministerială (vezi supra, vol. II, fasc. I, pag. 101 şi următ.). 

592. — Ratificarea actelor'politice. — In regimul guvernu- 
iui parlamentar se întâlnesc o serie de acte, de natură poli- 
tică, care, din cauza importanţei şi răspunderii ce ele o fac să. 
decurgă pentru guvern, sunt supuse ratificării parlamentului. 

Guvernul ia. spre exemplu, o anumită măsură. având ca- 
racterul unui act de quvernământ. El supune ulterior această. 
măsură. ratificării parlamentului. Prin ratificare, parlamentul 
aprobă măsura luată de guvern; el dă descărcare guvernului 
pentru măsura, luată; guvernul nu va, mai putea fi tras la răs-. 
pundere politică pentru acest fapt, 

Ratificarea nu schimbă, natura şi caracterul juridic al unui 
act; un act de guvernământ, ratificat, păstrează, tot caracterul 
actului de guvernământ; el nu devine lege.
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La noi s'a obişnui să se considere, în mod eronat dealtfel, 

“că, ratificarea. dată de parlament unui act, oricare ar fi na- 
tura sa, îl transformă pe acesta întrun act legislativ. Şi această 
“interpretare este datorită şi jurisprudenţii Inaltei Curți. 

La.noi, fie că există o lege a deplinelor puteri, cum este 
-cea din 9 Iulie 1934, fie că, nu există, se obimueşte de guverne 

să se ia măsuri legislative pe cale de decret-lege. Acest fapt 

nu este datorit, ca în Franţa, obstrucţiei pe care ar face-o par- 

Jamentul operii guvernului, ci, pe deoparte, dorinţei de a scăpa 
-de orice discuţie şi orice critică în parlament, iar pe de altă parte. 

spiritului de imitație. Nu s'a văzut la noi guvern care să do- 
rsască să ia o măsură şi să fie împiedecat sau măcar sabotat 

-de parlamentul său. | 

Ideia de delegare a puterilor este, în principiu, inadmisi- 

bilă întrun sistem constituţional. „Nu se pcate delega, spune 

L. Duguit 1), decât exerciţiul unui drept al cărui titular eşti, 

-organsle Statului, parlamentul la fel ca şi celelalte, nu sunt titu-. 

Jarii nici unui drept; ele au o anumită competinţă determinată 

„de lege; dacă prerogativele puterii publice sunt drepturi, Statul 

singur este titularul lor; organele au o competință pe care no. 

pot nici moâifica, nici a fortiori transmite unui alt organ. Par- 

Jamentul nu poate deci să delege dreptul de a, face legi, drept 

.al cărui titular nu este”. 

Cu toate acestea, în Franța se obișnueşte ca pe cale de 

lege să se dea guvernului dreptul de a lua măsuri cu caracter re- 

gulamentar, cari să poată chiar modifica legea. Justificarea 

„acestui procedeu trebuie găsită în faptul că în Franţa nu există, - 
o limitare constituţională a atribuţiunilor fiecărei puteri. Acolo. 

“legea deplinelor puteri se justifică pentru faptul că parlamentul | | 

:renunţă la o competinţă pe care singur şi-a arogat-o prin lege, 
în folosul puterii reglementare. E ceiace s'a obişnuit a se numi 

teoria delegalizării materiilor. Legea şi-a, creiat, în atotputer- 

“nicia parlamentului, un domeniu nou de activitate; prin lege par- 

lamentul renunţă la această competinţă, care nu este nicidecum 
fixată prin constituţie. Nu este vorba de o delegare de pu- 

-teri, cum în mod eronat se obișnuește a se spune, ci numai de o 

-delegalizare a materiilor, adică de o retrocedare a unei com-. 

1) Op. cit., t IV, p, 747. . | Ă
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petinţe pe care şi-a arogat-o parlamentul și pe care o retroce-- 
dează puterii executive. 

Domeniul legii nefiind definit de Constituţie, rămâne par= 

iamentului dreptul de a-l fixa, “Nimic nu se opune ca parla- 

mentul, pe cale de lege, să-și restrângă, domeniul activităţii lui. 

Situaţiunea este cu totul alta la noi unde competinţa pu- 

terilor statului este fixată prin Constituţie. In principiu, şi la 
noi, ca șin Franţa, parlamentul poate retroceda puterii exe-. 

cutive o anumită competință pe care acesta şi-ar fi arogat-o.. 

"Dar cu o'singură. condiţie: competinţa. legii într'un anumit do- 
meniu să nu fi fost fixată de Constituţie. -In nici întrun caz. 
nu se poate retroceda puterii executive dreptul de regulamentare. 
într'o materie în care competința, legii a fost fixată prin Con- 
stituție, 

Din acest punct de vedere legea deplinelor puteri din 9: 
Iulie 1934 care dă dreptul puterii executive să modifice legile în-. 
î”o materie în care competinţa legislativului a fost determinată 
de Constituţie, este o lege neconstituţională 1). 

Totuşi, măsurile acestea, luate pe baza unei legi neconstitu-. 
ționale și puse imediat în aplicare, sunt supuse în urmă ratifi-.: 
cării parlamentului, socotindu-se astfel că au devenit consti- 
tuționale. 

Pentru elucidarea acestui principiu „este necesar să, stabilim. 
în prealabil care este caracterul actului de ratificare. 

Ratiticarea, în dreptul public, este actul prin care o auto-- 
ritate competentă, îşi însușește î în forma, prevăzută de lege, un: 
zct făcut de o autoritate incompetentă şi într'o formă nela- 
gală. In principiu, actul de ratificare are caracterul unui act 
nou; ratificarea, în dreptul public, constitue o reminiscență a. 
dreptului privat, unde potrivit art. 1190 c. civ., actul de ratifi- 
care are efect retroactiv. 

Această influenţă a dreptului privat asupra, dreptului Pu- 

blic i-a făcut pe interpreţi să socotească că, actul de ratificare. 

are efect retroactiv, Un act administrativ făcut de o autoritate 
"incompetentă, şi 'ntr'0 formă, nelegală, poate fi ratificat de au- 

toritatea, competentă şi făcut în forma legală. Dar actul r'are- 

1) Vezi în acelaş sens A. “Teodorescu, op. cit vol. II, p. 74. Vezi P. 
Negulescu, notă în Pand. Săpt., 1935, p. 516; [. G. Vântu — Mâlanges Ne-- 

_ gulesco. o ” :
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valoare decât dela data ratificării; el nu poate avea efect retro- 

activ 1), afară de cazul dacă el nu constată-decât o simplă situa- 

ţie, care a operat de drept, în baza legii 2). 

Când este vorba de un decret-lege, el poate fi, incontesta 

bil, ratificat. Organul competent; parlamentul, prin votul său, 

“transformă, decretul lege în lege. Această transformare nu ope- 

_vează deplin drept, cu efect retroactiv, ci efectul retroactiv al 

:actului de ratificare trebuie să reese din chiar cuprinsul actului. 

Cum legi cu efect retroactiv sunt îngăduite de Constituţia, noa- 

stră, actul de ratificare, atunci când acest lueru reese clar din 
cuprinsul său, poate avea; caracter retroactiv. Legalitatea lui se 

poate urca deci până în momentul când actul a luat naștere. 
Dar peniruca ratificarea să transforme un decret lsge în 

lege, se cere ca ea să fie făcută în aceiaș formă şi de acelaș 
organ care este însărcinat cu facerea legilor. 

Pentruca ratificarea să opereze cu efect retroactiv, ur- 

„xcându-se îndărăt şi legalizând un aci anterior făcut, trebuie să 

apară în mod indubitabil, din chiar textul său, caractearul de 

'retroactivitate.; 

Ratificarea, este o simplă lege cu efect retroactiv; deaceia 

ea trebuește votată în condiţiunile prescrise de Constituţie pen- 

tru votarea, sancţionarea și promulgarea - legilor. 

Consti.uţia prevede în art. 49 al. 2 că „un prosct de lege nu 

poate fi adoptat decât după ce s'a vatat articol cu articol”. Ra- 

ţiunea acestui text trebuie găsită în dorinţa ca membrii par- 
lamentului să-şi poată da seama de fiecare text în parte şi să 

pcată să-i aducă toate îmbunătățirile necesare. Parlamentul ia 

astfel o parte activă la confecţionarea legii. Această idee este 

întregită, şi de dispoziţiile art. 51 din Constituţie care declară 

că „Adunările au dreptul de a amenda şi de a despărți în mai 

multe părţi articolele şi amendamentele propuse”. 
Pentruca, ratificarea, unui decret-lege să-i dea acestuia ca- 

- racterul de lege, se cer două condiţii esenţiale: 

a) ratificarea decretului-lege să se facă votându-se articol 

cu articol, așa, cum cere art. 49 al. 2 din Constituţie pentru vo- 

ul oricărei legi. 

1) Vezi 1. V. Gruia. La non retroactivits des actes administratițs, în 

Mclanges Negulesco, 1935. 

2) Cas. III, dec. Bărăscu in Pand. Săpt., 1934, No. 33—35.
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b) din textul legii de ratificare să rezulte precis caracterul. 

e. retroactiv, care să se urce îndărăt, până'n ziua când s'a dat. 

deeretul. 

Ratificarea, pentru a-și produce toate efectele unei legi, 

nu poate fi alteeva decât o lege nouă cu efect retroactiv. 

Când totuși ratificarea, unuia, sau mai multor decrete-legi. 

se face în bloc, printr'o lege cu un anticol unic, care nu dă posi- 

biliiate membrilor parlamentului să discute fiecare articol în. 

parte şi să aducă moăificări textului dzeretului, această ratifi- 

care nu poate da devretului-lege caracterul unei legi. Situaţia sa. 

de act ilegal se menţine şi după ratificare, care, în acest caz, 

nare alt rost decât acela de a da guvernului descărcare de răs-- 

pundierea, politică ce şi-a atribuit-o peste limitele competenţei. 

sale. Din punct de vedere juridic, actul rămâne mai departe ile-. 

gal şi el nu pcate să înlăture sau să modifice legile existente.. 

In Constituţia noastră există art. 133 care ratifică în bloc 

decretele-legi privitoare la acordarea drepturilor cetăţeneşti, la. 

- îucetăţenirea evreilor cari locuiau în vechiul regal şi toate de- 
cretele legi de încetăţenire individuală anterioare decretelor-legi. 

amintite. 

Potrivit art. 8 din Constituţia dela. 1866 împământenirea. 

se dădea numai de puterea legislativă. Actul de împământenire: 

era o lege formală; din punct de vejere al fondului el rămâ- 

nea un act administrativ. Ratificarea se putea face de Constitu-. 

ţia din 1923, deoarece se ratificau nu legi, - ci acte admini-- 

strative. ă 

'Totuși, credem că legiuitorul censtituant nu sa gândit IE 

aceasta când a, ratificat decretele-legi prevăzute în art. 133. El. 

a avut convingerea, că prin această ratificare decretele-legi se- 

transformă în adevărate legi și se acopere astfel legalitatea. 

ce există în acordarea acestor încetățeniri. 

La noi, Inalta Curte în secţii unite nu s'a ocupat în mod. 

special de această chestie şi problema, nici n'a fost pusă până. 

azi. Singurul lucru care s'a judecat și hotărit a fost acela 

de a ști dacă prin ratificare un decret-lege se transformă în. 
lege 1). Şi a ajuns, fără nici o dificultate, la soluţia, că ratifica- 

rea transformă decretul lege într'o adevărată lege. Dar nu s'a 

1) Cas. $. UL. 9 Mai 1935, Fericeanu, Rev. Juris. Ad-tivă, 1935, col. 1410..
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pus problema de a se şti cum trebueșşte făcută această ratifi- 

care: dacă ea trebuie să respecte sau nu condiţiile cerute de ar!. 

49 al. 2 şi de art. 51 din Constituţie. 
Credem că ratificarea. unui decret-lege, pentru a-i da ace- 

stuia caracterul de lege, nu poate fi făcută în mod legal decât 

"în condiţiile art. 49 al. 2 din Constituţie, adică Parlamentul să 

voteze articol cu articol textul unii deoret-lege supus spre rati- 

ficare. 

Când însă se ratifică în bloc o serie de decrete legi, prin- 

trun articol unic de lege, fără posibilitate de discutare şi amen- 
-dare a itextelor ratificate, acest act de ratificare nu dă textului 

ratificat caracterul unei legi, ci rămâne un simplu act prin care 

guvernul este absolvit de răspundere politică faţă de parlament. 

Actul asttel ratificat continuă să-şi păstreze caracterul său 

de act ilegal, iar instanţele judecăorești, toate, vor avea căderea 

“să înlăture ca, neconstituțională legea, de ratificare. Căci aici este 

vorba, de o lipsă esențială de formă a unei legi, lipsă ce poate fi 

“propusă în faţa, oricărei instanţe. 
Din acest punct de vedere legea din 20 Aprilie 1935, care, 

"_ratifică printrun articol unic o'serie întreagă de decrete-legi 

"este neconstituţională, ea, neputând să dea acestor decrete .ca- 

racterul de legi. 

ş$ 6. — Airibuţii diplomatice. 

SUMAR : 593. Incheerea şi ratificarea tratatelor diplomatice. — 592. Tra-. 

.tate secrete, — 595. Valoarea tratatelor ncaprobate de parlament. — 595. Va. 

loarea tafatelor infernaţiona!e în rapori cu dreptul intern. 

593. — Incheerea şi ratificarea tratatelor dipicmatice. — Ro- 

lul parlamentului în materie diplomatică. este la noi destul de. 

irnportant. Art. 88 al. ult. din Constituţie, vorbind despre prero- 
gativele şefului Statului, declară că acesta „închee cu statele 

străine convențiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi alte 

asemenea; însă pentruca, acestea să. aibă autoritate îndatori- 

toare, trebuie mai întâiu a fi supuse Puterii legislative și apro- 

bate de ea”. 

Din acest text se vede că este vorba numai de încheerea 
-convenţiunilor cu caracter comercial. Dar am arătat (vol. II,
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fase. I, p. 267 şi urm.) că şi încheerea tratatelor diplomatice 

aparţine tot parlamentului, în oarecare măsură. 

Rolul dominant în încheerea, tratatelor diplomatice apanr- 

- ine însă Șefului Statuiui, care-l exercită prin intermediul mini- 

strului de Externe. Şeful Statului este acela, care dă directive 
„politicei externe, el este acela, care negociază şi încheie trata- 

tele; el este acela care, singur, reprezintă națiunea, în relaţiiie 
-externe. El deleagă şi semnează scrisorile de acreditare ale ple- 

nipotenţiarilor săi și lui îi sunt adresate scrisorile de acreditare 

ale miniştrilor străini. Deaceea trimişii străini nu sunt atâşaţi 
pe lângă guvern, ci pe lângă persoana Șefului Statului. Şeful Sta. 

“tului, prin semnătura lui, angajează singur națiunea. El închee 

“tratate, valabile din punct de vedere juridic, fără nici un fel de 

amestec din partea parlamentului. 

Totuși, parlamentul are şi dânsul un rol în încheerea, ace- 

stor tratate şi convenţiuni. Am văzut că art. 88 al. ult. din Con- 

stituție cere, pentruca aceste convenţiuni să aibă putere îndaio- 
ritoare, să fie mai întâi aprobate de puterea legislativă. In do- 

meniul internaţional, aprobarea dată de parlament, are un ca- - 

racter de definitivat și de siguranţă, mult mai mare decât aceia 

pe care c oferă semnătura Şefului Statului. Când o convenţie 
-comercială s'a încheiat cu. aprobarea parlamentelor respective, 

„această convenţie este definitivă, dohîndește puterea îndatori- 
ttoare şi nu s'ar mai putea, reveni asupra ei. Parlamentul, dând 

aprobare unei ccnvenţii incheiate, îi creiază acestia o putere 

nouă, definitivă, ale cărei efecte se întorc în trecut, în momentul 

când dânsa a fest încheiată. Actul de ratificare are valcarâa 

unei aprobări cu efect retroactiv. 

Desigur, în sistemul Constituţiei noastre, Regele nu pcate 

încheia convenţii și tratate, decât fiind acoperit de semnătura 

Ministrului de Externe sau de aceia, a Preşedintelui de Consiliu. 

Cu chipul acesta, politica externă poate pune 'n mișcare şi an- 

'gaja răspunderea politică a cabinetului. Dar, în principiu, totul 

depinde de compoziția cabinetului și de autcritatea ministru- 

lui de externe sau al preşedintelui de Consiliu faţă de ceilalţi 
miniștri. In cazul când primul ministru sau ministrul de externe 
se bucură de suficientă autoritate faţă de ceilalți membri ai gu- 
vernului, ei conduc politica externă și închee tratate şi conven- 
iuni, fără a pune 'n curent pe ceilalți membri ai cabinetului.
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594. — “Tratate secrete, — Una din cele mai grave şi mai 

- importante chestiuni în legătură, cu politica externă, este aczia 

de u şti dacă şeful statului poate angaja națiunea, la noi, prin 

tratate secrete, pe care să le cunoască numai el și guvernul lui 

fără să fie cunoscute de parlament. 

Din punct de vedere strict constituţional credem că acest 

lucru nu este posibil la, noi, deoarece între prerogativele acor- 

date șefului statului nu este înscrisă şi aceia de a încheia tratate 

secrete. il bt 

Dar principiile constituţiei rigide nu au ce căuta în această 

materie, în care este vorba de apărarea și siguranța, statului. 

Atunci când alte state negociază şi încheie alianţe în secrat, 

când ele își organizează apărarea lor, socotind cu chipul acesta, 

avantagii de viitor, nu este admisibil să ajungem la. concluzia 

că şeful statului la noi n'ar putea încheia tratate secrete, numai 

pentru considerațiumea că avem un text r.gid de constituție care 

nu a-ar permite acest lucru. Aceasta cu atât mai mult cu cât sunt 

ştiute împrejurările în care a fost redactat textul articolului 

8$ din Constituţie. 

In Franţa, legea constituțională din 16 Iunie 1875 în art. 

_8, declară „preşedintele republicii negcciază şi ratifică tratatele. 

EI le aduce la, cunoştinţa camerelor îndată ce interesul şi sigu- 

„rarţa statului o permit”. In republica, democrată franceză şeful 

statului poate deci încheia singur tratate secrete, putând angaja 

națiunea în acest chip. Parlamentul păstrează dreptul de con- 

trol asupra modului cum au fost încheiate aceste tratate, cu d2o- 

sebirea numai că acest control nu se poate exercita decât atunci 

când interesul şi siguranţa statului o permit. 

Regimul democrat pretinde incontestabil înlăturarea diplo- . 

maţiei secrete — este unul din principiile cele mai scumpe lui 

Wilson — dar această înlăturare nu se poate face, decât aunci 

lor, aşa cum se sileşte să realizeze pactul societăţii națiunilor, 

prin impunerea obligaţiunii înregistrării tuturor tratelor di'lo- 

matice, fără distincţie, la secretariatul societăţii naţiunilor 

(art. 18). Până atunci trebue să admitem că şi în sistemul con- 

stituţiei noastre şeful statului poate încheia tratate diplomatice 

secrete, 

Totuşi şi asupra acestor tratate secrete, parlamentul exer- 

„cită un drept de control. In adevăr, parlamentarii pot să în-
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trebe sau să interpeleze guvernul, asupra. negocierilor în curs, 

sau asupra, încheierii unui tratat secret. In privința, negocierilor 

prealabile încheierii tratatelor, este în tradiţia regimului parla- 

mentar, câ guvernul să, refuze să dea explicaţiunile- necesare, - 

pentru a nu stânjeni mersul tratativelor și pentru a, nu divulga 

eventuale secrete de stat. Şi de obiceiu, parlamentele se mulțu- 

mese cu asigurările date de guvern, că tratativele în curs vor 

servi interesul țări. 

Dar dacă parlamentul ar voi să cunoască condiţiunile în 
care s'a încheiat un tratat secret şi clauzele acelui tratat şi gu- 

“ vernul sar opune, parlamentul are mijlocul să constrângă gu- 

vernul, pe calea votului de încredere. 

Parlamentul poate răsturna un guvern pe această cale, 

Aceasta însă nu. ridică valoarea juridică a tratatului în- 

cheiat. 

Revenind din nou la art. 88 al. ultim, din Constituţie, și 
ţinând seamă de cele expuse mai sus, noi credem că în principiu 

| intervenţiunea parlamentului mu este necesară decât în cazu- 

rile anume enumerate de art. 88, al. ultim; că deci șeful statu- 
lui, în principiu, poate încheia orice fel de tratate în afară de 
tratatele de comerț, de navigaţie şi altele asemenea, cari nu 
devin îndatoritoare decât după ce sunt supuse aprobării parla- 

mentului. Expresiunea: „alte asemenea” are un conţinut foarte 

variat; ea cuprinde tratate angajând finanţele statului, trata- 

telc relative la starea persoanelor, tratatele relative la dreptul 

de proprietate al Românilor în străinătate, în sfârşit, tratatele 

prin care se modifică teritoriul statului şi pentru validitatea 

cărora art, 2, al. 2, din constituţie, cere neapărat existența unei 

legi. 

Dar dela, acest acest principiu, o serie de constituții mo- 

-derne derogă, (constituţia Austriei art. 50, constituţia germană 
din 11 August.1919 art. 45, paragr. 3) cerând şi pentru tra- 

tatele politice ratificarea expresă a parlamentului. - 

595. — Valoarea tratatelor “neaprobate de parlament. — 
„In cazurile în care Constituţia cere, astfel cum am arătat mai 

us, intervenţia parlamentului pentru încheierea unui tratat, ne. | 

îndeplinirea-acestei condiţii atrage pentru tratatul încheiat nu- 

mai de şeful statului — o serie importantă de consecinţe în 

.dreptul internaţional şi în dreptul intern.
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a) In dreptul internaţional, un tratat încheiat numai de şe- 
ful statului, atunci când se cere de constituţie în mod expres: 

intervenţia legiuitorului, nu 'poate' avea valoare juridică, nu 

poate angaja statul respectiv. 
Şeful statului a lucrat întrun domeniu în care competenţa. 

lui nu era dată, el a făcut un act nul, în violarea textelor consti- 

tuţionale și principiul nulităţilor din dreptul intern trebue să 

se aplice şi în dreptul internaţional. Sunt autori ca Labând, An- 
ziolotti, care susţin că tratatul internațional neregulat încheiat. 

din punctul de vedere al dreptului intern, îşi păstrează efectul 

său în. dreptul internaţional. | i 

'Nu putem aproba. această teorie, care este contrară princi- 

piilor dreptului public; trebue să subscrim și noi concluzia la 

cure ajung marile autorităţi în dreptul internațional Bluntschli, 

“Triepel, Le Fur, că tratatul neregulat încheiat din punct de ve- 
dere al dreptului intern, este nul din punct de vedere al dreptu- 

lu: internaţional. 
Din punct de vedere politic, tratatele internaţionale nere- 

guiat încheiat pot produce totuşi efecte juridice. Acesta este 

cazul tratatelor politice încheiate de regii Bulgariei şi Greciei 

cu tripla alianţă, care deşi-nu au fost aprobate de parlamentele 

respective, au produs totuși efecte juridice. 
Dela această regulă generală trebue să excludem aranjz- 

mentele, acordurile, înțelegerile, dsclaraţțiile care se fac dela gu- 

vern la guvern şi care sunt considerate că se pot încheia fără 

intervenția şefului statului. In aceste cazuri nu se creiază un 

drept nou, ci numai se iau anumite măsuri pe baza tratatelor în- 
cheiate. | 

b) In dreptul intern, se pune chestiunea, de a şti dacă su-. 

pușii unui stat sunt datori să asculte de un tratat încheiat de 

şeful statului, dar neratificat de parlament, atunci când este ue- - 

voie de această ratificare. | 

Este fără îndoială, că în acest caz, justiţia, se găseşte în 

fața unui act ilegal al puterii executive, căruia. ru şi poate da 

curs şi pe care urmează. să-l înlăture ca ilegal şi neconstituţio- 

nal. In Franţa problema. s'a pus în faţa justiţiei care a dat so- 

luţiunea arătată mai sus1). - 

1) Cass. req. 25 Juillet 1897, Dalloz] 1886, 1.5, — Paris 11 Tevrier 1892, 

D. 1892. 2. 593.
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596. — Valcarea tratatelor internaţionale în raport cu drep- - 
” tul intern. —Un tratat internaţional legal încheiat, fie de şeful 

statului, fie cu aprobarea parlamentului, vine în aplicaţiunea sa 

în conflict cu dreptul intern, atât cu constituţia scrisă cât şi - 

cu legile interne ale statului. | 

Va, naşte atunci problema de a se ști cărora, din aceste 
ncrme urmează să i se dea preferinţă. Unele constituţii moderne 
dau preferinţă. dreptului internaţional asupra dreptului consti- 

" tuţional. Astfel constituţia, cehoslovacă din 29 Februarie 1920, 
constituția germană din 11 August 1919 (art. 4), austriacă din 

„1921 (art.'9), estoniană (paragr. 9) declară că regulile dreptii- 

_iui internaţional fac parte din constituţie. , 

Prin urmare legiuitorul ordinar nu poate depăşi aceste re- 

guii, sub sancţiunea înlăturării ca neconstituţionale, în acele 

constituţiuni unde există un control al constituţionalităţii legi- 
lor. 

S'au format, în această privință, două păreri diferite; prima 

părere bazată pe textele constituţionale de mai sus, este formu- 

lată, de şcoala dela Viena a lui Kelsen, Verdross și A. Merkl. 

Aceştia susțin că există un singur drept ale cărui diviziuni sunt. 

aşezate în formă de piramidă; în fruntea piramidei stă dreptul 
internațional, din care derivă întreaga putere a Statului; pe o. 

treaptă inferioară stă dreptul constituţional, care derivă din 

areptul internaţional şi însfârşit, pe ultima treaptă, vine legea 

ordinară, care-şi găseşte fundamentul în dreptul constituțional. 

O altă opiniune formulată de Triepel şi Anzilotti, care ad- 
mit şi ei superioritatea, dreptului internaţional, dar nu merg - 
până acolo încât să spună că întreaga putere a statului. derivă 
in dreptul internaţional, ci ei spun numai că acest drept cons- 

titue o delimitare a puterii statului. 

Această, discuţiune doctrinară are o importanţă deosebită 

atunci când e vorba de a se ști care sunt raporturile care nasc 
între un tratat şi o lege ordinară. 

“Poate tratatul modifica constituţia ? “poate el abroga şi modi- 

fica legile interne? In caz de îndoială, care din aceste textă ur- 
mează să aibă preferinţă? 

In principiu dreptul intern nu poate să fie modificat prin 

tratatele internaţionale. Dreptul intern nu poate fi modificat de 

cât prin actul făcut în executarea unui tratat internaţional, prin- 

Curs de Drept Constituţional, G Alexianu 5
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tr'un decret, dacă şeful statului s'a angajat să modifice o ma- 
terie de domeniul decretului, printr'o lege, dacă materia, modifi- 

cată prin tratat este de domeniul legii. In acest caz guvernul va * 

trebui să depună în parlament un proiect de lege care să mo- 
difice legea, existentă şi să o pună de acord cu tratatul interna- 
ţional încheiat :). (Vezi, A. Mestre, Les traites internationaux 
au point de vue du droit interne). 

Dacă totuși, fără să se facă legea, sau decretul amintit, tra. 

tatul internaţional vine în conflict cu o lege internă, legea in-: 
ternă va trebui să cedeze pasul tratatului internaţional. Am ară- 
tat că tratatul internaţional are, din punct ae vedere al dreptu. 
lui intern, valoarea unui act de guvernământ *). Acest act, pu- 
tând prin natura lui să. suspende legile, evident că o lege in- 
ternă va trebui să-şi vadă aplicarea sa suspendată, atâta vreme 
cât va dăinui tratatul internaţional. In momentul în care acesta 
va înceta să aibă aplicaţie, legea internă își va căpăta, întreaga 
vigoare; tratatul internaţional nu abrogă legea internă, ci-i sus- 
pendă numai aplicaţia pe timpul executării sale şi numai în 
limita în care el este contrar legii. 

“Dar, dacă posterior tratatului internaţional, intervine o 
* lege internă, care nu ţine seamă de tratatul internațional și 

dacă, din acest fapt, naşte un conflict, care este adus în fața 
instanţelor judecătoreşti, va trebui aplicată legea internă, 

1) Vezi o bună monografie în această privinţă datorită d-lui V.. Geor- 
: gescu, în Melanges P. Neguiesco, 1933. 

2) Vezi supra, vol. II, fasc. I, p. 266; această atitudine a fost adoptată 

la un moment de înalta noastră Curte: (Cas. S. Unite, 9 Martie 1933 în Pand. 

Săpt., 1933, p. 451) pentruca în urmă să fie părăsită (Cas. S. U., Mihail Catargiu, 
Pand, Săpt., 1935) stabilindu-se că tratatul internaţional ratificat are valoarea 
unei legi interne. :Dar această decizie era socotită o simplă decizie de speţă, care 

nu trebuia să influenţeze asupra atitudinei viitoare a jurisprudenţii noastre. Vezi şi 

critica noastră asupra acestor decizii în Mâlanges Paul Negulesco — [La su- 
prematie de la constitution assurte par les juges en Roumanie. 'Totuşi, în ulti- 
ma vreme, Inalta Curte menţine linia de conduită fixată. Vezi Cas. S$. U., Dec 
din 16 Dec. 1936 în Pand. Săpt,, 1937, No. 1 

.
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TITLU V 

Pulerea Judecătorească 

CAPITOLUL 1. 

Independenţa magistraților 

$ 1. — Recrutarea magistraţilor. 

SUMAR : 597. Puterea judecătorească, putere independentă. — 598. Re- 

crutarca magistraţilor. — 599, Inaintarca magistraţilor: 

597. — Puterea judecătorească, putere independentă. — In 
doctrina, dreptului constituțional se discută adeseori dacă puterea 

“ judecătorească este o putere independentă, sau face parte din 

puterea executivă. Se susține că puterea executivă are menirea 

de a aplica legile și că deci tot ei îi incumbă şi dreptul de a. re- 
zolva conflictele ce s'ar naşte cu ccazia aplicării legilor. Discuţia 

aceasta, care este pe larg desvoltată de Duguit (La separation 

des -pouvoirs et PAssemblee nationale de 1789:), nu prezintă 

pentru regimul nostru constituţional nici un fel de importanţă, 

deoarece Constituţia noastră recunoaște în mod expres existenta, - 

puterii judecătorești şi-i dă chiar un rol preponderant în func- 

ționarea, puterilor Statului. J. Barthelemy și P. Duez, în lucrarea 

amintită, spun că „în natura lucrurilor, nu există putere jude- 

cătorească. Există o putere judecătorească dacă Constituţia o 

creiază: şi singura chestiune este de a şti dacă este interesant, 

1) Vezi 'şi Cursul său de drept constitutional, op. cit., vol. 1 şi II.
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"dacă este util, dacă este oportun ca judecătorii să fie indepen- 
denţi” 2), | 

La, noi, Constituţia se ocupă de ambele probleme şi le con- 
sacră în mod formal. Astfel, în art. 40, recunoaşte existența pu- 
terii judecătoreşti, declarând că: „Puterea judecătorească se 
exercită de organele ei”. Această, idee este reluată sub capitolul 
IV din titlul III al Constituţiei, capitol consacrat în întregime pu- 
terii judecătoreşti, i 

Şi cel de al doilea postulat al independenii magistraţilor 
este prevăzut în mod expres de Constituţie, atunci când în art. 
104 declară că „judecătorii sunt inamovibili în condiţiunile spe- 
ciale pe care legea le va fixa”. Cele două postulate pentru exi- 
sienţa, puterii judecătoreşti se găsesc deci înscrise în Consti- 
tuţie şi din acest punct de vedere devine inutilă discuţia, dacă în 
speță există două sau trei puteri în Stat. 

Mai mult chiar, Constituţia noastră, acordând prin art. 103, 
magistraţilor prerogativa de a cerceta constituţionalitatea le- 
gilor şi de a anula actele ilegale ale execativului (art. 107 Const.) , 
dă puterii judecătoreşti o mare superioritate faţă de celelalte 
puteri, superioritate care war putea fi asigurată fără înscrierea, 
în Constituţie a principiului independenţii magistraţilor. 

Dar principiul independenţii magistraţilor, deşi înscris în 
Constituţie, rămâne să fie pus în aplicare de legiuitorul ordinar. 
Acesta, în unire cu executivul, vor căuta, în mod firesc, să gă- 

_sească mijloacele de a înlătura, independenţa magistraţilor şi 
de a face simțită cât mai mult influența, guvernului şi a parla- 

- Teentului asupra activităţii lor. Independenţa magistraţilor, care 
este una. din garanţiile cele mai puternice ale regimului consti- 
tuţional, nu poate să rezulte numai din declarații constituţionale, 
ci mai ales din modul cum este organizată recrutarea, înaintarea 
şi pozițiunea ordinului judecătoresc. ă 

598. — Recrutarea magistraţilor. — Constitue una, din garan- 
țiile cele mai însemnate pentru justiţiabili. De modul cum magi- 
stiaţii vor fi recrutaţi depinde seriozitatea şi imparţialitatea ju- 
decăţii lor. Impricinaţii care se vor prezenta în faţa magistraţi- 

„lor, le vor da acestora consideraţia în raport cu modul lor de 
recrutare, 

2) Op. cit. p. 848.
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Sunt două căi pentru recrutarea magistraţilor: alegerea de 

popor şi numirea de guvern, pe bază de anumite condițiuni de 
capacitate. - 

Alegerea de popor este sistemul consacrat de revoluția fran. 

-ceză şi care a durat în toată această perioadă. El dispare în cea, 
mai mare parte în timpul lui Napoleon şi complectamente în tim- 

pul Restauraţiei, la 1814. Acest sistem a fost introdus de Revolu- 

“ție ca un protest împotriva venalității oficiilor, practicat în tim- 

-pul vechiului regim. Revoluţia refuză puterii executive chiar 

-dreptul de a institui pe judecătorii aleşi. Aceştia dețineau titlul 

şi dobândeau exerciţiul funcţiunii lor ichiar din momentul ale- 

gerii, proclamarea rezultatului alegerii fiind actul de instituire. 

Dar Revoluţia, instituind alegerea magistraţilor, nu -ra- 

munţă, dela început la condițiile de capacitate necesare unui ma- 

gistrat. După legea din 16—24 Aug. 1790 nu erau eligibili decât 

cetăţenii de 30 de ani, care au exercitat cel puţin 5 ani funcţiu- 

mile de judecător sau de om de legi. Dar rând pe rând şi con- 

diţia de vârstă şi cea de capacitate dispar şi efectele sistemului 

" alegerii încep să se facă simţite. Se susţinea că din moment ce 

pentru alegerea deputaţilor. — cari făceau legile — nu se cere 

nici o condiţie de capacitate, de ce s'ar cere această condiţie 

“pentru magisiraţi, cari aveau să aplice legile făcute de Parla- 

ment. Dar dceastă justificare era fără valoare, deoarece depu- - 

taţii constituiau împreună un corp şi opera legislativă apărea 

fin colaborarea, tuturor,. a celor buni cu cei medioecri, pe când 

atunci când era. vorba de distribuirea justiţiei, fiecare judecător - 

“trebuia, să aplice regula de drept, deci fiecăruia i se cerea com- 

-petenţă. 

Sistemul alegerii magistraţilor este practicat şi în Statele 

“Unite ale Americii. Alegerea, se face pentru toate gradele de 

magistrați. In şase state numai judecătorii Curţii Supreme sunt 

numiţi de guvernator, iar în alte patru de parlament. Dar sis- 

temul alegerii dă şi acolo atât de rele rezultate încât justiţia- 

biblii doresc într'una să. recurgă la, judecătorii federali, pentru 

<are au o mare considerație. Dealtfel, extinderea marei crimi- 

nalităţi în America este datorită în bună parte şi magistraților 

aleşi, cari, fiind aleşi pe un termen scurt, de cele mai multe ori 

un an, nu sunt capabili să ia măsuri represive, de teama de a. 

nu mai fi realeși.
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Numirea, de givern. — Sistemul acesta prezintă și el mari 
inconveniente, căci face pe magistrați să, depindă de voinţa gu- 

vernului şi să, fie astfel sub influența lui, ridicându-le caracte- 
rul de împarţialitate, de care aceştia, trebuie să se bucure. 

Dar rezultatele rele pe care le poate da numirea direct de: 

guvern pot fi îndreptate printr'o serie de măsuri luate pentru. 
a tempera, dacă au chiar anihila, influența guvernului. „+ 

Cea dintâi condiţie pentru independenţa judecătorilor, 
este ca numirea lor să se facă sau prin concurs, sau în ordinea. 

meâiilor obinute la luarea titlului cerut pentru intrarea în fune- 
ţie, (licenţa sau doctoratul). Ar trebui, deasemeni, să se ceara 
condiţii de capacitate cât mai importante pentru acei cari se 

dedică carierii de magistrat; ar fi de dorit să nu se primească 
în aceste importante funcțiuni decât acei cari au o însemnată 

şi strălucită practică. de avocat. Numărul magistraţilor ar tre- 
bui împuţinat, numărul membrilor completelor de judecată re- 
dus, completele de judecată. înmulţite, iar salarizarea lor muli 

îmbunătăţită. In aceste condițiuni și asigurându-i-se indepen- 
r denţa. faţă. de executiv, am avea o magistratură corespunzătoare 

roiului ce i-a-fost dat de Constituţie. 

__599. — Înaintarea magistraţilor. — Independenţa magistra- 
ţilor trebue asigurată nu numai cu ocazia numirii, ci mai ales. 

cu ocazia înaintării. In sistemul justiţiei engleze, magistratul 

odată numit, se consacră scaunului în care a fost numit şi peu- 

iru el dispare orice .veleitate de a fi înaintat, căci cu sistemul 

judecătorului unic salariul acestora este destul de urcat. 

Aici influența guvernului este aproape nesimţită în înain- 

tarea magistraţilor. Organizarea noastră judecătorească se ba-. 

zează pe un principiu opus, acela al stimulării magistraţilor prin 

înuintare. Dar acest sistem, care în teorie este foarte bun, dă 

naştere, în practică, la mari neajunsuri, -prin faptul că influenţa. 
guvernului se face simțită în înaintarea, magistraţilor. 

Pentru a tempera această influență, sistemele de orga- 

nizare judecătorească cari vor să asigure independența, magis- 

traţilor găsesc mijlocul în a înlătura influenţa executivului. Azt- 

fel legea, noaştră de organizare judecătorească, prevede, pentru 

înaintarea magistraţilor, sistemul recomandării. Recomandarea. 
magistraţilor cari urmează să fie înaintați se face de consiliul 

superior al magistraturii, care e format din primul preşedinte şi 

președinții Curţii de casaţie, din inspectorii judecătoreşti și din
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:prim-preşedinţii Cuiţilor de apel. Defectele acestui sistem con-:: -.. 
stau în faptul, că ministrul prezidează consiliul şi deci în-:: -. 
fluența lui la recomandări este simțită. In afară de aceasta, Con. .-. 
siliul recomandă trei persoane, din care ministrul are facultatea 
de a alege una, fără să ţină seama, de ordinea, de recomandare.. 
In sfârșit, în recomandările sale, consiliul superior al magistra- . 
tturii nu ţine sccoteală întotdeauna de criterii obiective de se- 
Jecţionare, căci nu se fac tablouri de propunere de şefii ierarhici 
ai magistraţilor, cari să fie avute în vedere de consiliul su- 
perior. - 

“ Proectul Hamangiu, pentru organizarea magistraturii, des- 
fiinţa Consiliul superior al magistraturii, înlocuind înaintarea 
magistraţilor dela o treaptă la alta pe bază de recomandare, cu 
înaintarea pe bază de concurs. Pentru magistraţii dela Inalta 
'Curte, înaintarea avea să se facă pe bază de cooptare din partea 
membrilor Inaltei Curți. Legea Djuvara din 1937 a adus o se- 
rioasă îmbunătăţire în recrutare şi înaintare. 

Dar cu organizarea înaintărilor în magistratură, nu se 
reuşeşte să se asigure complectamente independenţa, magistra- 
ţilor. Guvernul poate să-şi 'exercite influența sa, cu ocazia mu- 
tării sau înlocuirii magistraţilor, ca şi cu ocazia punerii. în miş- - 
care a acţiunii disciplinare. De aceia Constituţia în art. 104 a 
»roclamat principiul inamovibilității magistraţilor. 

s 2. — Indmovibilitatea magistraţilor. 

SUMAR : 600. Conţinutul inamovibilității. — 601, Legea ordinară poate 
modifica conținutul inamovibilității 3 

600. — Conţinutul inamovibilităţii. — Principiul inamovibi-- 
lităţii în magistratură, proclamat de art. 104 din Constituţie, 
nu este un principiu cu conţinut fix. In momentul când Consti- 
tuţia franceză din anul VIII, în art. 68, pune principiul inamo- 
vibilităţii magistraturii, acest text înțelegea că magistratul 
odată numit să nu mai poată fi înlocuit -din postul pe care-l 
ocupă, până la sfârșiul carierii sale. Totuşi, chiar de atunci, 
acestui principiu i se aduceau unele restricţii. Astfel, perdeau 
Înamovibilitatea magistraţii condamnaţi pentru trădare sau în 
caz de radiere după listele de încredere. Pe baza, senatului con-
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sult din 12 Octombrie 1807, magistraţii nu Gobândeau' inamovi- 
bilitatea decât după cinci ani dela numirea lor în funcţiune ; 
odată inamovibili, ei deţineau funcțiunea pe viaţă. 

In accepţia, curentă, a cuvântului, inamovibilitatea este acea. 
situațiune pe care o creiază legea, unor anumiţi funcţionari şi 
în baza căreia aceștia nu pot fi mutaţi, înaintați, pedepsiţi, de- 
cât cu paza unor anumite garanţii, înscrise în lege. 

Cu acest înţeles a fost înscris principiul inamovibilităţii 
magistraţilor î în art. 104 din Constituţie. Inamovibilitatea ma- 
gistraților va, fi mai largă, sau mai puţin largă, după cum va. 
hotări legea de organizare a, corpului. Ea se va întinde la toți 
magistraţii sau numai la o.parte din ei. 

Astfel, actualmente, nu se bucură de inamovibilitate magis- 
„traţii cari mul au trecut examenul de capacitate, nici membrii 
parchetului și nici judecătorii de instrucţie în această funcțiune. 
Nu sar putea susține că art. 104 din Constituţie, prevăzână. 
inamovibilitatea în mod general pentru magistrați, această, ina- 
movibilitate ar trebui extinsă la toți magistraţii, deci şi la mem- 
brii parchetului şi Ja judecătorii fără examen, de oarece inamo- 
vibilitatea, nu se poate dobândi decât în condiţiile legii, cum de 
ăltfel declară art. 104 din Constituţie. 

601. — Legea ordinară poate modifica conţinutul inamovibili- 

tăţii? — Conţinutul inamovibilităţii magistraţilor nefiind prevă- 
zut în Constituţie, așa cum îl întâlnim în Constituţia jugoslavă, 
ci fiind prevăzut nuriai în, legea: ordinară, poate fi dânsul modi- 
ficat? Este suficient să formulăm numai -această întrebare, 
pentru ca răspunsul să vină dela sine. Din moment ce condiţiile 
şi elementele inamovibilității sunt înscerise în legea ordinară, 
este incontestabil, că legea ordinară nu poate fi împiedicată de a 

„fi înodificată şi odată cu dânsa, de a se schimba şi condiţiile 
inamovibilităţii. Ceia ce legiuitorul constituant a voit, este ca. 
legea ordinară să conțină principiul inamovibilităţii magistra. 
ților, în condiţiunile și cu înţelesul pe care doctrina i-l dă acestui 
principiu. Legiuitorul ordinar nu: va putea, deci să ridice prin 
lege inamovibilitatea magistraţilor, dar'el îi va putea schimba 
conţinutul. Astfel, legea ordinară ar putea face ca magistraţii 
cu examen să dobândească inamovibilitatea după un anumit sta- 
giu, sau tot legea, ordinară ar putea face ca magistraţii să fie 
judecaţi de comisii disciplinare. numite de ministru, în loe de a. 

” fi dasemnate prin tragere la sorţi, . !
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Tot astfel legea ordinară ar putea să reducă limita. de 
vârstă a magistraţilor, fără ca, prin aceasta: să atingă princi- 
piul inamovibilităţii magistraţilor 1), 

In caia ce priveşte principiul inamovibilităţii şi mai ales 
conţinutul său, Inalta Curte de casaţie în secţii unite, a avut 
ocazia, în timpul din urmă, să-i precizeze sfera lui de aplica- 
iune. 

Cu ocazia legii pentru crganizarea magistraturii din 1931, 
care reducea limita de vârstă a consilierilor de'a Inalta Curte 
dela “0 la 68 de ani, având să discute constituţionalitatea, acestei 
legi, ea aduce o precizare foarte interesantă şi nouă în acelaș 

"timp, a noţiunii inamovibilităţii. Inalta Curte socoteşte, în re- 
petate deciziuni 2 :), că inamovilibitatea, magistraţilor constituie 
un adevărat drept de proprietate al acestora, asupra funcţiunii 
or, şi că odată un magistrat numit inamovibil în baza unei legi 
beneficiază de garanţiile și drepturile acordate de acea lege pâr:; 
la sfârşitul carierii lui. Că dacă ulterior o lege vine, pe cale ge. 
nerală, şi impersonală, să modifice condiţiile de punere în re- 
tragere, această lege nu se poate aplica. magistraţilor în fune- 
ţiune, cari au dobândit inamovibilitatea în puterea legii ante- 
rioare, ci numai magistraţilor cari vor fi numiţi în baza nouei 
legi. Principiul acesta, justificat în speța de faţă, prin faptul că 
cu chipul acesta ar fi scoși din funcţiune de odată. magistraţii 
cari se găseau în mod legal în posturile lor, violându-se ustfel 
inamovibilitatea acestora, nu poate fi aplicat în toată genera- 

litatea sa la principiul inamovibilităţii, Presupuneţi că legea de 
organizare judecătorească modifică compunerea comisiilor dis- 
ciplinare ale magistraţilor. Desigur, nu se poate susține. că 

“această modificare a comisiilor disciplinare, mu s'ar aplica, de 
îndată și magistraţilor în funcţiune, ci numai magistraţilor cari 

„vor fi numiţi sub imperiul nouei legii. Nu se poate concepe ca 
unii magistrați să fie judecaţi de anumite comisii disciplinare 
și alții de altele, după data numirii lor. 

Dacă totuși Inalta Curte în secții unite, în cazul reducerii 

* 

1) Cu ocazia deschiderii anului judecătoresc din 1923, primul preşedinte 
al Curţii de Casaţie, Victor Romniceanu, critică în ăspri termeni dispoziţia 
art. 104 din Constituţie, tocmai din cauza: impreciziunei sale. 

2) Cas. S. U., 25 Mai 1932, Brăiloiu, Pand, Săpt., 1932, p. 507.
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limitei de vârstă a magistraţilor, a adoptat soluţiunea amin-— 

„.. tită, a făcuto pentru a preciza odată mai mult că legiuitorului 

nu-i este permis să modifice cu atâta uşurinţă inamovibilitatea. 
magistraților, săvârşind prim aceasta mai mult un joe politie 

decât o măsură în interesul serviciului public. 

Inamovibilitatea magistraţilor este unul din corectivele cele: 
mai puternice menite să asigure independenţa magistraţilor. Ea. 

este în acelaş timp instrumentul care este menit să dea, magis-- 

traturii autoritatea necesară, de a exeerita, controlul atât asupra. 
puterii legislative, cât şi asupra puterii executive, 

Cu chipul acesta, şi mai ales în ziua în care verificarea. 
mandatelor parlamentare. se va da tot în căderea puterii jude- 

cătorești, vom avea o adevărată superioritate a puterii jude- 
cătoresti asupra, celorlalte puteri, ajungându-se astfel la instau- 

rarea, regulii de drept ca normă de conducere a statului. 

“Dar tocmai din cauza, marei meniri a puterii judecătoreşti, 

inamovibilitatea, magistraţilor trebue acordată în condiţii de: 

selecţie foarte severe și verificată necontenit, tot de organe- 

ale magistraturii, la epoci mai dese sau mai puţin dese, pentru. 
ca nu cumva, acest drept acordat în folosul justiţiabililor şi pen- 
tru a asigura buna funcţionare a justiţiei, să-se transforme 

întrun privilegiu odios, la adăpostul căruia să se ascundă in- 

competenţa şi abuzul. 

$ 3. — Justiţia populară. 

SUMAR : 602; Rațiunea acestei instituţii. = 603. Roadele acestei instituţii. 

604. Juriul în diferitele provincii ale Statului, 

602. — Rațiunea acestei instituţii. — Trebuie găsită, în ideia, 
că nimeni nu poate judeca mai drept şi mai bine decât însăși 

cetăţenii, care, la rândul lor, vor fi judecaţi şi ei de alţi cetă-. 

ţeni. Aşa de mult a prevalat această idee, încât în Anglia, juriul. 
funcţionează şi'n. afaceri civile. In Franţa, juriul este rezervat. 

numai în afaceri cirminale. - 

La noi, art. 105 din Constituţie geclară că „juriul este sta- 

tornicit în toate materiile criminale şi pentru delictele politice 
şi de presă, afară de cazurile statornicite prin Constituţiunea de: 
față” (Vezi mai jos, delictele de presă).
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Dela, această regulă generală, art. 105 al. 2 din Constituţie 
face o excepţie în ceiace priveşte „acţiunea pentru daune inte- 
rese rezultând din fapte şi delicte de presă, (care) nu se poate 
intenta decât înaintea aceleiași jurisdicţiuni de competența că- 
reia este delictul”. 

Constituţia, dă deci în căderea juraţilor î în afară de mate- 
riile criminale judecarea delictelor politice şi de presă. In toate 
aceste cazuri cetăţenii sunt egal interesaţi să acorde o dreaptă 
represiune, căci viața, averea şi onoarea tuturor este în joc. 
“Crimele care urmează să fie judecate de juraţi sunt îndreptate 
împotriva. societăţii întregi; aceasta are deci tot interesul să se 
apere, pedepsind. Tot dânsa poate aprecia care sunt cazurile 
-când crima, săvârşită sau delictul înfăptuit nu sunt de natură să 
vatăme societatea, şi achită. 

In materie de justiție populară, judecătorii sunt recrutaţi 
prin tragere la sorţi dintr'un tablou întocmit de prefectul ju. 
-deţului, dintre cetățenii cu drept de mot, cu excluderea acelor 
categorii de cetățeni cari, prin natura, ocupaţiei lor, sunt încli- 
naţi către asprime şi răutate (măcelarii, « cârciumarii, etc.). 

603. — Roadele acestei instituţii, — Instituţia juraţilor pre- 
zintă, avantagii și desavantagii. . 

Ca avantagii, trebuie să enumerăm faptul că, juraţii, jude- 
“când pe conștiință şi onoare, n'au să motiveze hotărtrile ce dau. 
Ei sunt reprezentanţii societăţii şin numele aceştia, deţin drep- 
“tul de a pedepsi sau ierta. Sunt multe crime, cum sunt mai ales 
crimele pasionale, unde represiunea, dacă. ar interveni, ar face 
“mai mult rău. Judecătorii,- găsindu-se în fața, faptului încadrat 
în textele legii, sunt obligaţi să aplice pedeapsa. Ei n'ar putea 
ierta. Juraţii, judecând pe conștiință şi onoare, mau să dea, so- 

„-coteală de judecata lor decât în faţa lui Dumnezeu. Ei pot deci 
ierta, atunci când socotese că faptul imputat nu este de natură 
„să constitue un.-pericol -pentru societate, că infractorul nu este 
un element-rău și că, iertarea va face din el un bun membru al 
societății, 

Desavantagiile instituției constau în faptul că juraţii fiind | 
“xecrutaţi din toate straturile societăţii, nu formează un, corp 
'omogen, că, judecă mai: puțin după principii şi mai mult după 
impresii; că, însfârşit,. în materie de presă, juraţii se arată mai | 

€
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mult decât blânzi, achitând pe toată lumea :). Cu chipul acesta. 
cetățeanul se află dezarmat; el nu.se poate apăra împotriva ca- 

lomniei prin presă. 

De multe ori juraţii achită de teamă că dacă ar aduce un 

verdict afirmativ, pedeapsa, care este aplicată de magistrați, să 

nu fie în disproporţie cu fapta. Deaceea în Franţa, legea din 5 

Martie 1932 a atenuat acest neajuns, întinzând competenţa ju- 

riului şi 'm materie de aplicare a, pedepsei. Astfel, după ce juriul. 

deliberează separat asupra culpabilităţii, în caz când aduce un 
verdict afirmătiv, se întruneşte din nou împreună cu magiștraţii 

şi deliberează asupra pedepsei. | 

La noi, dispoziţiunile art. 105 al 2 constituesc o agravantă - 

" la instituţia juriului, deoarece exclud posibilitatea ca în materie 

de delicte de presă, acţiunea în daune-interese să fie adresată ia 

alte jurisdicţiuni decât acelea de competenţa cărora este de-. 
lictul. Cum însă, acţiunea în daune este de competenţa Curţii 

de Juraţi, nu este de sperat o îndreptare decât: prin modificarea. 
instituției juraţilor, ceiace a încercat să facă noul cod de proce- 

- dură penală. 

604. — Juriul în diferitele provincii ale Statului. — Deşi art. 
105 pune principiul că juriul este satornicit în toaite materiile 
criminale şi pentru delictele politice şi de presă, afară de cazurile 
statornicite prin Constituţiune, totuși, acest principiu, formulat 
încă din 1923, nu a fost valorificat din cauza art. 137. din 

Constituţie. 

In adevăr, acest text prevede două dispoziţiuni principale: 

a) „Se vor revizui toate codicele şi legile existente în: qi- 

feritele părţi ale Statului român spre a se pune în armonie cu. 
Constituţiunea de față și asigura unitatea legislativă, 

„Până atunci ele rămân în vigoare. 

b) „Din'ziua promulgării Constituţiunii, sunt însă desfiin- 

ţate acele dispoziţiuni din legi, decrete, regulamente şi. orice alte; 

acte contrarii celor înscrise în Constituțiunea de față”. 

Pe baza acestui text, avem azi instituţia, juriului în vechiul 
regat, în Basarabia şi Bucovina. Ea, nu funcţionează în Ardeal 
şi'n Dobrogea, deoarece legile locale menţin în vigoare compe- 

tenţa tribunalelor ordinare în materie criminală. 

1). Benişache. La liberte de la presse, în Melanges Negulesco, 

?
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S'a susținut că aceste legi au fost abrogate prin Constitu- 
“ție, ca unele ce sunt contrarii Constituţiei, dar Inalta Curte î în 
secţii unite m'a primit acest mod de a vedea *). 

Situaţia aceasta, absolută intolerabilă și vădit contrară dis- 
poziţiilor art. 105 din Constituţie, a încetat azi, deoarece noul 
"cod de procedură penală din 19 Martie 1936, introduce, dela 1 
Ianuarie 1937, instituţia, juraţilor în întreaga ţară. 

Este interesant de reţinut că această legiuire aduce juriu- 
lui o serioasă modificare, care, să sperăm, va, aduce o îmbună- 
tăţire a instituţiei. 

„ 1) Cas. $. u, 27 Oct. 1932, Elena Căpit, Popescu, în Dreptul, 1932, 
p. 217.



  

Independența funcțiunii jurisdicționale 

CAPITOLUL II. 

Independenţa funcțiunii jurisdicţionale faţă de guvern şi parlament! 

$ 1. — Judecătorii nu se pot amesteca nici în atribuţiile puterii 
executive, nici în ale celei legislative. 

SUMAR : 605. In atribuţiile puterii executive. — 606. In atribuţiile puterii 

legislative, - 

605. — In atribuţiile puterii executive. — Revoluţia, franceză, 

temându-se de amintirea, vechiului regim, când parlamentele se 

opuneau în chip formal la aplicarea măsurilor luate de guvern, 

a proclamat interdicţia magistraţilor de a se amesteca în atri- 

buţiile executivului sau ale legistativului. Această măsură 

se justifica în întregime pe principiul separaţiei puterilor, 

aşa cum îl formulase revoluţia. Deaceia art. 13 al legii con- 

stituţionale din 16—24 Aug. 1790 proclamă interdicţia ria- 

gistraţilor de a cunoaşte litigii administrative sau de a adresa . 

__ imjoncțiuni administratorilor: „Funcţiunile judiciare sunt deose. 

bite și vor rămâne totdearina separate de funcțiunile administra- 
tive. Judecătorii nu vor putea, sub pedeapsă de abuz de putere, să 

turbure în vreun fel operaţiile corpurilor administrative, nici să 

citeze înaintea, lor pe administratori, din cauza funcțiunii lor”. 

Şi această dispoziţie, menţinută şi în Constituţia din 1791 (titlul 

III, cap. X, art. 3) şin legea din 16 fructidor anul III, face să 

se creeze în Franța Consiliul de Stat, care are azi atribuţiile și 

caracterul unei jurisdicții administrative.
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“Aceleași consideraţiuni au determinat pe legiuitorul nostru 
să vu introducă la noi dreptul pentru magistrați de a cunoaște 

litigii administrative şi a chema pe administratori în faţa lor 

pentru a da socoteală de modul cum şi-au exercitat funcțiunea 
lor. Abia în faţa Curţii de Conturi erau chemaţi, instituţie cu ca- 

racter administrativ, care funcţiona în baza unui text expres al 

Constituţiei. 

Dar nevoile bunei funcţionări a, serviciului public şi tendin- 

ţa de a se instaura şi la noi starea de legalitate, fac să se dea în 

căderea judecătorilor, dela 1905, dreptul de a cunoaște acte ad- 

ministrative (vezi supra, vol. II, fasc. 1, p. 152 şi urm.). Cu 

ocazia acestei cercetări a, actelor administrative, judecătorii n'au 

dreptul să se pronunţe decât în concreto, asupra, actului dedus 
în judecata lor şi nu în general, asupra tuturor actelor adminis- 

trative de acelaş fel. Dacă justiţia anulează un act administra- 
tiv ilegal, administraţia, este liberă să raporteze sau nu toate ac- 

tele care se găsesc în aceeaş situație, Dar justiţia, nu poate să 

le anuleze dânsa pe cale generală, ci va trebui, pentru fiecare 

din aceste acte, să se deschidă o desbatere şi să se pronunţe o 

hotărîre aparte. Altminteri, ar însemna. că judecătorii se ames- 

tecă în atribuţiile puterii executive 1). 

„606. — In atribuţiile puterii legislative. — Şi'n această ma- 

terie domină acelaş principiu pe care l-am văzut mai sus. Jude- 

cătorii nu pot să se pronunţe pe cale generală și regulamentară 

în pricinele care le sunt supuse deliberării lor. Deşi este o regulă 

care se găseşte înscrisă în dispoziţiunile codului civil, totuşi ea 
are valoarea unui principiu constituțional, interzicând astfel ma- 

gistraţilor să se amestece în atribuţiile puterii legislative. Jude- 
cătorii mau decât dreptul să interpreteze legea numai în cazurile 

în care ea este supusă judecății lor; ei nu se pot pronunţa decât 

într'un caz concret şi nu pot ca să interprete cu putere de auto- 

ritate o dispoziţie a, legii. Dela acest principiu legea noastră pen- 

tru organizarea Curţii de casaţie din 1925, aduce o însemnată 

derogarea, în sensul că deciziunea Curţii de casaţie în caz de ca- 

sare este obligatorie pentru instanţa, de trimitere, asupra. punc- 

tului de drept soluţionat. Dar această obligativitate nu există de- 

1) Vezi desvoltări asupra acestei chestii, supra, vol. II, fasc. 1, p. 152 

şi urm.
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cât pentru cazul judecat, instanţa de trimitere fiind liberă ca 

într'un caz similar să. nu împărtășească punctul de vedere adop- 

tat de Casaţie. Inainte de legea din 1925, adică sub imperiul Je- 

gii Curţii de Casaţie din 1912, instanţa de trimitere nu era, o- 
bligată să se conformeze punctului de drept stabilit de Casaţie. 

Numai abia după a doua casare instanţa a treia de trimitere era 

- obligată să se conformeze punctului de drept soluţionat de Ca. 

saţie, dar şi aceasta, în speța judecată, fiind liberă instanţa ce 

trimitere ca într'un nou caz similar ce i s'ar prezenta să adopte 

un alt punct de vedere decât acel statornicit de Inalta Curte. 

Căci interpretarea, legilor cu putere de autoritate nu aparţine 

decât parlamentului (art. 36 constit.) ; magistraturii îi incumbă, 

sarcina de. a, interpreta legea numai în cazurile concrete se-i 

sunt supuse judecății sale. - 

In regimurile cari nu cunose controlul constituționalităţii 

legilor, magistraţii nu au dreptul de a înlătura o lege, ei sunt 

obligaţi să judece secundim legem, non de legibus. Totuş, con- 

stituția noastră, deşi cunoaște principiul controlului constituţio- 

nalităţii legilor, opreşte pe magistrați de a abroga legile în chip 

general; ea dă dreptul judecătorilor numai de a, înlătura legea 

declarată, neconstituţională, în speța judecată. O lege declarată 
neconstituţională poate rămâne în vigoare şi poate fi aplicată în . 

alte cazuri, justiţia urmând, până ce legea va fi raportată de 

parlament, să repete declaraţia de neconstituționalitate, în în toate 

speţele ce i s'ar prezenta 1). 

RS 

$ 2. — Legislativul şi executivul mu trebue să se amestece 

în atribuțiunile judecătoreşti. 

SUMAR : 607. Interzicerea amestecului puterii legislative în administea- 
rea justiției. — 60$. Guvernul nu trebuie să se amestece în exercițiul puterii 

judecătoreşti, 

607. — Interzicerea amestecului puterii legislative în adminis- 
trarea justiției. — Constituţia noastră nu prevede nici o dispo- 

zițiune în această privinţă. Vechile constituţiuni franceze, cum 

1) Vezi supra, vol. 1 şi studiul nostru, La suprâmatie de la Constitution 

assurec par les juges en Roumanie, op. cit.
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este aceia din 1791 (titlul NI, cap. 5, art. I) s sau aceia din anul 
III (art. 202),_declarau „că puterea judiciară nu: poate, nici 
într'un caz, să fie exercitată de corpul legislativ, sau de rege”. : 
Constituţia noastră nu mai reproduce această declaraţie pentru 

considerația că ea este superfluă și că ideea aceasta, se desprinde 
în mod clar din principiul separaţiei puterilor. . 

Acest principiu impune următoarele reguli în acest do- 

meniu: 

19. Parlamentul nu poate da hotăriri judecătoreşti (cu ex- 
cepţia acelora pe care le dă în materie de validarea alegerilor). 

20. Parlamentul est dator să respecte autoritatea lucrului 
judecat, el nu poate casa, sau modifica, hotăririle judecătoreşti. 

3%. Parlamentul nu poate critica hotăririle justiţiei, bucu- 
rându-se de autoritate de lucru judecat; el nu poate să inspire 
directive hotărîrilor car se vor da. * - 

Este adevărat că dreptul de control al parlamentului se 
extinde asupra tuturor actelor guvernului şi deci şi asupra mo- 
ului cum funcţionează organele puterii judecătoreşti. Dar par- : 
tamentul trebue șă dea, aci dovadă de mare prudenţă şi să criti- 
ce cu toată circumspecţia hotărîrile justiţiei, căci a blama chiar 
indirect o decizie definitivă, însemnează a aduce o gravă turbu- 
rare păcii sociale, iar a da o directivă unei hotărtri în curs de 
judecată, înseamnă a se amesteca, direct şi a turbura mersul 
justiției. 

608. — Guvernul nu trebue să se amestece în exerciţiul puterii 
judecătorești. — Acesta este un principiu atât de important încât 

am văzut că pentru asigurarea, lui Constituţia noastră a înscris 
în art. 104, principiul inamovibilităţii magistraţilor. Totuşi, dela 
această regulă există o derogare foarte importantă, în sensul 

că guvernul este stăpân pe acţiunea penală, pe care el o poate 
pune în mișcare. Prin intermediul procurorului, al cărui şef qi- 

rect este ministrul de justiţie şi de acord cu judecătorul de in- 

strucție,. guvernul poate pune în mișcare acţiunea, represivă, şi 

aceasta constituie un mare amestec al guvernului în atribuţiile 
puterii judecătoreşti. Dar, am arătat că nu este cu putință sepa- 

raţie complectă şi că, dimpotrivă, se impune o colaborare a pu- 
„terilor Statului.
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Nu se poate totuși concepe ca punerea în mişcare a re. 

presiunei penale să nu aparţină guvernului, care are răspun- 

„ derea asigurării ordinii publice; dar, dacă aici există un mare 

pericol pentru siguranța persoanelor, el poate fi însă, lesne în- 

lăturat sau mult atenuat prin faptul că realizarea măsurilor 

penale aparţine magistraţilor şi prin garanţiile indirecte pe 
care le are individul la dispoziţie: presa, dreptul de petiție, in- 

trunirile publice.



Organele puterii judecătorești 
  

CAPITOLUL III. 

Organele puterii judecătoreşti. 

SUMAR : 609. Inființarea jurisdicţiilor prin lege. — 610. Curtea de Ca- 

sație, — 611. Justiţia militară. — 612. Şeful puterii judecătoreşti. 

609. +_ Infiinţarea jurisdicţiilor prin lege, — Am văzut că 

art. 40 din Constituţie declară că puterea judecătorească se exer» 
cită de organele ei. In vechea Constituţie se prevedea că puterea 

judecătorească. se exercită de Curți şi tribunale, ceia ce ex- 

cludea, posibilitatea de a se creia jurisdicţiuni speciale. Ori, art. 

40 din Constituţie, așa cum a tost modificat la 1923, trebue 

pus în legătură cu art. 101 din. Constituţie, care declară că 

„nici o jurisdicție nu se poate înființa decât în puterea unei 

legii”, Acest text are un îndoit înţeles: 

| 10. Că în afară de Curți și tribunale se pot creia şi altfel 

de jurisdicţiuni, cu condiţiunea însă ca acestea să fie înfiinţate 

de lege. In momentul în care legea înființează o jurisdicţiune 

nouă, acea jurisdicţiune face parte din organele puterii judecă- 

toreşti, se integrează deci în denumirea, dată, de art. 40, puterii 

judecătoreşti. 

„Că aceasta, este interpretarea, acestui text, rezultă, din ali- 
niatul 2, al'art. 101, care permite creiarea de comisiuni și tribu- 

nale extraordinare, cu condiţia, însă, să nu fie înființate în ve- 
derea unor anume procese, fie civile, fie penale, sau în vederea 

judecării unor anume persoane. (Vezi supra, vol. II, fasc, I, pag.“ 

159 și urm.).
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20. Că în materie de jurisdicţiune nu poate exista princi- 

piul retroactivităţii, nici o jurisdicţiune neputându-se înfiinţa cu 

efeci retroactiv, 
Rațiunea pentru care Constituţia cere ca înfiinţarea, juris- 

dicţiilor să se facă prin lege trebuie găsită în dorinţa de a se 

curma abuzul ce se făcea cu înfiinţarea jurisdicţiilor prin re- 

gulament. 

Constituţia a socotit că dreptul de a judeca și pedepsi este 

un drept foarte important; el este menit să asigure pacea s9- 

cială; constitue deci unul din scopurile, determinante ale Sta- 

tului. Din această cauză ea a încredinţat Jegii, parlamentului, 

dreptul de a creia jurisdicţiuni. 

Dacă o jurisdicție sar înființa prin regulament sau pe 

bază de decizie sau decret, existența ei este complectamente 

contrară Constituţiei. Dacă totuşi s'ar urma o judecată pe baza 
unei astfel de jurisdicții, ea trebuie socotită ca şi cum n'ar fi 

avut loc €). 

Dar tot Constituţia înscrie, în al. 2 al art. 101, principiul 

că nu se pot înființa Comisiuni şi tribunale extraordinare. Deşi 

numai legea poate înfiinţa o jurisdicție, totuşi, Constituţia îi 

impune o limită; nici chiar prin lege nu se pot creia comisiuni 

şi tribunale extraordinare sub nici un fel de numire și sub nici 

un fel de cuvânt în vederea unor anume procese, fie civile, fie 

penaie, sau în vederea, judecării unor anume persoane. 

„ Dispoziţia aceasta a dat naștere la multă. discuţie. Dacă 
ar fi să interpretăm în chip literal textul art. 101 al. 2 din Con- 

- stituţie, am ajunge. la concluzia că tcate comisiunile :de jude-: 

cată, creiate în baza unei legi, sunt neconstituționale. 

Dar nu acesta este sensul dispoziţiei constituţionale, Ceia 

ce a voit să prohibe Constituţia este practica înființării acelor 

comisiuni de judecată, sau acelor tribunale extraordinare care 

erau create în vederea judecării unor anumite procese sau unor 

anumite persoane. Aceste tribunale, care au existat în toate 

timpurile, sunt cele mai odioase, căci ele se instituiau cu mi- 

siunea, specială de a, condamna pe cei bănuiţi. Ele constituiau 

un mijloc de răzbunare politică și nu o instituție de restabilire 

a ordinei legale înfrânte, 

6) Cas. HI, Dec. 547 din 2 lunie 1926, Pand. Săpt., 1926, p. 663. ,
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Astfel de tribunale au funcţionat în Anglia în special în. 

timpul: lui Carol I, Cromwell şi Iacob II; în Franţa, de prin sec. 

XIII până la 1789 şi chiar în urmă, sub Convenţiune şi Imperiu. 

Ba chiar în timpul lui Napoleon III, în urma loviturei de Stat 

_din 1852, se instituesc tribunale speciale, 

Ceiace prohibă astfel Constituţia, este numai înfiinţarea de 
comisiuni şi tribunale speciale, în vederea judecării unor anume 

procese sau unor anume persoane. Atât opreşte Constituţia, nu 

însă, şi înfiinţarea jurisdicţiilor speciale, care au caracter ge- 

neral şi care nu sunt înființate în vederea. unor anume procese 

sau anume persoane :). Prin expresiunea anume procese, Consti. 

tuantul se referă la unele procese determinate, în sensul pe care 

l-am arătat mai sus. Determinarea trebuie să apară chiar din. 
legea, care le înființează sau din lucrările preparatorii. Această. 

dispoziţie trebuie pusă în legătură şi cu art. 12 din Constituţie, 
care constitue o garanţie pentru individ faţă de puterea exe- 

cutivă şi după care «nimeni nu poate fi sustras în contra voinţii 

sale dela judecătorii ce-i dă legea». Dar judecătorii nu-i pot fi 

daţi decât în condiţiile prescrise de art. 101 din Constituţie, 

adică prin lege. | 

610. — Curtea de Casaţie. — Deşi Constituţia moastră a de- 
clarat în art. 40 că puterea judecătorească se exercită, de orga- 

"nele sale, ea a simţit nevoia ca în art. 102, să, vină să declare | 
că pentru întreg statul român există o singură Curte de Casaţi. 

şi Justiţie. Această, dispoziţie a Constituţiei trebue înțeleasă in. 

sensul că legiuitorul constituant a vmt să stabilească un organ 
suprem de cercetare a hotărtrilor judecătoreşti și de asigurare a. 

unităţii de jurisprudenţă. Principiul înscris în Constituţia, dela. 
1866, privitor la o singură Curte de casaţie, pe care-l ştim că este 

rezultatul străduinţelor Domnitorului Cuza de a creia o unitate 
de jurisdicție 2), a fost găsit de constituant tot atât de necesar, 

ca să fie repetat şi în Constituţia dela 1923. Legiuitorul consti- . 

tuant nu a voit să lase posibilitatea, ca în caarul art. 40, com- 

binat cu art. 101, să se înființeze mai multe Curți de casaţie, du- 

1. Vezi confirmarea acestui punct de vedere în jurisprudența ncastră- 

Cas. S. U., Dec. 69 din 11 Sept. 1930, Pand. Săpt, 1931, p. 265; Cas. S.U., 
Dec. 7 din 9 Aprilie 1925, Pand. Săpt., 1925, p. 217, etc. . 

2) Vezi, Andrei Rădulescu, Înfiinţarea Curţii de Casaţie.
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pă provincii, aşa cum am avut până nu de mult în Italia. Voința 

„constituantului a fost ca să creieze o unitate de jurisprudență, 

pentru ca prin această unitate de jurisprudenţă să asigure o 

unitate de legislaţie şi o unitate sufletească. 

Dar această dorinţă a constituantului a fost anihilată i în 
mare parte de dispoziţiunile ultimului aliniat al art. 103 din 

Constituţie, care prevede existența recursului în casare, ceia, ce 
înseamnă că recursul poate fi judecat şi de alte instanţe decât de 

Curtea de Casaţie. (Vezi supra; vol. II, fasc. I, pag. 120 şi urm.). 

„Această, situațiune este în adevăr intelorabilă și contrară spiri- 

tului Constituţiei. Recunoaștem că din cauza, numărului excesiv 

-de mare de recursuri, Curtea de casațiă a devenit supra aglome- 

rată şi a fost nevoie să se dea judecata unor recursuri, cari de 

multe ori nu sunt de minimă importanţă, în căderea altor ins- 

tanţe, (Curți de apel, Tribunale, Comisiuni speciale). Dar cu sis- 

“temul acesta unitatea de jurisprudenţă s'a desfiinţat şi scopul 

«urmărit de constituant este înlăturat. Va trebui ca toate recur- 
„Surile să se dea în judecata Curţii de casaţie, însă să se organi- 

zeze o procedură specială pentru judecarea recursurilor, care să 

înlăture supra aglomerarea Inaltei Curți. 
Este exact că legiuitorul a încercat, în măsura în care a 

făcut uz de dispoziţia ultimului aliniat al art. 103 din.-Consti- 
tuţie, dând judecarea recursului în casare şi în căderea altor 

instanțe decât Curtea de Casaţie, să remedieze acest neajuns 

-care rezulta din faptul că nu mai aveam o singură Curte de 

'Casaţie. El a uzat de calea recursului în interesul legii, orga- 

nizat în legea Curţii de Casaţie, spre a se asigura unitatea de 

jurisprudenţă. Pentru prima dată, art. 2 din legea de organi- 

zare judecătorească din 2924 prevede existenţa. unui recurs în 

interesul legii în toate cazurile când ar exista diversitate de ho- 

tărîri între deciziile Curţilor de. Apel, învestite cu judecarea re. 

cursurilor în materie fiscală. Legea dispunea că procurorul ge- 

-neral de pe lângă Inalta Curte, din proprie iniţiativă sau la ce- 

rerea, Ministerului de Justiţie, va putea ataca cu recurs în în- 
“teresul legii crice hotărire dată de o instanţă de recurs care ar 

“fi contrară unei alte hotărîri dată de altă instanță de recurs. 

Există, drept de recurs în interesul legii ori de câte ori există 

-diversitate de decizii între două sau mai multe Curți de Apel, 

“sau între două sau mai multe tribunale, însărcinate cu judeca- 

:rea recursurilor (recursurile pentru impunerile până la 100.000
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lei se judecă, de tribunale, cele peste 100.000 lei de Curțile de 

Apel). - 
“Recursul în interesul legii n'are nici o influenţă asupra, lu. 

crului judecat; el este făcut numai pentruca legea, să capete o 

dreaptă interpretare; deaceia este denumit în interesul legii, 
spre a se deosebi de recursul ordinar, care are efect în ce pri- 

veşte drepturile părţilor. 

Acest recurs în interesul legii este dat în judecata Curţii 

de Casaţie; este deci aici o consacrare a principiului înscris în. 

art. 102 din Constituţie, Mai mult încă, hotărîrea Curţii de 

Casaţie în această privinţă devine în viitor obligatorie timp de 
5 ani pentru toate instanţele de judecată. Dispoziţia este logică 

dacă te gândești la rolul pe care este chemată să-l joace Curtea. 

de Casaţie şi la, marea, imperioasa necesitate de a asigura, uni- 

tatea de jurisprudenţă. 

Dar această dispoziţie a fost socotită neconstituţională, de 
oarece se dădea dreptul Curţii de Casaţie de a interpreta, legile. 

cu putere de autoritate, drept rezervat de art. 36 din Consti. 

tuţie numai puterii legislative. Şi încă această interpretare se: 

făcea în lipsa părţilor interesate, căci. în recursul în interesul 

legii, părţile nu sunt autorizate să pune concluziuni, ca unele 

ce mau un interes direct, hotărîrea dată de Curtea de Casaţie. 
neavând nici un efect asupra deciziunilor cari au provocat-o 1). 

Acest recurs se judecă de Curtea de Casaţie în secţii unite. 

1) Neadmisibilitatea părţilor de a pune concluzii în secursul în intere-. 

sul legii a fest hotărită de Curtea de Casaţie în deciziunile date în cadrul art. 

2 din legea Curţii de Casaţie, care organizează recursul normal în interesul. 

legii. Acest recurs se judecă de secţia respectivă a Curţii de Casaţie; el n'are 

nici un efect asupra hotăririi date şi nu serveşte instanţelor de recurs decât ca 

o indicație jurisprudențală de cum trebuie să judece. Teoretic, instanţele de 

recurs sunt ţinute să respecte decizia Inaltei Curți, dar, în fapt, ele sunt libere 

„să judece altfel, neexistând alt remediu decât recursul procurorului general în. 

interesul legii. Aici este partea slabă a instituţiei şi de aceia s'a încercat corec- 

tarea prin judecarea recursului în interesul legii de secţiile unite ale Casaţici. 

şi prin obligativitatea hotăririi timp de 5 ani. 

Situaţia se schimbă însă atunci când recursul în interesul legii se judecă 

la secţiile unite şi când hotărirea e cbligatorie 5 ani. În acest caz credem că. 

părţile au dreptul de a pune concluzii, deorece hotărirea aceasta le prejudecă. 

şi lor. Dacă e vorba de o impunere, ca le este opozabilă timp de 5 ani.



38 ORGANIZAREA STATULUI 

Instituţia recursului în interesul legii, pe care o vedem - 
astfel luând o înfăţişare specială :), aceia de a asigura uni- 

tatea de jurisprudenţă, mai întâi în legea contribuţiilor directe 

din 1925, azi art. 84, şi apoi, dela 1932, când prin legea Curţii 

.de Casaţie se lasă judecarea recursului într'un însemnat număr 

de afaceri în căderea altor instanţe decât Curtea de Casaţie, 
recursul în interesul legii pentru asigurarea unităţii de juris- 

prudenţă se organizează în art. 21 din legea Curţii de Casaţie. 

- El se judecă de secţia respectivă a Curţii de Casaţie; deciziunea 

Inaltei Curți n'are altă valoare decât aceia a unei dsciziuni 

-obișnuite. 
Recursul în interesul legii, chir în această înfăţişare spe- 

-cială pe care a înţeles să i-o dea legiuitorul din 1932, nu 

este de natură să satisfacă exigenţele și cerința art. 102 din: 

“Constituţie. Asigurarea unităţii de jurisprudenţă este un lucru 

atât de important pentru viaţa unui stat, încât socotim că nu 

se mai poate întârzia de a se aduce o radicală modificare Curţii 

de Casaţie, spre a corespunde astfel marei sale meniri. 

Dar art. 102 din Constituţie a mai avut-un sens la data 

înscrierii lui în 1923, atunci când unificarea legislativă era abia 

la început; s'a voit să se impiedice creiarea de Curți de Casaţie 

-pe provincii, după legislaţia diferită pe care o aveau acestea *). 

Azi însă, cână unificarea, legislativă este destul de înaintată şi 

când unificarea sufletească este mult consolidată, teama creerii 

de Curți de Casaţie pe proviacii, cu urmările care ar putea re- 

zulta din aceasta, a dispărut complectamente. 

611. — Justiţia militară, — Art, 106 din Constituţie declară 
că justiţia militară se organizează prin osebită lege. Se pune 

astfel în Constituţie principiul existenţei unei justiţii militare 

Dealtfel, Inalta Curte, fără a pune în termeni expreşi problema, a admis 

“în 1936 una din părţile interesate, Primăria comunei Piatra-Neamţ, să pună con- 

-cluzii în interesul legii. Credem că problema va trebui rezolvată în acest sens, 

1) lată cum justificam această instituţie în Raportul făcut ja Senat în 

1932 la legea Curţii de Casaţie: 

- Rolul principal al recursului în interesul legii nu este acela de a asi- 

-gura 'o unitate de jurisprudenţă, ci de a face ca pe întreg cuprinsul unej ţări 

legea să se aplice la fel. - 
2) Vezi Andrei Rădulescu — Puterea judecătorească în noua Constituţie 

a României, 1922, p. 204—206.
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independentă de justiţia civilă. Cum justiţia militară constituie 

o derogare dela principiul înscris în Constituţie, că; toți cetă- 
ţenii sunt egali în faţa legii, s'a crezut necesar să se înscrie 

existenţa unei justiţii militare care constituie astfel o derogare 

dela regulile justiţiei civile, 
Sunt totuși cazuri când hotăririle justiţiei militare sunt. 

controlate de justiţia civilă. Astfel, legea Curţii de Casaţie pre- 

vede în art. 26 recursul în anulaţiune împotriva hotăririlor ins- 

tanţelor militare. Deasemeni, recursul în neconstituţionalitatea. 

unei legi se judecă tot de Curtea dâ Casaţie în secţii-unite, astfel 

că, dacă în faţa unei instanțe militare se ridică neconstituţio- 

nalitatea unei legi, instanţa militară va continua să judece pro- 
'cesul, problema neconstituițonalităţii urmând a fi rezolvată, de 

justiţia civilă, potrivit regulii generale. 

Sa susținut că ar fi admisibil şi recursul în interesul legii 

împotriva deciziilor justiţiei militare, recurs organizat de art. 

21 din legea Curţii de Casaţie, dar Inalta Curte, având să exa- 

mineze această. chestie, a socotit cu drept cuvânt, că recursul în. 

interesul legii împotriva deciziilor instanţelor militare se judecă 
de Curtea supremă de justiţie militară, potrivit cu Codul de 
justiţie militară, iar recurs la casaţie în interesul legii împo- 

triva aeciziilor date de instanţa militară de recurs, nu există :). 
Inscrierea principiului din ârt. 106 în Constituţia noastră, 

corespunde nevoiei mereu simțită de a se organiza pentru mili- 

tari o justiţie aparte; s'a căutat încontinu, din motive de dis- 
„ciplină şi de erarhie — şi problema datează din timpul lui Na- 

poleon — de a se creia pentru militari tribunale speciale, for- 

mate numai din militari, care să judece cu promptitudine şi se- 

veritate vinele contra onoarei şi disciplinei militare, ca şi cri- 
mele împotriva siguranţei Statului, 

Constituţia ncastră consacră deci acest principiu. 

612. — Şeful puterii judecătoreşti. — Art. 40 din Constituţie, 
rezolvă o controversă. importantă, aceia de a şti dacă Regale 

este şeful puterii judecătoreşti. Ori, atunci când este vorba de" 

puterea legislativă și cea executivă, Constituţia, declară în art. 

1) Vezi Cas. II, Rec. Gl. Dumitrescu, în Pand. Rom. 1936, caet Î, cu 

nota noastră, aprobativă a deciziei Inaltei Curți.



90 ORGANIZAREA STATULUI 

34 şi 89 că. aceste puteri se exercită, de Rege. Când este vorba 
de puterea judecătorească, Constituţia declară că această pu- 

tere se exercită. de organele ei, iar hotăririle se pronunţă în 
virtutea, legii şi se execută în numele Regelui. : 

Regele deci nu este șeful puterii judecătoreşti, ci puterea, 
judecătorească, se exercită, pe baza art. 33 şi 40 din Constituţie, 

de organele ei, în cadrul legilor şi cu respectul principiilor în- 

serise în Constituţie. Numai atunci când hotăririle judecătorești 
vmează să fie puse în: execuţie, Regele, în calitate de şef al 

puterii executive, dă ordim ca ele să fie aduse 1a, îndeplinire. 

$ 2. — Tribunale administrative. 

SUMAR: 613. Permite Constituţia înființarea de tribunale administrative ? 

614. Comitetele de revizuire. — 615. Alte tribunale administrative. — 616. 
Curtea de Conturi. > 

“613. — Permite Constituţia înființarea de tribunale adminis- 
trative ? — Principiul separaţiei puterilor reclamă, în mod fi- 
resc, așa cum am arătat mai sus, interzicerea, complectă a a- 
raestecului puterii judecătorești în atribuţiunile executivului. 
Ca o consecinţă a acestui principiu s'a interzis puterii judecă- 
toreşti să cunoască litigii administrative. Nevoia ca actele pu- 
terii executive să fie totuși controlate, din punct de vedere al le- 
galităţii, de o instanţă obiectivă şi competentă, 'a dus la crea- 

ţiunea tribunalelor ădministrative. Astfel s'a creiat în Franța 
Consiliul de Stat, care, la început, n'a avut rolul unui tribunal 

administrativ, ci numai, aşa cum îl arată şi numele, al unui 

Consiliu; rolul. de.adevărat tribunal administrativ l-a dobândit 
după o lungă trecere de timp. 

In sistemul Constituţiei noastre, deși avem adoptat prin- 

«ipiul separaţiei puterilor, se pare totuşi că existenţa tribuna- 
lelor administrative nu este îndeajuns clarificâtă şi se susține 

chiar că ea n'ar fi îngăduită. Această susţinere se întemeiază 

pe dispoziţiile art. 107 din Constituţie, care, în al. 1 declară că 
„autorităţi speciale de orice fel, cu atribuţiuni de contencios ad. 

ministrativ, nu se pot înființa. Iar în al.-2 al aceluiaș articol
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se adaugă: „Contenciosul administrativ este în căderea puterii. 

judecătoreşti, potrivit legii speciale”. 

Discuţia asupra posibilităţii existenţii tribunalelor admi- 

nistrative la, noi s'a pus în special în 1929, cu ocazia votării legii. 

pentru organizarea administraţiei locale. S'a susținut atunci că. 

formarea, de tribunale administrative, compuse din magistrați 

şi din membri ai administraţiei active, aleși şi numiţi, cu mo-- 
nirea, de a cunoaște litigiile izvorite din aplicarea legii admi- 

nistraţiei locale, ar fi-neconstituţionale, deoarece ar contraveni 

dispoziţiilor art. 101 şi 107 din Constituţie +). 
Pentru a ne da seama dacă această, susținere este înte- 

aciată sau nu, este necesar, în primul rând, să precizăm noţiu- 

nea, tribunale administrative. 

Prin tribunale administrative putem înţelege: 

a) tribunale care sunt chemate să judece materii adminis- 

trative; sunt deci tribunale ordinare, specializate în judecarea. 

materiilor administrative, așa cum avem tribunale civile, co- 

merciale, penale, de notariat, ete. Din acest punct de vedere 

Curțile de apel, sau Curtea de Casaţie, judecând ca instanţe de 

contencios administrativ, sunt tribunalele administrative. Sub 

această înfăţişare sar putea creia, într'o viitoare organizare 
judecătorească, secţii speciile la tribunale, care să judece 

- toate litigiile izvorite între Stat şi particulari. Aceste secţii ar 

purta denumirea de tribunale administrative. Desigur, nimeni 

ru s'a gândit şi nici nu sar putea gândi să conteste constitu- 
ţionalitatea unor astfel de instanţe. 

b) tribunalele ai căror membri sunt recrutaţi din admi- 

„nistraţia activă şi cari depind astfel de această administraţie. 

_Si aceste tribunale poartă denumirea de tribunale administra- 
tive, aşa cum este în Franţa Consiliul de Stat. Denumirea de 

tribunale administrative este dată aici din cauză că, administra- 

ţia activă constitue din sânul ei anumite organe, cu caracteri- 

zarea şi competenţa tribunalelor judecătorești, având să cunoas- 

că activitatea, juridică a administraţiei. Numai despre acest fel 

de tribunale administrative s'ar. putea susţine că nu sunt în- 

găduite de Constituţia noastră. 

1) In special, această părere a fost susținută de Consilierii permanenţi 

dela Consiliul legislativ în avizul pe care l-au dat cu ocazia cercetării acelei legi.: 

7
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Socotim că tribunalele administrative sunt- îngăduite de 

Constituţie; ceiace art..107 al. 1 interzice, este creaţiunea de 

autorităţi speciale, adică de autorităţi administrative, așa cum 
era Consiliul de Stat. Atunci însă când se institue o instanţă 

__ judecătorească, prin lege, aşa cum cere art. 101 din Conștituţie 

şi membrii acestei instanţe sunt încadraţi de lege în ordinul 

judecătoresc, bucurându-se de aceleaşi drepturi, este evident 

că o astfel de instituţie nu poate fi considerată neconstituţio- 

nală. Legea poate oricând să mărească sau să micşoreze ordi- 

nul judecătoresc, indiferent de condiţiile de recrutare pe care 

le cere, destul numai ca aceasta să fie făcut prin lege. 

Sar fi putut discuta sub imperiul Constituţiei din 1866 

aneastă problemă, deoarece acolo art. 36 declara că, „puterea 

judecătorească se exercită de Curți şi tribunale”. Şi încă și 

acolo, neprecizându-se ce fel de tribunale pot exista, desigur că 
ar fi trebuit să admitem şi existenţa tribunalelor administra- 

tive. Dar azi, faţă de textul art. 40 din Constituţie, care, tec- 

mai pentru a evita această posibilitate de discuţie, declară că 

puterea judecătorească se exercită de. organele sale, problema 

vu se mai poate pune. 

Soluţia aceasta trebuie primită, cu atât mai mult cu cât 

însăşi Constituţia, după ce face declaraţia din art. 107 al. 1, 

vine în art. 116 să institue un tribunal administrativ, Curtea de 

Conturi; ceiace învederează că nu sa gândit legiuitorul consti- 

tuant să împiedice înfiinţarea de tribunale administrative, ci 

numai de autorități administrative, adică de organe instituite 
de administraţie, fără nici o garanţie şi ale cărei hotăriri să nu 

confere puterea hotărîrilor judecătoreşti. Prohibiţia din art. 

107 al. 1 din Constituţie are deci caracterul unei garanţii în 

plus a drepturilor de contencios administrativ, acordate prin 

art. 107. N | 

Această problemă, nu se poate pune cu atât mai mult cu 
cât Inalta Curte, având ocazia să înterprete art. 101 din Con- 
stituţie, în raport cu art. 40 (vechiul art. 36), a declarat consti- 

tuţională existenţa tuturor comisiilor de judecată mixte, for- 

mate în parte din magistrați şi în parte din membri ai adminis- 
traţiei active. Motivarea, Inaltei Curți se bazează pe faptul că. 

puterea judecătorească poate să se exercite, în afară de Curți şi 
tribunale și prin jurisdicții speciale, cu condiţia ca aceste jures-
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dicţii să fie create de legi, nu însă în vederea unor anumite pro- 
cese sau persoane !). 

014. — Comitetele de revizuire. — In rândul acestor ius- 

tanțe administrative mixte trebuesc înscrise şi comitetele de 

râvizuire, creiate prin legea din 1929 pentru organizarea admi- 
nistraţiei locale, cu menirea de a cunoaște neînțelegerile ce sar “ 

naşte între particulari şi organele administrative locale. 

Constituirea acestor comitete s'a făcut din magistrați şi 

din membri ai administraţiei active, care se bucurau însă, în 
aceste posturi, de aceleaşi garanţii ca şi magistraţii. Nu s'ar 

putea tăgădui deci legala constituire a acestor instanțe. 

Chiar șin urma legii din 1933, care modifică organizarea 

acestor comitete, acordând membrilor din admini straţia activă 

aceleași garanţii de stabilitate ca şi funcționarilor publici în 

genere, existența lor rămâne tot legală, după jurisprudenţa, 

Inaltei Curți. In adevăr, ceiace s'ar putea, reproşa acestor comi- 
tete este faptul că ele joacă rolul de instanțe de contencios ad- 

ministrativ pentru administraţia locală. Ori, contenciosul admi- 

nistrativ este dat în căderea, puterii judecătoreşti, care, potrivit 

art. 104, se bucură de inamovibilitate. Din moment ce membrii 

comitetelor de revizuire nu se bucură de inamovibilitate, s'ar 

putea susţine că ei nu fac parte din puterea. judecătorească. 
Dar Inalta Curte a stabilit că nu toţi magistraţii se bucură 

de inamovibilitate, ci sunt şi magistrați cari, în cadrul legii de 

organizare judecătorească, se bucură numai de stabilitate; că 

existenţa unor astfel ds magistrați nu contravine dispoziţlor 

art. 104 din Constituţie. 

Rațiunea înființării Comitetelor de revizuire trebuie gă- 

sită în dorinţa legiuitorului de a asigura un control cât mai 

eficace şi mai prompt în materie de administraţie locală. în 

măsura în care legiuitorul înțelegea să acorde o mai largă des- 

1) Cas. S. U., 1 Noemb. 1923, AL. Antonescu, Juris. Rom. 21924. Cas. S. 
U., 17 April 1924 fean M. Matsoukis în C. Jud,, 1925, p. 391; Cas. S. U., 12 

Feb. 1925, 7. Popper în Pard. Săpk., 1925, p. 169; Cas. S. Ul. 13 Dec. 1925, 
Maria M. Antonescu, Pand. Săpt., 1929, p. 98; Cas. S. U., 1 Dec. 1930, C: 

Mihăilescu, Pand. Săpt., 1931, p. 265; Cas. S.-U., 9 April 1925, Iana Gendova, 

Pand. Săpt., 1925, p. 217; Cas. S. U., 4 Martie 1933, Lipianu; Pand. Săpt,, 

1933, p. 415. Vezi şi studiul nostru La suprematie de la Constitution assurâe par 

les juges en Roumanie, în Melanges Negulesco, p. 36 şi urm. 

N
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centralizare administrativă, era necesar ca această descentra- 

lizare să funcţioneze în limitele stricte fixate de legiuitor; con- 

trolul legalităţii actelor administraţiei locale, tocmai din cauza 

descentralizării larg acordate, se impune să fie mult mai 

sever şi mai ales mai rapid. A îngădui ca în această materie 

examinarea, legalităţii actelor administrative să se facă după 

procedura greoaie şi de lungă durată, din legea contenciosului 

administrativ, ar fi constituit un pericol pentru funcţionarea 

normală a nouii instituţii. 

In al qoilea rână, se impunea să se deschidă, o posibilitate 

ae control mai.mare al legalităţii, decât aceea prevăzută în le- 

gea. contenciosului administrativ: acolo, acţiunea în cercetarea 

legalităţii se poate porni numai de acel care are un drept lezat; 

în administraţia locală, tocmai pentru a asigura un control efi- 

cace al legalităţii funcţionării ei şi pentru a se da putinţa ca în 

permanenţă administraţia, să fie. readusă în limitele de compe- 

tenţă fixate de lege, sa: îngăduit ca acţiunea să fie pornită 

şi pentru lezarea unor simple interese, chiar acele de contribua- 

bil. In afară de aceasta, acţiunea putea fi pornită nu numai de 

interesaţii lezaţi, dar chiar de autorităţile de control.” 

Această situaţie specială reclamă înfiinţarea unor organe 

speciale — cele de contencios administrativ fiind supraaglome- 

rate şi neputând face față nouilor cerințe. 

„_.„„Dar şi o altă rațiune a prezidat.la creiarea acestor comi: 

tete. S'a susţinut că materia, administrativă este o materie care 

are în mică măsură legătură cu dreptul; că de cele mai multe. 

ori aici este vorba de bună gospodărie, de experienţă, de bună 

chibzuială, decât de examinare a unor probleme juridice. Pro- 

fesorul C. Stere, inspiratorul acestor organisme, pe care el nu 

se sfia să le numească tribunale administrative şi pe care — 

numai din scrupule constituţicnale a primit să le denumească 

comitete de revizuire, reuşind să mai îmblânzească astfel re- 

zistența, adversarilor acestei instituţii, cari nu sau sfiit însă 

„când au făcut ei legea, să le păstreze și denumească chiar Curți 

adrainistrative,— înţelegea să facă din ele organele de căpetenie 

ale administraţiei locale. Atât din modul lor iniţial de compu- 
nere — căci în afară de magistrați membrii reprezentând ad- 

ministraţia se recrutau pe două căi:- 
a) prin alegere de către organele deliberative ale admi- 

nistraţiei locale;
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b) prin numire dt către administraţia centrală, dintr'o 

listă de persoane care începea-cu foştii preşedinţi de consiliu 

şi foştii miniștrii pentru a termina cu foștii prefecţi care exer- 
citaseră, această funcţiune în decurs de cinci ani — cât şi prin 

competinţa lor, erau chemate să joace un mare rol în viaţa ad- 
minuistraţiei locale. 

Această exigenţă a legiuitorului în compunerea comitete- 

lor şi în acelaș timp această grije a sa de a le forma şi cu 

„elemente cari să reprezinte experienţa administrativă pe de o 

parte, pe de altă parte interesele administraţiei locale și în 

sfârşit magistratul ca, element de pondere şi de echilibru, se 

justitică pe deplin de oarece legea dădea în competenţa acestor 

comitete nu numai examinarea legalităţii tuturor actelor ad- 
ministraţiei locale, dar le dădea dreptul de control al actelor de 

tutelă administrativă, cu putinţa de a reface ele aceste acte, 

controlul şi aprobarea budgetelor, controlul conturilor de ges- 
tiune ale administraţiilor locale. Aceste comitete aveau deci să 

fie îndrumătoarele întregii administrații locale; să menţină o 

legătură continuă şi strânsă între administraţia centrală şi ad- 

ministraţia locală; să asigure creiarea de organisme locale pu- 

ternice, independente şi viabile, cari să reprezinte o forță, dar 

pe care să le plieze, să le îndrume şi să le înlănţuiască în ve- 
derea satisfacerii scopurilor Statului. 

Cu timpul, competența acestor comitete s'a, modificat. Le- 

gea din 15 Iulie 1931 pentru modificarea administraţiei locale 

ca și mai apoi legea din 1933 pentru reorganizarea comitetelor 

au creiat dintr'nsele adevărate organe de control al legalităţii 

actelor administrative, după normele şi spiritul legii contencio- 

sului administrativ, Nimic din competenţa iniţială, nimic din 
rolul pe care-l întrezărise legiuitorul din 1929 n'a mai rămas. 
Iar legea administrativă din 1936 dându-le şi denumirea de 
Curți administrative, a pecetluit această, transformare a. compe- 

tenţii lor. Legiuitorul modificând competenţa acestor organe, nu 

s'a, gândit că a dispărut și raţiunea vechiilor compuneri și că 

este necesară şi o modificare a acesteia. Căci din moment ce 

aceste Curți nu mai examinează actele de tuelă, nu mai con- 

trolează budgetele și conturile de gestiune, ci au menirea numai 

ca să judece legalitatea actelor administrative, prezenţa mem- 

brilor recrutaţi din administraţie şi cari aveau menirea să re- 
prezinte buna gospodărie şi „experienţa, nu-și mai are rațiunea 
de. a fi.
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Legalitatea actelor administrative pune în discuţiune ches- 
tiuni delicate de interpretare a legilor şi ridică probleme juri- 

dice de o subtilitate pe care cu toată bunăvoința un consilier 

care nu are cunoştinţi juridice, nu le poate rezolva numai cu 

experiența administrativă. Este un adevărat anacronism situa- 

ţia, de astăzi când îi compunerea acestor instanţe intră mem- 

brii iecrutaţi din administraţie, fără nici o pregătire juridică de 

specialitate, chemaţi totuși să, judece numai probleme: juridice, 

Cum azi legea administraţiei locale a redus foarte mult 

descentralizarea, dând tutela administrativă în căderea organe- 

lor administraţiei centrale; cum pe de altă parte a dat controlul 
legalităţii alegerilor administrative în căderea tribunalelor or- 

dinare; cum a sustras o serie importantă de acte acestor co- 

mit&ie, dându-le în căderea contencicsului administrativ, nu mai 

vedem raţiunea funcţionării lor în atari condițiuni, 

Socotim că în cadrul Constituţiei noastre nu există nici 

o împiedicare pentru existenţa tribunalelor administrative; că 

dimnotrivă, aceste tribunale sunt o adevărată necesitate pentru 

legala funcționare a administraţiei şi că ele constitue o ga- 

„rahţic în plus în apărarea drepturilor individului împotriva asu- 
pririi autorităţii. Dar problema acestor tribunale administra- 

tive, fie că ele sar numi Comitete, Curți. sau oricum altfel, nu 

poate fi examinată în mod separât, ci în raport cu nevoile fiecă- 

rei administrații: problema tribunalelor administrative care 

este abia la începuturile ei la noi, trebueşte examinată în în- 

treg complexul ei şi o viitoare lege a contenciosului administra- 

tiv va trebui să se preocupe de aceasta. 

Vor trebui creiate Tribunale, Curți şi o Curte supremă 

administrativă care să concentreze toate reclamaţiunile care 

s'ar face împotriva actelor administrative, oricare ar fi natura 
sau autoritatea dela care emană; să se interzică în mod for- 

mal creiarea prin legi speciale a altor instanţe administrative; 

legea să aibă numai să aleagă în caarul instanţelcr existente, 

căile de atac şi de reformare după natura și importanța actului. 

Cu chipul acesta s'ar creia o serioasă instituţie de contencios 

administrativ; s'ar ajunge la specializarea magistraţilor, s'ar 

forma, jurisprudenţa adminitrativă. și s'ar pune astfel bazele 

dreptului administrativ român. Dar mai presus de toate s'ar 

acorda individului în stat una din cele: mai sericaşe și mai te- 

meinice garanţii de apărarea drepturilor sale, dar şi de exe-
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1 cutare strictă şi imediată a obligaţiilor sale, ceja ce n'ar face 

decât să. consolideze fiinţa î însăși a statului. 

615. — Alte tribunale administrative. — Nu numai textele 

constituţionale, dar prattica legislativă de până acum ne înve- 

derează existenţa tribunalelor administrative. 

__ Astfel, cel mai important tribunal administrativ pe care 

l-am avut şi care a jucat un ol determinant în materie de ex- 

- propriere, atât înainte de Constituţia din 1923 cât şi după aceia, 

“a fost Comitetul Agrar, cu instanţele sale inferioare, Comisia 

de ocol şi instanţa de apel, Comisia judeţeană. ” 
Toată operaţia exproprierii moșiilor a fost efectuată de 

aceste tribunale administrative, care erau prezidate de magis- 

traţi, dar în compunerea, cărora, intrau membri ai administra- 

ţiei active. Azi, aceste tribunale sunt desfiinţate prin legea din 

2 Noembrie 1932, iar atribuţiile lor trecute asupra tribunalelor 

ordinare. Dar ele au funcţionat o lungă. bucată de vreme, au 

făcut. aplicaţia complectă a legilor agrare,-au privat pe cetăţeni 

de dreptul lor de proprietate şi cu toate acestea, atunci când 

s'a. ridicat chestiunea neconstituţionalităţii acestor instanţe, 

Inalta Curte în secţii unite a venit să declare că întrucât aceste 

instanțe sunt creiate prin lege, și au un caracter general, ne- 

fiind instituite în vederea judecării; unor anume procese sau 

unor anume persoane, sunt constituţionale 1). 
Dar nu numai în materie agrară întâlnim tribunale admi- 

nistrative. Astfel, în legea vămilor, în legea contribuţiilor di- 

recte, în legea apelor,_în legea pentru organizarea, Dobrogei 

Noui 2), în legea sanitară 2), în legea asigurărilor sociale, şi am 

putea spune, în care lege nu se găsesc astfel de tribunale em- 

brionare, alcătuite din magistrați și din membri ai adminis- 

traţiei active, toate având menirea să rezolve conflicte de deo- 

sebită importanţă dintre Stat şi particulari. 

Existenţa unui atât de mare număr de tribunale adminis- 

trative, declarate toate de Inalta Curte de Casaţie constituţio- 
Y 

. 

1) Vezi supra, vol. |, p. 328. | : 

2) Cas. S. U., 9 Aprilie, 1925, Pand. Săpt., 1925, p. 217. Jurisprudenţă ! 

constantă, Vezi Colecţia Legilor României, No. 50, Constituţia, adnotată, 

3) Cas. S. U., 9 Martie 1933 în Pand. Săpt., 1933, p. 415. 

Curs de de Drept Constituţional, G. Alexianu , 7
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nale, pe singura consideraţie că ele nu contravin dispoziţiilor 

art. 101 din Constituţie, dovedeşte necesitatea acestor instituţii. 

Tribunalele administrative au un rol determinant de protecţie 

al individului faţă de asupririle administraţiei. Ele constituesc 

un element indispensabil în buna funcționare a riecanismului 

'administrativ. Problema legalităţii existenţii lor nu se poate 

pune; singura chestiune în discuţie este aceia a reorganizării 

lor, spre a putea. corespunde. spiritului de legalitate ce tinde 

din ce în ce mai mult să se instaureze şi la noi. Şi pentru a în- 

vedera, şi mai mult că în Constituţia noastră nu se opreşte 

creiarea de tribunale administrative, ci numai de autorităţi ad- 

ministrative, cum se exprimă art. 107 din Constituţie, creiate 

pe altă cale decât aceia a art. 101 din Constituţie 1), avem e- 

xemplu chiar în Constituţie, care creiază prin art. 116, Curtea 

de Conturi. 

616. — Curtea de Conturi. — Dispoziţiile art. 116 din Cons- 

ttiuţie, care se mărginesc să declare că «pentru toată Româ- 

nia există o singură Curte de Conturi», luate izolat, nu sunt 

suficiente să ne învedereze caracterul de tribunal administra- 

tiv al Curţii de Conturi: caracterul acestei Curți reese din com- 

_plexul dispoziţiilor constituţionale. Este incontestabil că ea nu. 

face parte din puterea judecătorească, căci nu se găsește în- 

scrisă sub titlul III, Cap. IV din Constituţie, care tratează des- 

pre puterea judecătorească, ci tocmai sub titlul IV, care tra- 

tează despre finanțe. 

Constituţia. precizează însă în art. 115 rolul Curţii de 

Conturi. Ea îi dă în cădere controlul preventiv și cel de ges- 

tiune al tuturor veniturilor şi cheltuelilor Statului. Curtea de 

Conturi are îndatorirea ca'n fiecare an să supună Adunării De- 

putaţilor un raport rezumând conturile de gestiune al buge- 

tului trecut şi semnalând totodată. neregulile săvârşite de mi- 

niştri în aplicarea bugetului. 

Din aceste îndatoriri ale sale rezultă că această, instituţie 

„1) Un exemplu de astfel de autorităţi, creiate pe altă cale decât aceea 

a art. 101 din Constituţie, autorităţi prohibite deci de art. 107 din Corsstituţie, 

sunt autorităţile instituite prin Decretul din 1935 pentru valorificarea grâulti. 

Aceste autorităţi adminstrative, pe baza procesului verbal constatator al infrac- 

ţiunii, pot pronunţa pedepse, constând din amenzi şi închisoare. Existenţa lor 

este cu totul ilegală şi contrară art.'107 din Constituţie.



. 

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ 99 

este un tribunal administrativ, căci dânsa are în cădere con» 
trolul gestiunii financiăre al administraţiei. Actele pe care le 

face admnistraţia cu prilejul executării bugetului, sunt supuse 
examenului acestei instituţii, Dar pentru a ne da şi mai bine 

seama de caracterul acestei instituţii, este necesar să-i exami- 

năm organizarea ei. 

Curtea noastră de Conturi se diferenţiază esențialmente 
de Curtea dt Conturi belgiană. In adevăr, art. 116 din Consti- 

tuţia belgiană declară, că. membrii Curţii de Conturi sunt nu- 

miţi de Camera deputaţilor și pentru termenul fixat de lege. 

Iar legea din 29 Oct. 1846, prin-art. 1 fixează. la 6 ani durata . 

mandatului, care este totdeauna. revocabil, 

La. noi, Curtea, de Conturi a fost organizată prin legea din 

24 Ianuarie 1864, lege care a fost modificată la: 29 Ianuarie 189, 

pentruca să fie din nou total modificată prin legea, din 31 Iulie - 

1929, care, cu mici modificări, este în vigoare şi azi. 

_ Im art. 1 al. 2 al legii amintite se declară: «Curtea, de Con- 

turi este o instituţiune de sine stătătoare, are acelaş rang cu 

Inalta Curte de Casaţie şi se bucură de aceleaşi drepturi». Le- 

giuitorul evită deci să precizeze care-i caracterul instituţiei; ne- 

tăgăduit însă, este vorba de un tribunal administrativ 

Membrii Curţii şi ai ministerului public sunt numiţi prin 

decret regal la propunerea. ministrului de finanţe; ci sunt func- 

ţiorari publici, numiţi direct de puterea executivă, fără nici un 

“amestec al parlamentului; ei se bucură de inamovibilitate, în 

cadrul legii de organizare, nu însă de o inamobilitate constitu- 
ţională, așa cum e prevăzută pentru membrii ordinului judecă- . : 

toresc. Curtea, de Conturi are patru feluri de atribuţiuni: 

a) Organ suprem de control, ea controlează preventiv an- 
gajările de cheltueli şi venituri, cum şi ordonanţările de chel- ” 

tueli, printr'un consilier-controlor; controlează toate actele jus- 

tificative primite dela ordonanțatorii primari şi secundari. Le- 

gea îi mai pune în sarcină să examineze situaţiunile lunare de 

ordonanţări şi plăţi ale ministerelor şi ale diferitelor adminis- 

traţiuni publice, conturile lunare și anuale de execuţiunea, bu- 

getului, încasările şi plăţile efectuate prin casieriile publice ca, 

“şi exactitatea, conturilor administratorilor însărcinaţi cu stabi- 
lirea şi centralizarea veniturilor publice, dar aceste atribuțiuni 
nu prea, le exercită. Tot aici intră şi obligaţia ei de a controla 

inventarul general al Statului şi emisiunile de titluri şi bonuri
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de tezaur ale Datoriei Publice, spre a fi făcute în conformitate 

cu legile şi convențiile respective. 

b) Organ judecătoresc, judecă gestiunile mânuitorilor de 

„bani, valori şi materiale publice. Tot în această calitate Curtea 

judecă î în primă şi ultimă instanţă, pe orice funcţionar public 

precum şi pe orice mandatar al administraţiei dacă n'a justi- 
ficat sumele ce i sau încredințat pentru efectuarea, unei lucrări. 

Ea judecă în genere pe toţi funcţionarii publici cari au contra- 

venit legii contabilităţii publice. 

c) Ca instanță de apel, ea judecă o serie întreagă. de ape- 
luri făcute de diferiţi gestionari împotriva deciziilor şefilor 

ierarhici ca şi apelurile făcute împotriva, deciziilor Casei Cen- 

trale de pensiuni. - 

d) Organ de aviz, își dă avizul în secţiuni unite asupra tu- 
turor .proectelor de legi și regulamente privitoare la. contabili- 

tatea publică în genere, 

Am înfățișat pe scurt aceste atribuţiuni ale Curţii de Con- 

turi pentru a dovedi că ne găsim în faţa unui tribunal aăminis- 

„ trativ. Deciziile Curţii au caracterul şi efectele lucrului judecat. 

Ile sunt supuse recursului în Casaţie, atunci când Curtea judecă 

ca, instanță de apel, revizuirii şi recursului, atunci când Curtea 
judecă în primă şi ultimă instanţă. In. caz de casare, decizia 

Curţii de Casaţie este obligatorie pentru Curtea de Conturi. 

,
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Organizarea Societăţii. 
  

PARTEA III. 

ORGANIZAREA SOCIETAŢII. 

617. — Principii generale. — Am examiant până acum în 

această lucrare organizarea politică a Statului în genere şi a 

Statului român în special. Am dat precădere acestei orga- 

nizări, findcă am socotit-o cea mai importantă şi singura, în 

măsură să garanteze organizarea societăţii. Era necesar să 
cunoaștem această organizare, pentru a ne da socoteală de va- 

loarea organizării sociale, pentru a putea cunoaște care sunt 

principiile şi care sunt garanţile pe care Statul le oferă vieţii 

individuale. Desigur, organizarea socială a vieţii într'un stat, 

este un lucru mult mai important decât organizarea, politică a 

Statului. Dar organizarea, vieţii sociale nu se poate face. decât 
în cadrele Statului; nu există organizare socială acolo unde 

nu există. Stat. Necesitatea organizării sociale a creiat Statul; 

dar, lucru foarte curios și totuși perfect exact, organizarea 

politică a Statului este aceia care determină orgănizârea, so- 

cială. După cum regimul politic este,un regim de democraţie 

sau de aristocrație, garanţiile vieţii și libertăţii individuale vor 

varia. Intr'un regim democratic dreptul de vot va fi socotit ca 
un adevărat drept al individului, pe când: într'un regim aristo- 

cratic, votul va fi socctit ca o funcție socială și un mare număr 
de alegători va fi exclus dela exerciţiul acestui drept. Acelaş 

“1ucru și cu proprietatea. Democraţia o va considera ca o func-
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ție socială; aristocrația, ca un drept sacru şi inviolabil, ata-- 

„şat de persoana umană, ca o prelungire chiar a acestei per- 

„soane, aşa cum: se exprimă unul din apărătorii acestei doc-. 

trine. 

Cu drept: cuvânt spune Hauriou 1): «în adevăr, consti- 
„tuţia socială, cu toate că este mai importantă decât constitu- 

ţia politică şi decât însăşi puterea politică, depinde de aceasta. 
* din cauza legii. De când legea scrisă a trecut înaintea obiceiu- 

lui şi a monopolizat astfel izvoarele dreptului, puterea poli-- 

tică, a cărei una, din atribuţii este confecţionarea legii, a de- 

"venit stăpână de a, consacra sau nu .juridicește drepturile indi- 
viduale 'şi odată consacrate în principiul lor, de a le organiza 
în mod practic după voia -sa. Odinioară, prin obiceiu, societa- 
tea privată se organiza într'un. chip autonom, sub controlul ju-. 
decătorului, în orice caz, ea nu era organizată. politicește, As-. 
tăzi, din contra, este organizată în chip politic. Fără îndoială, 
este unul din chipurile în care puterea politică a statului pro- 
tegueşte şi garantează constituţia socială, dar se ştie foarte 

„. bine că protecţiile și garanţiile se transformă foarte uşor în. 
, mijloace de opresiune. In orice caz, din cauza monopolului ju= 

ridie cucerit de stat, constituţia socială depinde actualmente; 
într'o anumită, măsură, de puterea politică şi aceasta, din cauză. 

că drepturile individuale au nevoie de a fi recunoscute şi or-. 
ganizate de lege ca instituţii juridice». 

Tocmai din cauza acestei importanţe şi înrâuriri pe care 
organizarea statului o are asupra organizării societăţii, am 
examinat în prima parte organizarea statului şi am rezervat 
să examinăm acum Organizarea societăţii. 

. . . 

1); Hauriou:. Droit constitutionnel, ed. Il, p. 612. Hauriou face distincţie 
între Constituţia socială şi Constituţia politică a unui “popor. El socoate că 
declaraţiile drepturilor omului formează cons tituţia socială a poporului trancuz, 
care a rămas neschimbată şi pe care legiuitorul constituant, întemeindu-se pe 
precedentul Constituţiei din 1852, care, în art. 1 consideră „ca existente textele 
declaraţiei drepturilor din 1769, .n'a mai găsit necesar s'o reproducă în Consti- 
tuţia din 1875. Ceiace se schimbă este constituţia politică a popoarelor.
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CAPITOLUL 1. 

PROCLAMAREA LIBERTAȚILOR INDIVIDUALE | 

$ 1. — Zibertățile individuale înainte de declaraţia 
drepturilor omului şi cetățeanului. 

SUMAR : 618. Necesitatea proclamării şi înscrierii în Constituţii a drep- 
Zurilor omului şi cetățeanului; — 619. Antichitatea şi Evul AMlcdiu. . | 

618. — Necesitatea proclamării şi înscrierii în Censtituţii a 

" drepturilor omului şi cetățeanului. — Se. susține adeseori că 

Revoluţia franceză a desfiinţat tirania şi a venit să proclame 

într'o formă solemnă și definitivă drepturile omului şi ale ce- 

tățeanului; s'ar părea deci că înainte de această declarație ga- 

ranţiile libertăţii individuale nu existau şi că. declaraţia drep- 

turilor omului ma făcut numai să le proclame, dar chiar să le 
creeze. . " | 

Privită astfel, problema nu este înfățișată în întregul e. 

Nu trebuie să se creadă că oamenii n'au cunoscut libertăţile in- 

dividuale înainte de această declaraţie. Dimpotrivă, tocmai pen- 

-+rucă ei le-au cunoscut, tocmai pentrucă aceste libertăți ale 

omului şi cetăţeanului, născute din contactul zilnic al oame- . - 

nilor în Stat, se găseau nesocotite de puterea publică, care do- 

bândea astfel un fel de preponderență asupra individului, s'a. 

simţit nevoia ca aceste garanţii ale libertăţii individuale să fie
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proclamate în chip.solemn și înscrise în texte constituţionale, 

«Statul este suveran, spune Lapradeile 1). Dar, în statul mo- 

“demn, această suveranitate, simplă emanaţie a voinţelor îndi- 

viduale, găseşte în individ principiul și scopul său. Dacă Statul 

este suveran, nu e pentru dânsul, ci pentru individ. Fără în- 

doială, individul datorește Statului nu numai un sacrificiu: pen- 

-tru apărarea patriei în afară, libertatea, viața; pentru păstra- 

rea. ordinei înăuntru, supunerea sa, imperativului legal. Dar, la. 

rândul său, Statul are faţă, de individ datorii. Trebuie să res- 

pecte în el principiul și scopul său. Cum se poate concilia drep- 

tul individului și dreptul Statului? A sacrifica pe unul, avem 

tiranie. A sacrifica pe, celălalt, e anarhie. Intreaga sforţare a. . - 
ştiinţei politice tinde să stabilească, între dânsele echilibru: echi- 

libru instabil şi fragil. 

«Cum să înserăm libertatea în ordine? Aceasta este pro- 
blema. enorm. de dificilă, la soluţia căreia lucrează, după tem- 

peramentul lor, diferitele popoare, unele cu acte, altele cu cu- 

vinte şi cu acte şi altele cu cuvinte pe care actele abia le pot; 

ajunge». 
Această problemă vastă, dificilă, care face preocuparea 

intregului ev mediu, ajunsese să formuleze o concepţie generală 

despre drepturile şi libertăţile individuale, adică despre limi- 

tele pe care poate să le aibă libertatea . în stat, pentru a nu 

aduce atingerii ordinii. 

“Dar această concepţie generală nu era suficientă pentru 

a asigura eficacitatea acestor garanţii, Se va vedea că Decla- 

raţia drepturilor omului nu inventează nimic nou, ci proclamă 

numai acele drepturi şi libertăţi care existau şi atunci. Era 

însă. nevoie de această, proclamaţie solemnă într'o țară ca Fran- 

ta, unde dreptul a fost monopolizat de legea, sorisă. Se consi- 

dera că o garanţie sau un drept recunoscut unei persoane n'are 
"valoare decât dacă este formulat într'o regulă scrisă. 

Vechiul regim cunoștea nu numai drepturile publice indi- 

viduale, ci şi drepturile, care 6xistau fără să fie nevoie de 

nici o declaraţie și au continuat să existe fără să fie cuprinse 

în declaraţie. Toate drepturile de familie, de succesiune, etc, 

"erau cunoscute şi garantate şi de practica vieţii şi de diferitele 

IV op. cit, p.4%. i:
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decrete şi ordonanţe. Declaraţia drepturilor omului şi cetăţea- 
nului se ocupă însă în special de acele drepturi şi libertăţi care 
veneau mai des în conflict cu puterea publică. Se socotea că 
este necesar să fie proclamate în chip solemn şi întrun text 
scris, căci cu chipul acesta, ele fiind stabilite întrun text for- 
mal, la îndemâna, tuturor, vor fi mai bine cunoscute şi respec- 
tate. Naşte astfel ideia atotputerniciei' legii scrise şi această 
concepţie va influenţa întreaga lume juridică franceză şi va de- 
termina marele codificări, în care se vor înscrie garantarea 
drepturilor civile ale individului, necuprinse în declaraţia drep- 
turilor omului. «Dar ţările în care Statul a, cucerit monopolul 
dreptului sub forma legii scrise şi-a suprimat izvorul obiceiu- 
iui, nu puteau să adopte aceeași atitudine (ca țările Anglo-Sa- 
xone). In definitiv, declaraţiile de arepturi deveniseră necesare 
din cauza, legii scrise. Intregul drept fiind confirmat de lege, 
trebuia ca şi drepturile individuale să fie şi cum ele erau baza 
constituției sociale, era natural să fie confirmate de o lege con- 
stituţională» 1). 

Este suficient să cercetăm care era stiuaţia libertăților 
individuale înainte de declaraţia. drepturilor omului pentru a 
ne da mai bine seama că proclamarea: lor în mod solemn nu 
se datorește decât nouii concepții despre puterea magică a 
legii. 

619. — Antichitatea şi Evul Mediu. — Cei vechi nu cu- 
noşteau garanţii ale libertăţii individuale. Libertatea consta. în 
participarea individului la, viaţa publică, «Individul, cum spune 
Benjamin Constant 2), suveran în afacerile publice, este sclav în 
afacerile private, Cetatea antică este zidită pe libertatea poli- 
tică, cu exluderea libertăţii civile». Guvernul la Roma. era omni- 
potent şi raţiunea de stat domina orice altă consideraţie. Dacă - 
legile civile ale lumii romane ating perfecțiunea şi servesc, prin 
fragmentele ce ne-au fost păstrate de Justinian, să inspire ma- 
rile coduri civile de azi, în schimb organizarea politică a sta- 
tului roman este departe de perfecțiunea organizării civile, 

In cetatea antică, Statul nu-i decât o comunitate de fa- 
milii, având toate aceleași obiceiuri de viață, aceiași religie. 

1) Hauriou — Droit constitutionnel, p. 625. 
2) Cours de politique constitutionnelle, 1819.
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=. Dar guvernul este omnipotent şi raţiunea de stat domină totul. 

Nu există libertate, nu există drept, în fața atotputerniciei sta- 

tului. Legile civile își au aplicație numai între indivizi; aceste 

legi nu mai au nici o valoare atunci când vin în conflict cu in- 

teresele Ștatului. | 

«Individualismul vechiului regim era, inegalitar, în timp 
ce acel al noului regim este egalitar, iată diferenţa. A rezerva 

" drepturile” individuale patricienilor, celor cari patrem ciere pos- 
sunt, aşa era starea de spirit în Roma înainte de cele Douspre- 
zece 'Lable; a le rezerva celor cari sunt născuţi, asta “era, starea. 
de spirit din Franţa dinainte de Richelieu... 

«Statul roman incorporă pe fii de familie în legiunile sale 
şi, la întoarcere, le recunoscu de timpuriu folosinţa drepturilor 
„politice, votul și jus honorum. Un consul putea să. fie sub pute- 
rea părintească. In schimb, un fiu de familie n'avea jus com- 
mercii pe propriul său cont, decât în limitele peculului. Dreptul 
privat rezista emancipării indivizilor mai mult decât dreptul 
public, Constituţia sceială se apăra şi avea să se apere contra, 
constituţiei politice. Familia era pentru ierarhie şi negalitate, 
în timp ce Statul era pentru independență și egalitate» 1). 

Când imperiul roman de apus se prăbuşeşte, Statul dis- 
pare. In locul puterii centrale de constrângere şi de menţinere 
a ordinii, vedem apărând o serie de familii, de indivizii legaţi 
între ei printr'un contract de fief. In lipsa unei puteri organi-' 
zate, cei mai slabi se pun sub protecţia celor mai tari. Se închee 
legături contractuale între aceştia şi societatea se organizează 
pe ideia de protector şi protejat 2). 

Neajunsurile acestui sistem fac să renască puterea regală. 
Dar, în momentul în care Regele se instaurează în vechea au- 

” toritate, în momentul în care lupta dintre Papi şi Impărați s ss 
termină cu biruinţa celor din u+mă, reacţiunea apare vehementă 
şi absolutismul cel mai desăvârşit se înstăpâneşte. Din această 
epocă datează, expresiunile: Quod principi placuit legis habet vi- 
gorem sau Si veut le roi, si veut la Ioi, sau I?EBtat, c'est moi, 

In faţa acestei puteri absolute a regalității nu se poate 
vorbi de existența drepturilor individuale, garantate de lege. 

1) Hauriou: Droit constitutionne!, p. 616. Pa 
2) Paul Negulescu: Drept constituțional, p. 505. , ! ,
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Existau libertăţi, numai în măsura, în care voia să le acorde | 
Suveranul sau în măsura în care îi erau impuse prin constrân- 
_gere. Singura temperanţă ce se putea aduce puterii regale 
"era, dreptul divin. Opreliştea dă şi dânsa, naştere la reacțiune 
şi cercetătorii dreptului divin, în sforţarea lor de a aduce c tem- 
peranţă. absolutismului regal, studiază care este natura dreptu- 
lui Șefului Statului şi fundează astfel principiile libertăţii mo- 
derne. 

Pe când în Franţa, libertatea individuală, cu toate garan- 
iile ei, îşi taie cale prin studiile teologilor și ale filozofilor, în 
alte țări, ca Anglia şi America, ea se înfăptuește întâi în anu- 
mite instituţii și apoi, odată faptul săvârşit, este comentat ș și 
interpretat. Aceasta, de altfel, constitue diferența profundă din- . 
tre libertăţile anglo-saxone, care n'au nevoie de declaraţii scrise 
și dintre libertăţile franceze, cuprinse şi formulate într'o decla- 
raţie a drepturilor, - - 

Libertăţile anglo:saxone au crescut şi Sau desvoltat pe 

nesimţite. Ele şi-au împletit idealurile lor din nevoile imediate 

ale vieţii și au avut un scop mai modest, acela de a satisface o 

cerinţă a timpului. Ele au intrat astfel de timpuriu în deprin- 

derile de viaţă ale oamenilor, s'au cimentat în suflete şi n'au 

mai avut nevoie de o proclamare solemnă. sau de o consacrare 
într'un text formal. 

“Libertăţile franceze au fost cucerite pe calea spiritului. 
A fost deci necesar să se creeze o teorie, să se educe o întreagă 
opinie publică, să se constituească o atmosferă prielnică. întăz- 

tuirii lor. Aceată sforţare generală de realizare a unui crez poli- 
tic nu putea să fie satisfăcută, printr'o înfăptuire liniştită şi 

modestă a dezideratelor. Reformele înfăptuite de miniștrii lui. 

Ludovic XVI, deşi foarte bune şi aproape toate în spiritul miş- 

cării revoluţionare de mai târziu, nu satisfac, deoarece nu adu- 

ceau o recunoaștere publică definitivă, şi eclatantă a. străduin- 
ţelor spirituale ale unei întregi opinii publice. 'Tocmai de aceea 
proclamația drepturilor omului şi cetăţeanului a avut un atât 
de mare răsunet și o atât de mare influență. Dar înainte de a 
examina această declaraţie, să ne oprim o clipă asupra ga- 
ranţiilor libertăţilor individuale în ţările anglo-saxone. 

620. — Anglia: — Pentu prima dată ideia de înscriere în- 
imun text legal al unor garanţii privitoare la libertatea, politică 
a indivizilor apare în Anglia, Magna Charta din 1215, care, la.
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început, nu este decât un contract de tip feudal încheiat între 

Rege şi baroni și prelați, dar care cu timpul a fost socotită de 

poporul englez ca o adevărată victorie a libertăţii, este cel 

dintâi act care în cele 63 de paragrafe sau clauze, conţine ba- 

zele libertăţii politice şi în acelaș timp și ale libertăţii civile. 
Principiul pus în $ 12 că nici un impozit nu va fi stabilit de cât 
cu consimțământul consiliului comunal al regatului, ceiace în- . 

seamnă, că nu se poate percepe un impozit fără aprobarea re-. 

prezentanței naţionale, marchează începutul libertăţii politice, 
aşa cum dispoziţia $ 39 că «nici un om liber nu va putea să 

fie arestat, întemnițat, lipsit de.bunurile sale, pus afară, din 

lege sau exilat, fără ca o judecată a egalilor săi sau o dispo- 

ziţie expresă de lege s'o autorize, marchează începutul liber- 

tăţii civile. 
Magna Charta n'are caracterul unei declaraţii de drepturi; 

este o singură măsură de apărare pe care una din cele două părţi 

în luptă o ia pentru apărarea drepturilor $ sale împotriva puterii 

regale asupritoare. 

Interesantă însă, este forma în care apare această încer- 

care de apărare. «Dar, nu numai prin conţinut, ci prin formă 

Magna, charta este interesantă, ca aplicare a unui mod de sta- 

bilire.a Constituţiilor pe care Anglia trebuia, în cursul istoriei 

sale, să-l practice neîncetat: un contract între două puteri po- 

litice. Magna charta nu este o lege, căci nu există încă Parla- 

ment; nu este, în sensul mod&rn al cuvântului o Constituţie, căci 

nu există nici Adunare constituantă. E un adevărat pact între 

doui peligeranți: unul care cere privilegii şi altul care le acordă 
„pentru a avea pace»). 

Dar, cu tot acest contract încheiat între Rege. și repi>- 

” zentanţii națiunii, totuşi clauzele lui se uită repede, Regele este 

înclinat să. abuzeze de puterea sa, și se simte mereu nevoia 
reînoirii prin declaraţii a acestui contract. 

Abuzul merge până acolo încât în 1688 din nou Camera 

Comunelor şi Camera Lorzilor sunt obligate să-l limiteze prin 

vestitul bill al drepturilor. După cum Magna Charta fusese 

de mai multe ori confirmată de Carol I, acesta este obligat 

pentru a putea să. obțină noi subsidii dela: Parlament, să, re- 

6) Lapradelle — op. cit. p. 104.
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cunoască încă odată principiile fundamentale ale Magnei Charta, 
O face în 1629 sub numele de petiția drepturilor, un decret foar- 
te scurt, din care sunt înlăturate toate dispoziţiile cu caracter 
feudal. Dar îndată, după aceasta absolutismul reînvie în Anglia. 
Când Iacob al II-lea renunţă! la tron, Parlamentul profită de 
ocazie şi impune, cu ocazia modificării succesiunii la tron, nu 
numai reginei Maria ci și lui Wilhelm de Orania obligaţia de a , 
recunoaşte şi de a proclama toate libertăţile nesocotite de Iacob 
al II-lea. Şi pentru ca această proclamaţie să fie și mai solemnă 
Parlamentul o redactează ca un preambul al textului care che- 
mă pe Maria şi pe Wilhelm de Orania la tronul rămas vacant 

“în urma lui Iacob al II-lea, e 
Billul drepturilor din 1688 prezintă o“ importanță deose- 

bită pentru garanţiile libertăţii politice şi civile. Parlamentu! 
declară şi suveranul primeşte: 10 că pretinsa putere a autori- 
tății regale de a suspenda legile sau executarea legilor fără 
consimțământul parlamentului, este ilegală;. 20, că pretinsa 
putere a autorităţii regale de a dispensa de legi sau de execu- : 
tarea lor, așa, cum.a fost uzurpată în teorie şi în fapt, este ile- 
gală; 3* că perceperea de taxe pentru folosinţa Coroanei sub 
pretext de prerogativă, fără asentimentul parlamentului. pen- 
tru un timp mai lung şi în altfel decât este sau va fi consimţit 
de parlament, este ilegală; 4* că este dreptul supusului de a 
adresa o petiție regelui, că prin urmare orice arestare sau orice | 
urmărire pentru astfel de petiţii este contrară legii; 59 că, ridi- - 
carea şi întreţinerea unej armate permanente în interiorul re- 
gatului în timp de pace, afară de cazul când âre aprobarea par- 
lamentului, sunt contrare legii. In afară de aceste principale 
dispoziţii, bill-ul drepturilor mai conţine o serie de declaraţii 
cu privire la alegerea membrilor parlamentului, la libertatea 
de cuvânt şi desbateri, la amenzi şi pedepse, la. alegerea, ju- 
raţilor şi la obligaţia parlamentului de a funcţiona cât rai des. 
„In sfârşit, al treilea act de importanţă deosebită este cel 
din 1701, cunoscut sub numele de acţ de stabilire şi în care 
după ce se repeta aceleași drepturi pe cari Te revendica parla- 
mentul, se proclamă în plus inamovibilitatea magistraţilor, prin 
art. 7, - i 

"Aceste proclamaţii: de drepturi în Anglia nu au caracterul 
general şi umanitar pe care-l vom întâlni îndată în declaraţia 
drepturilor omului şi cetăţeanului. Ele sunt făcute pentru cir-
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cumstanţe locale, pentru nevoia de a satisface o situaţie de 

fapt; sunt isvorâte din nevoia, de apărare împotriva 'absolutis- 

„mului regal şi nu au altă preocupare decât aceea de a remedia 
situația momentană. Omul ca subiect de drepturi nu constitue 

o preocupare a acestor proclamaţii. Ele nu s'au silit să se intere- 

seze de ceea, ce nu forma preocuparea imediată şi de aceea ce nu 

putea, să fie realizat sau nu intra în spiritul oamenilor vremi:. 
Aceste proclamații s'au preocupat: de un lucru mai practic, de 
ceea, ce interesa, viaţa zilnică în Stat,-şi au căutat să realizeze 
acest maximum egoist, fără a, se preocupa de principii mai 
înalte şi mai generale. «Lipsite de orice filosofie, declaraţiile 
de drepturi nu înțeleg în Anglia decât să limiteze prerogative 
regale. Sunt mai puţin declaraţii de drepturi ale omului împo- 
triva parlamentului, cât declaraţii de drepturi ale parlamen- 
tului împotriva regelui» 7). Ceiace este de-remareat este că ace- 

„ste declaraţii nu se ocupă deloc de libertatea de contiință. Ele 
nu se preocupă să. proclame drepturile individului împotriva 
naţiunii, 

Şi totuşi Englezii au reuşit să învăluie aceste declaraţii î în 

tradiţie şi mister, spre a face dintr'ânsele fundamentul Ape - 

tăţilor și drepturilor individului. Dicey, sau Sir Maurice Amo 

sau oricare alt englez, întrebat care este națiunea din lume care 

se bucură de cea mai mare libertate, îţi va răspundă că este 

Anglia şi va aduce în sprijinu! afirmației sale cele: tre “acte 
amintite. 

621. — Statele-Unite ale Americii. — Ceiace n'au reușit să 
ne redea declaraţiile de drepturi din Angila, ne-au redat refu- 

giaţii englezi în Statele Americii de Nord. Intoleranţa religioasă 
engleză, persecuţiunile ce le-au dus împotriva, catolicilor, lupta 

de separațiune dintre Anglia şi Irlanda 5), au făcut ca marele 
“număr de refugiaţi politici să ducă. cu dânșii, în nouilc ţări pe 
care aveau să le fundeze, principiile fundamentale ale liberiăţii - 

civile. Ă 

"Refugiații politici, persecutați până atunci în Anglia, de- 

venind liberi şi stăpâni în aouile state, în mod firesc Sau lrans- 

format la rândul lor în în persecutanţi şi intoleranţi. Este o lege 
. 

N 
. 

7). Lapradelle — op. cit., p. 502. 

8) Vezi supra, vol. I, p. 151 şi urm.
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naturală ca cel care a suferi: pentru o anumită ideie, să caute 

să-şi impună părerea sa îndată, ce a devenit stăpân şi să fie 
la tel de intolerant pentru părerile altora. 

“Semnalul luptei peniru apărarea, libertăţilor: civil îl dă 
un tânăr pastor din Salem (Massachusetts), Roger Villiams, 
care, în 1631, declară: «Relig:a este numai chestiune de conş- 

tiință, în sfântul templu al căreia nici un magistrat nu poate 
intra». 

Dar Roger Williams au poate rămâne în. Massachusets. 

Gonit de acolo, el fundează Rhode Island, a cărei cartă consti- 

“tuţională din 8 Iulie 1663 proclamă: «nimeni, în susnumita, co- 
lonie, din acest moiment înainte, nu trebuie să mai tie în nici | 

întrun fel chinuit, pedepsit, turburat sau întrebat. pentru dife- 

renţele de opinie în materie religioasă, care n'a turbura. în 
mod efectiv pacea 'tivilă, a coloniei, înlăturând orice lege, statut, 
clausă actuală sau viitoare, orice uz sau orice obiceiu al rega- 
tului care ar fi contrariu». |. 

Şi această, idee se generalizează încetul cu încetul. In ace- 

laş an (1663) Constituţia. Carolinei de Nord, la redactarea că- 

reia filosoful Locke a avut un 20! determinant, carta din Mas- 

sachusetts (1692) şi din Geo gia (1732), vepetă aceleaşi de- 
claraţii. 

Dar libertatea religioasă este definitiv câştigată în Ame- 

"rica, și pentru tcate credinţele, nu numai pentru protestanți, 

ca în declaraţiile anterioare, cu prilejul unirii celor 15 colonii 

şi fundării Statelor Unite ale Americii de Nord. In luptă cu 
Anglia, cu acea, metropolă, care le dăduse însăși viaţa, dar care 

nu voia să le permită să trăiască pe propriile lor picioare, co- 
loniile gisiră ca cea mai nimerită armă de lupti ce puteau 

| opune Angliei, proclamarea, libertăţii religioase, respectul con- 

plect al libertăţii de conştiinţă, ceiace censtituia, pentru into- 

leranța engleză, o mare lovitură, menită să atragă simpatia, 

întregii opinii publice franceze, care era, pregătită la aceasta 
prin întreaga mişcare filosofică a secolului XVIII. . 

„__ «Această libertate, spune Lapradelle 1), atât de raultă vre- 

me nesocotită... nu vine aici dela Magna Charta, nici dela cele- 
alte legi i engleze. Influenţate de filozofia, secolului. XVII, dori- 

9) Op. cit., p: 504. 
3
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toare de a câştiga pentru cauza lor opinia atât de sensibilă a 

epocii, cele treisprezece Colonii unite deduc libertatea morală, 

din observarea însăși a omului. Declaraţia de independență, Fi- 

ladelfia, 4 Iulie 1766 «consideră ca adevăruri evidente prin ele 

înşile că oamenii nasc egali; Creatorul i-a, înzestrat CU atiu- 
mite drepturi inalienabile, printre care sunt viaţa, libertatea, 

căutarea fericirii; guvernele au fost instituite pentru a garanta 
aceste drepturi». 

Actul de Confederație, care vine să stabilească legătura 

„de drept dintre colonii, le pune sarcina, în art. 3, le a se apăra: 
«contra, oricărei violenţe sau atac care, pentru cauză de religie, 
de suveranitate, de comerţ, sau sub orice alt pretext, ar atinge. 
pe una din ele». 

Aproape toate coloniile îşi revizuese în acest timp consti- 
tuţiile lor (1776—1783) şi opt din ele înscriu în fruntea pae- 

„ telor lor fundamentale declaraţiile de drepturi. 

Dur în momentul când Confederaţia celor treisprezece Sia- 

te se transformă: în Stat federal (17 Sept. 1787) noua Constitu- - 
ţie a Statelor Unite nu se ocupă de declaraţia drepturilor, Mo- 
tivul pentru care nu se văd înscrise „aceste drepturi ni-l dă 
Hamilton :%). Aceste drepturi erau socotite ca drepturi înăscute 

“ale poporului american; ele făceau parte din însăși ființa na- 
ţunei americane; a le înscrie într'o declaraţie de drepturi-i s'a 
părut constituantului periculos, căci dacă, aceste drepturi na-. 
turale sunt înscrise într'o declarație, m mâine aceiași declaraţie 

“poate să vină să le desființeze, 
Explicaţiile date de Hamilton nu sunt de natură să mul-“ 

țumească statele din (Confederație; acestea nu ratifică nvua 
Constituţie decât sub promisiunea formală că 'se va aduce un 
bill al drepturilor. Şi în adevăr, această declaraţie de drepturi 
s'a acordat, prin cele dintâi zece amendamente ale Constituţiei 
propuse primului Congres al legislaturei statelor la 25 Sept. 
"1189 și ratificate la 15 Dec. 1791, 

Aceste articole adiționale înscriu în chipul cel mai cum- 
plect principiile libertăţii individuale, civile şi politice 1). 

Declaraţiile americane de drepturi se disting fundamental 

10) Federalist, No, 84. 
11) Vezi A. Hamilton: Federaliste, p. 767 şi urm. 

4 . .
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de cele engleze: declaraţiile americane înfățișează nu numai li- 

„bertatea individuală, ci merg până la cea. mai înaltă libertate, 

acea, a conştiinţei; ele. dă acestor drepturi o bază filosofică, 

le deduce din natura însăşi a omului. Şi pentrucă aceste drepturi 

sunt inerente fiinţei umane, declaraţiile se ocupă de oameni în 

general şi nu numai de Americani sau Englezi. Insfârşit, se 

apar ca o manifestare a voinței populare care, întrunită 

Constituantă, impune restricţii legislative Congresului şi regis. 

laturilor ţărilor. - 

Dar. declaraţiile americane, cu toate aceste avantagii faţă 

de cele engleze, nu ating totuşi maximum de perfecţie. Urele 

din ele sunt prea lungi, ideile nu sunt expuse într'o formulă 
elară, concisă, lapidară, care să izbească atenţiunea şi să se in- 

filtreze deîndată în sufletele tuturor; altele se ocupă de ches- 

tiuni prea particulariste, cărora le dă o reglementare minu- .. 
țioasă. Ele nu pot satisface, din acest punct de vedere, spiritul 
filozofic şi preocupările timpului. Ele nu sunt decât precur- 
soarele acelei declaraţii a drepturilor omului și cetăţeanului, 
care va izbi atât de puternic spiritele şi va creia o ideologie 
nouă. - 

, 

$ 2. — Declaraţia. franceză din 1789 a drepturilor omului şi 
cetățeanului. 

SUMAR : 622. Izvoarele; — 623. Conţinutul ei; — 624. Izvoarele literare 
ale declaraţiei drepturilor; — 625. Valoarea acestei declaraţii; — 626. Criti- 
cele; — 627. Evoluţia ci. — 

622. — Izvoarele, — Declaraţia franceză din 1789 a drep- . 
turilor omului și cetățeanului se profilează, în societatea, dela 

sfârşitul veacului al XVIII, ca un fulger de lumină care vine să 

închee o epocă şi să. înscrie zorii unei alte lumi. Dar înainte ca 
acest fulger să străbată dela un capăt la altul al lumei şi să 
lumineze orizonturile, el a fost făurit, încetul cu încetul, în 

decursul timpurilor, de străduinţa, sforţarea şi mintea atâtor 

gânditori. Ideca drepturilor şi libertăţilor individuale se găsea 
în stare de gestaţiune; a, trebuit să țâșnească” scânteia care să 
împreună ideile, să creeze sinteza ce ne-a dat declaraţia drep- 
turilor. ,
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Ideia drepturilor. individuale naşte în Franţa odată cu 

doctrina dreptului natural (vezi supra vol. 1, p. ....). Şcoala libe- 

rală, şcoala dreptului naturii şi al ginţilor, este aceia care ridică 

problema, la început, nu sub forma. unui drept individua! de 

sine stătător şi opozabil Statului, ci numai sub forma unui drept 

pe care individul îl poate opune puterii executive, autorităţii 

regale. Aceste idei se împletesc cu cele ale filosofilor englezi. 

Locke (1690) vorbeşte de drepturi naturale ale omului, pe care 

acesta le părăseşte de bună voie, prin contract, în folosul Sta- 

tului, pentru a-şi putea asigura astfel viaţa, traiul în comun 

(Gouvernement civil, cap. VIII, $ 1). , 

Fiziocraţii (Baudeau, Quesnay) contribue. şi ei la instau- 

rarea ideii de litertate. Apărând proprietatea fonciară, ei apără 

libertatea individuală, 
Insfârșit „teologii protestanți, la, sfârşitul secolului. XVII, 

Hotman în Prancogallia, Jurieu în Lettres... afirmă că omul 

are drepturi inalienabile, impreseriptibile, 

Astfel secolul XVIII cunoaște noţiunea drepturilor indiva- 
duale pe calea filosofiei, a economiei politice, a teologiei. Dar, 

la, acest patrimoniu comun vine.să se adauge preocuparea în- 

treagă a secolului XVIII; Montesquieu, care dorea și dânsul 

o limitare a drepturilor regelui, ca în Anglia; Rousseau, care 

crează adevăratul fundament al libertăţii politice prin formula 

magică și cuprinzătoare a suveranităţii naţionale. 

„Libertatea politică este strâns legată, de libertatea civilă; 
în măsura în care libertatea. politică se cucerește, libertatea, ci- 

vilă se impune. Gierke!2) declară că «se găseşte pretutindeni 
în doctrina evului mediu ideia că individul are drepturi înnăs- 

cute și indestructibile. Sarcina de a formula și de a clasa aceste 

drepturi aparţine unui stagiu posterior desvoltării teorii drep- 

tului natural. Dar în filosofia evului mediu, principiul existenţii 

acestor drepturi este corolarul valorii obiective și absolute ce se 

atribuie preceptelor celor mai înalte ale dreptului natural și ale. 

dreptului divin. E suficient o rapidă privire asupra doctrinei me- 
'dievale pentru a constata, că aici se găseşte pretutindeni ideiz, 

valorii absolute a individului, idee pe care creştinismul o arată 

lumii în toată fața sa... Ideia, că destinul etern, la care fiecare 

'12) Les theories politiques du moyen âge, Paris, Sirey, 1914, p. 244,
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individ e chemat, îi conferă un caracter sacru şi intangibil, chiar 

pentru puterea supremă...>. 

4 

„Intreaga preocupare a evului mediu, în special dispuia din 
secolul XVI-X:X, poartă asupra ideilor care vor diviza uma- 
nitatea, şi vor da naştere la lupte: Suveranitatea, poporul su- 

veran, reprezentarea poporului, contractul social, dreptul na- 

tura! al omului, dreptul divin al regilor, subordonarea dreptului 
positiv. statului şi aceia a statulu: dreptului natural (Gierke, 
op. cit.). 

Fe acest fond sufletesc, astfel. pregătit de filosofie, de 

-teologie, de economie politică, vine, în veacul al XVIII, să se_ 

adauge încă un element determinant, influenţa declaraţiei drep-. 

turilor din America :3). La, Fayette, care fusese sufletui revo- 
luţiei americane, ducând acolo influenţa spiritului francez, este . 

în acelaş timp purtătorul de cuvânt al ideologiei americane pe 

lângă revoluţia franceză. La 11 Iulie 1/89 el pune înaintea Adu- 
nării chestiunea preconstituțională a drepturilor publice indivi- 

duale. Iată cum o susține dânsul: «Orice om naşte cu drepturi . 

inalienabile şi imprescriptibile, cu libertatea tuturor părerilor, 

cu grija fericirei și a vieţii sale, cu dreptul de proprietate, cu 

dispoziţia întreagă a persoanei sale, a industriei, a. tuturor fa- 

cultăţilor sale; comunicarea ideilor sale prin toate mijloacele 

posibile, căutarea bunei stări și resistenţa, la opresiune, Nici 
un.om nu poate fi supus decât la legi consimţite de dânsul sau 

de reprezentanţii săi, anterior promulgate şi lega! aplicate». 

Succesul lui La Fayette fu imens; deşi întâlni oarecare 

împotrivire în Adunare şi un proect al abatelui Gregoire, care, 

cerea să se proclame și datoriile individului, declaraţia dreptu- 

rilor a fost imediat adoptată (20—26 August 1189). 

623. — Conţinutul ei. — Spre deosebire de celelalte decla- 

raţii de drepturi, declaraţia franceză este rezultatul unui suflu 

de credință profundă, a unei concepţiuni particulare despre in.- 
divid, este corolarul întregii filosofii clasice. : 

13) “Trebuie făcut deosibire, aşa cum am arătat, între declaraţiile de drep- 

turi din America şi cele din Anglia, care au caracterul unor contracte de tip 

"feudal. “Voința unilaterală a naţiunii de a hotări ea însăşi şi în chip suveran, 

limitarea puterii legiuitoare şi chiar a puterii constituante, acestea formează ca- 

racterul esenţial al declaraţiilor de drepturi, caracter care a atras în chip deose- 

bit atenţia lumii franceze.
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Declaraţia americană abia începe să-şi pună problema 

drepturilor individuale ale omului; declarația, franceză, dimpa- 

trivă, funaează întreaga ei filosofie pe acest drept al individu- 

lui, un drept superior şi înăscut, care trebueşte opus nu nuniai 

Regelui, ci tuturor, deci şi puterii legislative.. 
Declaraiţa, franceză conţine două principii fundamentale: 

egalitatea în fața legii şi libertatea. Art. 1 al declaraţiei: «Oa- 

menii nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi», consfinţește în 

mod netăgăduit baza pe care este alcătuită această decla- 

raţie. | 

Caată aceste două principii tormulate declaraţia vorbeş- 

te (art. 2) de conservarea drepturilor naturale şi imprescripti- 
bile ale omului, «Aceste drepturi sunt libertatea, poprietatea, 

siguranţa şi resistența la opresiune» 14), In art. 3 se formulează 
«principiul că întreaga, suveranitate reşade în naţiune, nici un 
corp, nici un individ nu pot exercita o autoritate care să nu 

emane dela, naţiune». 

| Aceste principii generale formează baza întregei concepţii 

noui pe care o aduce declaraţia, drepturilor. Căci odată aceste 

„principii formulate, în urmă declaraţia drepturilor se ocupă de 

desvoltarea acestor principii şi de înscrierea unor reguli menite 
- să garanteze fiecare din formele libertăţii. 

Astfel, ea, defineşte în prim rând conţinutul noţiunii de 

libertate. In mod larg şi general declară că .«libertatea, consistă 
în puterea de a face tot ceiace nu vatămă altuia; astfel, exerci- 

ţiul drepturilor naturale ale fiecărui om n'are alte limite decât 

acele care asigură celorlalți membri ai societăţii folosinţa ace- 

loraşi drepturi (art. 4). Limitele acestora nu pot fi determinate 

de cât prin lege. Si atunci declaraţia găseşte logic şi necesar să 

Y 

14) Constituantul francez, în declaraţia drepturiilor, sa gândit că aceste 

principii înăscute şi imprescriptibile ale omului trebuesc respectate şi de puterea 

legiuitoare. Dar dacă, totuşi, aceasta le depăşeşte, le nesocoteşte, constituantul 

na putut găsi alt mijloc decât rezistența la opresiune. El n'a admis controlul 

constituţionalităţii legilor, exercitat de corpul judecătoresc, pentru motive trase 

din împrejurările speciale ale Franţei. Dar a recunoscut această necesitate atunci 

când a înscris .în Constituţie principiul rezistenţii la opresiune, care este tot un 

“control al constituţionalităţii legilor, exercitat însă de fiecare individ în parte şi 

de societate în general, cu ocazia revoluțiilor. Acest sistem este desigur total- 

mente condamnabil şi trebueşte înlocuit cu singurul sistem care poate da rezul- 

tatele bune, controlul jurisdicţional al constituţionalităţii legilor.
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arate ce este legea. «Legea este expresia voinţei naţionale» 

(art. 6).. , 

O atenţie specială dă declaraţia libertăţii fizice a îndivi- 

dului. Ea reglementează, modul şi cazurile î în care se poate face 

arestarea şi ce condiţii trebuie să îndeplinească, o pedeapsă pen- 

tru a putea fi aplicată (art. 7, 8, 9). 
Libertatea, părerilor, chiar religioase (art, 10), libera. co- 

" municare a, ideilor, considerată ca «unul din cele mai preţioase 

„drepturi ale omului», libertate care constă pentru orice 'cetă- - 

ţean din dreptul de a vorbi, seri, imprima liber ideile sale, cu 

obligaţia de a răspunde de abuzul acestei libertăţi în cazurile 

determinate de lege (art. 11), formează obiectul preocupărilor 

declaraţiei. 
Dar, pentru garantarea acestor libertă ți, pentru garunta- 

rea acestor drepturi ale omului, este necesară o forță publică. 

Aceasta, este «instituită» pentru folosinţa, tuturor şi nu pentru 

interesul particular al acelora cărora le este încredințată (art. 

12). . i 

Forța publică trebuie întreţinută printr'o contribuţie co- 

mună (art. 13) a cărei necesitate și întrebuințare trebuie cons-. 
tatată şi controlată de cetăţeni prin reprezentanţii lor (art. 

14), societatea ' având dreptul să, ceară oricărui agent pubiic 

socoteală de modul cum administrează (art. 15). 

Insfârşit, declaraţia socotește că .proprietatea este un 

„drept inviolabil și sacru de care nimeni nu poate fi lipsit de 

cât în caz de necesitate publică legalmente constatată și după 
o dreaptă şi prealabilă indemnitate 17). 

17) Iată textul integral al declaraţiei drepturilor omului din 1789:* 

Reprezentanţii poporului francez, constituiți în Adunarea Naţională, con- - 

siderând că ignoranţa, uitarea sau disprețul drepturilor omului sunt singurele 

cauze ale nenorocirilor publice şi ale corupţiunii guvernămintelor, au hotărît să 

expună, într'o declaraţie solemnă, drepturile naturale, inalienabile şi sacre ale 

omului, astfel că această declaraţie, mereu prezentă tuturor membrilor corpului” 

social, să le amintească tuturor drepturile şi datoriile lor; ca actele puterii legis- 

lative şi cele ale puterii executive putând fi oricând comparate cu scopul oricărei 

instituţii politice, să fie mai respectate, astfel încât reclamaţiile cetăţenilor, fun- | 

date de aici înainte pe principii simple şi incontestabile, să ducă totdeauna la 

menţinerea constituţiei şi la fericirea tuturor. In consecinţă, Adunarea Naţională 

recunoaşte şi declară, în prezenţa şi sub auspiciile Fiinţei Supreme, drepturile 

următoare ale omului şi cetăţeanului : 

.
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624. — Izvoarele literare ale declaraţiei drepturilor. — Exa- 

* minând conţinutul acestei declaraii, ne putem da lesne. seama 

de izvoarele sa'e de inspiraţie. Romantică prin preamblul și 

uncori şi prin naivitatea declaraţiilor, concisă și lapidară totuşi, 

întrebuințând formule generale, care să fie aplicabile tuturor 

oamenilor, ea. este expresia cea mai tipică a, geniului şi carac- 

terului poporului francez şi este fructul întregei filosofii a se- 

Art. 1. — Oamenii nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi, Distincţiile 

sociale nu pot fi fundate decât pe utilitatea comună. 

Art. 2. — Scopul oricărei : asociaţii politice este conservarea drepturilor 

naturale şi imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprie- 

tatea, siguranţa şi rezistenţa la opresiune. 

Art. 3, — Principiul oricărei suveranităţi stă numai în naţiune; nici un 

corp, nici un individ nu poate exercita vreo' autoritate care să nu emane dela 

naţiune. A : | 

Art. 4. — Libertatea constă în a “putea: face tot ceiace nu vatămă altuia: 

astfel, exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om n'atre alte limite decât acele 

câre asigură celorlalți membri ai: societăţii folosinţa aceloraşi drepturi. Aceste 

limite nu pot fi determinate decăt prin lege. 

“Art, 5, — Legea n'are dreptul să oprească decât acţiunile vătămătoare 

societăţii. Tot ceiace nu este oprit de lege nu poate fi împiedecat şi nimeni nu 

poate fi constrâns să facă ceiace ea nu ordonă. „N - ” 

Art. 6.:.— Legea este expresia .voinţei generale. “Toţi cetăţenii au dreptul 

să concureze personal, sau prin reprezentanţii lor, la elaborarea sa. Ea trebuie 

să fie aceiași pentru toţi, fie că apără, fie că pedepseşte. 'Toţii cetăţenii fiind - 

egali în faţa sa, sunt egal admisibili în toate demnităţile, locurile şi funcţiile pu- 

blice, după capacitatea lor şi fără altă distincţie decât aceia a virtuţilor şi ta- 

lentelor. lor. p : . 
Art, 7. — Nici un om nu poate fi acuzat, arestat nici deţinut decât în 

cazurile determinate de lege şi după formele de ca prescrise. Acei cari solicită, 

expediază, execută sau fac să se execute ordine arbitrare trebuie să fie pedepsiţi: 

dar oricare cetăţean chemat sau arestat în virtutea legii trebuie să se supună 

imediat; el se face vinovat prin rezistenţă. 

Art. 8. — Legea, nu trebuie să stabilească decât pedepse strict şi evident 

necesare şi nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi stabilite şi 

promulgate anterior delictului şi legal aplicată. 

Art, 9. — Orice om fiind socotit nevinovat atâta vreme cât n'a fost de- 

clarat vinovat, dacă se socoteşte' indispensabilă arestarea lui, orice rigoare care 

n'ar fi necesară pentru a se asigura de persoana lui trebuie să fie în mod sever 

reprimată de lege. 

Art. 10, — Nimeni nu trebuie să fie turburat pentru părerile sale, 'chiar 

religioase, cu condiţia ca manifestarea lor să nu turbure ordinea publică stabilită 

„de lege. ” 

Art. 11. — Libera comunicare a gândirei şi părerilor este unul din drep-
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seseră până atunci cunoscute şi care apăreau astfel ca un ade- 
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| colului XVIII, dar în special al acelei vestite școli a dreptului 
natural 15). - - 

Doctrina acestei şcoli a fest cu strălucire formulată dc fi- 

Josoful englez J. Locke 1%). şi redusă apoi_în. înrmule juridice 

simple şi clare de jurisconsultul englez Blackstone pe la mij- 

locul veacului XVIII. 
Aceste izvcare literare, la. care se adaugă toate seierile fi- 

Icsofice ale timpului, căci toate şccalele, chiar fiziocraţii, ajun- 

geau la această, concluzie, pedealtă, parte declaraţia drepturilor 
umericane, au format baza literară și științifică de unde s'a in- 

spirat declaraţia drepturilor. omului şi cetăţeanului. 

625. — Valoarea acestei declaraţii, — Declaraţia drepturilor 

vărat fenomen, menit să schimbe faţa lumii. 

"Toate ideile cari stau la baza declaraţiei drepturilor omu- 
lui şi cetăţeanului le vedem frământânăd minţile gânditorilor, 
în tot timpul evului mediu. Școala dreptului natural este desc 
'chizătoarea drumului de discuţie; la teoriile sale se raliază! şi 
le discută întreaga filosofie a veacului XVIII. Când deci de- 

turile cele mai preţioase ale omului; orice cetăţean poate vorbi, scri, imprima în 

mod liber,răspunzând numai de abuzul acestei libertăţi în cazurile determinate 

de 'lege. , 

Art, 12: — Garanţia drepturilor omului şi a cstăţeanului necesită o forţă 

publică; această forţă este deci instituită în folosul tuturor şi nu pentru utilitatea 

"particulară a acelora cărora le este încredinţată. “ 

Art, 13. — Pentru întreţinerea forţei publice şi pentru- cheltuelile de ad- 

ministrare, o contribuţie comună este indispensabilă; ea trebuie să fie egal repar- 

tizată între toţi cetăţenii, în raport cu facultăţile lor. 

Art, 14. — “Toţi cetăţenii au dreptul să constate. singuri sau prin repre- 

__ zentanţii lor, necesitatea contribuţiei publice, s'o consimtă în mod liber, să-i ur- 

mărească întrebuinţarea, să-i determine cotitatea, aşezarea, încasarea şi durata. 

Art, 15. — Societatea are dreptul să ceară socoteală oricărui agent pu- 

blic de modul cum administrează. 

Art. 16. — Orice societate în care garanţia: drepturilor nu-i asigurată, 

nici separaţia puterilor determinată, n'are constituţie. 

Art. 17. — Proprietatea fiind un drept inviolabil şi sacru, nimeni nu poate, 

fi lipsit de dânsa decât atunci când necesitatea publică, legal constatată, o cere 

în mod evident şi sub condiţia unei juste. şi prealabile indemnităţi. 

18) Vezi supra, vol. |, p. 83 şi urm. 

19) Tcaite sur le gouvernement civil (1690).
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claraţia drepturilor a apărut, toate aceste idei pe care dânsa 

Je aducea, erau cunoscute. 
„Ceiace formează însă valcarea, adevărată a acestei decla- 

raţii sunt împrejurările solemne în care dânsa a apărut și "n 

“special sintetizarea într'o formulă generală, concisă şi lap!- 

dară, a gândurilor şi ideilor care frământau nu numai întreagu 

filosofie a veacului XVIII, dar reuşise să câştige şi să intereseze 

gi opinia publică. Declaraţia drepturilor dădea satisfacţie celor 

mai legitime speranţe ale unui popor idealist; ea transforma 

o mentalitate; zguduia anumite credinţe și oameni şi-şi îndrepta, 

idealurile sale spre o lume nouă. 

626. — Criticele, — Ca orice operă a spiritului uman, de- 

claraţia drepturilor e supusă şi ea criticei. Cele mai multe din 

„acestea, îi vin din partea, filosofilor englezi Burke şi Bentham. 
Aceştia critică filosofia și principile care stau la baza declara- 
ţiei, socotindu-ue ireale şi contrarii naturii umane. 

Bentham, în 1795, în lucrarea sa Sophismes anarchigues 

critică limba în care e scrisă declaraţia, arătând că întrebuuin- 
ţează, expresii greşite atunci când spune că oamenii sunt egali, 
că legea nu poate să înstrăineze libertatea cetățenilor. Dar de- 

claraţia este și inexactă. In adevăr, din cuprinsul ei se desprin- 

de garanţia a patru drepturi naturale, Libertatea? se întreabă 

el. Dar nu există lege care să nu-i aducă o restricţie. Proprie- 

tatea? Nu există impozit sau amendă care să nu-i aducă o 

„atingere. Siguranţa? Orice lege care prevede o pedeapsă. consti- 

tue o atingere. Rezistența la opresiune? Dar asta nu este un 

drept, ci este un mijloc de apărare, o sancţiune. 

Declaraţia n'a, scăpat nici de criticele conaţionalilor săi. 
Astfel Joseph de Maistre (Corsiderations sur la France, Chap. 

VI) Taine (Revolution), Ch. Benoist Sophismes politigues) im- | 

pută declaraţiei că este lipsită de simţul realităţii, că pluteşte 

în vid, că este prea declamatorie, conţinând mai multe vorbe 
decât idei. 

Desigur, o bună parte din aceste critici sunt întemeiate. - 

Dar nimeni nu trebuie să uite că termenii în care este redactată, 

această declaraţie sunt simpli, clari, izbitori, că ideile pe care 

dânsa le formulează sunt expresia gândirii lumii veacului 

XVIII; că ele au un conţinut general și universal; că preocu- 

parea, acestei declaraţii despre om în genere era de natură să-i 
atragă simpatia generală. Nu trebuie uitat, spune Lapradelle,
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că cea răspunde dorinței lui Barnave, care dorea un cctehism 

naţional. Mai presus de toate, ea. se inspiră din ideea că omul 

are drepturi pe care nu le ţine dela stat, pentru atotputernicia 

căruia sunt necesare limite, - 
- «Proclamând suveranitatea naţională declaraţia cxprimă 

drepturile majorităţii. Enumerând drepturile naturale şi im- 
prescriptibile ale omului, ea afirmă arepturiie minorităţii». 

Oricare ar fi criticele care i se aduc, această declarație a 

reuşit să devină constituţia socială a poporului francez, tians- 

formându-se cu timpul într'un adevărat drept natural şi im- 
“prescriptibil, de natură să oblige la ascultare şi respectare în- 

treaga legislaţie franceză. Această declaraţie a. avut însă o pu- 

ternică înrâurire nu. numai asupra, legislaţiei franceze, dar şi 

asupra legislaţiei țărilor străine. j ! 

„627. — Evoluţia ei. — Declaraţia, drepturilor cin 1159 a 

avut! o evoluţie foarte rapidă. Constituţiile care s'au succedat 

în Franţa, la scurte intervale, conțin aproape toate o declaraţie 
a drepturilor, mai lungă sau mai scurtă, până când, în cele din 

urmă, în Constituţia din 1852 şi apoi în cea din 1875 dispare 

compiectamente orice urmă de declarație. 

" Astfel în perioada 1791—1793 întâlnim declaraţii de drep- 

turi ca și în 1789, în Constituţia din 1791, în proectele de Consti- 

tuţie din 5 Febr. 1793 şi apoi în Constituţia montagnardă din 

24 Iunie 1793. Diferenţa între aceste declaraţii constă în fap- 

tul că, cea girodină era mult mai apropiată de declaraţia din 

1189, pe când cea, montagnardă era mult mai democraţică, ac- 

centuând şi mai mult drepturile naturale ale individului. 
Constituţia anului III prezintă și dânsa o declaraţie a drep-: 

turilor, însă marchează în chip foarte net începutul reacţiunii, 
deoarece declaraţia drepturilor este însoţită în acelaș timp de 

o declaraţie a datoriilor pe care le are cetăţeanul faţă de dreptu- | 

rile sale. Această declaraţie conţine obligaţiuni pentru individ, 

redactate în chipul următor: «Nimeni nu este om. de treabă 

dacă nu este cinstit şi fervent păzitor al legilor (art. 5) sau: 

«Acela care violează pe faţă legile se declară în. stare de răs- 

boiu cu societatea» (art, 6) sau «Acel care, fără a înfrânge 

pe față legile, le eludează prin viclenie sau dibăcie, lezează 1n- 

teresele tuturor». | 
Constituţia, din 22 frimaire anul VIII rupe cu tradiţia de- . 

claraţiei drepturilor. Ea înseamnă o restrângere importantă.
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ce se aduce arepturilor. individuale. Pentru prima dată cula -- 

Revoluție, drepturile omului nu mai apar într'un preamblu con- 

 stituţional, ci sunt înscrise întrun titlu VI, sub denumirea Dis- 

poziţii. generale. Libertăţile individuale sunt astfel nu numai 

deplasate, dar extrem de reduse. Imperiul avea nevoie de forţă 

şi ordine; era, deci firesc să se aducă o restrângere libertăţilor 

individuale, 
Dar imperiul dispare şi odată cu el regimul Constituţilor 

se înlocuește cu acel al Chartelor, Charta in 1814 înseamnă o 

dispariţie complectă a declaraţiei drepturilor. Drepturile indivi- 

duale erau incompatibile cu ideia de regalitaie;. aceasta, fiind 

de drept divin, nu era admisibil de conceput drepturi naturaie 

ale individului, care să poată intra în luptă cu dreptul divin. 

" Totuşi regalitatea, în dorinţa de a face simpatică reîn- | 

toarcezea ei în Franţa, menţine câteva din libertăţile care inira- 

seră în deprinderile de viaţă ale poporului, cum este libertatea 

individuală «nimeni neputând fi arestat decât în cazurile pre- 

„văzute de lege şi după formele ce ea, prescrie (art. 4), libertatea 

religioasă (art. 5), cu această distincţie că «religia catolică, 
apostolică şi romană este religie de Stat (art. 6), libertatea 

„presei (art. 8), inviolabilitatea proprietăţii (art. 9). Prin forma 

sa, Charta dela 1814, conținând în cele 12 articole dela început, 

pe care le intitulează în chip discret Droit public des Fraiişais, 

deci un singur drept obiectiv, nu drepturi subicctive, se apro- 
prie totuși de Constituţiile care sunt prealabil însoţite de De- 
claraţii de drepturi. 

Charta, din 1830 păstrează aproape în întreg ime şi siste- 
mul și conţinutul acelui Droit public des Frangais pe care lar 

întâlnit în Charta din 1814. | 

Diferenţa cea mai. de seamă este că ea suprimă art. 6 din 

Charta, din 1814 privitor la religia de Stat. | 
- Constituţia din 4 Noembrie 1848 n'are o declaraţie a drep- 

turilor omului, ci consacră capitolul II (art. 2—17) pentru Drep- 
turile cetăţeanului garantate de Constituţie. Dar această Cons- | 
tituţie. în preambulul său (III) declară: «Republica francază 
recunoaşte drepturile şi datoriile anterioare şi superioare legilor 
pozitive»: Această recunoatere nu constitue altceva, decât o re- 
întoarcere la principiile din 1789; Constituţia. în cap. II, nu 
face altceva, decât să reproducă o listă a acestor libertăţi. 

Din acest punct de vedere nu putem contesta că avem o de- .
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claraţie a ărepturilor, cuprinsă în preamblul Constituţiei şi 

referindu-se fără îndoială la a principiile înscrise în declaraţia 

din 1789. 

Constituţia din 14 Ianuarie 1852, după ce proclamă (art. 

25 şi 26) existenţa libertăţilor publice, adaugă că. «recunoaşte, 

confirmă şi garantează, maril& principii proclamate în 1789». 

Deci Constituţia, din 1852 face trimitere la marile princișii 
din 1789, pe care le consideră intrate în deprinderile de viaţă . 

ale poporului francez și fără de cari nu e posibilă organizarea, 

statului. a | 
Constituţia din 1875, azi în vigoare în Franţa, nu conţine 

nici o menţiune și nici un principiu relativ la declaraţia ârep- 
turilor. Ea nu face nici trimitere, ca cea. din 1852, la declaraţia 
„drepturilor din 1789. 

Dacă Constituţia din 1875 nu conţine nimic în privinţa 
declaraţiei drepturilor, nu trebuie sccotit că vechile principii 
in 1769 au-'dispărut în Franţa, sau nu s2 mai bucură de garan: 
ţiile constituţionale. Dimpotrivă, aceste principii constituese 
dreptul imprescriptibil, care nu mai este nevoie să fie transpus 
întrun text constituţional, deoarece a, intrat în deprinderile 
-de viaţă ale poporului. Lapradelle crede că «revoluțiile, care 
răstoarnă constituţiile, lasă în picioare declaraţiile, atunci cel 
puţin când aceste revoluţii, politice şi nu sociale, n'au de, scop 
decât o schimbare a formei statului, firă modificare a: dreptu- 
rilor omului și cetăţeanului. Dacă, prin efectul revoluţiei, Cons- 
tituţia cade „asta înseamnă că revoluţia este direct îndreptată în' 

- contra ei. Dar dacă declaraţia este mai presus şi în afară de 
Constituţie, ea poate să-i supravieţuiască şi când revoluţia nu-i . 
făcută contra, nici unuia din articolele sale, ea îi suprâvieţueşte 
cu adevărat (op, cit. p. 529—530). | 

Ă Hauriou, prin distincţia pe care o face între Constituţia 
socială și cea, politică, crede că la 1875 n'a fost vorba decât de 
modificarea Constituţiei politice, pe când celei scciale nu i s'a 
adus nici o schimbare, astfel că declaraţia din 1789, reînviată 
de Ccenstituţia din 1852, este şi azi în vigoare. 

Cricum ar fi, nu se poate contesta că principiile din 1789 
au intrat atât de mult în deprinderile de viaţă ale poporului 
francez, încât dacă azi s'ar încerca să se aducă o lege care să 
restrângă libertăţile acordate atunci, toată lumea ar fi de acord
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că, se violează, marile principii din 1789, socotite şi azi princi- 

pii imuabile şi superioare Constituţiei. 

Căci acesta este avantagiul declaraţiilor de drepturi, dea 

socoti principiile ce ele conţin ca anterioare şi superioare Cons- 

tituţiei. 

$ 3. — Proclamarea drepturilor omului în România. 

SUMAR: 628. Constituţia din 1822; — 629. Regulamentul organic; — | 

630. "Revoluţia din 1648; — 631. Convenţia dela Paris; — 632. Statutul lui Cuza; 

— 633. Constituţia din 1866; — 634. Anteproectele de Constituţie; — 635. Con- 

stituţia actuală. i ! 
+ 

628. — Constituţia din 1822. — Poporul român trăește de 

veacuri într'o strânsă legătură cu pământul pe care se ailă. 

Un stat de ţărani, în care singura și temeinica legătură «ste 

aceea dintre om şi pământ, un stat care la început n'a avut şi 

nici nu pute» să aibă altă preocupare decât aceasta. 

| Abia, în secolul XVII-lea. începe mișcarea, culturală, destul 

de înceată, dar totuși de natură! a creia mișcarea, şi cultura de 
mai târziu. Atunci începe epoca limbii româneşti, prin introdu- 

cerea, ei în cancelarii, prin traducerea evangheliei, printr'un în- 

ceput qe literatură religioasă, prin Cronicele Ţării. Un Miron 

Constin, un Niculae Milescu, un Constantin Cantacuzino, stu- 

diind în străinătate, cunoscând şi limbi străine, între care limba. 

lălină, află izbitoarea asemănare dintre limba noastră. şi limba 
latină şi descoperă că, Muntenii și” Moldovenii se coboară din 

Râm (Roma). 

Descoperirile lor, consemnate în scris, trec în coșii ma- | 

nustrise din mână în mână, la puţinii oameni ştiutori ae carte . 
pe vremea aceia, câţiva boeri, câţiva. preoți şi călugări, câţiva 

'diaci şi grămătici. O epocă, nouă se deschide în istoria nea- 

mului nostru, dar este nevoie ca timpul şi oamenii să lucreze 

pentru ca aceste idei să se răspândească în tot poporul și 

acesta să aibă conștiința lor, 

__ Veacul XVIII-lea, cu epoca fanariotă a contribuit în bună 

măsură la, desvoltarea acestui sfios început al culturii noastre. 

"Nivelul cultural al clasei stăpânitoare începe să se ridice; limba
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românească este introdusă în biserică de Mavrocordat. Şcoalele . 

se înmulțesc, 'Domnii Greci, în majoritate recrutaţi dintre dra- 

gomanii porţii, deci oameni cu carte, cascălii străini pela curţile 

boereşti, deprinderea de a învăţa limba francesă, călătoriile 
în străinătate, contribuesc toate în bună măsură la uceasta. 

Paralel cu mișcarea din Principate, începe mișcarea Ro- 

mânilor din Ardeal. Şincai, Maior, Micul, cu riscul libertăţii 

şi vieţii lor, se:străduesc să ne arată, pe baza studiilor făcute 

"în Apus, că ne tragem din Romani şi avem drept să fim stă- 

pâni pe pământul pe care-l locuim. Incepe să apară acum cea 

dintâi idee conducătoare a. poporului român, ideia zaţională. 

Sforţările tomânilor de dincoace şi de dincolo de munţi se vor 

contopi în jurul aceleași idei, care, deacum încolo va forma clieia, 

de boltă a, întregei noastre preocupări. 

Pe o atare pregătire intelectuală, şi sufletească, veriră, în 

veacul ce urmează, să se altoiască ideile revoluţiei franceze, aşa 

cum ele fuseseră înţelese de mintea. boerilor români. Ceiace este 

interesant este faptul că aceste idei ale revoluţiei franceze nu 

erau folosite pentru generalitatea indivizilor, pentru apărarea 

“drepturilor omului, aşa. cum ele fuseseră, solemn proclamate în 

declaraţia din 1789. Câţiva boeri oprimaţi cer în mod soleran 

recunoașterea şi pentru ei a. acelorași drepturi pe care le aveau 

- cei care-i oprimau. Bi formulează revendicările lor în baza 

marilor principii ale revoluției franceze și după exemplul aceştia, | 
cer să se dea o Constituţie. Este cazul boerilor cărvunari din: 

Moldova, cari, în urma mişcărilor din 1821 cerură dela Turci 

reînoirea capitulaţiunilor, izgonirea, Grecilor din dregătorii și 

mânăstiri şi domn pământean, iar în urmă, la scurt interval, 

ei alcătuiră și un proect de Constituţie, pe care-l trimiseră Porții 
spre aprobare. 

In acest proect de Constituţie din 1822 se întâlnesc o scrie 

de idei, cazi sunt direct inspirate de Revoluţia, franceză. 

„ Proectul. de Constituţie din 1822, sub presiunea Rusiei, 
fu respins de Poartă, Motivul Rusiei trebuia găsit în faptul că 

proectul de Constituţie înlătura amestecul ei la numirea Dom- 

“nilor în Principate, așa cum fusese stabilit prin tratatul deia 

Kuciuc-Kainargi şi firmanul Porții din 1802. Deşi dezideratele 

moldovenilor, la care se uniseră şi muntenii, abia fură exaimi- 

nate de Poartă, totuşi ideile exprimate în ele se menţin, se
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răspândesc şi încep să fie cunoscute chiar de boerii cari aveau 
„interesul să le combată. d 

Patru ani mai târziu însă, în 1826, prin Convenţia dela 

Cetatea Albă, li se recunoscu Muntenilor şi Moldovenilor dreptul 

de a-şi alege Domni dintre pământeni. In acest scop se înfiiu- 

ţară în amândouă ţările Adunările obteșşti. Şi tot prin acea con- 
venţie se dispune alcătuirea unui Regulamentul general pentru 
Principate, care, deşi îmbrăca acest titlu diferit, nu era totuşi 
altceva decât Constituţia dorită de cărvunari, 

_ Tratatul dela Adrianopol din 1829 stabileşte în mod defi- 

nitiv protectoratul rusesc asupra principatelor. Domnii pămân- 

teni Ioniţă, Sturza (Moldova) și Grigore Ghica (Muntenia) fură 

ridicaţi din Qomniile lor şi principatele intrară sub direcţă ad- 

„ministraţie.a Rușilor, reprezentaţi întâi prin generalul conte 

Palin și apoi prin generalul conte Kiseleff. Acest fapt grăbi 
alcătuirea Regulamentului general. | 

629. — Regulamentul organic. — Lucrările pentru regula- 
mentul general, devenit mai în urmă Regulamentul organic, 

încep de o comisie alcătuită aproape exclusiv din boeri băsti- 

nași. Cererile din 1822 se repetă; în primul rând se cere uni- 

rea Munteniei cu Moldova, la care se mai adaugă neatârnarea 

-şi o dinastie străină, şi ereditară (1830). Era vorba, deci numai 

de cereri politice şi nici o amintire măcar despre cererile sociale. -- 
"Desigur, Regulamentul organic, intrat în vigoare în 1831 în 

- Moldova şi în 1832 în Muntenia, regulament care fusese votat 
de Adunările cbștești, aducea, multe îmbunătăţiri din punct de 
vedere politic şi administrativ; separaţia puterilor, sfatul admi- ; 

nistrativ (consiliu de miniştri), armată naţională, organizare 
judecătorească, administrativă şi financiară, însă, din pruct de 

vedere social, Regulamentul nu conține nici unul din pricipiile 

enunțate la 1822. Dimpotrivă, acest regulament fiind a!cătuit 
de boerii băstinași, conţine o serie de măsuri atât de asupritoare 

pentru ţărani, încât el va da naștere în scurtă vreme la luptele 

pentru legea rurală din 1864 şi va face ca acest Regulament, 

care, din punct de vedere al organizării, a adus importante îm- 

bună ităţiri, să fie totuşi ars, tocmai din cauza acestor măsuri 

de împilare împotriva ţăranilor (1848). 
630. — Revoluţia din 1848. — Nemulțumirea crescânăă | 

- împotriva amestecului Ruşilor în principate, pcâeoparte, iar pe 

de altă parte, ideile din Apus, pătrunzând din ce în ce mai pu- 

,
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ternic la noi, făcu ca revoluţia 'din 1848, începută în Franţa, să. 

se întindă până, la noi. In acest timp spiritul public fusese pre- 

gătit în ţară de un Gheorghe Lazăr, iar Gheorghe Asaki și 

Eliade Rădulescu erau în plină activitate. Kogălniceanu, Ale- 

xanări, C. A. Rosetti, fraţii Brătianu, erau la studii, la şeoale, 

„sau studenți, în străinătate. 

Revoluţia din 1848 găsi deci un teren prielnic î în ţară. La 

întrunirea publică dela Iași. din 27 Martie moldovenii cerură: 

«Reforma, constituţională şi administrativă, organizarea jus- 
tiției şi a Clerului, secularizarea averilor mânăstirești, împro- 

prietărirea clăcașilor ete.». Dar, pentru întâia oară acum apare 

şi o altă, idee, atât de scumpă revoluţiei franceze. Kogălniceanu, 
refugiat în Bucovina, cu alți boeri revoluționari, cere, printr'un 

deosebit memoriu, unirea principatelor — cerere pe care o ve- 

dem apărând pretutindeni şi va, fi de acum încolo punctul de 

obsesie al Românilor până la definitiva ei realizare — şi ceiace 

este atât de important: Egalitatea politică şi civilă a tuturor 

„cetățenilor. 

In Muntenia lucrurile luară o întorsătură mult mai gravă. 

Proclamaţia dela Islaz din 9 Iunie 1848, constitue o adevărată - 

declaraţie a drepturilor omului. Ea, are ca lozincă: Dreptate 

şi Frăţie şi formulează în 22 de puncte, ideile care vor fi înscrise 

în viitoarea Constituţie a ţării. Intre ideile principale pe care le 
conţine această, proclamaţie, care constitue adevărata declara- 

ție a drepturilor omului şi cetăţeanului în România, întâlnim 

pe acele privitoare la răsturnârea, regimului privilegiilor şi în- 

locuirea acestui sistem nedrept şi învechit cu principiile de gu- 

vernare modernă: egalitatea tuțuror cetăţenilor înaintea. legii 

şi'n exercitarea tuturor drepturilor civile şi politice, căci «drep- 

tatea nu ar suferi a purta numai săracii sarcinele ţării iar bo- 

gaţii să fie scutiţi»; toate clasele societăţii să aibă reprezentanţi 

în Adunare, libertatea tiparului, a cuvântului și a întrunirilor, 

învăţământul superior în limba națională, desființarea pedepse- 

lor cu moartea, desfiinţarea pedepsei degradatoare cu bătaia, 

etc. IS 
*, din nefericire, Revoluţia din 1848, începută în Mun- 

lenia e cu a proclamația deia Islaz, continuată cu arderea pe rug 

, 

20) Vezi proclamația dela Islaz din 9 Iunie 1848 în 'Anul 1848 in Prin- 

cipatele Române, t. I, p. 450 şi urm. 

Curs de de Drept Co: stituţienal, G. Alexianu | | 9
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a Regulamentului organic la București, la 11 Iunie, în fața Mi- 

tropoliei, cu demisia Domnitorului Gheorghe Bibescu și cu fuga 

sa în străinătate, cu instituirea guvernului provizoriu, prezidat 

de Mitropolitul Neofit, nu aduse nici un rezultat imediat, căci 

ea fu repede înăbușită de armatele turceşti și ruseşti. Reacșiu- 

" nea este puternică, dar în măsura în care ea va fi mai mare, 

în aceiași măsură redeșteptarea naţională va fi mai puternică 
şi mai grabnică. | 

Ideile revoluţiei, odată aruncate în lume, îşi fac neîncetat 

loc. Se creiază. școli, se trimit tineri în străinătate, se pregătesc 

spiritele, se creiază o anumită atmosferă, care trebuie să birue,. 

Mişcarea începută nu mai poate fi oprită în stăvilare, evenimen- 

tele vin s'o ajute şi s'o facă să izbândească. 

631. — Convenţia dela Paris, — Franţa învingătoare în 

lupta. cu Rusia, reuşeşte să-şi impună voinţa şi să satisfacă, ce- 

rerile care-i veniau din Principate. Convenţia dela Paris dă prin- 
cipatelor c constituţie politică; ea nu se ocupă decât în mică 
măsură și de organizarea societăţii. Totuși, în art. 46 al Con- 
venţiunii găsim o declaraţie de drepturi, după modelul și ideile 
care domneau atunci în Franța, apropiată însă această decla- 
raţie de nevoile şi starea spiritelor dela noi 2). 

632, — Statutul lui Cuza. — EI este o Constituţie politică 

şi nu socială. Nu se ocupă deloc de chestiunea socială, deoarece 

21) Art. 46 al Convenţiei dela Paris din 7 Aug. 1858: 

Moldovenii şi Valachii vor fi. toţi egali înaintea legei, inaintea - impozi- 
tului, şi egal admisibili în funcțiunile publice, în unul şi celălalt Principat. 

Libertatea lor individuală va fi garantată. ' 
Nimeni nu va putea fi oprit, arestat sau urmărit decât conform legei. 
“Nimeni nu va putea fi, expropriat decât legal, pentru cauză de interes 

public şi prin despăgubire. ! 
Moldovenii şi Valachii de orice rit creştin, se vor bucura deopotrivă 

de drepturile politice. Exercitarea acestor drepturi se va putea întinde şi la cele- 
alte culturi prin dispoziţiuni legislative. 

“Toate privilegiurile, scutirile sau monopolurile, de care se bucură încă 
unele clase, vor fi desfiinţate, şi se va proceda fără întârziere la revizuirea legei 
care regulează raporturile proprietarilor de pământ cu cultivatorii, având în 
vedere îmbunătăţirea stărei ţăranilor, ! 

Înstituţiunile municipale, atât cele urbane cât şi cele rurale, vor dobândi 
toată desvoltarea ce le pot da stipulările acestei convenţiuni.
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aceasta, era rezolvată în Convenţia. dela Paris, pe care nu în- 
ţelegea, s'o modifice decât în privința laturei politice. 

S'a susținut că nici nu era cu putinţă ca în Statut să se 
găsească dispoziţii privitoare la drepturile omului, deoarece 

Cuza, întronând un regim autocrat, nu putea admite drepturile 
şi libertăţile individuale. 

Această. afirmaţie este complectamente greșită și ne-o 

dovedesc cu prisosinţă legiuirile lui Cuza. | 
: “Trebuie să menţionăm în primul vând legea rurală, unde 

el pune principiul că acei cari muncesc pământul, au un drept 

de proprietate asupra lui și că deci exproprierea marei proprie- 

tăţi pentru împroprietărirea țăranilor, se impune. - 

Legea electorală promulgată, odată cu Statutul, dovedește 
concepţia, sa despre libertăţile politice, iar legea presei din 1865, 
care este şi azi în vigoare, arată cât era de largă concepția 

acestui Domnitor despre libertatea presei. 

Insfârşit Codul penal se ocupă în mod minuţios de liber- . 
„tatea individuală, stabilind condiţiile în care cineva poate fi. 

arestat, pe când codul civil, promulgat tot de Cuza, realizează 

egalitatea, civilă. 

Dacă, în timpul lui Cuza nu întâlnim o declaraţie a “rep 

turilor, faptul se explică: că ea se găsea în Convenţia dela Paris 

şi Cuza, n'a simţit nevoia s'o modifice. Dimpotrivă, Cuza, dân- 

du-şi întreaga sa, adeziune în această privină, realizează, prin 

. legi positive, pentru prima dată, drepturile şi libertăţile: indi- 

viduale. Iată deci pe așa zisul Domn autocrat realizând pentru 

prima dată în ţara noastră, prin legi positive, principiile de- 

claraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului. - 

633. — Constituţia din 1866. — După modelul Constitu- 

ţiei belgiene din 1831 și a celei franceze din 1848, Constituţia, 

- din 1866 nu conţine o declaraţie de drepturi prealabilă Consti- 

tuţiei şi superioară ei, ci declaraţia, drepturilor face parte inte- 

grantă din Constituţie, fiind cuprinsă în titlul II. 

Principiile fundamentale ale acestei declaraţii sunt acele 

pe care le întâlnim şi în proclamația dela, Islaz și în declara- 

„ţiile franceze de drepturi și 'n Constituţia, belgiană. Egalitatea 

civilă şi libertatea formează preocuparea de căpetenie a, acestei 

declaraţii. Cum însă declaraţia din 1864 a fost reprodusă a- | 

proape pe deantregul în nouă Constituţie, vom arăta, acolo di- 

ferenţele dintre aceste două, declaraţii.
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634. — Anteproectele de Constituţie. — Antreproectul de 

Constituţie al partidului țărănesc, întocmit și redactat de pro- 
fesorul C. Stere, nu aduce nici o notă nouă în ce priveşte decla- 

rația de drepturi, așa cum se găsea înscrisă în Constituţia din 
1866. Doar mici modificări în ceeace priveşte libertatea presei, 

în organizarea profesiunilor şi dreptul de a fi reprezentate în 
parlament, în concepţia proprietăţii și a modului ei de circulaţie. 

Celelalte proecte de constituţie nu aduc nici ele o notă deo- 
sebită în această materie a declaraţiei de drepturi. Dealtfel, nici 

nu aveau ce să aducă, dzoarece declarația din 1866, inspirată de 
aproape de cea franceză, constitue cel mal: bun piedestal pe care 

să se desvolte libertăţile individuale 22). Problema principală e 
a realizării reglementării lor prin lege. 

635. — Conmstitiţia actuală. — Urmând exempiu şi metcâa 
Constituţiei din 1866, Conzttuţia actuală cuprinde în titlul II, 

. întitulat despre drepturile Românilor (art. 5-23) o întreagă. de- 
claraţie a drepturilor. Spre deosibire însă de declaraţiile de 
drepturi din Franţa, ea nu se preocupă de drepturile omului în 
general, ci numai de drepturile Românilor. Era şi firesc să fie 
astfel, deoarece noi, la epoca când am adoptat această decla- 
rație, nu puteam ave pretenţia să ne ocupăm de drepturile 
omului în genere. Aceste drepturi fusese recunoscute în decla- 
rațiile franceze şi noi nu făceam decât'să le aplicăm şi ţării 
noastre. . 

Să nu se creadă însă că prin faptul că declaraţia. se ocupă 
de drepturile Românilor, nu s'ar recunoaște anumite drepturi 
omului în genere, deci şi aceluia, care nu este român, dar irăie- 
şte totuşi pe teritoriul acestei țări. Declaraţia a avut grije să se 
ocupe și de străinii aflători pe pământul României, cari se bu- 

„cură de protecţiunea dată de legi persoanelor şi "averilor în 
genere (Art. 9 Const.). Diferenţa între declaraţia franceză şi 
între Constituţia română constă î în faptul că declaraţia franceză 
se ocupă de om în genere, indiferent dacă este francez sau - 

22) Intr'o conferinţă ţinută la Institutul social român, d-l Gr. lunian ocu- 
pându-se de Abuzurile de autoritate şi garanţiile cetăţeneşti, propune O scrie da 
garanţii menite să facă ca libertatea individuală să fie o realitate şi nu numai o 
declaraţie platonică.
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străin, pe când Constituţia română garantează. drepturi şi liber- 
tăţi individuale numai. Românilor, străinii bucurându-se de pro- 

tecţiunea dată de legi persoanelor şi averilor în genere. Pe când 

garanţiile libertăţii individuale sunt pentru Rcmâni de ordin 

constituţional, pentru străini sunt „Tăsate la latitudinea legii 
ordinare. 

Constituţia actuală, înglobând declaraţia, drepturilor omu- 
lui într'un text constituţional, ceiace face să-i dispară caracterul 

de declaraţie de drepturi, îi păstrează totuşi toate elementele 

"fundamentale ale declaraţiilor similare streine. . j 
Din examinarea, drepturilor Românilor, aşa cum sunt con- 

siinţite în titlul II al Constituţiei se desprind două idei funda: 

mentale: Constituţia garantează Românilor libertatea şi egali- 
taiea civilă. «Românii, fără deossbire de origine etnică, de limbă 

sau de religie se bucură de libertatea, conștiinței, de libertatea 

învățământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, 

de libertatea de ascriaţie, și de toate libertăţile şi drepturile 
stabilite prin legi (art. 5, Constit.). Iar a doua idee, egalitatea 
civilă este înscrisă în art. 8. Toţi Românii, fără decsebire de ori- 

gine etnică, de limbă sau de religie, sunt egali înaintea legii şi 

“datori a contribui fără osebire la dările și sarcinele publice. 
Cdată aceste două principii formulate, Constituţia se ocupă 

în prim rând de libertăţi primordiale: libertatea individuală (art. 

Ul Constit.) inviolabilitatea domiciliului (art. 13 Constit.), in- 

violabilitatea. proprietăţii (art. 17 Constit.), libertatea muncii, 

" comerţului şi industriei (art. 21 Constit.), libertatea de opinie 

de conștiință şi de cult (art. 22 Constit.). In sfârşit Constituţia 
se ocupă şi de libertățile complimentare cum este libertatea pre- 

sii (art. 25 şi 26 Constit.), libertatea învățământului (art. 24 

Constit.), dreptul de propagandă (art. 28 Constit.), dreptul de 

” asociaţie (art. 29 Constit.). 
Tot în Constituţie se găsesc înscrise şi drepturile politice 

ale Românilor. Astfel, art. 6 declară: «Constituţiunea de faţă și 

celelalte legi relative la drepturile politice determină care sunt . 

csebit de calitatea de Român, condiţiile necesare pentru exer- 

citarea acestor drepturi». Dar chestiunea; drepturilor politice a 

fost examinată de noi (vezi supra vol. III, fasc. I, p. 8 şi urm.); 

rămâne să examinăm pe rând acum drepturile omului acordate 

de Constituţie Românilor.
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Ş 1. — Egalitatea civilă, 

“ SUMAR: 636. Conţinutul ideii de legalitate; — 637. Egalitatea civilă în 
Constituţia noastră; — 638. Egalitatea în Faţa legii; — 639. Desființarea privi- 
Iegiilor; — 640. Admisibilitatea în funcţiile publice; — 641. Sexul nu constitue 

„un motiv de neegalitate nici pentru drepturile politice, nici pentru cele civile; — 

642. Credinfele religioase, confesiunile, origina etnică şi limba nu constitue un. 

motiv de inegalitate pentru dobindirea drepturilor civile. 

636. — “Conţinutul ideii de egalitate. -— Egalitatea civilă 

este principiul care a primit cea mai largă aplicaţie în legisla- 

ţia privată şi care a adus cel mai mare beneficiu omenirii. Ega- 

litatea, civilă trebuie concepută ca, o 'egalitate de drept, nu ca . 

o egalitate de fapt. Egalitatea de drept este o egalitate în fața. 
legii. Declaraţia drepturilor omului din 1789 o spune precis 

«oamenii nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi». Iar art. 3 
al declaraţiei din 1793 repetă, aceiași idee: «Toţi c oamenii sunt 

egali dela natură şi 'n faţa legii». 

Declaraţia franceză, adoptând această formulă, se referea. 
desigur la starea de natură în care trăiau oamenii, când, ne- 
existând autoritate, toţi erau egali în faţa, legii.- Aceiași situaţie 
trebuie menţinută şi azi, când societatea, civilă, deşi a suprimat 
libertatea absolută a indivizilcr, a menținut egalitatea. Scopul 
însăşi al societăţii era tocmai să, salveze această egalitate.
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Scoala dreptului. natural admite că și acum oameni: se 

nasc liberi şi că ei nu-și pierd această independenţă decât prin 

subscrierea contractului social. Dar fie cu contract social, fie” 

fără acest contract, principiul egalităţii civile trebuie să subzi- 
ste, căci el este baza însăşi a societăţii. Scopul însăși a! so- 

cietăţii este să asigure libera desvoltare a individului; pentru 

aceasta sceietatea trebuie să acorde individului aceeaşi protec- 

ţie, aceleași drepturi. Principiul egalităţii civi:e derivă deci din 

natura lucrurilor. Doi oameni, spune Siey&s1), fiind egali oa- 

meni, au, în. acelaş grad, toate drepturile cari decurg din na- 

tura umană. Astfel, orice om este proprietarul persoanei sale 

sau nimeni nu este. Orice om are dreptul de a dispune de bu- 

nurile sale sau nimeni n'are acest drept. Mijloacele individuale 

sunt legate de natură cu nevoile individuale. Acel care e încăr- 

cat de nevoi trebuie să dispună liber de mijloacele sale; e nu 

numai un drept, ci o datorie». 

“Această egalitate nu poate fi decât o egalitate de drepi 

şi nu o egalitate de fapt. «Cei cari vor să deducă din egalitatea 

de drept egalitatea de fapt, adică pretinsul drept al fiecăruia 

la condiţii de viață şi de folosinţă egale, nesocotesc prin aceasta 

libertatea. individuală, care este baza î însăşi a societăţii» * ), 

1) Preliminaire â la Constitution, Reconnaissance et exposition raisonntes 

des droits de l'homme et du citoyerr, Juillet 1789, p. 7. 

2) Esmein — op. cit. vol. II, pag. 569. Această idee este larg desvoltată 

de Disescu, 02. cit. p. 447. «In natura ce ne înconjoară vedem că totul pare con- 

rariu egalităţii; omul nu vede în preajma sa decât diversitatea; chiar în semenii 

noştri, ceiace ne impresionează mai mult nu e asemănarea, identitatea, ci tocmai 

varietatea fizică şi merală, punctele care ne diferenţiază de ceilalţi. Când în 

turul nostru vedem atâta varietate, trebuie să producă în minte un proces sin- 

tetic, o lucrare complexă pentruca să ajungem dela! divers, la armonia lumei, 

la unitatea ei şi a legilor care o cărmuesc. Numai prin această 'silință a raţiona- 

mentului nostru putem să recunoaştem că frumoasa varietate pe care o vedem 

în natură nu e rezultatul unei neprevederi, ci dimpotrivă, ea alcătueşte ceiace 

numim armonia universală, Neegalitatea care ne izbeşte la fiecare pas, nu e o 

condiţiune nenorocită a stării noastre, din contra, e un element de ordine mo- 

“rală, o condiţiune a libertăţii omului, o condiţiune de fericire. Egalitatea abso- 

lută, care e visul unor filantropi «n'ar însemna în ordinea fizică decât confuiziune 

şi monotonie, în ordinea morală indiferentă». Nivelarea tuturor în ordinea fizică, 

— prin patul lui: Procust? — e o halucinație atroce, iar a dori să realizezi
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637. — Egalitatea civilă în Constituţia noastră. — Prin- 

cipiul egalităţiii civile, pe care lam văzut apărând și 'n pro- : 
clamaţia dela, Islaz, şi 'n memoriul pe care în 1848 Kcgălniceanu: 

şi alţii boeri răzvrătiți îl trimite din Bucovina, şi 'n art. 46 al 
Convenţiei dela Paris, dobîndeșşte cea mai largă aplicaţie la noi 

în timpul lui Cuza, când întreaga legislaţie civilă de atunci este 

întocmită pe baza acestui principiu. 

Constituţia din 1866, prin art. 10 şi 12, proclamă principiul 

“egalităţii civile: «Nu există în Stat nici o deosebire de clasă. 

Toţii Românii sunt egali înaintea legei şi datori a contribui 

fără deosebire la dările şi sarcinele publice. Ei singuri sunt ad: 

misibili în funcțiunile publice, civile şi militare. Legi speciale 

vor determina condiţiile de admisibilitate şi înaintare în func- - 

țiunile Statului. Streinii nu pot fi admişi în funcțiuni publice, 

decât în cazuri excepționale şi anume statornicite de legi» (art. 

10). Deci Constituţia proclamă în mod formal egalitatea în 

fața, legii, egalitatea de ârept nu egalitatea de fapt. Şi acest 

principiu este întărit şi de art. 12 din Constituţia dela, 1868: 

«Toate privilegiile, scutirile şi monopolurile de clasă sunt oprite. 

pentru totdeauna în Statul român. Titlurile de nobleţă străină 

precum: principi, grofi, baroni şi alte asemenea, ca contrarii 

vechiului aşezământ al ţării, sunt şi rămân neadmise în Statul 

român. Decoraţiile străine se vor purta de Români numai cu 

autorizarea Regelui». 

Constituţia actuală reproduce, cu mici modificări, aceleaşi 

principii în art.. 8 şi 10. Modificările nu sunt în avantagiul 

nouii redacțiuni. «Nu se admite în stat nici o deosebire de naș- 

tere 1) sau de clase sociale 2). Toţi românii, fără deosebire de . 

egalitatea morală şi inte'ectuală, să uniformizezi inteligenţele, voinţele și senti- 

mentele, ar fi să sugrumi libertatea, căci neputând ridica pe. cei inferiori. la ni- 

velul celora de sus, ar trebui să iei mersul contrariu, să împiedici manifestarea 

oricărei forţe şi inteligenţe superioare. Ca să obţii egalitate de fapt, va trebui 

să distrugi cu totul egalitatea de drept». , 

1) Se adaugă faţă de vechiul art. 10 deosebire de naştere, care n'are nici o 

rațiune de a [i aici, decarece ru este cecât o repetiție a ideii cuprinsă în art, 

12 vechi,“ 10 actual. Dar în afară de asta, deosebirea de naştere este tocmai 

ceiace constitue clasele sociale. Din moment ce nu există diferenţă de clasă nu 

poate fi diferență de naștere. 

2) Adausul sociale! este superflu şi nu servă să lămurească cu nimic ideea
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origine etnică, de limbă sau de religie *), sunt egali înaintea, 

legii și datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinele pu- 

blice. Numai ei sunt admisibili în funcțiunile şi demuităţile +) 

publice, civile şi militare, Legi speciale vor determina statutul 

funcţionarilor publici 5). Străinii nu pot fi admiși în funcțiunile 

publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de 

legi î)>. 

Art. 12 al Constituţiei din 1866, cu mici modificări de 

redacţiune, a devenit art. 10 şi el contribue, împreună cu art. 8, 

să stabilească principiile egalităţii civile, 

Odată aceste principii formulate este lccul să examinăm 

diveresele consecinţe ale egalităţii civile, aşa cum le-am enu- 

merat mai sus. - ; 

638. — Egalitatea în faţa legii. — Această idee se des- 

„prinde în mod clar din art. 8 din Constituţie, atunci când de- 

clară că «toţi Românii sunt egali în faţa legii». Declaraţia drep- 

turilor omului, în art. 6 spunea că legea «trebuie să fie egală 

. 

veche. Când e vorba de deosebirea de clase, nu se pot concepe altfel de clase 

decât cele sociale. Oricine trebuie să înţeleagă acest lucru, fără să fie nevoie de 

adausul făcut. ! 

3) Cuvintele în italice sunt adăugate de Constituantul din 1923. Ele: sunt 
absolut inutile deorece aceiaşi idee a fost înscrisă în art. 7 din Constituţie : «Deo: 
sebirea 'de credințe religioase şi confesiuni, de origină etnică şi de limbă, nu 

constitue. în România o piedică spre a. dobândi drepturile civile şi politice şi a 

le exercita». ” 

Cu toate acestea Constituantul reproduce aceeaş idee şi 'n art. 8, deorece 

el se găsea atunci sub imgresia tratatului minorităţilor şi dorea să asigure cât 

mai larg drepturile acestora. Dar repetiţia aste inutilă. 

4) Demnităţile este. adausul actualei Constituţii. Ce reprezintă însă demni- 

tăți faţă de. funcțiuni? Constituantul n'a avut noţiunea clară a cuvântului func= 

fiune şi a făcut un adaus inutil şi supărător căci demnităţile sunt o altă denumire 

a funcțiunilor. 

5) Constituţia cere în mod precis acum alcătuirea unui statut al funcţio- 

narilor publici, lucru ce dealtfel s'a şi făcut imediat după votarea Constituţiei. 

Noul statut a intrat în vigoare la 1 Ian. 1924 şi cu neînsemnate modificări este 

legea care, după răzbaiu, a avut cea mai lungă aplicare la noi, fiind şi azi în 

vigoare. 

6) Această dispoziţie găseşte o aplicaţie în art. 2 din Statutul funcţiona- | 

rilor publici, unde se permite angajarea de specialişti străini cărora li se 'incre- 

dinţează vremelnic sau prin contract o funcţiune publică.
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pentru toţi, fie că protege, fie că pedepseşte». Constituţia noas- 

tră nu mai reproduce această idee, nici în titlul II privitor la. 
drepturile Românilor, nici în titlul 'III privitor la puterile 

Statului. Această tăcere a Constituţiei noastre trebuie explicată, 

în două moduri: a) ideia se găseşte cu prisosinţă expusă în 

art. 8 din Constituţie; b) concepţia că legea este o normă gene- 

rală şi, impersonală, este o: concepție care a intrat, în ştiinţa, 
politică şi care nu mai are nevoe de nici o valorificare printr'un 
text constituional, Acel care a stabilit mai bine decât oricare 

" caracterul.de generalitate şi impersonalitate al legii este Rous- 
seau. El spune că legea este «expresiunea, voinței generale» în 

acest îndoit înţeles că ea este opera poporului întreg şi că ea- 
siatuează pentru sau pe poporul întreg. 

Totuși Rousseau concede că legea poate stabili privilegii 

şi distinge unele clase de cetăţeni: «Când spun că obiectul legi- 

lor este totdeauna, general, înțeleg că legea, consideră indivizii 

în corp şi acţiunile ca abstracte, niciodată un om ca individ, nici 
o acţiune particulară. Astfel legea poate foarte bine să statueze 

că vor fi privilegii, dar ea nu poate da, în mod nominal; legea 

poate face mai multe clase de cetăţeni, poate stabili calităţile 

care vor da dreptul acestor clase, dar ea nu poate numi pe in 

anume pentru a fi admis; ea poate stabili un guvernământ regal 

și o succesiune ereditară, dar ea nu poate alege un rege nici numi 

6 familie regală». De aceiaş părere e şi Carr& de Malberg. 
Sieyăs mergea, însă şi mai departe; el madmitea nici un 

fel de privilegiu în materie legislativă. Art. 15 al proectului său 

de declaraţie de drepturi conţinea aceste dispoziţii: «Legea n'are 

drept obiect decât interesul comun; ea nu poate acorda nimănui 

nici un privilegiu; or, dacă s'au stabilit privilegii, ele trebuese . 

desfiinţate de îndată, ori care ar fi origina». Şi Si&yâs explică 

pe larg în Essai sur les privileges motivele care-l determină să 

aibă această atitudine. EI ajunge la concluzia că «toate privi- 

legiile sunt, deci, prin natura, lucrurilor, injuste; odioase şi con: 

tradictorii scopului suprem al oricărei societăţi politice». . 

Deşi în Constituţia. noastră avem text categoric în art. 

10 care declară că «toate privilegiile de-crice natură... sunt o- 

prite», deşi în sistemul declaraţiei drepturilor găsim, cel puţin 

în sistemul lui Sieyăs desfiinţate orice privilegii în materie le- 

gislativă, totuşi, se întâlneşte în mod curent o serie de legi



ORGANIZAREA DREPIURILOR INDIVIDUALE 139 

” dictate în favoarea unei. persoane. Esmein *) constată: eVe- 
dem mai întâi anumite legi făcute uneori în favoarea, unei per- 
-soane. fizice sau unei persoane morale: dar ştim mai Ginainte 
că e aici o simplă aparență, că nu ai dinainte adevărate legi, 
„ci acte de administraţie sau de guvernământ, care, pentru ra- 
țiuni “speciale, cer consimțământul puterii legislative. Astfel 

„ sunt legile de interes local; legile care acordă uneori o pensie 
extraordinară. unui eminent cetăţean sau văduvii sale ; astfel 
sunt legile care decid că funerariile unui mare cetăţean vor fi 
făcute pe cheltuiala Statului şi vor fi funerarii naţionale». | 

Am arătat că aceste acte administrative în formă de lege 12) 
“sunt neconstituţionale, că ele violează acest mare principiu în: 
șcris în art. 8, egalitatea cetăţenilor în faţa legii precum şi con- 
“secințele acestui principiu, înscrisă în art. 10. din Constituţie, 
care desființează privilegiile de orice fel. Totuşi, Inalta noastră 
-Curte,. în secţii-unite, uneori a înlăturat actele administrative 
în formă de lege, atunci când sunt contrare cu legea (bugetul), 
de cele mai multe ori a socotit .că aceste legi formale sunt ade- 
vărate legi, modificând legile materiale generale. 

_.„ 639. — Desființarea privilegiilor, — Ca o consecință a ega- 
Tităţii în faţa legii, Constituţia desfiinţează, prin art. 10 «toate 
privilegiile de orice natură, scutirile şi monopolurile de clasă... 
ca și titlurile de nobleţe», 

„- Principiul egalităţii în faţa legii proclamat de revoluţia 
franceză şi adoptat şi de Constituantul nostru era, incompatibil 
cu ideea de nobleţă, considerată: ca o clasă socială: distinctă,. 
"bucurându-se de anumite privilegii şi de anumite titluri de no- 
bleţă. Din moment ce cetăţenii sunt egali în faţa legii şi egali 
în faţa sarcinelor ce aceasta pune, nu pot fi privilegii şi scutiri. 

Totuşi, s'ar părea; că art. 8 şi 10 din Constituiţe sunt oare- 
cum în contradicţie cu art. 112 din Constituţie, care, după 'ce 
în al. 1 repetă principiul că «nu se pot statornici privilegiuri în 

9). Esmein, op. cif., vol. II, p. 571. 

10) Vezi supra, vol. II, fasc. II şi vol. III, fasc. 1. . 
- 11) Vezi Cas. S. UL, Dec. No. 49 din 10 Noembrie 1932 în Pand. Săpr. 

1933, p. 195: Cas. S. U., Dec. No. 55 din 30 Oct. 1930 în Pand. Săpt., 193i, 
p. 100. - ! : .
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„materie de impozite, adaogă în al. 2 că «nici o excepţiune sau 

micşorare de impozit nu se poate statornici decât prin o lege». 

Acest text ar părea, deci că violează principiul egalităţii în fața 
legii. Dar această “obiecţie este numai aparentă. Constituţia, 

în art. 10 prchibă privilegiile, scutirile şi monopolurile de clasă 

socială, acele care se referă deci la vechea nobleţă; ea nu îm- 

piedică însă acordarea, de scutiri sau micşorări de impozite unei 

anumite categorii de cetăţeni, priviţi din punct de vedere al 

utilității sociale ce ei prezintă în Stat 12). 
“Pentru a face ca această egalitate în faţa legii să devină 

o realitate și pentru a. şterge un trecut odios, legea franceză din 

19 Iunie 1790, care desființă noblețea, proscrie și titlurile în- 

trebuinţate de aceasta: «Nobleţea ereditară este pentru totdea- 

una desfiinţată; în consecinţă titlurile de prinţ, duce, cente, 

marchiz, viconte... etc., şi alte titluri asemănătoare, nu vor fi 

luate de nimeni și nici date nimănui. Nici un cetăţean nu va, 
putea să ia decât adevăratul nume al familiei sale, nimeni nu 

va putea. să poarte sau să facă să poarte livrele nici să aibă 

armii». Această lege corespundea perfect cu ideile timpului 
„expuse atât de clar de Si6yăs: «Privilegiie. onorifice... tind să 

slăbească marele corp al cetăţenilor şi desigur nu e un rău fără 
însemnătate, făcut oamenilor, acela de a-i slăbi... Titlul cel mai 

favorabil al concensiunii unui privilegiu cnorific ar fi de a fi 

adus un mare serviciu Patriei, adică Naţiunei, care nu poate fi 

decât generalitatea, cetăţenilor. Ei bine!, recompensați membrul 

„care a binemeritat dela corp, dar n'aveţi absurda nebunie de a 

înjosi corpul faţă de individ» 15). 

La, noi privilegiile de clasă au fost desfiinţate odată cu 

” înlăturarea regulamentului organic şi cu instaurarea vieţii cons- 

tituţionale; tot atunci au dispărut şi titlurile de ncbleţă, care. 
nu aveau întrebuinţarea, şi însemnătatea din Apus, ţările 

noastre necunoscând regimul feudal. Abia dela unirea provin- 

ciilor surori, art. 10 din Constituţie a putut să-şi producă efecte, 

„ deoarece, în Austria în special, ţară cu regim feudal, titlurile 

de nobleţă erau mult preţuite şi întrebuințate. 

12) v& supra, vol. Il]. - o 

13) Essai sur les priviligăs, p. 67.
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Dacă titlurile de nobleţă au fost desfiinţate, firesc era să 

fie desfiinţate şi decoraţiile, decarece sunt oarecum înrudite cu 

cele dintâi. Totuşi, cum acestea erau mai puţin odioase, cum 
ele nu atrăgeau după dânsele şi anumite privilegii și scutiri 

de dări, cum ele erau câștigate de cele mai multe ori pe câmpul 

de luptă sau prin distingerea în anumite funcţii publice, au fost 

menținute. Nimeni n'a îndrăznit să se atingă în Franţa de Le- 

giunea de onoare instituită de Napoleon. La noi, Constituţia, în 
urt. 88, menţine expres decoraţiunile; în art. 10 al. ultim. insă 

pune o obligaţie în ceiace priveşte purtarea decoraţiilor străine. 

Acestea nu pot fi purtate decât cu autorizarea Regelui, deorece 

altfal s'ar aduce atingere prestigiului şi suveranităţii statului; 

în afară de aceasta Statul, în persoana Regelui, are drept de 

control asupra modului cum străinii acordă distincţii la noi, ca, 

nu cumva prin acest mod să: se capteze bunăvoinţeie şi să se 
"aducă atingere sentimentului nostru naţional. 
1640. — Admisibilitatea în funcţiile publice, — Egalitatea în 

fața legii impune egalitatea la aamisibiiitatea în funcţiile pu- 

blice. E o consecinţă firească a egalității do drept și art. 8 o 

consacră, în chip-formal atunci -când declară că «numai ei (Ro- 

mânii) sunt admisibili în funcțiunile şi demnităţile publice, ci-: 

vile şi militare», 

Egalitatea la admisibilitatea în funcţiile publice nu. în- 

seamnă că crcice cetățean poate fi numit în orice funcţie pu- 

-blică, ci numai că orice cetăţean are vocaţiunea de a fi numit, 

în orice funcţie publică, dacă întrunește anumite condiţii de 
capacitate. Numirea în funcţiile publice sub vechiul regim con- 

stituia un privilegiu, un monopol de clasă; dreptul ge a fi numit 

aparținea prin naştere anumitor persoane; acest drepi se trans- 

mitea prin moștenire din generaţie în generaţie; el putea fi în- 

străinat în conformitate cu legile care garantau dreptul de pro-. 

- prietate şi de aceia el constituia un privilegiu odios de castă. 

„___ Constituția înţelege să aducă o protecţie elementului naţio- 

na! şi să menţină caracterul de stat naţional, deoarece rezervă 

funcţitie publice numai pentru naţionali. Sunt totuși cazuri când 

Statul are nevoie să numească şi străini în funcţiile publice, spe- 

cialiști, spre ex. un inginer, un profesor, etc. Constituţia prevede ' 

acest lucru în al. ultim al art, 8 unde declară, «Străinii nu pot 

îi admiși în funcțiunile publice decât în cazuri excepţionale şi
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anume statornicite de legi». In general strănii nu pot fi numiţi 
decât în funcţii de specialitate, nu în funcţii unde au să exer cite 
o parte din suveranitatea, naţională. | 

641. — Sexul nu constitue un motiv de neegalitate ; aici pentru 
drepturile politice, nici pentru cele civile, — Deşi principiul egali- 
tății în faţa legii este înscris în art. 8 din Constituţie, toiuşi 
constituantui începe încă, din art. 6 să se ocupe de această ega- 
litate. Astfel, ultimul aliniat al art. 6 declară că «drepturile ci- 
vile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi a celor 
două sexe». Această, declaraţie se impunea, deoarece tot art. 6 
în cele două aliniate precedente se ocupase de drepturile poli- 
tice și lăsase posibilitatea, ca, aceste drepturi să le fie acorăate 
femeilor. Egalitatea în :fața legii opera deci şi îk:-materie de 
drepturi politice. Dar pentru dobândirea, acestei egalităţi tre- 
buiau «legi speciale, votate cu majoritate de-două treimi (cari) 
vor determina, condiţiile sub. care femeile pot avea exerciţiul 
drepturile politice» 1), Art. 6 al. 2 din constituţie lasă posibili- 
tate legiuitorului ordinar ca prin legi votate cu majoritate cali- 
ficată să acorde o egalitate deplină femeilor cu bărbaţii, sau să, 
acorde numai în parte o serie de drepturi politice pe care le au 
bărbaţii, ” 

Când este vorba însă de ârepturile civile, acestea trebueze 
organizate pe baza deplinei egalităţi a celor două sexe. 

Acest principiu constituţional şi-a găsit abia în 1932 apii- 
„carea, prin legea pentru ridicarea incapacității civile a femeii. 
măritate :5), care pune pe femeia măritată — celela'te au fost 
totdeauna — pe picior de egalitate din punct de vedere al exer- 
citării drepturilor civile. Această lege desfiinţează vestigiile co: 
dulu: civil, după care femeia măritată, nu.putea face nici un 
act juridic fără autorizarea bărbatului. 

042. — Credinţele religioase, confesiunile, origina etnică şi 
limba nu constitue un motiv de inegalitate pentru dobândirea drep- 
turilor civile, — Făcând aplicaţia integrală a principiului egali- 
tăţii civile, art. 7 din constituţie vine să complecteze dispoziţiile 
de principiu înscrise în art. 5. Acest text pune principiul gene- 
ral că «Românii, fără deosebire de origină etnică, de limbă sau 

. 

„14) Vezi supra, vol. III, fasc. |, p. 7 şi urm. 

15) Hamangiu — Codul General, vol. XX (1932). Ă
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de religie, se bucură de libertatea, conștiinței, de libertatea în- 

văţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de | 

libertatea de asociaţie şi de toate. libertăţile şi drepturile sta- 

bilite prin legi». Se pune aeci în art. 5 din Constituție principiul 

"că deosebirea de origină etnică, de limbă sau religie nu constitue 

nici un impiedinent pentru exercitarea libertăţilor, pe care con- 
stituţia le garantează tuturor. Acelaș principiu trebuia, aplicat 

şi'n materie de egalitate civilă, lucru pe care-l face constituția 

în art. 7 când declară: «Deosibirea de credinţe religioase şi con- 
fesiuni, de origină etnică; şi de limbă, nu constitue în România 

o piedică spre a dobândi drepturile civile şi poltice şi a le exer- 

cita». Constituţia noastră socotește că în materie de exercitare 

a drepturilor civile ca, şi a celor politice, nu este locul a se face 
nici o distincţie între Români, după credinţe religioase, după 
limbă sau origine etnică. Şi codul nostru civil, adoptat aproape 

în întregime după codul civil francez din 1804, vine să consacre 

cea mai deplină egalitate civilă. «Codul civil nu stabilește nici o 
_diterenţă între Francezi după religia, pe care o profesează. Ad- 

ministrativ, confesiunea religioasă nu-i măcar constatată 15), 
Din acest punct de vedere codul civil a fost credincios princi- 

piului revoluţiei proclamând egalitatea, fără distincţie între 

culte» 15). , ' 

Ca să accentueze și mai mult caracterul egalităţii civile în 

raport cu credinţele religioase, Constituţia, în art. 23 .a pus 

principiul că «actele stării civile sunt de atribuţia legii civile». 
Expresiunea de atribuţia legii civile, întrodusză, de constituantul 

dela 1923, în locul vechiului text de atribuția autorităţii civile, 

cum era în Constituţia din 1866, nu se poate justifica cu nimic 

15) Menţiunea care trebuia să figureze altădată în recensămintele popu- 

laţiei-a dispărut. Aceasta pentru Franţa. La noi însă această menţiune se păs- 

trează nu numai în recensăminte, dar şi 'n actele de stare civilă, în certificatele 

şcolare, etc. "Totuşi, în practică. această constatare administrativă nu atrage după 

dânsa vreo inegalitate civilă sau politică. Rareori legea condiţionează ocupaţia 

unei funcţii publice de credinţa pe care o profesează titularul. Astfel legea învă- 

țământului universitar dia 1932 cere candidaţilor cari se prezintă să ocupe o 

catedră la facultăţile de teologie ortodoxă, obligaţia de a profesa religia orto- 

doxă. Dar aceasta nu-i o condiţie de inegalitate. Legea pretinde acest lucru din 

cauza profesiunei exercitate, Odată profesiunea părăsită titularul reintră sub apli- 

carea dreptului comun. + 

16) G. Ripert: Le regime democratique et le droit civil moderne, 1936, 

p. 9%. - 

.
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şi nici nu se vede ce necesitate a determinat această schimbare. 

“Trecerea actelor stării civile din atribuţiile bisericii în ale auto- 
rităţilor' administrative, înfăptuită sub regimul Statutului lui 

Cuza din 1884, a avut drept consecință stabilirea principiului . 

egalităţii civile, indiferent de credințe religioase. Dar chiar în 

Constituţia din 1866 acest principiu al egalităţii civile, indiferent 

de credinţe religioase, nu-şi găsește o consacrare integrală, de . 

oarece constituantul adăuga în al. următor dispoziţiunea: «În- 

tocmirea, acestor acte va trebui să preceadă întotdeauna bencdic- 

ţiunea religioasă, care, pentru căsătorie va, fi obligatoare, afară 

de cazurile ce se vor prevedea prin anume lege». Jusiificarea 

acestui text trebuie găsită în faptul că s'a voit să se facă o tran- . 
ziţie între regimul anterior, când actele civile crau incredinţate 

autorităţii religioase și regimul nou, când aceste acte sunt data 

autorităţii civile, Dar inegalitatea aceasta, menţinută la 1666 în 

mod formal numai — căci nu se putea celebra o căsătorie reli- 

„gioasă dacă părţile nu profesau aceiaș credință — inegalitate 

care n'a avut nici o aplicare practică şi care căzuse chiar în de- 

suetudine, a fost desfiinţată de constituantul din 1923, care a 

modificat al. 2 al art. 23 astfel: «Intocmirea acestor acte va 

trebui să preceadă totdeauna binecuvântarea religioasă». Se 

consacră astfel în întregime principiul egalității civile indife- 

rent de credinţe religioase 11). - e a e 

„$ 2. — Egalitatea. drepturilor politice. 

SUMAR: 643. Egalitatea drepturilor politice; — 644. Egalitatea în faţa - 

"justiţiei; — 645. Excepţiuni dela acest principiu; — 646. Egalitatea în faţa im- 

„ pozitelor şi a sarcinelor publice; — 647. Egalitatea la ocuparea funcţiilor pu- 

blice. | 

643. — Egalitatea drepturilor politice. — Egalitatea dreptu- 

rilor civile aduce după sine, în mcd firesc şi egalitatea drep- 

- 
4 

17) La desbaterile constituantei din 1923, la Senat, atât raportorul, prof. 

C. G. Dissescu, cât şi Ministrul Agriculturii şi Domeniilor Al. Constantinescu, 
au cerut respingerea amendamentului propus de Mitropolitul Primat, care cerea 

menţinerea vechiului text din 1866. Intre alte argumente s'a adus şi acela că prin 

păstrarea lui s'ar aduce atingere principiului. egalităţii civile a Românilor. Vezi 

Al. Lascarov-Moldovanu — Constituţia României din 1923, pp. 215—222.
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turilor politice. Din moment ce oamenii sunt egali î în faţa legii, 

această egalitate trebuie să se întindă şi atunci când e vorba 

de drepturile politice, căci și aceste drepturi sunt acordate sau 
restrânse tot prin lege. Principiul egalităţii civile își găsește 

cea, mai largă consacrare atunci când se întinde şi la egalitatea 
„drepturilor politice. Constituţia noastră face o aplicare inte- 

grală a acestui principiu atunci când în art. 7 proclamă princi- 

piul: «Deosebirea de credinţe religicase şi confesiuni, de origină | 

etnică şi de limbă, nu constitue în România o piedică spre a do- 
bândi drepturile civile şi politice şi 2. 16 exercita», 

Și acest principiu este încă odată repetat şi precizat în art. 

64, unde se stabileşte că votul este universal şi egal, adică toţi - 

cetăţenii sunt egali în faţa legii şi au aceleaşi drepturi), 

Egalitatea, drepturilor politice este, teoretic, consecința e- 

galităţii drepturilor civile. Dar, în ordinea istorică a faptelor, 
egalitatea politică a fost aceia care a determinat inteagra miş- 

care revoluţionară şi a făcut să se instaureze şi egalitatea. ci- 
vilă. Popoarele luptă în primul rând pentru cucerirea egalității 

politice; cdată aceasta dobânâită, egalitatea, civilă sa impune 

dela sine. 

Egalitatea drepturilor politice proclamată în art. 8 din 

Constituţie se rezumă în trei instituţii: a) egalitatea în faţa 

legii, b) egalitatea în faţa impozitelor și sarcinelor publice, c) ' 
egalitatea la ocuparea funcţiilor publice. 

644. — Egalitatea în faţa justiţiei. — Aceasta înseamnă, că 

toții cetăţenii. indiferent qe origină, de credință sau de clasă 

socială, vor fi traduşi, pentru aceleași fapte, în faţa acelorași 

- judecători. Se interzice astfel existenţa, jurisdicțiilor excepțio- 
nale creiate în vederea, judecării anumitor procese sau anumitor. 

persoane. Acest principiu este proclamat în art. '8 al Constitu-. 

ţiei noastre, care, după ce în al. 1 repetă acelaș principiu, sub o 

altă formă, pe care l-am întâlnit în art. 7, pune principiul ega- 

Mităşii în faţa legii: «Nu se admite în Stat nici o deosebire de 
astere sau de clase scciale. 

„.16) Vezi supra, vol. II, fasc. II, p. 159 și urm. In vol. III, fasc. [, p. 29 

şi urm., ocupându-ne de principiile proclamate de Constituţie în materie de ega- 

litatea dreptului de vot, am arătat cum aceste principii au fost nesocotite ce le- 

gea electorală din 1926 (p. 63 şi urm.). 

e
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«Toţi Românii, fără, deosebire de origină etnică, de limbă 
sau de religie, sunt egali înaintea, legii... ete... a 

Acest principiu, astfel” pus în art. 8, se găseşte întărit în 
art. 10 care desființează: «Toate privilegiile de orice natură, 
scutirile şi monopolurile de clasă», Printre aceste privilegii tre- 
buesc cuprinse. deci şi acela, de a: fi judecat de anumite juris- 

- Gdicţii speciale, formate din membri ai aceleaşi clase sociale. 
Egalitatea în fața, legii pretinde ca toţi cetățenii, pentru ace- 
leaşi fapte, să fie judecaţi de acelaşi jurisdicții. Din moment ce 
nu mai există deosebire de clasă sau de naștere, nu se poate con- 
cepe existenţa privilegiilor în: materie de jurisdicţia 5*). 
„Dar principiul egalităţii în faţa legii, proclamat de art. 8, 
este întregit şi prin dispoziţiile art. 12 din Constituţie care de- 
clară că: «nimeni nu poate fi sustras în contra, voinţei sale dela, 
judecătorii ce-i dă legea». Ia | 

Acest text, pentru a, fi pe deantregul înţeles, trebuie pus 
în legătură şi cu art. 101 din Constituţie despre care. 
ne-am ocupat și unde se specifică că «nici o Jurisaicţie nu se 
poate înfiinţa decât numai în puterea, unei anume legi... 

«Comisiuni și tribunale extraordinare nu se pot creia sub 
nici un fel de numire şi sub nici un fel de cuvânt în: vederea, 
ucor procese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecării unor 
anume procese». | e 
„» Din apropierea, acestor două texte Yezultă că judecătorii 
fireşti sunt judecătorii pe care-i dă legea, unei persoane. Juris- 
dicțiile nu se pot înfiinţa şi desființa decât în puterea, unei legi. 
Căci legea prin esenţa şi natura ei, este generală şi imperso- 
nală. Singura străduință a constituantului este deci de a prote- 
sui pe individ cu garanţia generalității legii, de a opri creiarea, 
pe cale administrativă a unor anumite jurisdicții, chemat să 

19) Nu trebuie să se creadă că anumite jurisdicții speciale, care funcţio- nează azi, contravin principiului înscris în Constituţie. In rândul acestora” trebuie să punem jurisdicţiile disciplinare sau jurisdicţiile - speciale, înființate pentru ju- decarea anumitor materii, cum sunt jurisdicţiile administrative, miniere, etc. 
Aceste jurisdicții nu derogă dela principiul egalităţii în faţa justiţiei căci 

toți oamenii care întrunesc anumite calităţi (funcţionari publici) sunt justiţiabili, 
pentru infracțiunile săvârşite în această calitate, de aceaş jurisdicție: principiul egalităţii în faţa legii nu suferă nici o derogare. Deasemenea, în anumite mate- 
terii, din cauza raporturilor care nasc între Stat şi administraţi, intervin anumite 
jurisdicții. Dar acestea au caracter general. Ele se aplică tuturor conflictelor de 
felul acesta dintre Stat şi particulari. Judecătorii fireşti aceştia sunt şi nimeni nu 
este sustras dela judecata lor. . 

IN
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judece anumite procese sau anumiţi indivizi. Lega fiind gene- 
rală, deci egală pentru toţi, principiul egalităţii î în faţa, legii este 

pe deplin realizat atunci când constituantul declară în art. 12 

că nirăeni nu poate fi sustras în contra voinței sale dela: judecă- 

torii ce-i dă legea 2); : 
Dar acest articol mai are şi un alt juţeles, acela pe care 

l-am arătat, anume că privilegiile de clasă, sau castă sunt des- 
„fiinţate (art. 10 Constitut.) şi nimeni nu poate, în baza unui 

asti el de privilegiu, să fie sustras judecătorilor săi fireşti. Legea, 
este generală şi egală pentru toţi. 

645. — Excepţiuni dela acest principiu. — Uneori, legiuitorul 
este nevoit să se abată dela aceste reguli cari formează însăși 

baza regimului nostru constituțional. Aceste abateri se fac prin 

„aşa numitele legi excepționale, care nu au. nici caracterul nici 

generalitatea, Tegilor propriu zise. Se întâlnesc astfel de legi și'n 

legislaţia franceză și iată. cum le caracterizează Esmein *!): «Le: 
giuitorul francez mai edictează uneori legi care se numesc legi 
de circumstanță. Ele n'au generalitatea și caracterul abstract al 

legilor propriu zise, ci au de scop de a rezolvi, într'un chip defi- 

nitiv, dificultăţile grave pe care anumite fapte le-au ridicat. Ele 
vizează atunci fapte sau acte concrete sau chiar îndeplinite; s'a 

"votat un anumit număr de astfel ds legi, fie cu privire la: greu- 
„ tăţile la care a dat naștere gestiunea şi actele Companiei Ca- 
naluiui de Panama, fie cu privire la gravele şi ntmeroasele inci- 

dente ale afacerii Dreyfus. Uneori, aceste legi de circumstanţă 
au drept scop ca, prin reguli administrative sau penale, să pună 
capăt turburărilor amenințătoare; dar atunti ele n'au perpe- 
tuitatea nesfârșită! a legilor adevărate, ci legiuitorul le dă o du- 
rată fixată mai dinainte şi limitată, la expirarea căreia ele devin 
caduce deplin drept 22). Acestea sunt acte de guvernământ, care 

20) Curtea de Casaţie, secţii-unite, a consfințit acest principiu astfel: cAșa 

fiind, întrucât legea spionajului în timp de pace, prin art. 16, determină compe- 

tinţa tribunalelor militare pentru a urmări şi judeca infracțiunile la acea lege 

săvârşite de militari împreună cu civili — un civil nu se poate plânge că a fost 

sustras judecătorilor fireşti, căci judecătorii fireşti sunt acei pe care-i dă legea 

“(Cas. S. U,, "Dec. No. 34 din 26 Mai 1932 «n n Pand. Săpt., 1933, p. 80). 

21) op. cit., t. II, p. 573, pf - 

22) Astfel, cei cari vedeau în: legea din 28 Iulie 1894. o lege de excepţie, 

ar fi voit să-i limteze durata la un timp - determinat, 
pe
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presupun o situaţie anormală sau puteri care depășesc pe acele 
ale autorităţii executive. Sunt posibile, pentru că în afară de 

” ceiace priveşte drepturile constituționale ale Camerelor şi a pu- 
teri executive, Constituţia noastră nu limitează deloc câmpul . 
legislaţiei. Astfel, însuși principiul egalităţii civile este pentru 
legitorul francez o regulă de justiţie, o dată a ştiinţei politice». 

Sistemul francez se deosibește esenţial de sistemul român. 
Constituţia noastră, spre deosebire e cea franceză, creiază com. 
petenţe în cele mai variate 'domenii, pretinzând ca legea, să in- 
tervină pretutindeni. 

Constituţia garantează egalitatea în faţa, legii; dar ea im- 
pune în acelaș timp ca iegea să intervină atunci când e vorba 
de stabilirea unei jurisdicții, d: fixarea pedepselor, ete. Desigur, 
dacă această sarcină, pe care Constituantul o pune pe umerii le- 
gislativului, este luată de guvern, care vine pe cale de decret- 
lege să creeze jurisdicții și să întiințeze pedepse, se aduce o a- 
tingere principiilor înscrize în Constituţie. Ratificarea pe care 
Parlamentul ar da-o unor astfel e măsuri ar putea să acopere 
viţiul iniţial, în cazul câna această ratificare s'ar face în con- 
diţiiţiile cerute de art. 49 al. & ş: art. 51 din Constituţie. Dar la 
nci măsurile excepţionale cara se iau, sunt ratificate în bloc, 
printr'un singur articol unic; din acest punct de vedere se aduce 
o gravă atingere principiilor constituţionale şi chiar regu'elor 
materiale înscrise în texte exprese. - | 

„__- Justificarea acestui regin nu se poate explica decât pedeo- 
parte prin zădărnicirea activităţii pariamentare printr'o lungă 
şi sterilă discuţie inutilă şi'n al doilea rând prin dorința guver- 
nanților noștri de a scăpa de bruma de control ce Parlamentul o 
mai exercita, asupra, activităţii lor. i | 

646. — Egalitatea în fata impoziteiut și a sarcinelor publice. 
-- Proclamată în chip precis de art. 8 din Constituţia noastră, 
această, egalitate este consecința firească şi importantă a ga. - 
jităţii drepturilor politice. Revoluţie franceză vu consideră ca 
unul din cele mai importaute principii şi o proclamă în art. 13 
Gin declaraţia drepturilor: « Pour» Ventretien de la force publique 
et pour les depenses de ladministration, une contribution com- 
mune est indispensable; elle doit &tre €galement repartie entre 
tous les citoyens en raison do lcurs facuites». Şi această decla- 
rație, primă, se va găsi, în esenţa ei aceiași, în toate constitu- 
iile care se vor succeda.
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Constituţia, noastră o provlaniă în art. 3 ai 2 atunci câaă 
declară: «Toţi Românii, fără deosibire de origine etnică, de 
limbă sau religie, sunt egaii înaintea legii şi datori a contribua 
ării osebire la dările şi sarcinile publice». ! 

Principiul egalităţii în faţa impozitelor și -sarcinelor pu- 
blice ridică două probleme de v imporianţă deosijbită: constitu- 
ționalitasea impozitului progresiv şi constituționaiitatea scuti- 

„rilor de impozit a celor cari mai: posibilitatea să plătească. 
În ce priveşte impozitul progresiv asupra averii sau asupra 

venitului, el nu corespunde principiului egaiiiăţii impozitului; 
acestui principiu îi corespunde numai impozitul proporțional. 

Se susține că impozitul progresiv ar corespunde principiu- 
lui proclamat de revoluţia francezi, că fiecare: să contribue în 
măsura, puterilor sale la sarcinele publice. Acest principiu este 
azi larg aplicat, mai ales în materie de succesiune, dar nci so- 
cotim că progresiunea, cu partea, ei de arbitrar, sfarămă princi- 
piul egalității impozitului, care stă la baza Constituţiei noastre. 
«Dar impozitele progresive, oricum ar fi, lovesc în ochii mei 
principiile proclamate de Revoluţia franceză. In adevăr, pro- 
gresiunea pe care o stabilesc este necesarmente arbitrară; cate- 

- goriile ce presupun; maximum şi minimum pe care le închid fie 
care din ele, sunt fixate aritrar şi nu se vede cum ar putea, fi 
altfel. Cri, ceiace Revoluţia a proscris şi'a modul cel mai riguros 
în materie de impozite, este arbitrariul, pentrucă era răul de 
care suferise cel mai mult vechiul regim» 1), 

La noi, nu s'a pus în jurisprudenţă, constituționalitatea 
impozitului progresiv. De fapt, legea contribuţiilor: directe a- 
doptă principiul impozitului properțional, nu al celui progresiv, 

Dar faţă de jurisprudenţa de până acum şi de interpretarea 
dată de Curtea de Casaţie în secţii-unite, nu vedem posibilitatea 
de a se declara neconstituţionai' impozitul progresiv. 'Totușşi, 
este prematur orice judecată anterioară; jurisprudența se poate 
schimba cu ușurință, 

A doua chestiune, aceia a. scutirii celor cari nu pot plăti 
impozitul, a format obiectul unor interesante discuţiuni în pe- 
rioada revoluţionară. Era firesc ca acei cari sunt săraci Sau cari 
n'au decât produsul muncei lor să fie scutiţi de plata, impozite- 

. 

21) Esmein — op. cit., vol. II, p. 548—585,
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lor. Cu 6cazia discuţiei Constituţiei.din 1793 se făcu o propunere 
în acest sens, care fu susţinută de Ducos: «Celui qui ne jouit gue 

» de Tabsolu n&cessaire doit, pour toute contribution, une journe 
de travail». Dar această propunere fu combătută de Fabre d'E- - 
glantine şi Robespierre, care între altele spunea: «Dacă decre- - 
taţi, mai ales constituţionalicește, ca mizeria, să excepteze dela 

„ onorabila obligație de a. contribui la nevoile patriei, 'decretaţi 
slăbirea părţii cea mai curată a, naţiunii. Dacă sunt membri ai 
naţiunii cari nu au, ză vină națiunea întreagă să-i ajute cu. obo- 

“Iul ei, dar nu se pcate admite scutire». 
La noi, acest principiu al egalităţii în faţa impozitelor, 

astfel cum a fost adoptat de Constituanta din 1793 care decla- 
rase în art. 101 că: «nimeni nu-i scutit. de onorabila sarcină de a 
contribui la sarcinele publice», suferă o transformare capitală. 

+ După ce art. 8 pune principiul că fiecare e «dator a contribui - “ 
fără osebire la dările şi sarcinele publice», iar în art. 10 declară 
desfiinţate toate privilegiile de clasă, după ce în art. 112 al. 1 
se reproduce din nou și pentru impozite principiul desființării 
privilegiilor, adaugă apoi în al. 2: «Nici. o excepţiune sau mic- 
şorare de impozit nu se poate, statornici decât prin o lege». 

„Prin: urmare, principiul pe care-l întâlnim jucând un rol 
atât de important în timpul discuţiilor Constituantei franceze, 
că nimeni nu poate fi scutit de plata onorabilei sale contribuţiuni 
pentru întreţinerea: Statului, a dispărut. Se pot acorda scutiri şi 

„reduceri de impozit, dar se pune o singură obligaţie numai, aceia 
“ca ele să fie făcute prin legi, pentru a nu: se aduce o atingere 
prea mare tezaurului public. Legea este aceia, care fixează, quan- 
„tumul conttibuţiei fiecăruia; tot legea trebuie să vină să stabi- 
lească şi cazurile.de reducere. Atât şi nimic mai mult. 

Ca o consecinţă a. acestui principiu legea contribuţiilor di- 
recte din 1923, cu modificările ulterioare, prevede existenţa unui 
ninim, impozabil, variabil după aiferitele ramuri de producţie. 
In spiritul textelor noastre constituţionale, aceasta, este posibil, 
deoarece minimul impozabil este fixat .prin lege, singura, obli- 
gaţie impusă dealtfel de Constituţie. In spiritul romantismului . 
constituțional acesta nu se putea; pe lângă celelalte argumente 
date mai sus era şi acela al slăbirii corpului electoral, Nu se 
putea ocupa de exerciţiul drepturilor politice şi nu-şi putea, 
spune cu tărie cuvântul în guvernarea Franţei, acel care.nu con-: 
tribuia, cu nimic la, sarcine!e ei.
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647. — Egalitatea la ocuparea funcţiilor publice: —. O conse- . 
cină firească a egalităţii drepturilor politice este şi aceia a e- 
gaiităţii la admisibilitatea în funcţiile publice. Principiul acesta 
trebuia neapărat preclamit în momentul când vechiul regim se 
prăbușeşte. Una, din cele mai mari rele ale trecutului fusese ve- 
nalitatea oficiilor și modul lor de dobindire. Declaraţia dreptu- 
riler vine solemn să proclame în art. 6: «Toţi cetăţenii fiina e-“ 
gali în ochii ei (legii) sunt egal admisibili la toate demnităţi!e, 
locurile şi funcţiile publice, după capacitatea lor, fără nici o dis- 
tincţie decât aceia a virtuților şi talentelor lor». Această egali- 
tate astfel proclamată! n'a fost niciodată înţeleasă în sensul că 
legea n'ar putea interveni pentru 3 aduce restrângeri în ceiace 
priveşte vârsta sau aptitudinea necesară, pentru a ocupa o func- 
ție publică. Ea; înseamnă însă altceva: că toţi acei cari întru- 
nesc condițiile de vârstă, de capacitate cerute de lege, au voca.- 
ţiunea de a ocupa, o funcție publică; că' legea nu face şi mi 
poate face nicio distincţie în ceeace privește clasa socială, din 
care face parte postulantul. 

„Art. 8 al Constituţiei noastre reproduce şi el același prin- 
cipiu atunci când în al. final declară: «Numai ei sunt admisibili 
în funcțiunile și demnităţile. publice, civile și militare. Legi spe- 
tiale vor determina Statutul funcţionarilor publici. Străinii nu 
pot fi admiși în funcțiunile publice decât în cazuri excepţionale 

şi anume statornicite de, legi». , Zi 
| Când art. 8 declară că «numai ei sunt admisibili... se referă 
desigur la Românii de care a vorbit în aliniatele de mai sus. Ei, 
sunt deci «toți "Românii, fără deosibire de origine etnică, de: 
limbă sau de religie». Constituantul a evitat o repetiţie şi dea- 
ceia textul se prezintă astfel. Atlminteri, textul ar fi trebuit să 
aibă următoarea redacţie: «Toţi Românii, fără deosibire de ori- 
gine etnică, de limbă sau de religie, sunt admisibili în funcţiile 

- şi demnităţile publice, civile și militare». La acest înteles atât 
de clar, Constituantul nostru mai aduce două precizări: 

a) Numai Românii sunt admisibili în aceste demnități; i 
b) Excepţional, pot fi admiși şi străini, dar în condiţiile 

speciale determinate de lege. 
Insfârșit, spre deosibire de declaraţia arepturilor omului, 

Constituţia noastră lasă în seama statutului funcţionarilor pu- 
ulici să determine condițiunile de vârstă, capacitate, nedemnitate 
și incompatibilitate necesare pentru ocuparea, unei funcţii pu- 

1
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blice. Aceasta nu înseamnă însă că se aduce vreo dercgare la 
principiul egalei admisibilităţi în funcţiile publice. Statutul va 
stabili regulele amintite; el nu poate ataca însă principiul pus 
de Constituant. a , 

$ 3. Libertăţile primordiale. 

SUMAR: 648. Despre ideia de libertate; — A. Libertatea individuală; — 
649. Cum trebue înţeleasă libertatea individuală; — 650. Arestarea; — 651. 
Excepţii dela garanţiile libertăţii individuale; — E. Inviolabilitatea domiciliului; — 
652. Conţinutul noţiunii; — 653. Realizarea principiului în legislaţia pozitivă ro- 
mână; — 654. Derogări dela principiul inviolabilităţii domiciliului; — C. Liber- 
tatea muntii, comerţului şi industriei; — 655. Reglementarea lor constituţională; — 
656. Restricţii aduse acestei libertăţi; — 657. Organizarea diferitelor profesiuni; — 
658. Comerţuri şi industrii supuse unei autorizaţii prealabile; — 659. Comerţuri 
şi industrii reglementate; — 660. Minele şi petrolul; — 651. Energia hidraulică; — 
662. Industrii sau comerţuri monopolizate in vederea unui interes fiscal; — 653. 
Industrii prohibite din cauza vătămării ce aduc sănătăţii publice; — 654. Regle- 
mentarea contractului de muncă şi intervenţia legiuitorului; — 665. Contractul 
de muncă; — 665. Dreptul de grevă; — 657, Sindicatele profesionale; — 658. 
Libertatea contractelor; — D. Inviolabilitatea proprietăţii; — GS3. Proprietatea 
sacră şi inviolabilă; — 670. Proprictatea, funcţie socială; — E. Libertatea de 
opinie, de conştiinţă și de cult; — 671. Libertatea de opinie: — 672. Libertatea 
de conştiinţă; — 673. Libertatea de cult; — 674. Concordatul. 

648. — Despre ideiă de libertate. +. Poate să pară curios, 
pentru camenii cari trăesc azi în societate, nevoia înscrierii şi. 
reglemetării unor drepturi esenţiale în pactul fundamerital sau 
în. declaraţii sclemne de drepturi, făcâna parte integrală din 
Constituţie. | . | 

- Sunt unele popoare, unde aceste idei au fost cucerite prin- 
tr'o luptă de.fiscare zi; ele s'au identificat cu sufletul însăși al 
nației; acclo nu mai e nevoie de declaraţii solemne şi intangibi- 
bile. Libertăţile se respectă dela sine, căci fac parte din patri- | 
„moniul comun al naţiei. Așa este cazul poporului englez. 

Sunt alte popoare unde libertăţile au. izvorît deodată, în 
urma unei mari revoluţii dar, cu timpul ele au devenit un bun 
comun al naţiei şi sunt respeciate şi garantate indiferent de 
textul scris sau de caracterul său constituțional. Acesta este 
cazul Franţei. 

La, noi, libertăţile individuale n'au fost cucerite prin luptă, 
prin sforţarea naţiei întregi de a-şi câștiga o goartă mai bună.
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zile au fost dokîndite pe deagata, după ce alţii luptaseră şi 
sângeraseră, pentru ele. Deaceia, nu pot avea decât valoarea 
uncr simple declaraţii, pe care azi le ai, pe care mâine ţi le > poate 
lua, tot aşa de uşor cum au fost acordate. 

„Tocmai în astfel de cazuri este nevoie de o regularentare 
constituțională a drepturilor omului şi a libertăţilor. . 

Când declaraţia. drepturilor omului îşi pune prob'ema re- 
* glementării drepturilor esenţiale ale omului, ea proclamă. so- 
“lemn şi puţin cam retoric în art, 2 «Scopul cricări asociaţii po- 
litice este conservarea, drepturilor naturale şi imprescriptibile 
ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, sigu- 
ranţa, și rezistența la opresiune». In fruntea, drepturilor natu- 

„rale şi imprescriptibile declaraţia drepturilor punea deci Jiber- 
tatea. 

Şi ceva mai jos, în art. 4, după definiţia dată de Si&yes, de- 
claraţia venia, să. explice ce înţelege prin libertate: «Libertatea 
constă în a, putea să faci tot ceiace nu vatămă altuia: astfel 

"exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om n'are alte limite 
decât acele care asigură celorlalţi membri ai Societăţii folo- 
sința aceioraşi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate de” 
cât de iege». 

O declaraţie de aceasta, generală, nu găsim în Constituţia 
ncastră. In art. 5 se prevede că. «Românii, fără deosebire ds 
origine etnică, de limbă sau de religie, se bucură de libertatea 
conştiinţei, de libertatea învățământului, de libertatea presei, 
de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate : 

| libertăţile şi drepturile stabilite prin lege». 
Deşi nu există un text general, aşa cum ni-l arată definiţia, 

lui Siey&s, totuşi, din textul art. 5 rezultă categoric că acelaş 
sens pe care-l are declaraţia franceză îl are şi declaraţia, noa- 
stră. Fie că ar fi vorba de o declaraţie expresă, fie că această 
declarație rezultă implicit din celelalte texte ale Constituţiei, 
noţiunea libertăţii este aceiaşi şi 'n Constituţia noastră ca. şi n 
declaraţia, drepturilor omului din 1789. Căci, cu drept cuvânt 
spune Duguit *2) «că. oricare ar fi noţiunea pe care şi-o face 
cineva, despre stat şi drept, trebuie să afirmăm că Statul are 
datorii faţă de indivizi, că acţiunea lui este limitată, pozitiv şi 
negativ de drept, adică că sunt lucruri pe care nu le poate face 

ie 

22) op. cit., t. V, Introduction. | | *
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şi lucruri pe c care este obligat să le facă». «Intreaga organizaţie 
politică, într'o ţară civilizată, nare în cele din urmă alt scop 
decât de a permite Statului să îndeplinească, cât mai bine posi- 
bi! obligaţiile sale, alt scop decât să dea indivizilor garanţii, pe | 
care Statul le va îndeplini. In orice ţară care poate pretinde 
titlui de ţară civilizată, legi, mai mult sau mai puțin numeroase, 
mai mult sau mai puțin complicate, au: intervenit pentru a de- 
termina condiţiile în care puterile politice lucrează, în scop de 
a garanta, „îndeplinirea obligaţiilor de Stat, pe care le-ami 
amintit» 2), , : 

"Ideia de libertate apare deci clar exprimată şi'n Constitu- 
ţia: noastră; ea formează baza de dezvoltare a individului în 
Stat. Pe această idee primordială de libertate se bazează şi-şi . 
găszsc fundamentul o serie întreagă de libertăţi, pe care le vom 
examina mai jos. Dar, nu trebuie să se uite acest lucru esențial, 
că'n declaraţia, drepturilor omului, ca, şi'n ideia ce și-au făcut . 
în toate timpurile oamenii despre libertate, ei au înțeles dreptul 
de a face orice fără a vătăma altuia. 

Libertatea modernă se diferenţiază esențialmente de ideia 
de libertate, cum o înțelegeau cei vechi, îi 

«Libertatea, în sensul modern, este o anumită situaţie fă- 
cută individului şi care este rezultatul unei anumite limitări 
aduse puterii statului. Niciodată cei vechi n'au cunoscut această 
libertate şi niciodată ei n'au conceput posibilitatea unei limitări. 
a puterii Statului, a cetăţii, în interesul inâividului. Dar ei au 
avut această idee foarte clară (şin aceasta consista, noţiunea 
lor de libertate) că statul nu poate face totul decât cu condiţia . 
ca el să statueze, nu pe cale individuaiă, ci pe cale generală, 
adică. “prin lege și că decizia individuală a guvernului este ti- 
ranică dacă ea nu este aplicarea legii, adică a unei reguli gene- 
rale formulate pentru toți» 24). 

Există deci o mare diferenţă între concepția libertăţii in- 
dividuale la cei vechi şi concepția modernă a acestei libertăţi. 
Diferenţa este opera concepţiilor noui ce ne-am făcut despre 
rolul individului în viața statului. 

, 

23) op. cit., t. V, Introd. p. 2. 
24) Duguit — op. cit, t. IL, p. 152—153, ?
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A. — Libertatea individuală. | _ 

649. — Cum trebuiz înțeleasă libertatea individuală. — Este 

una, in liberatăţile esenţiale, capitale ale omului. «Trebuie, 

spune Duguit %), ca omul să poată, în toate momentele exişten- 
ţii sale, să se miște liber pe teritoriul Statului. Trebuie ca au- 

toritatea să nu aducă nici o piedică libertăţii mișcărilor sale. 

Trebuie ca Statul să-l proteguiască contra tuturor actelor par- 

ticularilor sau funcţionarilor, cari ar veni să-l contrarieze». 

Această libertate, care este deci atât de importantă, tre- 

buia, serios proteguită; viaţa, şi activitatea omenească depind 
în bună parte de modul cum este organizată, de lege această, li- 

bertate. Deaceea, Constituţia franceză din 1791, în $ 2 vine să 

proclame solemn: «Constituţia garantează... libertatea, oricărui 

om de a merge, de a rămâne, de a. pleca, fără a putea, fi arestat 

sau deținut decât după formele determinate de Constituţie». 

Constituţia anului III nu făcea decât-să repete, cu mici 
modificări, art. 7 din Declaraţia dreputurilor omului: «Nimeni 

nu poate fi acuzat, arestat sau deţinut decât în cazurile deter- 

minate de lege şi după formele ce ea prescrie. Acei cari solicită, 

expediază, execută sau fac să se execute ordine arbitrare tre- 

buie să fie pedepsiți; dar ori care cetăţean chemat sau arestat 

în virtutea legii trebuie să se supună imediat, prin rezistență 

se face culpabil». 

Din aceste principii, enunțate şin declaraţia arepturilor 

şi” n _„constituţiile franceze ulterioare rezultă: 

19. Legea determină cazurile în care un individ poate fi 
arestat şi deţinut; 

| 29. Arestarea trebuie făcută în baza unui ordin al puterii 
judecătoreşti; 

30. Funcţionarii cari.permit, ordonă sau menţin arestări 
ilegale trebuesc.chemaţi la răspundere efectivă. 

In Anglia, problema libertăţii individuale formează piatra 

unghiulară pe care se va înălța întreg edificiul dreptului consti- 

tuțional englez. Magna charta libertatum Gin 1215, în celebrul 

său articol 39 statuează că nici un om liber nu poate fi arestat, 

pedepsit și pus la închisoare de cât prin judecata «egalilor săi» 

şi după legile ţării. «Nullus liber homo capiatur, vel impriso- 

_ 25) Op. cit, t. V, p. 6. 
e —
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netur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec 

super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum 
et per legem terrae». Şi magna ioharta adauga in art. 4U :a 

judecata nu poate fi nimănui tăgăduită, amănată sau vândută. 

«Nulii vendemus, milli negabimus, aut differemus rectum aut 
iustitiam». 

Aceste principii şi lupta pentru dobânâirea lor sunt con- 

sacrate în Magua Charta, în această fundamentală icoană a 

dreptului constituțional englez, pe care 'o caracterizează în ter- 

menii atât de sobri şi exacţi William Stubbes +) : «Magna, Charta, 

închide o epocă şi deschide alta. Deoparte, ea este opera colec- 

tivă a unei rațiuni care a învăţat să se unească; ea enunţă drep- 

turi şi libertăţi pe care o educaţie urmărită iimp de mulţi ani 

şi o luptă scurtă dar aspră îi învățase necesitatea şi întrebuin- 
ţarea; dealtă parte, ea este cuvântul de ordine al unui partid 
politic, punctul de plecare a! unui cuvânt nou. imp ae ou ae 

ani cari urmează. «Parlamentului din Runnymede» istoria Angliei 
constă în intregime în lupta. pe care națiunea o susține impotri- 

va, Regelui pentru a obţine, fie folosința efectivă a drepturilor 

şi libertăţile enunțate în Cartă, fie garanţiile pe care expe- 

rienţa le va arăta indispensabile menţinerii acestor drepturi. 

Lupta este continuă; succesele alternează; cauza imediată a 

conflictului schimbă din timp în timp; uneori progresul împinge 

valul său dincolo de punctul unde ei trebuie în ccle din urmă să 

se oprească ; uneori îl retrage mult înădărăt, încât ţ:ate că fluxul 

îl va putea atinge. Şi totuși, când se examinează succesiv, fie 

care din părţile acestei perioade, se constată de fie care dată că 

e ceva câștigat, consolidat, definit, recrganizat pe un principiu 
mai bun», 

Magna Charta vine deci să stabilească maree regulă că ori- 

decâteori guvernul vrea să aducă o limitare bunului plac al in- 

divizilor, această limitare nu este justă şi legală decât dacă este 

sprijinită pe o regulă de drept preexistentă și imparţia!l inter- 

pretată. Legea singură poate aduce atingeri libertăţii indivi- 

duaie, oricât de grea ar fi aceasta. Dar această, lege are marele 

avantagiu că este elaborată la lumina zilei, cu concursul şi li- 

beru! consimțământ al Parlamentului. 

Cu toată această importantă regulă de drept pe care o sta- 

26) Fistoire constitutionnelle de l'Angleterre, t. II, p. |.
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biieşte Magna Charta, puterea executivă a, încercat şi reușit 

chiar să aducă importante atingeri libertăţii individuale. Dar 
iată că atunci, în 1679, în timpul lui Iacob II se dă legea Ha- 

Leas Corpus, pe care regele o consideră ca.una care consacră 

ruina, puterii regale. Habeas Corpus are drept obiect garantarea 

supușilor Majestății Sate contra oricărei atingeri ilegale aduse 

libertăţii lor corporale. «Dacă un om este întemnițat de un altul, 

un mandat de Habeas Corpus poate fi adresat acelora, care-i 

întemniţează, căci Regele trebuie să fie ţinut în curent cu tot 

ceiace priveşte libertatea supușilor Săi şi atingeriie c care-i sunt 

aduse> 27), 
Şi'n 1689 Billul drepturilor a întărit a această garanţie in- 

terzicând impunerea unei «cauţiuni excesive», iar în 1516 o lege 

a extins eficacitatea lui Habeas Corpus şi la încarcerările pro- 

nunţate în afară de motive criminale. 
Toate aceste legi au un singur scop, acela de a institui o 

procedură, rapidă şi sumară, spre a se şti dacă intemniţarea unui 

individ este legali sau ilegală. 
La noi, Constituţia -lin-1923 se ccupă de libertatea indi- 

viăuală în art. 11. Ea pune în prim rând principiul pe care lam 

văzut că se desprinde din toate legislaţiile constituţionale: «Li- 

bertatea individuală este garantată». _ 

Dar nu se mulțumește numai cu atât ci fixează chiar în 

Constituţie principiile acestei garanţii. Astfel, în al. 2 declară: 

«Nimeni nu poate fi urmărit sau perchiziţionat decât în cazurile 

şi după formele prevăzute de iege». Constituţia oprește deci ori- 

ce amestec în această privinţă al puterii executive. Singură, le- 

gea este aceia care trebuie să fixeze normele după care urmează 

să se facă urmărirea şi perchiziţionarea. Ne reamintim.că acelaș 

principiu l-am văzut apărând la începuturile constituţiei en- 
gleze şi că ulterior el a fost rspetat în Habcas Corpus. Iar De- 

- 27) Habceas corpus fu determinat în mare parte de scandalul provocat 

de; afacerea Francis Jenkes. Intemniţat din ordinul Consiliului Privat pentru 

faptul de a fi cerut întrun discurs politic convocarea unui Parlament. . Jeukes 

a cerut zădarnic tribunalelor liberarea unui ordin de arestare. Atunci intervine 

legea din 1679 care, între alte dispoziţiuni importante, declară că «atunci când 

o persoană se găsește închisă sub prevenţia unci acuzări criminale (alta decăt 

trădarea sau felonia, clar sau special vizată în mandatul de arestare) o cerere 

poate fi adresată în numele său Lordului Cancelar sau oricărui dintre judecă- 

tori, în scopul de a se da un ordin obligând pe paznicul prizonierului să-l 

aducă de îndată în faţa sa».
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- clarația drepturilor în Franţa nu face altceva decât să trans- 

pună într'o formă. solemnă lucruri cari intraseră de mult în 

deprinderile de viaţă ale poporului vecin. . . 

| Constituţia adaugă însă, în al. următoare: «Nimeni .nu 

poate fi reţinut sau arestat de cât în puterea, unui mandat ju- 

decătoresc motivat, care trebuie să-i fie comunicat în momentul 
„arestării sau cel mai târziu în 24 ore după deţinere sau arestare. 

«In caz de vină vădită, deținerea. sau arestarea se poate 

face imediat, iar mandatul se va emite în 24 de ore şi i se va 

comunica conform aliniatului precedent». 

- Dispoziţia înscrisă în art. 11 din Constituţie ca şi toate ce- 

lelalte dispoziţii privitoare la libertăţi, se aplică numai Româ- | 

nilor. Acest lucru: rezultă categoric din art. 5, ca şi din art. ur- | 

mătoare 6, 7 şi S; el mai rezultă însă şi din art. 9 din Constituţie 

care prevede că «Toţi străinii aflători pe pământul României se 

bucură de protecţiunea, dată de legi persoanelor şi averilor în 

genere». ' , 

Pe când deci pentru Români principiul libertăţilor. este ga- 

rantat și înscris în Constituţie, pentru străinii aflători în Ro- 

mânia acest principiu se înscrie numai în lege; el există numai 

în măsura în care legea-l prevede. 

Constituţia română nu are deci caracterul de generalitate 

şi umanitate pe care-l are declaraţia drepturilor omului; ea, nu 

se ocupă de om în genere, ci numai de naţionali. 

| 650. — Arestarea. — Dispoziţia art. 11 din Constituţie se 

realizează numai prin măsurile pe care le ia legea cu privire la 

modul cum se face arestarea. | 

Codul de procedură penală Carol II-lea se ocupă de modul 

cura se face arestarea în art. 254 şi urm. 

In art. 254-pr. pen. în prima, parte se reproduce textul art. 

il din Constituţie; în partea finală a acestui articol se aduce 

însă o derogare principiului înscris în art. 11 din Constituţie, 

atunci când se adaugă că deținerea se poate face şi fără mandat 

"de arestare, în interesul primelor cercetări. 

După art. 254. pr. pen. „mimeni nu; poate fi arestat sau de- 

ținut decât în puterea unui mandat emis de judecătorul de in- 

srtucţie, de Ministerul public, sau de instanțele judecătorești, 

în cazul când legea le dă acest drept. Arestarea nu se poate face 

“deci decât în baza unui mandat, care trebuie să fie emis de ju- 

- decătorul de instrucţie, de Ministerul public sau de instanţele 
de judecată.
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Mandatul de arestare trebuie să fie motivat, să fie datat 

şi să arate numele magistrului care Pa emis şi calitatea, sa. 
Acest text conţine însă două dispoziţiuni ce merită să re- 

ţină atenţia noastră. 

a) prima, că mandatul poate fi emis şi de ministerul pu- 

blic. Desigur, aici nu poate fi vorba, de mandat de arestare, ci 

numai de mandat de deţinere în vederea cercetărilor, în cazul 

art. 206 şi 297 pr. pen. Vechiul art. 88 din pr. pen. rom. era mult 

mai ciar în privinţa aceasta. 
b) a doua, că ultima parte a art .254 pr. pen. care dă drep- 

tul ofiţerilor de poliţie judiciară să rețină în vederea primelor 

cercetări, constitue o abatere dela principiul înscris în art. 11 

din Constituţie 25). 
Desigur, tocmai în vederea acestui caz, art, 251 pr. pen. a 

prevăzut posibilitatea de a emite mandate și ministerul public. | 

Această, derogare, dacă ar fi lăsată nereglementată, ar pu- 

“tea da naştere la mari abuzuri. Procedura penală însă, în art. 

206 şi 207 s'a gândit să prevadă care sunt cazurile când se pot 

face astfel de rețineri și cât pot dura ele. 
Cu toate aceste precizări ale art. 206 şi 207 pr.. pen. noi 

credem că se aduce atingere libertăţii individuale, deoarece se 

dă posibilitate agenţilor puterii executive să reţină în mod a- 

buziv pe cineva, chiar 24 de ore, putându-i astfel cauza, preju- 

dicii ireparabile 2). : ' 
Este exact că se prevede în codul penal, în art. 272 pedepse 

destul de mari pentru acei cari dețin şi arestează ilegal pe ci- 

neva, dar aici însăşi legea, permite deținerea în vederea pri- 

melor cercetări. 

Constituţia perevede însă în al. ultim al art. 11 posibili- 

tatea de arestare fără mandat. «In caz de vină vădită, deținerea 

sau arestarea se poate face imediat, iar mandatul se va .emite 
în 24 de ore şi i se va comunica conform aliniatului precedent». 

28). Vezi C. Al. Viforeanu, Eug. Petit şi N. D. Ghimpa — Codul de 

procedură penală, 1936, p. 296. 

29) Este de remarcat că aceste dispoziţi din codul de.procedură penală 

se aplică tuturor locuitorilor ţării, indiferent dacă sunt naţionali sau străini. 

"Art 9 din Constituţie îşi găseşte o:largă aplicare aci, deoarece legea la care 

se referă acest text este egală şi pentru străini şi pentru naţionali. Aceasta nu 

exclude însă posibilitatea ca în cadrul Constituţiei să se facă distincţie între 

străini şi naţionali.
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Această dispoziţie a Constituţiei se găsește reglementată 

în art. 254 şi 206 şi 207 pr. pen. 

Textul Constituţiei e destul de cuprinzător; el se ocupă de 

vină vădită; el nu se referă numai la cazul de flagrant-dslict, 

aşa cum prevede art. 7 din Constituţia belgiană 5). Codui de 
procedură penală, în art. 206, precizează care sunt cazurile în 

care arestarea se poate face fără mandat, dar cu obligaţia ca în 

: 24 ore să se emită mandatul. Deși acest text înmulțezte cazurile 
în care se poate face arestarea fără mandat, totuși el nu depă- 

şeşte nici textul, nici spiritul art. 11 din Constituţie şi nici te. 

dinţa, jurispnudenţii și doctrinei, manifestată chiar în ţările de 
largă libertate individuală, de a extinde ncțiunea cazuriler de 

flagrant delict, | 
Iată cum ne înfăţişează Duguit această problemă: «Cu 

- toată extinderea, dată de jurisprudenţă noţiunii de flagrant-de- 
lict, anumiţi autori socotesc că legiuitorul ar trebui să mărească, 

încă numărul cazurilor în care ar trebui să se poată preceda la . 

o arestare spontană, fără ca să fie nevoie să obțină emiterea unui 

mandat de arestare dela judecătorul de instrucţie. Profesorul - 

Garcon, în special, socoteşte că atunci când un agent public, 

un comisar de poliţie, de exemplu, primeşte o mărturisire de 

culpabilitate, ar trebui să fie deasemeni autonizat să proceadă 

imediat la arestarea aceluia, care, spontan, s'a declarat vinovat. 

Observă, că, într'un astfel de caz, se procede totdeauna la ares- 

"tarea imediată: dar că ea este desigur ilegală, pentrucă în mod 

legal nu se poate proceda la o arestare fără mandat decât atunci 

câna e flagrant delict şi că, în ipoteza. prevăzută, desigur nu este, 

în sensul legal al cuvântului; că astfel, o lege, care în fapt eşti 
4 

20) Cu” occazia. discutării art. 11 din Constituţie s'a precizat că expresia 

vină vădită conţine şi cazul de flargant-delict, dar mai conţine şi un sens care 

este greu de precizat. «Cuvântul de «vină vădită» din art. 12 (azi ll) are 

sensul de vină neindoelnică, cuprinzând în el şi cazul de forţă-majoră; în aceste 

cazuri nu se poate comunica mandatul de arestare în timp de 24 de ore. Să 

vă dau un exemplu: cineva a săvârşt o crimă oarecare şi criminalul este arestat 

în fundul munţilor la 100—150 km. depărtare de oraş. E zăpadă; este :nundaţie; 

agentul, până îl aduce la parchet nu poate să-şi procure mandatul de arestare 

în 24 de ore, necum să-l comunice arestatului, căci trec 2 sau 3 zile până când 

agentul să poată să aducă pe criminal la judeeătorul de instrucţie» (N. D. 

Chirculescu, raportor Cameră, în Al. Lascarov-Moldovanu, op. cit. p. 801). 

Lămuririle d. raportor nu sunt de natură să lămurească conţinutul ex- 
presiei vină vădită, care nu poate fi astfel concepută decât ca flargant-delict.



„ ORGANIZAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE O. 161 

obligat so violezi, trebuie dsigur să fie modificata (op. cit, E> 

V. p: 20).. 7 

La noi, noua procedură penală, prin , genieralitatea, art. 206 | 
satisfăce această cerinţă; dar ni-e teamă, cum am arătat mai. 

„Sus, că tocmai această generalitate, să hu- se transforme, în . 

abuz, - - . 

651. =—  Bxcepţii dela garanţiile libertăţii individuale... 

Deşi acest principiu este garantat tuturor Românilor, fără nici: 

0! excepţie, totuși, în fapt; legile ordinare adue o serie de. dero- 
„gări dela găranţiile înscrise în art. 11 din Cohstituţie. Să exami-. 

năm pe rând şi sumar aceste excepții. | E 

Alienaţii sunt supuşi unui regim special. Situaţia lor: a , fost 

_ reglementată prin legea asupra, alienaţilor din.15 Dec. 1594 a) 
„şi de regulamentul legii asupra alienaţilor. din: 13. Noembrie 

1896 *2). Azi, situaţia lor este reglementată. de Legea sanitară din 
22 Iunie 1935, care tratează această problemă “în art. 442. şi 

urm. n. 52) şi de codul. penal şi de procedură: penală din 1934 3). 

Potrivit art. 442 din legea sanitară, dacă medicul constată. 
că nu € posibil câ boala mintală să fie tratată la. domiciliul - 

_bolnavului, va ordonă internarea sa în, spital: “pentru bolnavii, . 

„periculoși lor sau celor din jurul lor, internarea î în spitalul de 

specialitate. este bligatorie. Ea . 

Odată internat în spital, art. 444 legea, sanitară prevede 
obligativitatea, încunoştiințării tribunalului tutelar şi: parchetu- 

“lui, care vor desemna o comisie compusă dintr'un medic legist şi 

doui experţi psichiatri, care vor referi asupra motivelor inter- 

nării. Prin urmare el rămâne mai departe internat, iar art, 445 
- vine cu dispoziţia că, la: cererea, bolnavului sau a familiei, medi-. 

„cul primar este dator ă elibera din spital pe bolnavul vindecat 

- sau pe cel ce se găseşte î în situaţia d de a nu fi periculos sieşi sau 

celorlalţi, | 

„ Impotriva deciziunii medicului primar se poate face apel la - 

procurorul local, care va însărcina, o comisie compusă dintr'un - 

meâic legist şi doui specialiști de boli nervoase a vizita bolnavul 

în spital ș şi a referi asupra cazului. Pa pă 
zi 

31) Hamangiu — Codul General, vol. II, p. 684, 
» - +32): Hamangiu — Codul General, vol. IL, p. 771. * , 
"2 33). Hamangiu —, Codul General, vol. XXIII, p. 6%... | 

34) Hamangiu — Codul General, vel. XXIV, p. l. i : 

Curs de de Drept Cobutiuţioaal, G. Alexianu Ă - _ il
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Prin urmare, din toate aceste dispoziţii, nici o grijă pentru 

Vbertatea individuală, nici o celeritate în rezolvarea unor astfel 

de cereri. Mai mult chiar, măsura se întinde, prin art. 446, la în- 

- firmii mintal, precum şi la bolnavii: mintali, deveniți cronici, 
care vor fi transferați în stabilimente pshiatrice anume organi- 
zate, cum sunt coloniile familiare, coloniile de muncă, azilurile 

de infirmi, azilele de siguranță, ete. patând fi puşi la muncă o- 

"igatorie. - _ ! 

care declâră că în ceiace priveşte ocrotirea intereselor lor ma- 

teriale şi ale familiilor lor, pacienţilor intraţi în spitalele și sta- 

bilimentele. psihiatrice li se vor aplica dispoziţii'e prescrise de 
legea tutelară din codul 'civil şi de celelalte legiuiri în materie, 

Jată .deci .cât_de efemeră 'este, în astfel de: cazuri, ga- - 
ranţia, libertăţii individuale. 

7 

Ceiace este extrem de curios este faptul « că în codul penal. 
se prevăd mai multe garanţii pentru internarea infractorilor a- - 

lienaţi. Pe când aceștia, în baza art. 12, nu pot fi internaţi decât 

la cererea Ministerului public și pe baza hotărârii instanței com- 

petinte, pentru ceilalţi alienaţi, cari nu sunt infractori, inter-" 
narea se poate face fără hotărârea justiţiei, fără cererea minis- 

terului pub'ic, prin simpla decizie a medicului primar, aşa cum 

hotărăşte legea, sanitară. 

__ Dispoziţia aceasta de protecţie este. extinsă de codul pe- 

nal, prin art. 73 şi. 74 şi asupra înfractorilor anwormuii, fizici 
sau psihici, care trebuesc internaţi în azil, ca şi asupra deţinerii 

infractorilor din cbiceiu într'un institut special. Toţi aceștia nu 

pot fi internaţi sau deţinuţi decât în puterea hotăririi instanţei 

competinte, care a dispus: condamnarea lor. '. n 

„Iată: deci cum ccdul penal creiază .o- situaţie de favoar 

pentru infractori, față de situaţia pe care legea sanitară o 

_creiază celor din aceiași categorie care trebuesc internaţi, dar 

„care n'au comis infracţiuni şi nau fost condamnaţi. 

„Măsurile acestea, de protecţie se întind şi âtunci când este 

vorba de încetarea internării; art. 542 şi 543'din procedură pe- 

nală prevăd hotărârea tribunalului şi 'exercitarea căilor or». - 
dinare de atac prevăzute de coa. 

Desigur, atât codul penal cât şi procedura penală sunt în 

spiritul textului art. 11 din Constituţie; legea sanitară nu ţine 

socoteală de principiile libertăţii individuale şi de măsurile de



a 
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siguranţă ce trebuese' Tuate pentru a. înlătura, posibilitatea ca ia 

adăpostul sănătăţii publice şi apărării vieţii celorlalți, să se co- 

mită adevărate abuzuri în dauna libertăţii indiviâuale; * 
“ Vagabonzii şi cerşetorii își au reglementată situaţia lor 

prin legea din 9 Iulie 1921 3), care interzice în totul cuprinsul 
ţării vagabondajul şi cerșetoria, considerându-le: ca "delicte. 

" » Legea, are: grijă, în art. 2, să determine cine sunt vaga- 

bonzii — oameni fără căpătâiu — adică acei cari n' au un domi- 
ciliu statornic, nici mijloace de hrană şi nu exercită în mod o: 

bișnuit nici o profesiune sau meșteșug, deşi ar avea a mijloace și 

„posibilitatea de înfăptuire. ” 
| “Tot în categoria vagabonzilor sunt şi acei indivizi. cari, fie 

că au sau nu un donliciliu Garecare, îşi agonisese hrana, prati- 

când sau înlesnind pe cale pubiică acţiuni ori jocuri imorale, me- 

serii degradatoare sau în fine, orice alte acte ilicite pentru care 
„nu li s'a aplicat vreo altă pedeapsă. Definţie largă, care „poate 

să cuprindă orice, 
Legea se ocupă să stabilească și cine sunt cerşători; şi pen- 

tru unii şi pentru alţii triarea, se face prin “biuroul de triaj, în 

prim rând de judecătoria, din localitate — afară de minori şi 

infractori, cari sunt trimiși în' judecata, tribunalului de judeţ. 

Acesta, dacă; constată existenţa faptului, condamnă pe vaga- 
bonzi şi cerşetori arestându-i imediat. Impotrivă, condamnării e- 
xistă căile de atac obicinuite, | 

Internarea vagabonzilor . şi cerșetorilor se face tot prin 

hotărîrea tribunalului; vagabonzii s şi cerşetorii străini vor fi e ex- 

pulzaţi prin hotărîrea guvernului. | 
„Deşi legea ia o serie întreagă de garanţii, pentru ca mă- 

sura să nu constitue -un abuz, totuși' nu se poate! contesta. că, 

priv această lege se aduce o gravă atingere libertăţii indivi- 

duale, așa cum o înţelege art. 11 din Constituţie și așa cum'o în- 

fățişa declaraţia drepturilor omului: «Constituţia garantează. .. 

libertatea pentru fie care cm de-a merge, de a rămâne, de' a 

pleca, fără a putea să fie deţinut nici arestat decât după formele 

determinate de Constituţie». . 

Prostituatele sunt supuse unui regim de poliție adminis- 

trativă, care, uneori, aduce cele mai grave atingeri libertăţii i in- 
dividuale. 

35) Hamangiu — Codul General, vol. IX—X, p. 634.
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Duguit deinește prostituţia faptul din părtea unei femei. 

de a face profesiune din a se da oricărui venit şi fără alegere, - 

“ în schinibul unei remuneraţii băneşti, fie că aceasta ar fi întrun | 

loc public de. destrâu, fie într'un alt loc public, fie întrun local 

particular» 35). 
Statul este obligat si să ia măsuri 4 împotriva prostituţiei pen- — 

tru a putea agisura, sănătatea publică şi.a feri pe indivizi de 

contaminarea. şi propagarea: maladiilor contagioase, care pot 

avea cele mai dezastruoase urmări pentru sănătatea publică şi. _ 

chiar pentru izvoarele de viață ale unui neam. 

-Faţăn faţă stau deci două probleme, aceia a libertăţii in- 

dividuale și a garanţiilor înscrise în favoarea ei în “Constituţie 

„Şi problema sănătăţii publice, care prezintă o atât de mare. în- 

semnătate. Nu încape nici o îndoială că aceasta din urmă va 

avea, preferinţă, ori care ar fi limitări! e care s ar aduce libertăţii 

“ individuale. A € 

In Franţa s'a mers atât de departe în această privinţă în- 

cât ideia de protecţie a sănătăţii publice menţine şi azi pe pros- 

tituate sub un regim de poliţie, fixat nu prin lege, ci prin regu- 

lamente. , 

La noi, spre deosibire de Franța, problema este înscrisă și 

rezolvată de lege. Astfel, legea sanitară în vigoare, din 22 Iunie  - 

1935, se ocupă în art. 289 și urm. de situația prostituatelor. 

Ceiace este important pentru libertatea, individuală sunt dis- 

poziţiile art..290 care declară că «numai autoritatea sanitară * 

locală are calitatea de a desemna persoanele ce urmează a fi 

supuse supravegherii medicale speciale prevăzute la articolul 

precedent (examinării periodice grâtuite) .. Autorităţile admi-” 
nistrative şi polițienești : sunt datoare a semnala aceștia, în chip 

strict confidenţial, toate cazurile ce, după părerea, ; lor, ar nece- 

sita a fi supuse unei atari supravegheri». 

Şi legea prevede şi alte dispoziţiuni prohibitive, alcătuirea 

„ fişei medicale şi înscrierea în registru special, internarea forțată 

- în caz de maladie, ete. |. 
Legea nu merge atât de departe la, noi încât să creeze din 

prostituție un delict, aşa cum o face legea genoveză din 26 Sept. 
„1883. (art.'2, $ 1) şi art; 361 din codul penal” gectnan. Ea 

36) Dp. cit. t. V, p. 102.
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„cecază un delict numai.în caz de transmitere conștientă e a unei 

'boli-venerice (art. 288 şi 296 legea sanit. ). 

„ Codul 'penal Carol II, intrat, în vigoâre dela 1 Ian. 1937, 
păstrează aceleași „Principii în art, 316 (art. 288 legea sani.) 
si 37. i | 
se poate deci lesne constata că, la noi regimul la care sunt 

supuse prostituatele este fixat prin lege; că acest regim nu este 

lăsat la discreţia organelor administrative sau a poliţiei. : Dacă . 
legea nu aduce o reglementare destul de complectă acestui re- 
giri, este desigur o lacună, care poate fi uşor împlinită. Deşi . 

acest fapt aduce o atingere libertăii individuale, el trebuie 

primit însă, căci în joc este sănătatea! "publică şi viața însăşi a 

membrilor naţiunii. Suntem pentru cele mai severe restricţii şi 
"măsuri, cu condiţia ca ele -să fie legale şi să îndepărteze orice .. 
posibilitate de abuz. „. E 

| Paşapoartele, — Libertatea, indiviăuală pretinde, aşa cum 
am. văzut, dreptul pentru ori ce persoană, de a se: putea mişca 
liber, de a merge dintr'in loc în altul, fără nici o împiedicare. 
Dar această libertate este atât de mare că ea nu cunoaște decât. 
o singură limită, aceia ca prin exerciţiul ei să-nu se aducă un 
prejudiciu sau să nu'se facă un rău celorlalți membri. ai socie- 
tăţii. Apare deci legitim pentru.un. Stat şi pentru guvernul său - 
dreptul de a lua măsuri de protecţie a naţionalilor, de a controla” 
cine intră și cine iese din ţară. Intrarea, şi ieşirea din țară nu se: 
poate face decât sub-controlul guvernului, câre liberează paşa- * 
poarte celor cari vor să plece în străinătate şi contro'ează ca'cei: 
cari vor să intre în ţară, să aibă pașapoarte eliberate de guver. . - 
nele lor. «Nu trebuie niciodată uitat că exerciţiul libertăţilor, 

__ oricare ar fi dânsele, trebuie totdeauna. să se concilieze cu con-.. ;; 
„diţiile de liniște şi siguranţă pe care orice guvern este obligat să iii: 
le asigure ţării. Această supraveghere - este mai ales legitimă 

  

“când ea se exercită asupra, acelora „cari: vor să se ducă î în străi: ii 
nătate» 7). ai m 

Pașapoartele pot fi de două feluri;. pentru străinătate: sii ti 
"pentru interior. Căci pașaportul este actul pe 'care 'autoritatea; .!---:: 
„competentă îl eliberează :unei persoane, -certificându-i. identita-'.. +. 
tea şi asigurându-i libertatea circulaţiei î în baza lui zii 

7 = 

37) L. Duguit — op. cit, t. Vp. 54. - 
4 
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| Paşaportul, pentru folosinţă internă, a căzut : în a desuetu- 
dine;:el este păstrat numai pentru circulaţia în străinătate. In 
timpul, războiului numai, sau întrebuințat: bilete de liberă, circu-. 
laţie în zona frontului sau în teritoriul ocupat. N ecesităţi. eapă- 
rării frontului impuneau aceste. severe măsuri de poliţie. 

Eliberarea pașapoartelor pentru. străinătate este regle- 
mentată la, noi de legea asupra paşapoartelor din 21 Martie 1912 
şi de regulamentul acestei legi din 31 Martie 1912, cu modifică-- | 
rle din 16 Feb. 1932, ca şi de legea pentru reglementarea migra-- 
țiuniior din 29 Aprilie 1925 şi regulamentul din 26 Iunie uză, 

- Insfârșit, vechiul. cod, „penal, prin art. 129 şi 189, prevede. . 
pedepse pentru acei cari falşitică şau plăsmuese pașapoarte şi 
pentru acei cari uzează de paşapoarte pe nume închipuite, sanc-- 
iuni cari sunt înscrise actualmente în art, 409 cod penal. 

| Legea asupra paapoartelor din'21 Martie: 1912 prevede în. 
art. 1 că pașâpoartele se emit în numele Regelui şi se eliberează. . 
de Ministerul de Interne. şi de prefecţii de judeţ şi de poliţie, în. 
condiţiile "regulamentului, Acesta declară în art. 5, că pașa-- 
poarte: e se eliberează cetăţenilor ; români, precum și acelora cari. 
fără a fi dobânait cetăţenia, au dreptul la protecţia Statului ro- 
măn, “In acsastă, categorie intră, fii de străini născuţi în ţară şi. 
care au satisfăcut legea de recrutare; acei cari fiind născuţi 
în Ţară au trecut de vârsta de 30 de ani, nu au sastisfăcut legea. 

| recrutării, dar nu se bucură de nici o supușenie străină, aceia. 
„cari 'sunt stabiliţi de mai mult de 10 ani în ţară şi nu se bucură. 
de nici o protecţie străină; Românii de origină cari au solicitat: | 
recunoaşterea calităţii de cetăţean român. 

In sfârşit, regulamentul, în art. 7, prevede care 'sunt câ-- 
- zurile, când: nu se pot libera, pașapoartele (militari 'sub drapel. 
fără învoirea autorităţii militare, tineri înscriși pe' “tabelele de- |. 

- recensământ fără să obțină amânarea, minori, cari pleacă la. 
„studii, fără să aibă autorizarea, părinţilor). 

Restricţiuni libertăţii individuale se aduc şi prin “legea: : 
pentru reglementarea migraţiunilor din 29 Aprilie 1925, care, 
prin art. 1 pune priricipiul: «Emigrarea şi imigrarea, libere în 
principiu, sunt supuse totuşi restricțiunilor pe care interesele“ 
statului sau ale populaţiei le cer». Această lege, în art. 7, inter= 
zice unei categorii întregi de persoane emigrarea, şi stabilește 
condiţiunile şi forma în care se pot elibera, pașapoartele de emi- 
grare.
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| "Este, incontestabil, o mare -estricţiune adusă aici libertăţii 

individuale. Interesele superioare ale țării impun acest lucru. 

“Nimeni nu se poate ridica împotriva, acestui fapt. Numai că, la 

adăpostul acestor interese superioare nu trebuește să se lăse 

loe abuzului... 
Presupuneţi că un cetăţean voeşte să plece în străinătate; 

satisface toate condiţiile cerute de lege şi regulament şi totuși, 
„autoritatea, în mod abuziv, îi refuză paşaportul. Ce cale de apă- 

rare are dânsul? Chestiune dificilă şi greu de soiuţionat. . 

La noi, problema, nu s'a pus, dar înclinăm a crede că dacă 

ea Sar pune, contenciosul nostru administrătiy ar“ refuza- să 

cenzureze actul prin care se refuză eliberarea, unui paşaport, | 
sub .consideraţia că ar fi vorba de un act discreţionar.- Și din 

acest "punct de vedere ar fi de acord cu jurisprudenţa Consiliu- 

Zui de Stat din Franţa, dată:în afacerea Lelouire **), | i 

Socotim însă că acest punct de vedere nu este nici în spi- 

ritul ideii de proteguire : a libertăţii individuale, nici în” spiritul 

. contenciosului administrativ. Cum s'ar putea susține că nu +- 
-xistă arept lezat atunci când se refuză acordarea unui pașaport. 
Un interes grav, o afacere importantă te cheamă î în' străinătate, 

-o rudă este bolnavă într'un sanatoriu. Dacă se: refuză, „pașa- 

portul, aceste interese pot fi păgubite sau desfiinţate , Drep- | 
tul părţii, care se bucură de garantarea . constituţională a” 

“libertăţii individuale, este necontestat: Contenciosul administra- _ 
tiv trebuie să aibă dreptul să, cerceteze realitatea şi exactitatea ' 

motivelor şi'n acelaș timp să poată, să vadă dacă, este vorba, de E 

un motiv de ordine publică sau. de siguranță a Statului, pentru - 
.care se refuză, pașaportul. „Numai aşa se poate înlătura even- ” 

'tualul abuz. 

Doctrina e unanimă în a adopta acest punct de vedere. Ast- 
“fel, L. Duguit, declară: «Dacă guvernul poate să ceară ca himeni' - 

“să nu poată ieşi din Franţa fără a fi prevăzut cu un pașaport 

33) «Considerant que si, aux terms de Varticle 'l-er 'de Fordonance du 25 

octobre - 1833, les consuls sont autoris&s ă delivrer des: passeports aux “Francais : 

qui se prâsentent pour en obtenir, cette dâlivrance n'a pas. pour eux un caractăre - 

obligatoire; que le sieur Leloutre, m'ajant aucuri droit a faire valoir, n'est. „pas 

-recevable â discuter le refus de prorogation du pâsseport qui lui a €t€ opposă 

-par Tautorite  consulaire» (Recueil, 1921, p. 381, Leloutrei Sirey, 1923, MU, p. 

:25. note Hauriou). 7
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regulat, trebuie afirniat, dealtă pârte, că el nu poate refuza dis- ; 

creţionar eliberarea. Nu o poate face decât pentru raţiuni de po- 

- liţie generală trase din datoria care-i incumbă de a asigura li- 

niştea publică şi siguranța ţării. Actul: -prin care guvernul re- 

fuză eliberarea, unui pașaport este desigur susceptibil de a fi. 

atacat prin recursul contencios pentru exces de putere. Intere- 

“ satului trebuie să i se recunoască dreptul. de a face înaintea. 

Consiliului de Stat probă că refuzându-i-se pașaportul, guvernul. . 

_a.fost determinat de motive străine poliției generale şi siguran- 

ţei ţării şi că, prin urmare, a comis o deturnare de putere, echi-- 

valentă cu un exces de putere, fiind prin urmare îndreptăţit să 

ceară "anularea deciziei de refuz. Dând această soluţie, nu fac: 

altceva de câţ, sătrag consecinţele unei jurisprudenţe care pare 

ferm stabilită şi după care nu există în dreptul nostru. public act 

cu adevărat discreţionar, interesatul fiind totdeauna, primit sâ.: 

facă proba că o decizie a fost luată de autoritate în vederea al-- 

tui: scop .decât ace!a pe. care legea îl avea în vedere, dându-i a- 

ceastă: competenţă %). a :. IS 

"Şi Hauriou, discutână decizia Leloutre, de care am vorbit 
mai sus, ajunge la aceiași concluzie: «Decizia noastră, care a 

„intervenit cu privire la o cerere: de prorogare a pașaportului 

" aSresată unui consul și refuzată de acesta, a căutat cu drept cu-- 

7 

cânt să. caracterizeze situaţia de drept a reclamantului, dar să. 

ne fie îngăduit să ne îndoim că a.reușit. Dispozitivul ei, respin- 

gând în speţă recursul, putea să, fie fundat; dar considerentele: 

“sate, de un conţinut prea general, ne par criticabile, pentrucă. 

tind să îndepărteze orice examen al motivelor deciziei de refuz. 

chiar în cazul în care ar fi deturnare de putere. - - 

„Chestiunea: violării dreptului reclamantului n'ar - trebui. 

poate, să fie înfăţişată numai în raport cu dreptul de eliberare al. 

- pașaportului, ci ar trebui să fie încă în raport cu libertatea de 

a. merge şi veni, care este, “deasemeni un drept individual, în. 

care paşaportul e numai o condiție ae exercițiu» 10), 

Aceiaşi soluţie va trebui să fie 2 primită şi la noi, cu toată. 

. tendinţa, £ actuală, a jursiprudenții. Şi” suntem îndreptăţiți să spe- 

iai si Ti, 

130) L. “Diugiit,. op. cit. t. V, p- 5758; : 
rr, 0). „Notă sub: Conseil . d'Etat, 22 - Avril: 1921 (Leloutee), S. 192%, m: 
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- răm în această. soluţie, deoarece, la noi; chiar legea, vine în . 

sprijin, Astfel, în art. 1 al legii pentru.reglementarea. migraţiu- 

nilor din 29 Aprilie. 1925, în al. 2 se stabilește că «hotărîrea asu- 

„pra restricțiunilor şi aprecierea cauzelor care le impun, aparţin 
“ministerului Muncii, cu avizul comisiei speciale instituite pentru - 

migraţiuni». Dacă în lege ar fi numai atât, sar putea spune cu 

- drept cuvânt că este vorba, de un act discreţionar. Dar art. 2 

„arată cazurile când se pot admite restricțiuni la emigrare; art. 

5 precizează cine pot şi cine nu pot fi consideraţi ca emigranţi 
:Și imigranţi, art. 7 cazurile când este interzisă emigrarea. Iată 

„deci o serie de condiţii stabilite în lege şi care, dacă nu sunt 

respectate, dau naştere la calea contenciosului administrativ, - - 

Intr'un singur caz legiuitorul a înlăturat această cale, atunci Na 

“când în art. 16 din lege consideră ca act de guvernământ revo- 
carea autorizării pentru intreprinderi pentru transportul emi- 

graţilor, ca şi însăşi autorizarea. N 

Atunci când legitorul a voit să sustragă- un act contenciosu- 

-lui administrativ, a spus-o; în toate celelalte cazuri, calea a- 

ceasta trebuie'să fie deschisă, - - 

__ Paşapoartele interne nu mai sunt! întrebuințată; ere au 

„fost înlocuite cu bilete sau carnete de identitate. 
- La noi, ele au fost înfiinţate prin legea pentru înfiinţarea 

unui birou al populaţiei din 20 Martie 1915, lege care a'suferit 

„modificări î în 14 Aprilie 1919 şi.2. Martie 1921. Potrivit art. 36 

! “din această lege toţi românii majori și minori, ca şi străinii, | 

trebuiau să se înserie la acest biurou, şi să li se elibereze un bu- | 

1etin de înscriere, care servea, ca, act de identitate (art. 41). 

Legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929 

introduce în mod obligatoriu carnetul de. identitate, prevăzut 

„la oraș, şi cu fotografie. Acest carnet trebuia să servească şi 
de carte de alegător pentru alegerile generale şi locale. Dar toc- 

mai acest fapt a făcut ca dispoziţia legii să nu fie aplicată. Dar. 

„legea administrativă din 27 Martie 1936 desființează şi această 

dispoziţie legislativă, astfel încât azi avem în această privință 

o situaţie din cele mai curioase: nu există o instituţie certă şi 

unitară care să ateste identitatea cetăţenilor. Aceasta se poate 
face, prin cărți de alegător, prin vechi carnete de identitate, 

prin bilete dela biroul populaţiei şi mai cu seamă prin martori. 

Este desigur o lacună legislativă care trebuie îndreptată. 

Alte restricţii aduse libertăţii individuale trebuesc văzute “ 

Li
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în măsurile ce se iau: în cazuri de epidemii, când cineva , poate fi 
constrâns să, stea î în: casă, sau, dacă e vorba, deo regiune conta- 

mMinată, se interzice, locuitorilor de a ieși din acea, regiune, sau. 

însfârșit măsuri de caraâtină, la care sunt supuşi indivizii care: 

vin dintro țară străină, contaminată de o boală contagioasă, 

“ete, 

“Toate “aceste restricţii “sunt însă dictate: de interesul 

general; ele scapă orcărui control al puterii judecătorești. Nu-- 

mai măsurile cu caracter local, luate de administraţii'e locale,.. 

| ar. putea fi cenzurate de Curțile „administrative, care au o com-: 

i petenţă mult mai largă decât a Contenciosului administrativ. 

a s 

B: — Imwiolabilitatea domiciliului, 

652, —- Conţinutul noţiunei.. — Declaraţiile de drepturi ca: 
şi constituţiile moderne, proclamând inviolabilitatea domiciliu- 

lui, nu fac altceva decât să înscrie una din consecinţele fireşti. 

ale litertăţii individuale. Atât de strâns legată, este această no-: 

ţiune de aceia a libertăţii individuale, încât declaratia drepiuri-. 

lor din 1789 nu-i consacra un articol special; o socotea cuprinsă. 

implicit în principiul libertăţii individuale. 

'Ideia-apare clar exprimată în Constituţia .din 1791, care, 

în art. 9 declară: «Nici un agent al forţei publice nu poate intra 

în casa unui cetăţean decât în caz de executare a mandatelor 
poliţiei și justiției sau în cazurile formal prevăzute de lege». 

Guvernul revoluţionar din 1793 făcu să dispară ideia de inviola=— 
bilitate a domiciliului atât în declaraţia, cât și în Constituţia. 
din 1793; practicele revoluţionare ar fi fost stânjenite prin exi-- 

stența acestui principiu, care se păstrează totuși şi care apare: 

chiar -în Constituţia. anului III, în art..359 astfel conceput: 

«Casa, fiecărui cetăţean este un azil inviolabil... Nici o vizită 

domiciliară, nu poate avea loc decât în virtutea unei legi şi pen-. 

tru persoana sau obicetul expres determinate prin actul care. 
ordonă vizita». . ' E 1 

Dar îinviolabilitatea domiciliului „reapare apoi. în chip net. 

în art. 76 al Constituţiei anului VIII și în art. 3 al Constituţiei. 

din 1848, rămânând astfel. consacrată ca un principiu: consti-— 
tuţional.
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, La noi, principiul inviolabilităţii domiciliului, ca principiu 
-de ordin constituţional, apăre pentru prima dată în Constituţia 
din 1866 şi se menţine şi în Constituţia actuală. Anterior Con- 

“stituţiei din 1866, inviolabilitatea domiciliului fusese introdusă: 
«de Cuza, prin promulgarea, codului penal.” 

| „Prin inviolabilitatea domiciliului trebuie să se înţeleagă că 
"legea, declară inviolabil acea, locuinţă' unde omul domiciliază de 
fapt; aici nu este-vorba de domiciliu, în sensul pe care i-l dă - 
codul civil. Orice locuinţă, pe care omul o ocupă în mod regulat 
în fapt; pentru a locui el cu familia, sau cu prietenii săi, cons- 
titue un domiciliu, în înțelesul principiilor constituţionale; care 
-se bucură astfel de garanţia inviolabilităţii. Din.acest punct ce 
“vedere hotelierii. cari pătrund într'o cameră locuită, de o.per- 
'soană de mai mult timp, pentru evacuarea ei pentru neplata chi- 
“riei, comit delictul de violare de: domiciliu, : 

Inviolabilitatea, domiciliului, consecinţă firească-a libertăţii 
“individuale, înseamnă garanţia acordată cetăţenilor pentru pă- 
.Strarea fiinţei, libertăţii şi averii lor, Inseamnă că nimeni nu 
poate pătrunde în domiciliu cuiva fără consimţământul său; sin- 
„gur agenţii forţei publice fac excepţie dela, această regulă, dar 
„nici ej nu pot pătrunde decât în baza, unei decizii judecătoreşti 
Şi în anumite condițiuni şi forme determinate de lege.  . : 

La noi, principiul înscris în art. 13 din Constituţie ar ră 
„mâne o simplă declaraţie fără aplicare practică, dacă n'ar veni 

„legea penală să-i contureze înfăşțișarea. Codul penal. şi cel de 

“procedură penală prevăd dispoziţii precise după « care se „poi 

„acorda vizitele şi „percheziţiile domiciliare. 

653, — Realizarea principiului în legislaţia pozitivă română. 
-— Art. 13 din Constituţie declară: a 

«Domiliciul este neviolabil. 

«Nici o vizitare a domiciliului. nu se poate face decât. de 
:autorităţile competinte, în cazurile anume prevăzute de lege şi 
„potrivit formelor de ea. prescrise», : 

Legea, care vine să asigure neviolabilitatea domiciliului, în 
„cadrul fixat de Constituţie, tinde să facă din domiciliu un ade- 

: vărat azil al vieţii de familie. şi al apărării persoanei. Ea se 

-aproprie de concepţia. legii engleze, pe care Blackstone!) ne-o 

41) Commentaires, edit. fr. 1823, VII, p. 29.
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înfăţişează în termeni atât de sugestivi «Legea engleză consideră. 
„. : într” atât de mult privilegiată casa unui particular că, după dân- 

_ sa, este fortăreață - acestui om, astfel cum dânsa se exprimă şi 
“nu îngădue să se violeze nepedepsit acest azil». . ie 

„Codul nostru penal, făcând aplicarea principiului inviolabi- 

lităţii domiciliului, consacră secţiunea III din capitolul II, De-- 

" icte în contra libertăţii individuale, din Titlul XIII, Crime și de-. 

licte în contră, persoanelor. | 

Art. 496 c; pen. pune principiul că i cacela care, prin. vio- 

"lenţă, ameninţare, efracţiune, escaladare, întrebuințare de chei. 

minciunoase, prin viclenie, ori în mod clandestin, pătrunde î în lo 

cuinţa unei persoane, în localul său de afaceri, în dependinţele 

acestora, sau într'un loc împrejmuit, în contra voinţei aceluia. 

care locueşte. acolo, sau. care are- dreptul de a "dispune, de. ele, . 

„întrucât faptul nu ar constitui o infracţiune. mai gravă, . comite 

„delictul. de violare “de domiciliu şi se pedepsește. cu închisoare - 

- corecțională dela 2 luni la, un an Și cu amendă dela 2000 la. 

5000 lei. o ! Ca a 

„ «Tentativa, se pedepseşte. , 

| Codul penal, în textul reprodus mai sus, se ocupă de vio-. 

"larea, de domiciliu: săvârşită de diferiţi infractori alţii decât... 

funcţionarii publici. -Despre 'violarea de domiciliu săvârşită de 

funcţionarii- publici, codul penal se ocupă în art, 499. Ceiace 
este de remarcat este faptul că noul cod penal încearcă, în do- 

„rinţa, de a protegui cât mai mult libertatea, individuală şi deci. 

. inviobilitatea domiciliului, să creeze un delict nou, acela de vio- 

lare de domiciliu, săvârşit de particulari. Cu chipul acesta, no- 

” ţiunea inviolabilităţii domiciliului suferă o transformare. 

„ Inviolabilitatea, domiciliului a fost înscrisă, în Constituţie | 

şi sancţionată de legile penale ca o măsură de apărare a indi- 

"vidului împotriva încălcărilor şi abuzurilor agenţilor autorităţii.” 

" Când violarea domiciliului se făcea de particulari, întrun anu- 

mit Scop,. delictul dobândea o altă calificare, furt, eta. şi se pe- 

depsea mult:mai grav. Această calificare a rămas şi azi, căci 
art. 496 c. pen. înspirat după art. 614 c. pen iltalian, are grija 

„” să spună că aceste fapte constituese violare de domiciliu cîntru 

„cât faptul nu ar constitui o infracţiune mai gravă». Când cineva 
intră în casa sau în curtea, unei persoane, fără autorizaţia ace- 

ştia şi fără nici unul din scopurile care ar putea să constitue: 
> 

a



- 
- sau a întrebuințat un ordin falsificat ai autorităţii publice. 
pi 
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„un delict mai grav, spre exemplu, vine să ceară o datorie şi prin 
violență intră în curte sau casă, comite delictul de violare de do- 

i miciliu, deşi este invitat să se retragă (art. 498 c. pen. ): 

O pedeapsă cu închisoare corecțională dela 6 luni la:2 ani 

„prevede art. 497 c. pen. pentru violarea de domiciliu, cână acea- 
sta a fost săvârşită în următoarele î împrejurări:. 

“1. de o ceată; ! 

2. în timpul nopţii; 

3. infractorul era înarmat; A 

4. autorul a simulat prin orice mijloace o calitate oficială 

Dar adevărata violare de domiciliu, şi aceia care se în- 

tâmplă cel mai des, căci cazurile prevăzute de art. 49 şi 498 

c. pen, aproape n'au aplicaţie practică, deoarace totdeauna este 

vorba, de infracţiuni mai grave, lucru care trebuie admis şi în. 
" cazul art. 497 c. pen., deși textul.n'o spune, este aceea, săvârşită , 
_de agenţii autorităţii. Despre aceasta se ocupă art. 499 c. pen. 
care declară: «Funcţionarul public, care, depășind limitele com- 
petenţei sale sau abuzând de puterea sa, ori fără respectarea 
formalităţilor impuse de lege, se introduce sau rămâne în locu- 
rile arătate de art. 496, în contra, voinţei aceluia care locueşte 
acolo sau are drept a dispune de ele, comite delictul de violare 
de Gomiciliu şi se pedepseşte cu închisoare dela 6 luni la 2 anis 

„«Dacă cu această ocazie se face şi percheziţie 'domiciliară”. 
sau alt act arbitrar, pedeapsa este închisoarea corecțională dela 
unul la 3 ani şi amenda dela 2. 009 1a. 5.000 lei». . 

Trebuie de reţinut faptul că noul cod penal, cu toată cri-, 
-„tica ce s'a făcut de doctrină, păstrează printre elementele delic-. 
„tului de violare de domiciliu și pe acela ca, pătrunderea, agen- 
tului public în locuinţa. cuiva. să se fi făcut fără voia „acestuia, 

Aici este izvorul abuzului. Căci de cele mai multe ori agenţii 
pătrund fără a avea consimţământul i liber şi lămurit dat :).. 

Codul- -penal prevede că în toate aceste cazuri acţiunea pe- 
nală se pune în mişcare numai la cererea, părţii vătămate. 

1) Vezi L. „Duguit — op. cit, t. V, pp. 66—67. ,
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„654, — Derogări dela. principiul inviolabilităţii domiciliului. 

—i Sunt cazuri însă când, interesul individului trebuie să cedeze 

în faţa interesului societăţii, cână principiul inviolabilităţii do- 

miciliului trebue să facă loc principiului mai superior, de apă- 

rarea, societăţii. Dar aceste „derogări . sunt strict; prevăzute de 

lege, care ia în acelaş, timp măsura, ca ele să se săvârşească 

numai atât cât este necesar pentru atingerea scopului de apă- 

- zare a Societăţii şi să se execute în cadrul de legalitate de mai 

înzinte precizat. a 

Codul de procedură penală se ocupă în art. "246 de perche- 

ziţiile domiciliare; acestea nu pot fi făcute decât de: judecătorul 

Ge instrucţie sau în prezența: sa. In caz de urgență şi când 'ju- 

aezătorul de instrucţie este împiedecat, percheziţiile aomicilare 

se pot, face de un ofiţer! de poliţie judiciară; delegat de judecă- 

torul de instrucție. . i 

In caz de infracţiune și: dată "fiind: cavitatea acesteia! în 

vederea interesului general, pentru descopzrirea infractorilor şi 

apărarea. socistăţii; se admite această jerogare dela principiul 
inviolabilităţii domiciliului,” însă în condiţiile şi limitele prevă- 

zute de lege. :: -: i. 

» Percheziţiile domiciliare nu se pot face în tipul nopţii, 

"dela; ora 20' până la 6 dimineaţa, decât în caz de crimă sau fla- 
grant-delict şi numai de” judecătorul de inistr ucţie în persoană 
(art. 249 pr..pen.). 

Percheziţia începută ziua, se poate continua şi în timpul 
“nopții. Se pot face percheziţii î în “timpul nopții î în hoteluri, „ha- 
nuri, cârciumi şi în genere în orice localuri deschise publicului, 

chiar î în:orele când vor fi închise. 

Diferite legi cu caracter; administrativ făcute î în vederea. 
protecției muncii, cum este legea repauzului duminical, legea 
meseriilor, ete. permit anumitor funcţionari aAniinistrativi să 
între în domiciliu unei persoane, fără voia” acestuia, pentru a 
face anchete şi a constâta: infracţiuni la lege. în toate aceste 
cazuri însă “agenţii administraţiei trebuie să fie iusoțiți de ofi- 
ţeri de poliţie judiciară. Aceste anchete şi percheziţii pot fi fă- 
cute și în timpul nopţii, când este vorba de uzine, industrii, . 
mari ateliere.
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Cc. Libertatea muncii, comerțului şi industriei 

| 655. — Reglementarea lor conătitaționătă. în primele 

. declaraţii ale drepturilor noţiunea aceasta nu. apare clar for- 

mula/ă, deşi ea fusese puse în practică prin desfiinţarea tuturor 

breslelor şi corporațiilor, oprind în acelaș timp crearea altora 

noui. Explicaţia acestui procedeu trebuie găsită în faptui că 

aceste libertăţi erau considerate că derivă deadreptul din liber- 

tatea individuală, care odată proclamată, era suficientă spre a. 
garanta și libertatea muncii, comerțului şi industriei. Esmein so- 

coteş:e că aceste libertăţi erau cuprinse în ideea. de libertatea 

proprietăţii, astfel cum era, înţeleasă atunci şi trage această 

concluzie întemeindu-se pe art. 5 al declaraţiei arepturilor din 

anul III, astfel concepută: «Proprietatea, este dreptul de a dis- 

pune de bunurile sale, de veniturile sale, de fructul muncii şi ăi: 

industriei sale». | 

Jdeia de libertate a muncii, a comerţului şi industriei, tre- 

" buie fundată pe dreptul de viaţă al cmului. Cum statul nu poate 

aduce nici o restrângere libertăţii sale. fizice, tot astfel.nu 

poate să ridice dreptul de a munci, de a face comerţ sau indu-. 

strie, care este un drept inerent finţei umane, o prelungire fi- 

rească a libertăţii individuale. 

| Constituţia, noastră din 1923 se ocupă de această proble- 

mă în art. 21. Ea declară: «Toţi factorii produațiunii se bucură 

de o egală ocrotire. Statul poate interveni, prin legi, în raportu- 

rile dintre aceşti factori, pentru a preveni conflictele economice 

sau sociale. - 

«Libertatea muncii va fi apărată. 

«Legea, va regula, asigurarea, socială a muncitorilor în caz 

de boală, accidente şi altele». i 

» Din examinarea acestui text apare clar că la noi Consti- 

tuţia nu se preocupă decât de libertatea muncii; dar în aceustă 

denumire este desigur cuprinsă, și libertatea industraci şi a co- 

merțului şi orice altă litertate -care se bazează pe ideia de 

muncă, luată aici în chipul cel mai general. 

Art. 21 din Constituţie este introdus pentru prima dată în 
Constituţia dela 1923; în vechea Constituţie din 1365 nu se să 
sea un text corespunzător, pentru consideraţiile pentru care â 
văzut că nu se găsea nici în declaraţiile -ie drepturi. Sub in-
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fiuenţa 1 mișcării sociale din ce în ce mai i pronunţată şi în n spe: 

cial pentru a justifica dreptul Statului de a intareri prin legi 

în raporturile dintre aceşti factori, pentru a preveni conflicte 

economice sau sociale, s'a înscris acest text, Dovadă că este aşa. 
"rezultă chiar din text, căci art. 21; în loc să înceapă prin a 
proclama, libertatea muncii, care este principiul de bază, vor 

veşte de 'acesta în aliniatul III, după ce a prevăzut dreptul de 
„ntervenţie al Statului pentru prevenirea conflictelor economice 
„sau sociale, drept pe care nici n'avea nevoie să-l înscrie în nod 
“special în Constituţie, deoarece rezultă din natura de a fi a Sta- 
„tului, Dar, cum. prin acest text se aduce o restrângere libertăţii 
muncii, era firesc ca el să vină în al doilea rând, după ce se pro- 
clamase la început libertatea muncii. Modul cum este redactat 
art. 21 din Constituţie arată însă că el a fost introdus sub in- 
spiraţia, mișcării sociale din ce în ce mai pronunțată și că al. 2 

„al acestui art. nu se referă la restricțiile pe care Statul, prin - 
lege, le poate aduce libertăţii muncii, ci se' referă la dreptul 

"Statului de a interveni în raporturile dintre factorii producţiu- ă 
nii, care se bucură de o egală: îndreptăţire, spre a preveni con- 

" flictele economice sau sociale. Ceiace a voit Constituţia a fost să 
înlăture legislaţia de clasă, să menţină un just echilibru. între 
capital și muncă +2). Acestea erau împrejurările şi atmosfera în 
care s'a discutat şi votat Constituţia din 1923. Incercarea de'a 
se da o altă interpretare art.:21 al. 1 și 2 din Constituţie, aro- 
gându-şi dreptul legiuitorul de a interveni în. raporturile dintre 
creditori şi debitori, modificând contracte, reducând s și : desfiin- 
„ţând drepturi, fără formele şi. despăgubirile cuvenite, n'a putut | 

fi primită, ). | 

656. — Restricţii aduse acestei libertăţi. — Oricât de largă 
este declaraţia constituţională, că libertatea muncii va fi apă- 

rată, acest principiu însă, ca. şi orice.libertate. în general, este 

obligat să sufere anumite restricţii, în interesul general, pentru 

a putea ca libertatea muncii să devină o realitate, pentru a 

putea ca fiecare să se bucure de această libertate, fără ca. liber-: 

7 ” E 7. 

42) Acest lucru nu apare destul de clar din lucrările preparatorii. Totuşi 

el se subinţelege din declaraţiile ministrului Al. Constantinescu la Senat. Vezi : 

Al. Lascarov-Moldoveanu — Constituţia României din 1923, p. 166. 

13) Cas. S.uU. Dec. No. 50 din 17 Nov. 1932, Pand. Sepr. 1933, p. 104.
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tatea altuia să-i aducă vreo stingherire. Deaceia vom vedea că 
în acest domeniu intervine: o legislaţie, pe :cât de bogată, pe 

atât de variată şi de complicată, privitoare la exerciţiul liber- . 
tăţii muncii. Justificarea. acestei legislații restrictive'şi uneori ' 

chiar prohibitive, ne este foarte bine dată de Duguit: «Ea se ba- 
zează mai întâi pe ideia generală pe care se sprijină toate limi- 

tările aduse libertăţii: necesitatea de a restrânge libertatea, fie- 
căruia ân măsura în care aceasta este necesar pentru a asigura 

libertatea tuturor. De altă parte, fără ca prin aceasta să se”. 
poată spune că se aduce atingere libertăţii muncii, “comerțului 

şi industriei, legiuitorul trebuie să interzică anumite * lucrări. 

oprite, anumite comerţuri sau anumite industrii, care ar fi prin 

ele înșile periculoase moralei, siguranţei sau salubrităţii publice, 

sau care ar reprezenta un interes fiscal sau naţional. Insfârşit, 

legiuitorul poate şi trebuie să reglementeze contractul de muncă 

pentru a împiedica ca patronul să nu impună şi că sub presiu- . 
nea. nevoii, salariatul să nu primească, condițiuni de muncă pe- 

riculoase pentru sănătatea sa şi de natură să compromită valoa- 

rea muncii pe care o reprezintă fiecare individ» 4). 

- Restrângerile aduse libertăţii muncii se grupează deci în 

jurul următoarelor idei: : _ 

18, Asigurarea ! liberului exerciţiu al muncii; 
> 20, Prohibirea muncii periculoase moralei, siguranței sau 

salubrităţii publice; 
30. Prohibirea muncei într'un' interes fiscal sau naţional: 

RE 40, Reglementarea contractului de muncă, în vederea, pro- 

„ teeţiei sociale a muncitorului. Vom examina în scurt legislaţia 
în vigoare, care se grupează în jurul acestor idei. 

- 19, Asigurarea liberului exerciţiu al muncii. 

657. — Organizarea diferitelor profesiuni. — Sunt anumite 
profesiuni, care nu'pot fi exercitate de cât după îndeplinirea 

_ unor anumite condiţii. Aşa. era până acum cazul cu profesiunea 

„de medic, farmacist, avocat, deci ttoate profesiunile libere. Mo- 

tivul pentru care se cer aceste condiţii este că dânsele prezintă 
= - D 

_ . 4 

4) op. cit., t. V. p. 135—136.
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o mare însemnătate şi în “acelaş timp. un: mare pericol pentr: 

societate, dacă ele ar fi ocupate de ignoranți. Aceste profesiuni 

rămân mai. departe libere,-în sensul că numărul: acelora, care le: 

pot: exercită nu este limitat, dar nimeni nu poate.să intre. în 

corp dacă nu îndeplineşte anumite condiţii de studii şi nu-trece 

anumite examere. : - ai 

* Astiel, legea sanitară pretinde. pentru exerciţiul medicinei 

şi al farmaciei, titlul de doctor sau licenţiat şi-un certificat de 

liberă practică, dat 'pe bază de stagiu. E 

“Legea pentru organizarea corpului de avocaţi cere: „ment 

înscrierea în corp titlul de doctor în drept, stagiu și examen. 

Dar, nu numai pentru aceste. profesiuni socotite drept. 

foarte importante, legea. vine să impună condiţii. In măsura, în 

care 'mişcarea, socială, se accentuează, Observăm că legea inter-- 

vine pentru a reglementa și a cere condiţii chiar pentru exerci- 

tărea, meseriilor. Nimeni nu poate să mai exercite o meserie 

fără o pregătire profesională, fără. un stagiu de experiență. 

Legea pentru pregătirea profesională; şi. exercitarea mese- 

riilor din 30 Aprilie 1936, pune, în art. 108, principiul că «ni- 
meni nu poate exercita vreuna din meseriile prevăzute de art. 

3 din legea, de faţă, dacă nu posedă carte de lucrător (calfă) 
sau carte de meșter». Iar «acei cati lucrează fără a poseda ace- 

ste cărți de capacitate profesională, vor fi consideraţi ca lucră- 

tori sau meșteri clandestini, aplicându-li-se sancţiunile prevă- 

zute de art. 176 din lege». Cartea de lucrător se eliberează nu- 
mai acelora, cari au o pregătire complectă, de meșteșug (art. 
111) iar cartea, de meşter acelora cari, prin pregătirea lor și-au 
însușit o cunoaștere perfecționată a meseriilor (art. 113). Legea 

prevede, în vederea, eliberării acestor cărţi, înfiinţarea unor co- 

misii de calificare cu atribuţii determinate. Acelaş lucru şi pen- 

' 

tru meseriași (art. 152), prevăzându-se existenţa, unui brevet de * 
meserie (art. 160). Meseriașii care întruneze aceste condițiuni 

se bucură de o serie întreagă de înlesniri, iar legea, în art. 

176—1179 prevede o serie de sancţiuni, care constau din amendă, 

închisoare sau retragerea autorizaţiei de a funcţiona, pe timp 
determinat. 

. Sunt cazuri. când legea intervine pentru a dispune ca o 
anumită muncă să fie exercitată numai de anumiţi lucrători 
clasificați şi înscriși într'o corporație, cum este cazul legii pen- 
tru protecţia muncii în porturi din 21 Iulie 1931, care, în art.
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1 pune "principiul: «Munca în porturi va, fi executată. numai de 

-către muncitorii. permanenţi înscriși Aa căpitănia portului;-pe”.: 

baza principiului de rotaţie, în asemenea, condițiuni încât toți 

. muncitorii intrând în "prevederile prezentei legi să obţină de 

lucru în mod egab. 
In alte cazuri legea. intervine pentru a feri publicul de anu- 

mite confuzii şi erori, pentru a limita concurenţă ce sar putea 

face şi care ar fi în dauna, publicului, cună este în cazul verifi- 

cării măsurilor și greutăților, a verificării metalelor preţioase 

. care, în cele mai multe cazuri, nici ri? ar putea fi făcută de cum- 

“părători. ” ” ! ” 

In toate aceste c cazuri se poate jesne observa că legiuitorul 

“urmăreşte pedeoparte să “facă posibil exerciţiul acestei munci 

impunând anumite condiţii şi reguli profesionale care trebuesc 

respectate de toţi membrii. corporaţiei, iar pedealtă, parte, recla- 

mând anumite condiţii de studii, examene sau control; să apere 

“publicul de erorile ce-ar putea, săvârși şi să-i garanteze un mi- 

nim de siguranţă, 

. 

. 

20, Prohibirea muncii periculoase moralei, siguranței sau, sah 

brităţii publice. - 
. ba 

658. — Comerţuri şi industrii supuse unei autorizaţii preala- 

bile: — Sunt anumite: comerţuri şi anumite industrii, care, pen- 

- tru nevoia de a asigura salubritatea, siguranţa şi liniştea pu- 

blică, fac excepţie dela principiul libertăţii“ muncii, fiind supuse 
unui adevărat regim de poliţie. Ele nu pot fi exercitate decât 

în baza unei autorizaţii predlabile, eliberată de autoritate. Ba- 

iunea. acestui regim trebuie găsită în faptul că singur sistemul 

reparator sau repreziv ar fi insufiolent s să repare răul social ce- 

ar produce libera lor funcţionare 45). 

In rândul acestor industrii şi comerțuri trebuie să numă- 

Xăm: - 

 Stabilimentele periculoase, incomode şi insalubre. Mae 

Legea, vine să precizeze aici care sunt categoriile şi clasele 

acestor stabilimente şi ce condițiuni trebuie, să. îndeplinească 
. 

45) Duguit — op. cit, t. V, p. 236. 

v
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--pentru a obţine autorizaţia. prealabilă... Autoritatea are uneori un 

"drept 'discreționar de a aprecia, dacă trebuie sau nu să libereze- 

autorizaţia de funcţionare. Justificarea acestui drept este astfel 
“expusă de Hauriou: «Atelierele sau stabilimentele periculoase,. 
insalubre sau incomode, sunt exceptate dela, principiul libertăţii ! 

muncii, în sensul că nu pot fi exploatate decât în virtutea unei 

autorizaţii administrative. Nar trebui. să se vadă 'în această - 
„permisiune o concesiune din partea statului; este o simplă mă- 
sură de poliţie luată cu ocazia exercitării unui drept. Admini- 

straţia ia în mâini interesele contradictorii ale industriașului şi 

" ale vecinului şi le: conciliază; prescriină condiţii şi precauţiuni - 

de exploatare, el face afacerea şi a unora şi a altora» 4), | 

| | La noi diferite legi, vin să precizeze. care sunt industriile 

şi comerțurile care au nevoie de autorizare prealabilă şi condi- 
ţiile în care se poate elibera, :.:/ - 

—_- Astfel, legea intervine pentru : a ăutoriza funcţionarea 

“Jocurilor. de noroc; birourilor de plasare, caselor de. schimb, de 

vânzări de vite, de vânzări de băuturi alcoolice,. farmacii, etc. 

Este “de remarcat că în cele mai multe cazuri legea orga- 
nizează căi de atac împotriva refuzului de a elibera astfel de - 
autorizaţii, căi de atac ce pot fi exercitate de partea intere- 

sată fie în faţa contenciosului administrativ, fie î în faţa juris- . 

dicţiei administrative speciale, 

659. — Comerțuri şi industrii reglementate. — Sunt unele 
„comerţuri, și industrii care-n'au nevoie-de o autorizație preala- - 

bilă, ci este suficient ca înainte de începerea, lor să se “facă o 

declaraţie, exerciţiul lor fiind reglementat de lege. In categoria 

acestora intră societăţile de asigurare, comerțul ambulant, fa- | 

bricarea, de arme, etc. . . 

_ Autorizaţiile prealabile trebuesc cerute fie autorităţii cen- 

, trale, fie celei locale, după natura industriei sau comerțului ce. 

660. — Minele şi petrolul. — Exploatarea minelor şi a pe- 
trolului este guvernată d& un regim juridic special. Cu drept 

cuvânt spune Duguit. «că nu este pentru legiuitorul inodern .» 

operă „mai grea decât de a stabili un regim minier care să 
S 

+ 

- 46) op. cit., p. 407 şi urm.



+ 

7 

p 

ORGANIZAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE 18% 

respecte toate ărepturile, să salveze toate interesele şi să sta-— 

bilească o fericită balanţă . între interesul general. şi interesul. 

privat» 17). . 
La noi, problema, aceasta a părut atât de importantă încât. 

“a fost reglementată chiar în Constituţia din 1923, în art. 19. 
După acest text «zăcămintele miniere, precum și bogăţiile de) 

orice natură ale subsolului sunt proprietatea, Statului. Se excep--. | 
_tează masele de roci comune, carierele de materiale de construc-- 

ție şi depozitele de turbă, fără prejudiciul drepturilor dobân-- 

_dite de stat pe baza legilor anterioare». - - 

«O lege specială-a minelor va. determina forinele şi condi-. 
țiile de punere în valoare a acestor bunuri, va fixa, redevenţa.. 

proprietarului suprafeței şi va arăta totdeoaată putinţa şi mă-.- 

sura în care. „aceștia vor participa la exploatarea : acestor bo- 
gății. | 

“Iată deci că vechiul principiu al proprietăţii funciare: 

individuale, după care “proprietarul solului e şi al 'subsolu-- 

lui, dispare, pentru a face loc unui alt principiu, "de natură. 

"cu totul solidaristă, pe care Duguit, cu drept cuvântă îl justifică. 

în chipul următor: «mai întâi se justifică adesea proprietatea 

individuală a solului spunând că ea este produsul muncii pose- 
sorului sau autorilor săi, cari, la un moment dat, au pus'o în. 

„stare de cultură. Dar, nu acesta este cazul pentru mină, care este- 

“un produs absolut natural. Deci e perfect echitabil ca propris-— 

„tatea minei să nu fie cuprinsă în proprietatea solului. De altă 

“parte, punerea în exploatare a unei mine cere mari capitaluri 

şi cele mai deseori proprietarul solului n'ar fi în stare; să-şi le: 
procure. Trebuie adăugat că, foarte deseori, zăcământul rainier 

: se întinde pe un spaţiu a cărui suprafață aparţine unui mare nu--- 

măr de proprietari şi această diviziune ar face și dânsa imposi-- 

bilă exploatarea minei. Este deci un interes colectiv.de prim or-- 

din de a nu lăsa neexploatate bogății miniere care pot fi consi— 
derabile. Pentru aceste. consideraţii principale toate legislaţiile- 

moderne, recunoscând? principiul libertăţii muncii şi al inviola-. 

bilităţii proprietăţii, supun industria minieră unui regim care . 

implică grave restricții proprietăţii şi libertăţii industriale»). 

= 47) op. cit t Vp. 271 Da 
48) op. cit, t:V, p. 71,
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In Franţa se discută și azi dacă, legea minelor din 1810 

-ca, şi legea din 9 Sept. 1919, acordă sau nu Statului drep.ul de 

-proprietate asupra minei. Deși aceste "legi. riu recunosc în nod 

-expres Statului un drept de proprietate, totuşi, din complexul lor 

rezultă că proprietarul suprafeţei nu este și proprietarul sub- 

„solului şi că Statul, reprezentând colectivitatea, are singur drep- 

“tul să concesioneze o exploatare minieră, fie concesiune parpe- 

-tuă sub regimul legii din 1810, fie concesiune temporară, sub 

“regimul legii din 1919. Profesorul Rolland eritică cu drept cu- 

vânt atât 'legea din 1810 cât și pe cea din 101£, cară mau voir 
„să se pronunţe dacă Statul este sau nu proprietarul minei 42). 

“ Regimul minier în ţara noastră a fost statornicit printr'o 

"serie de legi care au în oarecare măsură şi azi legătură cu regi- 
-mul în vigoare. Printre acestea, trebuie să enumerăm Codul Ca- 

1imach (art. 509), Codul Caragea (art; d, cap.I, partea II), Re- 

gulamentul organic (art. 126, 178 şi 1179), Codui civil din vechiul . 

regat (art. 489 şi 491), Codul civil în vigoare în Ardeal și Bu- 
„covinia (art. 385), Codul civil basaraBăan (art. 387, 424 şi 501). 

Pentru prima, dată, la 21 Apr ilie 1895 se promulgă la noi 

o lege a' minelor, care, cu diferite modificări, merge până la 4 

“Iulie 1924, când, după votarea, Constituţiei din 1923 și a intro- 

ducerii art. 19, se alcătueşte cea dintâi lege unificată a minelor, 

„Această lege, după ce suferă diferite” modificări, este înlocuită 

-cu o nouă lege a minelor din '28 Martie 1929, care suferă şi 

-dânsa, unele : modificări, când este înlocuită cu legea din 24 

“Martie 1937. e Ă o 
Această lege pune; în at, 1, principiul pe care l-am în- 

“tâlnit în art. 19 din Constituţie, stabilind. că zăcămintele mi- 

miere, dela suprafață până la orice- adâncime, precum şi bogă- 

țiile de orice natură ale. subsolului, sunt şi rămân proprietatea 

Statului. . 
- Liegea, lasă la dispoziţia proprietarului suprafejei massele 

de roci comune, carierele de. „materiale de construcţie şi depo- 

„zitele de turbă, 

49) L. Rolland. La refonte de la legislation miniere, Revu: politique et 

_parlementaire, Juillet, 1910, p. 9%. La situation juridique des mines, Revue de droit: 
public, 1911, p. 730 et suiv. Les nouvelles concessions des mines, Revue de droit 

public, 1920, p. 243. |
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Izvoarele minerale şi apele subterane mineralizate' sau. 
apele curative în genere, urmează un regim special prevăzut în. 
legea minelor, O 

Dela acest principiu legea minelor, în aplicarea, dispoziţii-- 
„sr art. 19 din Constituţie, vine să creeze o derogare în favoarea 

drepturilor câştigate. Art. 246 din legea minelor declară că se- 
vor 'respecta drepturile miniere de orice natură, care intră în 

prevederile legii minelor şi care sunt dobîndite mai înainte de 
promulgarea Constituţiei din 1923, însă numai pe durată ma-: 

ximă prevăzută de art. 19 din Constituţie, adică 50 de ani dela. 
promulgarea Constituţiei. * 

Legea minelor cere, pentru ca o persoană, să aibă dreptul 

de a cerceta, din punct de vedere minier, la suprafaţa unei re-- 
giuni, în scop de a determina punctele unde există un zăcământ, 
o autorizaţie prealabilă, numită permis de prospecţiune (art. 5). 
Acea autorizaţie se dă pe termen de un an, putând fi reînoită. 
din an în an. - E 

Deasemeni, legea cere autorizare prealabilă pentru a, pu. 
tea face lucrări miniere mai importante, ca puțuri, sondagii, sa»- 
lerii şi.orice alte săpături care urmăresc constatarea efectivă 
a existenţii şi desvoltării unui zăcământ exploatabil (art. 7). 
“Această autorizaţie poartă denumirea de permis exclusiv de ex- 

- ploatare. El se dă pentru termen limitat şi 'n marginele unui pe-- 
rimetru rezervat. Lucrările efectuate în baza, permisului de ex-- 
ploatare conferă dreptul la obţinerea ulterioară a concesiunii, 

„în limitele și condițiunile legii. Permisul de explorare se acordă. 
prin decret-regal. . . .:. A | 

Dar autorizaţia cea mai importantă pe care o dă statul. 
este concesiunea de eăploatare, care se poate da, fie pe bază de. 
redevenţă, fie sub forma unei. asociaţiuni între Stat şi între-. 
prinderea concesionară (art. 21).: Concesiunea, se: acordă prin. 
decret-regal, dat pe baza jurnalului consiliului de miniştri. 

Când este vorba de înfiinţarea unui stabiliment industrial. 
sau oricăror instalaţiuni pentru transportul produselor miniere, . 
legea, cere autorizarea, prealabilă, (art. 60-—63). Legea se ocupă. - 
şi de personalul minier (metalurgic sau industrial. Pentru acea-. 
sta-exploatările -miniere şi toate stabilimentele-metalurgice sau. 
industriale, în 'strânsă legătură cu exploatarea minieră, sunt. 
obligate să comunice autorităţii miniere regionale, la începutul. 

e 
7
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fiecărui an, numele conducătorului precum şi: al personalului de! 

conducere, : “care are- împuternicire din “partea, întreprinderii. 

Aici nu este deci “vorba, decât de o simplă, declaraţie care, odată 

„făcută, &xerciţiul dreptului se înfăptuește fără să fie nevoie de o 

„autorieaţie prealabilă (art. 64). Dar şi 'n acest domeniu grija: 

legiuitorului de a reglementa industria, minieră impune o formă 
“mai pronunţată de control, autorizația prealabilă. Astfel, art. 
66 pretinde ca întreg personalul technic — ingineri de orice spe-.- 
cialitate, chimiști, geologi şi maeştri — trebuie să aibă o auto- 
rizaţie de a funcționa din partea Ministerului de Industrie și 
“Comerț. i as p 

- Legea merge atât de departe c cu reglementarea. acestei - 

industrii în cât dă dreptul Ministerului industriei să oblige pe 

-exploatatori la 'sindicalizarea, lor, în vederea împlinirii oricăror 

nevoi. de interes general (art. 73). Dar: acest drept de control 
şi de poliţie minieră îi exercită statul nu numai pentru zăcă- 
mintele ce-i aparţin ca proprietar, ci și pentru cele care aparţin 
-particularilor, în. baza drepturilor câștigate. Orice exploatăre ÎI 

- de astfel de terenuri se poate face numai pe baza unei autorizări - 
prealabile (art. 93), exploatarea, făcându-se sub. controlul auto- 
rității miniere. . - 

„_ Petrolul este supus aceluiași regim de autorizaţie preala- 
bilă la care sunt supuse în genere toate exploatările miniere 
(art. 179—189). In această. materie. trebuie să amintim legea. 
pentru regularea, și consolidarea dreptului de a exploata, petro- 
lul şi ozocherita pe proprietăţile particulare, din 5 Iulie 1913, 
care avea menirea să consolideze faţă de terţi, prin transcripţia 

într'un registru special, dreptul concesionarului de a explora şi 

N 

„exploata terenurile: petrolifere date în concesiune. Această lege, 
în urma art. 19 al Constituţiei: din 1923, a, devenit fără impor-: 
“tanţă pentru viitor; „ea să aplică numai la valorificarea dreptu- | 

E rilor câştigate. 

"Motive de ordin social, fiscal, naţional, impun reglemen- 
” tarea, industriilor. miniere; legile institue o întreagă. poliție mi- 
nieră, de care se ocupă pe larg dreptul administrativ. 

S 

661.— Energia. hidraulică, — In situaţia actuală, cână' 
„descoperirea transportului energiei hidraulice la distanțe, dă o. 
muuă desvoltare industriei, era absolut. necesur ca a legea să înter- 

= -
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vină pentru 2 aduce o.reglementare și. în acest domeniu şi o ia . 

potiantă restricţie libertăţii muncii şi industriei. 
Legea apelor din 1924 cu modificările din 1926 vine în pri- 

mul rând să fixeze cele dintâi principii şi să aducă prima regle— 

_mentare în această materie. Ea: declară apele ce pot produce: 

forţă motrice precum și pe. acele care pot fi folosite în interes. 

general, bunuri publice şi le supune reglementării, restricţiilur 

--şi regimului special prevăzut în lege. , 

Legea asupra energiei, din 7 Iulie 1930 vine să complecteze 

dispoziţiile legii apelor şi să reglementeze producerea, transpor- 

tul şi distribuţia energiei. - 
N 

E Prokibirea mincâi îndriun interes fiscal suu naţional. 

— "682. — Industrii saw comerţuri monopolizate în vederea 

unui interes fiscal.- — Statul, în principiu, nu poate să prohibe 

un comerţ sau o industrie decât în vederea: satisfacerii unui in- 
teres de ordin fiscal, constituind un monopol; el poate, dease- 
-meni, să prohibe un comerţ sau o industrie din cauză că inte- 

resul general reclamă. ca, ele să fie transformate în servicii pu- 

blice permanente. Insfârșit, Statul poate să prohibe anwnițe co- . 

merţuri sau industrii cari, prin natura lor, sunt vătămătoare, 

deci ilicite. - 

Dreptul Statului de a creia monopoluri este consfințit de 

art. 112 din Constituţie, al. ultim. 5). Statul are nu numai un 

drept, dar o adevărată datorie de a stabili resursele fiscale pen- 

” tru gerarea serviciilor publice; "monopolul este unul din aceste 
mijloace. 

Ne-am ocupat pe larg de aceste monopoluri î în vol. TI,  fasc. 
HI, p. 98 şi urm. Nu mai revenim aici, 

663. — Industrii probibite din cauza vătămării ce aduc să- 
„nătăţii publice, — In afară de industriile şi comerțurile men- 

“ ționate în vol. II fasc. II, p. 102—103 este locul să arătăm că 
Sunt unele industrii sau comerţuri ce sunt probibite atât din 
cauza vătâmării ce aduc sănătăţii publice cât şi din cauza, iînte- . 

„ Xesului fiscal al Statului, 

- 

50) Vezi supra, vol, II, fasc, II, p, 98 şi urm.» -.
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Astfel, legea monopolului alcoolului, legea viticulturii, etc., 

aduc reglementări și uneori chiar prohibiţii de înfiinţare . şi 

“funcţionare a anumitor industrii socotite periculoase sănătăţii 

:sau împotriva -interesului economic al Ștatului. 

„40, Reglementarea contraciului de munci în, vederea 

protecției sociale a muncitorului. 

664. — Legitimitatea intervenției legiuitorului în acest do- 

-meniu. — Principiul clasic al libertăţii muncii, aşa cum a fost 

“proclamat în toate declaraţiile de drepturi şi aşa, cum se găseşte 

„înscris şi în Constituţia noastră, atrage după. sine în mod fi- 

-resc libertatea” contractelor, care este încoronarea însăşi :a ace- -. 

:stui principiu. | a 
Dar iată că. împrejurările sociale şi desvoltarea luată de 

-marea industrie impun, cu toate protestele individualiștilor, să 

se aducă o gravă atingere libertăţii contractelor, prin institui- 

rea contractelor de muncă, la care patron şi lucrător. trebuie 

„să-şi dea adeziunea, Nu mai este aici libera voinţă care ope- 

rează, nu mai sunt părţile puse faţă în faţă, pentru a încheia un 

-contract după liberul lor arbitru, ci legea, într'un interes gene- 

ral şi superior, intervine pentru a proteja pe cei slabi şi pentru 

a evita conflictele sociale. Am arătat (vol. I, p. 262) că în Sta-/ 

tele Unite ale Americii de Nord au fost declarate neconstituţio- 
nale legile care interveneau în regularea raporturilor dintre pa- 

troni şi salariaţi. Dar dela, sfârșitul secoiului XI: şi până azi 

Sau schimbat multe în mentalitatea umană și. dreptul social a 

început să aibă un rol preponderant asupra dreptului individual. 

Această transformare de concepție îl determină pe Duguit 

„să justifice astfel derogările care se aduc prin contractul de 
muncă principiului libertăţii contractelor: «Dar se ştie că de o 

jumătate de secol o mișcare de idei de o intensitate extraordi- : 

nară, s'a produs în toate ţările civilizate şi că sub acţiunea sa 

o legislaţie foarte complectă s'a instaurat, privind contractul de 

muncă, legislație determinând. într'un chip precis condiţiile de : 

muncă: şi limitând î în mod strict obligațiile pe. care. lucrătorii pot. 

să leiasume în contractul pe care:l închee cu. pâtronii lor., Este . 

sigur că pentru doctrina individualistă pură, o astfel de limitare 

legislativă e  deadreptul atentatoare la libertate. . Ea arată, în
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mod logic, că clauzele contractului de muncă trebuie să fie re= 
gulate în mod liber, printr'un acord comun, de întrepririzător. 

şi salariat, fără ca legiuitorul să poată, interveni pentru a limita. 

această libertate. Dar faptele au fost mai puternice «decât doc- 
trinele; desvoltarea marei industrii şi extinderea, capitalismului. 

au făcut să sară în ochii.tuturor, chiar a, celor vai neînduple-- 

caţi,:marea eroare. individualistă. Cpinia publică a înțeles că, 

în contractul de muncă, întreprinzător şi salariat nu tratează. 

dela egal la egal, că salariatul n'are altă sursă decât munca, sa, şi, 
că întreprinzătorul capitalist poate, din această cauză, să-i im- 
pună un salariu de mizerie şi o muncă supraumană. In' acelaș 
“timp, concepţia solidaristă a libertăţii, substituindu:se pretutin-- 
deni concepției pur individualiste, numeroase legi au fost edic-. | 
tate în Franţa şi în străinătate pentru a proteja pe muncitori. 
Deşi regulând imperativ anumite clauze ale contractului de-- 
muncă, ele au fost în cele din urmă primite de toţi»). 

Această influenţă a dreptului social asupra, Areptului indi-. 

vidual : s a făcut şi la noi simțită şi reglementarea contractului 

de muncă a apărut. 

665. — Contractul da muncă. — Este organizat la noi prin. 
legea din 5 Aprilie 1929 cu modificările ce i s'au adus prin le- 

gile din 11 Octombrie 1932 și 30 Aprilie 1934 :2). Această lege 

se ocupă de contractul de ucenicie, contractul individual de: 

muncă, contractul de echipă, contractul colectiv de muncă, pre-- 

văzând în mod amănunţit natura, forma, durata, cuprinsul, efec-- 
tele contractului, obligaţiile patronului şi ale salariatului, ca-- 
'zurile de desfiinţarea contractului. Legea înţelege la tot pasul. 
să organizeze și. să reglementeze raporturile dintre patron şi. 
salariat, în vederea protecţiei sociale a muncitorului. 

| Astfel, când este vorba de contractul de ucenicie, legea. 
impune patronului obligaţia să înveţe pe ucenic, singur sau prin 
personalul anume desemnat al stabilimentului său, profesiunea. 
prevăzută în contract. Deasemeni este obligat să se poarte faţă 
de-ucenic ca un bun părinte de familie, îngrijindu-se de educa- 
rea sa, atât în stabiliment cât şi 'n afară şi să-l apere de maltra=- 

o. 

51) op. cit., t. v. V, pp. 154—155. 

52) Vezi legea în Colecţia Legilor României, No. 11.
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“tările salariaților întreprinderii sau ale membrilor familiei sale 
" (art. 11). Deasemeni, ucenicul nu poate fi pus, să exercite acele | 

-munci cari nu sunt î în directă legătură cu profesiunea. sa; munca 

“trebuie prestată,. numai în orele legale de: muncă; el nu -poate 

fi întrebuințat la munci casnice în folosul patronului sau al fa- 

miliei sale. Patronul este obligat să acorde ucenicului concediul 

anual de odihnă, de cel puţin 15 zile, în afară de sărbătorile 

legale. Salariul stipulat în contractul 'de ucenicie se va plăti 
-ucenicului dacă acesta este mai mare de 18 ani, la fiecare 15 zile; 
dacă e sub 18 ani şi protectorul legal al minorului își retrage 

-consimţământul de a fi plătit direct minorului, hotărăşte juri- 

-dicţia. muncii (art. 64). Insfârşit, patronul este obligat să. 

„acorde ucenicului timpul necesar pentru a urma, cursurile. unei - 

scoale de adulţi sau de pregătire profesională, - autorizată de . 

Stat. Această obligație nu este de natură să aducă o mărirea 

„numărului de ore ce ucenicul este Sbligat £ să ă presteze săptă- . 
mânal. | 

_ Tnsfârşit, legea se ocupă de concediul de odihnă, de timpul 

„servit la alt patron, etc. La rândul ei, legea impune ucenicului o 

serie de obligaţii, fără de care existenţa contractului de uce- | 

„nicie nu se poate concepe (art. 17). 

Fie că este vorba de contractul de ucenicie, fie că este 

vorba de contractul individual sau colectiv de muncă, legea, î în- 

tr'un interes general, vine să reglementeze condiţiile generale 
ale acestui contract, declarând clauzele lui. de ordine publică, 
întrun interes superior de protecţie a muncitorilor împotriva 
condiţiilor aspre pe care le-ar putea, impune patronii. - 

666. — Dreptul de grevă. — Doctrina, sindicalistă socgte ste 
greva ca, cel. mai puternic mijloc de realizare a revendicărilor | - 

muncitoreşti şi nu se sfieşte să-l proclame ca un adevărat drept. 

„Georges Sorel și şcoala sa' vedeau în dreptul de grevă marele. 

„mit care trebuia să regenereze umanitatea şi să aducă în lumea -. 

modernă aceiaşi prefacere pe care doctrina, creștiziă o adusese 
în lumea veche 52); . 

53) «Noţiunea de grevă generală deşteaptă în fundul sufletului un senti- 

_ment-de sublim în raport cu condiţiile unei lupte gigantice. Ea face să apară în 

primul rând origina omului liber şi pune astfel pe lucrător la adăpostul şarlata- 

-nismului sefilor politiei Şi a ziarelor», (Edouard Berth, Le mouvement socialiste,
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- Greva: înseamnă întreruperea concertată a muncii: Nu este! 

suficient deci o întrerupere pur şi simplu a muncii, ci este ne- 

cesar ca; această întrerupere să fie concertată;. întreruperea să - 

fie făcută cu intenţia de a: obliga pe patron să satisfacă reven- 

dicările muncitorilor. Principiul acesta apare clar; legile: care ; 

„interzic greva, o consideră ca, o întrerupere concertată. a muncii. 

La noi, art. 30 din Statutul funcționarilor publici Rune în 

chip categoric. acest principiu: «Părăsirea, serviciului de. către - 

funcţionari, fie parţială, fie generală, după o înţelegere preala- 

bilă, demisiunile colective sau individuale la, aceiaș epocă sau la 

epoci apropiate, constituind o dezerțiune dela datorie, care peri- 

clitează interesele generale publice, se vor r. pedepsi cu: destitui- 

rea». .... - . 

„Iar noul cod penal,. în:art, 217 cere ca părăsirea serviciu- 

lui să fie făcută prin înțelegere prealabilă şi în n:cd colectiv: 

Deasemeni, egile muncitoreşti care se ocupă de grevă, îi * 

dă aceiași carăâcterizare. Legea, contractelor: de muncă, în art. 

86 arată că greva nu poate constitui un just motiv de desfiinţa- - 

rea contractului de muncă; ea suspendă. numai executarea lui, 

pe timpul duratei grevei sau lockoutului. : 

Totuși, refuzul uneia din părţi de a se referi în caz de 

. conflicte colective de muncă la procedura de conciliaţiune sau 
arbitraj, în cazurile când acesta din urmă e obligator, constitue” 
un just motiv de desființare a contractului individual de muncă. - 

Deci şi sub această formă interdicţia grevei apare destul de clar. 

.. Justificarea, interdicţiei dreptului de grevii, este sugestiv 

- redată: de Duguit: «Imi va fi deajuns să spun că toţi acei cari 

- predică greva generală, sub pretext că este un instrument de: 
„ regenerare, nu fac, în realitate, decât să. predice doctrina abo- 
minabilă a luptei de clasă, doctrină de distrugere şi de moarte, - 
“doctrină barbară care e. la antipozii oricărei idei, civilizatoare, 
dar care din nenorocire atrage masele ignorante, totdeauna gata ” 
să credă în mister şi care văd nu ştiu ce virtute magică îr. ace- 

“ste cuvinte repetate la; toate răspântiile: dreptul de grevă. Ini 
dau bine seama, că nu-i deajuns să spui că acestea Sunt cuvinte 

1906, p. 80; In acelaş sens Maxime Leroy, Les techniques nouvelles-du syndi- 
calisme, p. 54. A se vedea un bun rezumat al acestor doctrine. în „Elena LV. 
Gruia. — Doctrina sindicalistă (texă). 

7 

2
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goale de sens pentru a rezolvi conflictele dintre muncă şi capital 

„că în Societăţile. noastre capitaliste aceste conflicte sunt inevi- _ 

tabile, că. au fost multe şi vor mai fi şi nu înseamnă nici. că le. 

îndepărtezi nici că le rezolvi spunând: dreptul de grevă nu exi-. 

stă. Ştiu bine deasemeni că uneori greva este moralmente legi- 

timă și juridiceşte: fundată, că este un mijloc de a constrânge 

şeful de întreprindere de a, plăti un salariu indispensabil. Dar. 

în acelaș timp mai pare indispensabil de a arăta că nu există. 

drept de grevă în sine, de a denunța. ceiace este mistic în cre- . 

"dinţa într'o eficacitate supranaturală a grevei, de a iupta, pentru. 

.. a ridica conflictelor sociale caracterul religios pe care ele tind. 

* să-l îmbrace şi care aduce uneori violenţe deplorabile» 5). 

Şi totuşi, oricât ar veni să se afirme această inexistenţă. 

juridică a, dreptului de grevă, nu se poate nega faptul, care se 

verifică odată mai mult, că dreptul nu consacră decât instituţii 

care se sprijină pe realitatea, faptelor, care sunt expresia insăşi 

a vieţii. Este 'greu să negi existenţa dreptului de grevă atunci . 

când justiţia americană având să discute constituționalitatea. 

legii care prohibea, plata lucrătorilor în bonuri de marfă 5), a. 
declarat această lege neconstituţională, pe motiv că aducea. 

atingere libertăţii contractelor. 
E greu să afirmi azi inexistenţa dreptului de grevă, când. 

întreaga legislaţiune îl recunoaşte şi ia măsuri de prevenire. 

" Dreptul în sine există; nu s'ar putea nega, căci este evi-- 

denţa. Legislaţia muncitorească însă, în vederea unei armoni-. 

zări a, intereselor de clasă, în interesul societăţii al producţiunii 
şi al ţării în genere, întemeindu-se pe principiile cari au 'prezi- 

“Gat la, redactarea art. 21 din Constituţie, intervine pentru a. re- 
gula raporturile dintre muncă şi capital, a preveni şi înlătura 

grevele. Şi. nu se poate nega că întreaga legislaţie muncitoreas- 

că modernă, ca şi Statutul funcţionarilor publici, nu s' au Gbţinut. 

sub presiunea acestui inexistent drept de grevă. 

„Nam putea deci nega că nu există un drept în sine de 

grevă, cum n'am putea nega, dreptul unei persoane de a rupe, 

singură sau în tovărăşie concertată cu alţii, un contract încheiat, 

Nimeni n'a contestat dreptul debitorilor de a se pune în grevă şi : 
: ” - 

54) op. citut. V, p. 178—179. 
55) Vezi supra, vol. 1, p.
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anu mai plăti pe creditorii lor. şi: această rupere a contractului 

a fost făcută în mod concertat; întruniri publice, discuţii, bro- 

„Suri,-presă, totul a fost utilizat pentru atingerea scopului, Și 

iată că Statul a intervenit prin lege pentru a rezolva conflictul 

dintre capital şi muncă, creditorii reprezentând capitalul, iar de- 

bitorii munca. Şi înlăturarea de către Curtea de Casaţie în Sec- 

ţii-Unite a aplicaţiunii art, 21 din Constituţie în cazul primei - 

legi de conversiune a datoriilor din 1932 %) n'a fost de natură. 

să schimbe soluţia. problemei. Greva debitorilor a continuat-şi. 

conflictul a fost rezolvat prin lege. 

Dreptul în sine de grevă există; el este recunoscut și con- 
sacrat de art. 21 din Constituţie, care obligă pe legiuitor să in- 
tervină şi să-l reglementeze. Regularea prin lege a confuctelor 

colective” de muncă. este o- “recunoaștere tipică a dreptului de 
«grevă. Dar, dela existenţa dreptului în sine şi până la exerciţiul 

lui, este o mare diferență; Nu sar putea tăgădui dreptul Statu- 

lui de a interveni prin lege şi a reglementa conflictele dintre 

muncă şi capital; e drept că ar putea fi şi alte conflicte de cât 

greva, dar atunci când ne ocupăm de conflicte, w am putea să 
“excludem din enumerarea lor şi greva. N 

Este fără interes daci de'a discuta în abstract dacă există 

sau nu dregt de grevă, din moment ce art. 21 din Constituţie 

se ocupă de conflictele dintre factorii producţiei. Şi nu sar 

putea tăgădui acest drept legii, chiar dacă n'ar fi înscris prin- 

cipiul în art. 21.din Constituţie. Ceiace este important de ştiut 

sunt condiţiile și modul cum sunt reglementate aceste conflicte 

dintre factorii de producţie 57). Legislaţia muncitorească este . 

„chemată, să- joace aici un mare rol; nu putem tăzădui că graţie 

acestei legislații, în ţară la noi, problema grevelor a fost în bună 

Lă 

56) iCas. S. U., Dec. No. 50 din. 17. Nov. 1922, Pand. Săpt., 1933,-p. 104. 

57) Duguit, în lucrarea citată, tăgăduind existența: dreptului de grevă, este 

silit totuşi să recunoască existenţa unui drept de grevă atunci când a expirat 

termenul de preaviz sau când există o justă cauză. de reziliere: «Poate fi grevă,. 

:şi grevă foarte legitimă, foarte legală, când lucrătorii au încetat lucrul după ter- 

menul de preaviz sau când există o.cauză justă de reziliere. „Şi aici ca şi mal 

“înainte, nu-i vorba de: exerciţiul. -unui “drept particular; e' pur şi simplu consecinţa - 

“aplicării: făcută * dreptului” “comuntâl! contractelor. . Dreptul. contractual, "da; drept, 

«de grevă, nu» (op. cit., t. v., p. 189). Dar, pentruca 'să existe drept de a rezilia 

în mod unilateral contractul, pentru orice cauză justă şi 'n genere toate cauzele 

muncitoreşti sunt juste, trebuie să recunoști dreptul de grevă. -
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parte rezolvată, iar contractele colective de muncă: dau din ce 

în ce rezultate mai bune. Evident, nu suntem o țară industrială: 
aşa, cum sunt ţările din apus; avem însă importante regiuni iz 

dustriale, „unde contractul de muncă a dat bune rezultate. 

5 "667. — Sindicaţele profăsionale, —. “Principiul - libertăţii 

muncii, astfel cum îl înţelege revoluţia franceză, este contrariu 

: înființării sindicatelor profesionale. Vechea, amintire a breslelor. 

şi corporațiilor, care constituiau adevărate monopoluri. deuvarece 

“nimeni nu putea exercita, o meserie sau industrie dacă nu era. 

agreat de corporație şi nu făcea, „parta din ea, era potrivnică î în-. 

ființării sindicatelor. profesionale. In. afară, de asta, ideea. de 

libertate individuală era contrară ideii. de asociaţie, căci se. so- - 

cotea, că aceste asociații, mai mult său.mai puţin. autonome, erau, 

„de. natură, să împiedice libera exprimare a voinţei generale. Omul 

înglobat într'o societate particulară, ar fi fost constrâns să ex- . 

pună punctul' de vedere al aceştia. - 

Aceste idei ale revoluţiei franceze nu pot să dureze. multă 

- vreme. In Franţa legea din 21 Martie. 1884 este obligată să in- 
„ tervină pentru a recunoaşte î în drept existenţa, asociaţiilor pro- 

” fesionale care, în fapt, existau de multă vreme. Această lege 
a fost modificată prin legea din 12 Martie 1920. - 

La noi, sindicatele profesionale s'au putut îufiinţa în baza 

“legii din 20 Decembrie 1909 şi reorganizate la 26 Mai 1921. 

| Sindicatele profesionale au ca, obiect studiul, apărarea şi 

desvoltarea, intereselor profesionale, fără a urmări însă . împăr- 

ţirea de beneficii. | 

Interesele profesionale, î în vederea cărora se pot constitui 

sindicate sunt limitate, prin natura lor, la acele de ordin indus- 

trial, comercial, agricol, teclinic, economic şi cultural (art.1). 

Legea nu cere o autorizare prealabilă pentru constituirea, 

în sindicate; dimpotrivă, ea recunoaște tuturor persoanelor fi- 

” zice sau morale care exercită, aceiaș profesiune, profesiuni simi-: 

lare sau conexe, areptul de a se constitui în mod liber în sindi- 

„cate profesionale, Şi, pentru ca să înlăture vechea, amintire a 

„ breslelor şi corporațiilor, care au avut urmări atât de.rele, legea. 

" adaugă. că nimeni nu poate fi constrâns de a face parte, -de a nu: 

face. parte, sau de a înceta, de a face parte dintr! un sindicat pro- - 

fesional în contra Voinţei sale, >
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Dreptul de sindicalizare se întinde şi asupra profesiunilor 

libere, precum şi asupra tuturor lucrătorilor salariaţi ai Statu-" 
lui, judeţelor, comunelor și al altor servicii publice, cu exclude- 

rea funcţionarilor publici: pentru aceştia, condiţiile de asociere 

sunt înscrise în statutul funcţionarilor publici. 

, Sindicatele profesionale se bucură de personalitate juri- 

dică, care se acordă de justiţie. In această situaţie ele au dreptul 
de a, încheia contracte colective de muncă; au dreptul de a face . 

cu patronul interesat și cu reprezentanţii ministerului muncii, 

inspecția muncii pentru tot ce privește aplicarea, legilor şi regu- 

_lamentelor de protecţiune sau de organizare a muncii, a. con- 

venţiilor colective sau a regulamentelor de atelier, a lua însfâr- 

şit orice măsuri pentru apărarea și garantarea intereselor pro- 

fesionale ale membrilor lor. Dizolvarea, sindicatelor se face prin 

votul adunării generale sau prin decizia, justiţiei, | 

Sindicatele se pot grupa între ele pe profesiuni, industrii, 

circumscripţii teritoriale sau altfel. Ele pot creia uniuni și fe- 

deraţii. Deşi legea le dă putinţa de a se organiza în chip temei- 

nic în vederea, apărării intereselor profesionale, totuși, acțiunea 

sindicatelor la noi nu a luat o desvoltare deosebită. 

Paralel însă cu organizarea, sindicatelor protesionale, sta- 

tul a înţeles să organizeze ca o contrabalansare a acestor sindi- 

cate, camere profesionale, care au acelaş rol și atribuţii ca şi sin- 
dicatele. Singura diferenţă este că apărarea drepturilor şi inte- 

reselor muncitorilor se face cu asentimentul Statului şi oare- 

cum sub controlul lui. Ultima lege care organizează camerele 
profesionale este legea din 29 Aprilie 1936, pentru înfiinţarea 

Consiliului superior economie şi pentru organizarea camerelor 

profesionale. Art. 146 din această lege, ocupându-se de. came- 

rele de muncă, declară că sunt instituţiuni publice, dotate. cu 

personalitate juridică, şi create în scopul de a, reprezenta, apăra 

şi susține interesele lucrătorilor, funcţionarilor particulari şi ale 
- meseriașilor. Aceleași atribuţii deci ca şi ale Sindicatelor pro- 

fesionale, ceiace a făcut ca legea: sindicatelor profesionale să 

* rămână aproape fără aplicaţie la noi. 

„Pentru funcţionarii publici, statutul prevede în art. 24 po- 

sibilitatea de a se asocia între ei pentru scopuri culturale, eco- 

nomice, sau slujirea. intereselor profesionale. Dar art. 26 are 

grijă să adauge că asociaţiile de funoţionari nu vor putea dis- 

Curs de Drept Corstituţiona!, G. Alexiacu „13
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cuta şi, nici lua rezoluţii cu caracter politic. Ele pot să discute 

însă orice chestiune în legătură cu profesiunea lor. | 
Statutul vorbește de asociaţii de funcţionari; pot oare ace- 

ştia să facă parte din sindicate profesionale? Atât legea din 20 
Dec. 1909 cât şi cea din 26 Mai 1921 interzic funcţionarilor pu- 

blici dreptul de a face parte din sindicate profesionale. Art. 3 

al. II al legii din 1921 declară categoric; «Condiţi:le necesare 

pentru exercițiul dreptului de asociere profesională a funcţio- 

narilor publici se vor stabili prin statutul funcționarilor». 

Atât sindicatele profesionale, cât şi camerele prefesionale 
sau asociaţiile profesionale, nu sunt contrarii libertăţii indivi- 

duale și libertăţii munci Dimpotrivă, pentruca această libertate 

a muncii să poată să-și dea tot rodul ei, se cere să fie organi- 

zată. şi toate aceste instituţiuni ce vedem create n'au alt scop 

decât acela de'a organiza, perfecționa şi stimula munca, de a 

asigura deci cât mai bune condițiuni în care să se exercite liber- 

tatea, munci. Căci. libertate fără reglementare nu poate să existe. 
Și în rândul acestor legi menite să asigure şi reglementeze li- 
bertatea muncii, trebuie să înscrim şi legea pentru pregătirea 

profesională şi exercitarea meseriilor din 1936. 

668. — Libertatea contractelor.  — Principiul libertăţii - 
muncii, astfel cum este proclamat de Constituţie, atrage după 

sine, în mod firesc şi principiul libertăţii contractelor. Liberta- 

tea muncii, fără libertatea contractelor, nu se poate concepe. Li- 

bpertatea, contractelor este încoronarea libertăţii muncii. Acest 

principiu este proclamat de codul civil care, în art. 949, declară: 

«Poate contracta verice persoană ce nu este declarată necapabilă 

de lege». o 
Libcriz:ca cza mai absolută a contractelor este deci asigu- 

rată; singura restricţie câre se aduce — și nici-nu s'ar putea 
altiel — este ca să'nu se deroge prin contracte la legi care in- 
teresează, ordinea publică şi bunele moravuri. Interesul general. 
reclamă această restrângere a libertăţii absolute de a contracta. 
Dar care este limita acestui interes general? Până unde poate 
interveni legiuitorul să aducă restrângeri libertăţii de a con-: 
tracta, invocând intresul general? 

„_.. Problemă foarte delicată şi foarte greu de rezolvat, Sub 
impresia împrejurărilor sociale prin care trece.o ţară, libertatea, 
contractelor poate să îmbrace forme atât de variate, încât să
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devină, de nerecunoscut. E suficient să amintim toată legislaţia, 
prelungirii forţate a contractelor de locațiune, legislație decla- 

rată constituţională de Curtea, de Casaţie, sau toată legislaţia. 

privitoare la înfrânarea, speculei, sau la fixarea, dobînzei con- 

venţionale, pentru a ne da seama,că această problemă a libertăţii 

contractelor este pe'cât de variată pe atât de dificilă. . 
Am: arătat,- când am examinat aceste decizii ale Curţii de 

Casaţie 55) motivele pentru care. considerăm legile care au adus 

atingere libertăţii contractuale, ca neconstituţionale. Nu mai re- 
- venim aici. Interesul general nu poate niciodată 'să constitue un 

„titlu pentru a modifica, contractele liber încheiate. Principiul 

libertăţii muncii se opune la aceasta.” Dacă organele statului 

"cred, la un moment dat, că trebuie să intervină pentru a aplana 

diferite conflicte sociale, o pot foarte bine face, în cadrul art. 
21 din Constituţie, dar aceasta nu exonerează Statul de a acorda, . 

o despăgubire acelora, cari sunt păgubiţi prin desfiinţarea liber-, 
tăţii contractelor. , 

D. — Inviolabilitatea proprietăţii. 

669. — Proprietate sacră şi inviolabilă. — Intreaga con- 

cepţie a evului mediu, moștenire şi dânsa a civilizaţiei romane, 

pe care a venit să se altoiaşcă principiile aduse de năvălitorii 

barbari, este reluată şi consacrată de declaraţia drepturilor 
omului. ” : 

Motivul pentru care revoluţia franceză acordă o consacrare 
atât de solemnă dreptului de proprietate, constitue unul din se- 
cretele marei sale reuşite. Căci înainte de revoluție, în timpul 

vechiului regim, deşi proprietatea, e considerată sacră şi invio- 
labilă, totuși, era foarte adeseori expropriată de Suveran, î în in. 
teres public, care de cele mai multe ori se confunăa cu interesul 
propriu al său, fără despăgubire. «In aplicaţia, cea mai obiş- 
nuită a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, aceia care 
constă în a lua terenul particularilor necesar pentru construcţia 
sau îndreptarea drumurilor publice, în ţările de alegeri nu se + 

7 

„ 58) Vezi supra, vol. I, p. 330,
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plătea terenul luat. Se baza pe o teorie după care construcţia 

drumului air procura, proprietarului riveran mai mult avantagiu 
decât paguba ce i-ar cauza pierderea terenului său. Generozita- 

tea, cea. mai mare a acestei vechi legislații fusese, în caz de în- 
. ep. 

dreptare a unui drum, să se dea, terenul vechiului traseu părăsit, 

proprietarului de la, care se lua terenul necesar pentru | „noul 

drum» 5). 

Revoluţia franceză 'nu primeşte” această veche concepţie. 

Ea, se inspiră dela concepţie că proprietatea, este un bun acordat 

de divinitate omului, că din acest punct de vedere este sacră şi . 

inviolabilă. Declaraţia drepturilor omului din 1789, proclamă 

această, idee în art, 17: «Proprietatea fiind un drept inviolabil şi 

„„sacru,:nimeni.nu- poate. fi. privat.de dânsa, afară, de cazul când 

necesitatea, publică, legal constatată o cere şi sub condiţia unei 

juste şi prealabile despăgubiri». 

Această idee trece neschimbată în toate constituţiile ulte- 
ricare; ea influenţează şi constituţiile străine; o întâlnim astfel 

în constituţia belgiană din 1831 şi .în constituţia noastră din 

1866. 

„” Ideia unei pmoprietăţi sacre şi inviolabile o efăsim la noi şi 
înainte de constituţia din 1866. Deși o declaraţie constituţio- 

nală formală nu o consacră, avem totuşi legea de expropriere 

pentru cauză, de utilitate publică a lui Cuza din 1864, lege care 

este în vigoare şi azi, cu unele modificări; aici se consacră ideia 
de proprietate sacră şi inviolabilă. i 

__ Deelaraţia drepturilor ca și garanţiile luate în diferite 

constituții în apărarea proprietăţii, sunt luate numai în contra 

Statului şi a procedeului său de a expropria fără, îndemnitate. 
„ Constituţia n'avea, nevoie să garanteze proprietatea în relaţiile 
dintre particulari, căci pentru aceştia, concepţia proprietăţii, așa 

cum o formulase art. 16 al Declaraţiei din 1793: «Dreptul de 
proprictate e acela care aparţine oricărui cetăţean de a dispune 

după placul său de bunurile, de veniturile, de fructul muncii şi 
„ industriei sale», era suficientă. Această concepţie trecuse în co- 

dul civil şi proteguia în mod suficient proprietatea. Declaraţiile 
drepturilor și constituțiile ulterioare proteguesc deci proprieta= 

tea de atacurile ce i s'ar putea ziduce de Stat, în vederea intere- 

59) Esmein, op. cit., t. Il, p. 593. -
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sului general, cu larga accepţie pe care acosta ar putea s'o pri- 
-mească. 

670. — Proprietatea, funcţie socială . — Imprejurările so- 
-ciale determină o schimbare în concepţia, proprietăţii. Ideia ve- 

“che romană, atât de scumpă întreg evului mediu, că proprieta- 
tea este sacră şi inviolabilă, este prărăsită, în fața necesităţilor 

“.. sociale din ce în ce mai exigente. Oamenii î își dau seama că pro- 

-prietatea este un bun comun al omenirii, că ea este instrumentul 

“prin intermediul căruia viaţa se desvoltă, că ea trebuie să folo- 
:sească comunităţii întregi. ME 

Această idee apare clar formulată î în Constituţia noastră 

din 1923, care, în art. 17, părăseşte vechea denumire de sacră şi 

“inviolabilă, pentru a. declara: «proprietatea, de orice natură, pre- 

-cum și creanţele asupra statului sunt garantate». Diferenţa este 

destul de mare și ne-o arată chiar textul art. 17, care aduce o 

:serie întreagă de restrângeri dreptului de proprietate, 

„Aceste restrângeri constau: | 

a) Statul garantează numai propnietatea solului, nu și a 

„subsolului, căci autoritatea publică este în drept de a se folosi, 

pe baza unei legi, în scop de lucrări de interes obştesc, de sub- 

:5clul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligaţiunea de a des- 

-dăuna, pagubele 'aduse suprafeţei, clădirilor şi lucrărilor exis- 

“tente. Despăgubirea se va fixa de justiţie, în lipsă de învoială. 

- In art. 19 in Constituţie am: întâlnit o restrângere mai 
gravă dreptului de proprietate, în sensul că se declară zăcămin- 
“tele-miniere şi bogăţiile de orice natură ale subsolului ca, pro- 
-prietate a, Statului, iar art. 20 din Constituţie statornicește că 
spaţiul atmosferic este de domeniul public. 

b) Constituţia aduce o a doua derogare dela - „garanţiile 

“dreptului de proprietate, atunci când admite că, exproprierea se 

"poate face după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, stabilită 

de justiţie. 

In aplicarea acestui text al art. 17 din Constituţie uvem le- 

gea de exproriere pentru cauză de utilitate.publică din 1864, 

cu modificările de mică importanţă care.i s'au adus, în special 

Ja 1913, în ceiace priveşte constituirea comisiei arbitrale pentru 

fixarea preţului, şi în 1937, în ce priveşte exproprierile pentru 

7
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„interes militar. Această lege a fost extinsă în 1926 prin legea. 
administrativă, în întreaga ţară. 

Cazurile de expropriere sunt însă determinate de Consti- 

tuţie, spre a nu se aduce o atingere prea mare proprietăţii şi a. 

nu se face un abuz. Aceste cazuri au fost înmulţita sub imperiul 
art. 17 al Constituţiei actuale, de așa fel că proprictatea — 

„ funcţie socială, îşi găseşte o largă consacrare. Constituţia enu-- 

meră astfel cazurile de expropriere: «în afară de expropriere: 
pentru căile de comunicaţie, salubritate publică, apărarea ţării 

şi lucrări de interes militar, cultural şi acele impuse de intere- - 

sele generale directe ale Statului şi administraţiilor publice»... 
Jată prin urmare o enumerare destul, de largă şi de cuprinză- 

toare. Ce nu se poate cuprinde sub denumirea de interes cultural 
sau de interese generale directe ale Statului și administraţiilor” 

publice? ? 

dori să, se facă o expropriere ea. se pate face, Constituţia adaugă. 
că «celelalte cazuri de utilitate publică vor trebui să fie sta- 

bilite prin legi votate cu majoritate de două treimi», 

In sistemul constituţiei noastre nu există deci proprietate: 

care să nu poată fi expropriată, fie că aceasta se face pe baza. - 

unei legi ordinare, care declară utilitatea publică, fie că ea se 

face pe baza unei legi votate cu majoritate de două treimi. Siu- 

gura garanţie reală, de care se bucură proprietatea, e ca expro- 

prierea să nu se facă decât după o dreaptă şi prealabilă despă- 

gubire, stabilită de justiţie. , 

Este drept că această. ultimă, dispoziţie din Constituţie a. 

fost înscrisă în vederea unei eventuale exproprieri pentru cauză 

de utilitate naţională, aşa, cum se făcuse în 1917, expropriere: 

care prilejuise modificarea Constituţiei şi care, fiind făcută 
peste prevederile Constituţiei modificate, a fost nevoie să fie 
legalizată. şi constituţionalizată prin dispoziţiile art. 131 din. 

„Constituţie. Dar, prin generalitatea textului, ea, poate fi aplicată, 

oricărei alte cauze, în afară de cele enumerate mai sus, şi acelea. 

destul de largi, suficient numai ca aceste cauze să fie stabilite 

prin legi votate cu majoritate de două treimi. 

Pentru a întregi această susţinere a noastră, este locul să. 
arătăm că, în afară de cazurile de utilitate publică enumerate 
în art. 17, Constituţia, mai înscrie un nou,caz, în art. 132, atunci 
când admite exproprierea pădurilor, în sep de a satisface tre- 

4 
1 

Dar, pentruca, să nu fie nici o îndoială că atunci când sar
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buinţele normale de lemne de foc şi da construcţie ale populaţiei 
- Turale, | o 

„ Exproprierea acestor păduri se va face după o dreaptă și | 
prealabilă despăgubire stabilită de justiţie. Se fixează un minim 
intangibil de una sută de hectare de fiecare. proprietate. Condi- 
ţiile exproprierii vor fi stabilite de o lege specială, lege care s'a 
şi votat, dar n'a fost pusă în aplicare din cauza, lipsei de mij- 
“Joace financiare şi din tendința, din ce în ce mai accentuată, de 
protecţie a pădurilor €), | 

Constituţia mai stabileşte o servitute în interes general, 
-atunci când declară, în al. ultim al art. 17: «Legile existente 
privitoare la alinierea; şi lărgirea stradelor de prin comuns, pre- 
«cum şi la malurile apelor ce curg prin sau pe lângă ele, rămân 
în vigoare în tot cuprinsul regatului». Ceiace înseamnă: că dacă 
legi noui ar veni să impună alte condiţii sau alte servituţi, ele 
par putea-o face decât după o dreaptă şi prealabilă despăgu- 
bire, stabilită de justiţie. | | 

Garanţia proprietăţii a devenit deci minimă; de unde ea 
“era considerată sacră şi inviolabilă, astăzi ea este garantată 
numai, în sensul că nu poate fi expropriată fără o. dreaptă şi 
prealabilă despăgubire fixată de justiţie. Cazurile de utilitate 
publică sunt multiple şi larg descrise, astfel că legea poate să 
facă cea mai felurită aplicaţie. , | 

c) o altă derogare importantă adusă proprietăţii este aceia 
"privitoare la, impozit. . 

Această. derogare a existat întotdeauna; declaraţia. dreptu- , 
rilor omului o recunoaște şi o impune, finâcă altfel war fi: po- 
sibilă existenţa Statului. Constituţia, fixează însă. condiţiile în . 
care se poate face prelevarea impozitului. Impozitul p> capital . 
e constituţional:s!). : Mi a 

d) In seria de derogări aduse dreptului de-proprietate în : 
interes general, trebuie să le enumerăm şi pe acelea prevăzute 
de art. 19, 20 şi 18 din Constituţie, ca şi garanţia acordată de 

art. 15. e o 5 e 
„ In adevăr, cum am arătat, art. 19 din Constituţie declară 

60) Cas. S. UL, 14 Martie 1935, p, S., 1935, p. 440. 
61) Cas. S. U., Dec. No. 15 din 14 Martie 1935; Cas. S. U., Dec. 176 

din 17 Sept. 1936, Pand. Săpt., 1936, p. 611:
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subsolului sunt proprietatea. Statului. Se exceptează masele de 

roci comune, carierele de materiale de construcţie și depozitele . 

- de turbă, fără prejudiciul drepturilor dobândite de Stat pe baza. 

legilor anterioare». | | 
Deşi art. 17 declară că subsolul proprietăţilor devine de 

interes general, art. 19 vine să adâncească acest început şi să 
'declare că zăcămintele miniere şi bogăţiile subsolului sunt pro- 

prietatea Statului. Singura rezervă. pe care o face e respectul 

drepturilor câştigate. 

Art. 20 din Constituţie, declară de domeniu pubiic «căile 

de comunicaţie, spaţiul atmosferic, apele navigabile și flotabite», 

bine înţeles, ţinând 'seamă şi aici de drepturile câştigate. 

Dar art. 20 din Constituţie mai adaugă: «Sunt bunuri pu- 

blice apele ce pot produce forță motrice şi acele ce pot fi fulo- 

site în înteres obştesc. 

«Drepturile câştigate se vor. respecta sau se vor TĂSCUE= 

păra. priri expropriere pentru caz de utilitate publică, după o 

dreaptă şi prealabilă despăgubire. (Aici Constituţia nu mai. 

aminteşte că despăgubirea trebuie stabilită de justiţie, dar acest. 

lucru se înţelege, principiul exproprierii fiind îi înscris în art. 17 

Gin Constituţie). 

«Legi speciale vor determina limita în care toate drepturile 

de mai sus vor putea fi lăsate în folosina proprietarilor, moda- 

lităţile exploatărei, precum şi despăgubirile cuvenite pentru uti- 

lizarea suprafeței şi pentru instalaţiile în ființă». 

Interesul general intervine deci în mod continu pentru a. 

aduce restrângeri dreptului de proprietate, i 

Insfârşit, art. 18 din Constituţie aduce o altă restrângere, 

bazată pe un interes naţional. 

FE] declară că «numai Românii şi cei naturalizaţi români. 

"pot dobândi cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. . 

Străinii vor avea drept numai la valoarea, acestor imobile». .. . 

Se înţelege foarte uşor care este raţiunea, acestei restricţii. 

Intr'un interes naţional, pentru a se apăra ființa acestui neam 

și pentru a, se împiedica să se săvârşească pe cale indirectă co- 

lonizarea cu populaţie străină, prohibită de art, 3 din Consti- 

tuţie, s'a. edictat această. dispoziţie. : 

Dar, din nefericire, până azi nu s'au luat dispoziţiuni pen-. 

tru punerea ei în aplicare şi nu s'au prevăzut mai ales sancţiuni. 

pentru străinii care dețin imobile rurale. Este exact că această.
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dispoziţie este: de ordine publică şi poate fi invocată de ori- 
cine 52) ; dar nu este mai puţin adevărat că în practică dă naștere. 

la situaţii greu de rezolvat. 

Iată un imobil rural care ajunge prin succesiune în pro-. 

-prietatea unui străin. Nu este nici o autoritate însărcinată să 

stărue în trecerea lui în proprietatea unui naţional; nu se pre- 

“văd nici condiţiile de trecere, nici termenul în care acesta e 

obligat să-l treacă și nici posibilitatea de vindere forţată. Nu- 

-mai dacă întâmplător cineva reclamă, su cu ocazia discutării 
valabilității unui act relativ la acest bun, se poate pune pro- 

blema, 

In cadrul art. 18 din Constituţie socotim că dacă cineva | 

află că un străin deține un imobil rural, poate să reclame cazul 

parchetului, care va sesiza tribunalul spre a proceda la vânza- 

rea bunului prin licitaţie publică, potrivit regulelor de execuţie 

"silită, suma rezultată aparţinână străinului deposedat. Acest 

lucru îl poate face parchetul și din oficiu. Dar aceste principii 

"generale nu sunt suficiente; legiuitorul trebuie să lămurească 
în chip precis această problemă. 

Odată aceste. derogări dela principiul proprietăţii sacre şi 

inviolabile înscrise în Constituţie, ideia de proprietate garantată 
în Constituţia noastră, are singurul înţeles că nimeni nu poate 

fi privat de proprietatea, sa decât după o dreaptă şi prealabilă 

despăgubire, stabilită de justiție 2); că prin proprietate nu se 

înţelege decât proprietatea, solului, restul fiind declarat proprie- 

tatea Statului. Proprietatea poate fi scoasă deci oricând din pa- 

trimoniul unei persoane într'un interes general, cu singura con- 

„dite a despăgubirii justei și prealabile stabilite de justiţie, In 

aceasta constă garanţia preconizată de Constituţie. 

Şi mai este încă ceva. Art. 15 din Constituţie opreşte ca 
legea să înființeze pedeapsa consfiscării averilor. Se ştie la 
câte abuzuri dăduseră naștere în trecut luptele politice; toc- 

mai pentru a, se evita acest lucru, cu urmările lui dezastruoase 

62) Cas. |, Dec. 180/1892, în Buletin, 1892, p. 465. 
63) Asupra noţiunii proprietate garantată, vezi supra, vol, |, Problema 

“agrară, p. 328. |



202 | ORGANIZAREA SOCIETĂȚII 

pentru economia naţională, s'a înscris această prohibiţie în Con- 

stituţie. 
Până acum, legea : a respectat q: spoziţia înscrisă în art, 15: 

“din Constituţie. Dar, indirect, acestei reguli i sau adus grave 

atingeri prin legea, pentru cercetarea averilor ilegal dobândite- 

ca, şi prin ultima lege pentru apărarea patrimoniului public. 

Legea pentru controlul averilor ilegal dobândite izbeşte- 
aceste averi de un impozit în folosul Statului, care se urcă până. 

“Ia 950%/,. E pur şi simplu vorba de pedeapsa, confiscării 'averilor,. 

pronunţată în mod deghizat. Şi cel puţin dacă această lege ar- 

fi dat,vreun. rezultat! | . 

Dela, concepţia, proprietăţii individuale, aşa cum. ne-o înfă-- 

țișează revoluția franceză, până la concepţia proprietăţii, în. 

Constituţia noastră, este o însemnată diferenţă, pe care n'o pu 

- tem sintetiza mai bine decât cu expresia. consacrată a proprie- 

tăţii — funcţie socială. | | 

671. —  Creanţele asupra Statului. — Sunt garantate și 

ele. O declară art. 17 din Constituţie și raţiunea trebuie găsită. 

în acele practici cari au urmat în Franţa, când Statul nu şi-a- 

mai respectat angajamentele față de creditorii săi. Garanţia 

acestor creanţe este numai teoretică însă, Şi iată de ce. 

Atunci când Constituţia declară că proprietatea, este ga- 
rantată, ea are grijă să adauge, ca o consecinţă a. acestei de- 

claraţii, că nimeni nu poate fi expropriat decât după o dreaptă. 

și prealabilă despăgubire, stabilită de justiţie. Există deci o 

sancţiune care asigură ideia de garanţie a proprietăţii. Când. 
este vorba, de creanţe asupra Statului, nici o sancţiune. O sim-- 
plă declaraţie de principiu şi nimic mai mult. 

"In vremuri normale, textul constituţional a fost suficient. 
să asigure regulata executare a obligaţiilor Statului. „Dar, în 
vremuri de criză financiară, acest text s'a dovedit abs olui in- 
suficient şi a dat naștere la situaţii legislative inadmisibile,. 
cum este aceia creiată ge legea pentru urmărirea veniturilor- 
publice *:) sau de legea pentru lichidarea, datoriilor arierate ale- 

7 

64) Legea din 5 Mai 1934 în art. 60 cuprinde următoare dispoziţie : 
«Averea mobilă şi imobilă, precum şi veniturile de orice fel ale Statului, - 

Administraţiilor comerciale, Caselor autonome, Judeţelor, Comunelor şi Camerelor- 
profesionale, în ce priveşte veniturile cu caracter public, nu vor putea fi urmărite”
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Statului %) care condiţionează “plata datoriilor Statului de posi- 

“pilităţile bugetare sau obligă pe creditori să primească plata 

“în rentă de Stat, pe valoare nominală, deși cursul acestei rente 

4 de 30%. Acest sistem a fost considerat de Curtea de Casaţie 

în Secţii-Unite ca intrând în totul în prevederile Constituţiei 5). 

- După părerea noastră, baza însăşi a dreptului dispare atunci 

„când Statul nu-şi execută obligaţiile sale. Statul trebuie să fie 

.cel mai onest dintre cetăţeni. El trebuie-să execute cu scrupu- 

lozitate obligaţiile sale, spre a da astfel exemplu. executării con- 

“tractelor, ceiace constitue baza juridică! a. Societăţii. noastre. 

Dacă Statul nu plătește, de ce-ar plăti particuiarul? Şi astfel 

:naşte ideia, că neexecutarea, contractelor poate îi considerată: 

-un drept. | . , 

Socotim. că nu este un serviciu mai rău care i se poate 

:aduce Statului decât acela, de a-l sfătui sau a-i înlesni să nu-şi 

„execute obligaţiile sale. Ideia de drept, ca fundament a Statu- 

lui, dispare *?). 

Constituţia se preocupă în art. “17 numai de creanţele, 

__ asupra, Statului *5). De creanţele particularilor, unii în contră al- 

“tora, nu'se preocupă şi nici n'avea nevoie s'o facă, căci acestea 

-nu formau niciodată obiect de discuţie. Nu s'a pus nicioaată 

problema garantării speciale a. acestor creanţe, deoarece ele 

erau îngrădite de dispoziţiile codului civil, suficiente pentru a 

„le face respectate şi executate. | 
+ 

de nici un creditor pentru niciun fel de creanţă, cu excepţiunea urmăririlor ce pot 

„-fi făcute de Casa Naţională de Economii şi Cekuri Poştale, Casa de Depuneri 

“3i Consemnaţiuni sau Casa de "Credit judeţean sau comunal, numai pentru anui- 

rtăţile şi dobânzile împrumuturilor acordate judeţelor, municipiilor şi comunelor, 

Creanţele contra Statului, autorităţilor şi instituţiunilor prevăzute la art. | 

se vor executa numai prin înscrierea lor în bugetul anului următor celui în care 

"sta făcut cererea, ţinându-se seama de vechimea creanţei şi data cererii». 

65) Legea din 1 Aprilie 1926 (Hamangiu — Codul general, 1936, p. 1, 

-p. 446). A . , 
66) Cas. S. U., Dec. 2) din.li Aprilie 1935, p. S., 1935, p. 485; Cas. S. 

U., Dec. 48 din 19 Sept. 1935, P. S,, 1935, p. 722. 

67) Vezi Const. Rarincescu. Executarea hotăririlor judecătoreşti obţinute 

iin-contra Statului; G. Jeze — Moyens juzidiques pour contraindre l'Etat 'a' exe- 

cuter un arrât de justice rendu contre lui, (Revista de drept public, 1929). N. G. 

Dragomir — Executarea hotăririlor judecătoreşti obținute faţă de Stat şi des- 

- membrămintele sale, 1937. 

68) Vezi studiul d. Petre Popescu în Pand. Rom., 1933.
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Iată însă că în ultima vreme legile de conversiune a da- 
toriilor vin să facă o spărtură în acest domeniu, socotit lungă 

vreme intangibil şi să proceadă la o reducere de creanţă şi la 

eşalonarea, plăţii, modificâna'îri mod obligatoriu contractul din- 

țre părţi. Influenţa concepției proprietăţii — funcţie socială, se 
face resimţită și în acest domeniu. 

Desigur, au fost cauze puternice cari au determinat acea- 

stă intervenţie a legiuitorului; nu este locul să le examinăm. 
aici. Dar, oricum, vechea, concepţie a proprietăţii și a dreptului 

de creanţă au suferit o neaşteptată transformare. 

Constituţia noastră, prin înţelesul larg al art. 17, a reuşit 
să preîntâmpime această criză, fără mari zguduiri şi fără să. 

pretindă, o. modificare a sa. 

„Ideia de drept a suferit însă o gravă atingere, de care, 
vreme îndelungată, se va resimţi întreaga viaţă a Statului. 

E. — Zibertatca de opinie, de constiință şi de cult. 

672. — Libertatea de opinie. „— Impreună cu libertatea ad 

conştiinţă şi cult, constitue cele dintâi manifestări de inde- 

pendenţă a finţei uraane. Ele au fost afirmate de primii creştini 

din imperiul rondan, iar școala dreptului natural a venit să adân- 

cească această brazdă. In momentul în care individul apare în. 
viaţa, Statului ca un factor determinant, de care trebuie să se 

ţină socoteală, libertatea de opinie, de conștiință și de cult se: 

impune dela sine, ca o consecinţă imediată, a autonomiei per=.. - 

soanei umane. N E | 
Libertatea de opinie înseamnă dreptul pe care-i are fic-. 

care individ de a exprima, liber şi fără autorizare părerile sale 

filosofice, științifice, religioase, politice, etc.; restricţia care se: 

aduce acestei libertăţi este ca manifestarea ei să nu fie în 

contradicţie cu ordinea publică, stabilită de lege și să nu vatăme: 
libertăţii altora. Art. 10 al Declaraţiei drepturilor omului con- 

sacră în termeni definitivi această libertate: «Nimeni nu poate- 

fi urmărit pentru opiniunile sale, chiar religioase, sub condiţia 
ca manifestarea, lor să nu turbure ordinea publică stabilită ce: 
lege». Iar Declaraţia Convenţiei din 1793, în art. 7 spunea:. 
«Dreptul de a manifesta gândul şi părerile sale... nu poate fi
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__ interzis. Necesitatea de a nana aceste drepturi presupune sau 

prezența, sau amintirea recentă a despotismului». Aceiaşi idee o . 

găsim exprimată și în Constituţia anului III, în art. 353: «Ni- 

meni nu poate: fi înăpiedecat să spună, să scrie,-să imprime şi” 

- să publice cugetarea, sa. Scrierile nu pot fi supuse nici unei cen- 

zuri înaintea publicării lor. Nimeni nu poate fi responsabil de 

ceiace a scris sau publicat decât în cazurile prevăzute de lege». 

Declaraţiile de drepturi precizează deci în termesi defini- 

tivi conţinutul ideii. «Afirmând, spune Duguit *), libertatea de 

opinie, nu se înţelege să se afirme numai dreptul intangibil pe 

care-l are-fiecare de a gândi şi crede în sufletul său ceiace vrea, 

ci încă dreptul de a exprima, în afară şi în mod public, prin cu- 

vânt sau prin scris, ceiace gândește sau ceiace crede». Revolu- 

ţia franceză şi declaraţiile de drepturi mau împărtăşit punctul 

de vedere al lui Rousseau, exprimat în Contractul Social (Liv. 

IV, chap. VIII). Rousseau cerea, ca legiuitorul să stabilească o 

opinie generală, un credo laic, pe care toată lumea să-l primească 

şi dela care nimeni să nu se poată abate: «Există o profesiune 

de credinţă pur civilă, ale cărei articole îi aparţine suveranului 

să le fixeze, nu chiar ca. dogme de religie, ci ca sentimente de - 

sociabilitate, fără de care este imposibil de a fi bun cetăţean, 

nici supus credincios. Fără.a putea obliga pe nimeni să le 

creadă, el poate goni din Stat pe oricine nu le crede; el poate 

să-l gonească nu numai ca necredincios, dar ca nesociabil, ca 

incapabil de a iubi sincer legile, justiţia, de a, jertfi la nevoie 

viaţa pentru datoria, sa. Dacă cineva, după ce va fi recunoscut 

în mod public aceste dogme, se conduce ca unul care nu le crede, 

să fie pedepsit cu moartea; a comis cea mai mare dintre crime; 

a minţit în faţa legilor». 

„Revoluţia n'a putut să primească, aceste iaei. Ele erau con- 

trare ideii însăşi care stătea, la baza, mișcării. Ar fi constituit 

” cea mai gravă atingere care se aducea libertăţii individuale şi 

care, nici în timpul marelor persecuţiunii religioase nu fusese . 

ridicată la rangul de dogmă. . 

- Libertatea, de opinie constitue noţiunea largă şi generală 

care înglobează în sine întreaga posibilitate a omului de a gânâi, 

crede şi manifesta credinţa şi gândul său în scris şin vorbă, 

69) op.cit Vp3B9.
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„Din această libertate derivă toate celelalte libertăţi cum 
sunt libertatea presei, libertatea învățământului, libertatea de 

- întrunire, libertatea de asociaţie, dreptul de petiție. Toate aceste 

libertăţi. le-am-denumit libertăţi complimentare, căci ele vin să 

întregească noțiunea generală a libertăţii de opinie. 
Libertatea de opinie conține în mod direct, uneori confun- 

dându-se chiar cu dânsa, libertatea de conştiinţă şi de cult. 
Tocmai din cauza, acestei particularităţi şi în special din cauza 

textelor noastre constituţionale, nu înscriem aceste ubertăţi în 

rândul libertăţilor complimentare, ci le vom examina tot aici, 

socotindu-le” şi pe aceste două ca libertăţi primare. 

673. — Libertatea de conştiinţă . — In sens larg st con- 

fundă cu libertatea de opinie şi înssamnă că în fundul sufletului 

său fiecare om poate crede şi gândi ceiace vrea. Dar, în sens re-. 
strâns, libertatea de conştiinţă î înseamnă «că nimeni nu poate i 

constrâns,-nu numai să profeseze în afară o religie î în care nu. 

crede şi să-i urmeze riturile, dar nici să îndeplinească nici un: : 

act care presupune sau implică o credință care nu este a sa» 7).: 

Constituţia noastră dă întâetate libertăţii de conștiință. In 
adevăr, art. 5 vorbeşte de libertatea de conștiință, fără a po- 

- meni ceva de libertatea, de opinie; el amintişte numai de liber- 
tatea presei. Art. 22 declară că dibertatea conștiinței este ab- 
“solută». Dar libertatea. conștiinței este luată. aici în sensul 
de libertatea credinţei, căci constituţia, adăugă. imediat, expli- 
când ce înseamnă libertatea. conştiinţei : «Statul garantează tu- 

turor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune, întrucât e- 
xerciţiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri 

şi legilor de organizare ale Statului», 

| Abia. în art. 25. Constituţia pune principiul libertăţii de 

opinie, atunci când declară: “«Constituţiunea garantează tuturor 

(observați ce improprie expresie, constituţia, în loc de statul 
garantează), libertatea de a comunica și publica ideile şi opiniu- 
nile lor prin grai, prin scris și prin presă, fiecare fiind răspun- 
zător de abuzul acestor libertăţi în cazurile determinate de co- 
dicele penal,-care nici întrun caz nu va putea restrânge dreptul 
în sine», 

Trebuia ca acest principiu să fie pus în fruntea deciara- 

70) Esmein — op. cit., t. II, p. 659,
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ţiilor constituţionale şi apoi, de aici să decurgă libertatea, de 
conștiință, de cult şi libertatea presei, ca şi celelalte „ibertăţi 

complimentare de care am amintit. 

Art. 22 din Constituţie stabileşte raporturile dintre Stat 

şi biserică. El declară că biserica creștină ortodoxă şi cea greco- 

catolică sunt biserici româneşti. Amândouă, din acest puncL.de 

vedere, sunt socotite ca, făcând parte din rosturile Statului şi 

bucurându-se de o egală, protecţiune. 
Dar Constituţia adaugă, într'o exprimare cu totul eronată 

că «Biserica ortodoxă română, fiind religia marei majorităţi a 
“Românilor (ori, cum se poate ca: biserica, să fie religia marei 

majorităţi ?), este biserica dominantă în Statul român; iar cea 

greco-catolică are întăietate faţă de celelalte culte». 
Această întăietate trebueşte concepută aât în ce priveşte 

raporturile dintre Stat şi biserică, cât şi raporturile dintre bise- 

rici, biserica ortodoxă fiind în fruntea tuturor celorlalte şi bucu- 

rându-se de o protecție deosebită: din partea Statului. 

Constituţia noastră proclamă independenţa. bisericii orto- 
doxe de orice chiriarhie străină, păstrându-ş -şi însă unitatea cu 
Biserica ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor. Ca ur- 

mare a acestei independenţe se votează legea pentru creiarea, 
Patriarhiei române. 

Constituţia fixează! şi bazele Qe organizare ale bisericii. Ha: 
declară că <în tot regatul României, Biserica creştină ortodoxă 

va avea o organizaţie unitară cu participarea tuturor elemente- 

lor ei constituitive, clerici şi mireni. Legea de organizare u bi- 
sericii ortodoxe române din 25 Mai 1925 ca, şi Statutul bisericii 

ortodoxe, vin să complecteze organizarea bisericii, așa cum 0 

cere Constituţia când spune că: «O lege specială va statornici 

principiile fundamentale ale acestei organizaţiuni unitare, pre- 

cum şi modalitatea după care Biserica îşi va, regulamenta, con- 

duce şi administra, prin organele sale proprii şi sub controlul 

Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundaţionale şi 

epitropești. 

«Chestiunile spirituale și canonice ale Bisericii ortodoxe 

române se vor regula de o singură autoritate sinodală centrală. 

<Mitropoliţii şi episcopii Bisericii ortodoxe române se vor 
„alege potrivit unei singure legi speciale». 

Constituţia a fost obligată să determine organizarea bise- 
icii ortodoxe ca o consecinţă a faptului că dânsa s'a declarat
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independentă şi în acelaș timp pentru a asigura unitara; ei îunc- 

ţionare în tot cuprinsul regatului, căci Biserica din- Basarabia 

şi cea, 'din Bucovina avusese organizaţiuni diferite de cele din 

vechiul regat, | 

Libertatea de conştiinţă, declarată de Constituţie absolută, 

este respectată de toată legislaţia noastră. 

S'ar putea crede că legea repauzului duminica:, oblisână 

ca magazinele să fie închise într'o anumită zi a săptămânii, du- 
mineca, şi să se oprească lucrul în acea zi, n'are nici o legătură 

cu libertatea de conştiinţă, Această lege nu face decât să con- 

sacre în drept o practică imemorabilă, Toţi acei cari nu sărbă- 

toreze Duminica sunt okligaţi să se conformeze acestei: legi, de- 

oarece ea este o lege de poliție, menită să asigure buna ordine 

şi să proteguiască sentimentele de credinţă ale mare majorități 
a populaţiei. ' 

Acelaş lucru şi cu 1 actele stării civile. Constituţia, în art. 

23 declară că aceste acte sunt de atribuţia, legii civile, Ela are 

însă grijă să adauge că «întocmirea, acestor acte va trebui să. 

preceadă totdeauna binecuvântarea religioasă». | 

Această. măsură a Constituţiei nu este de natură să aducă 

vreo atingere libertătii de conștiință. Ea nu este decât o mă- 

- sură de garanţie luată în favoarea cetăţenilor, pentru a. le asi- 

gura, posibilitatea de a avea, un statut civil, uşor de întocmit, cu 

garanţii de exactitate și nesupus nici unui fel de influenţă reli- 

gioasă. Odată Statutul întocmit, Constituţia nu împiedecă ca 
fiecare să însoţească acest Statut de ceremoniile pe care diver- 

sele religii le prevăd. De aceia, art. 450 din codul penal după car6 

preotul oricărui cult recunoscut de Stat, care celebrează o cunu- 

nie mai înainte de îndeplinirea actelor şi formelor cerute de legea 

civilă, se pedepseşte cu închisoarea'corecțională dela o lună la 
6 luni și cu amendă dela 2.000 la, 5.009 lei, nu constitue o atin- 
gere adusă libertăţii de contiinţă, ci pur şi simplu numai o mă- 
sură de precauţiune utilă, pentru persoanele ignorante, care, ho- 
rându-se să celebreze căsătoria lor numai în faţa preotului, ar 
săvâri o uniune care mar avea valoare legală. | 

Jurământul, în diversele aplicaţii în care-l întrebuinţează 
procedura penală şi procedura civilă poate să pară contrariu li- 
bertăţii de conștiință, 

- Jurământul este un act, cum foarte” bine spune Esmein, 
care îmbracă în acelaş timp şi un caracter civil şi unul religiog.
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Când cineva spune cjur», el înțelege să facă apel la divinitatea 

în care crede. Procedura jurământului implică anumite formali- 

tăţi. Pot fi obligaţi anumiţi cetăţeni să presteze jurământul după 

un ritual pe care religia lor nu-l admite ? Sau pot fi obligaţi să 

jure persoanele cari nu cred în nici o divinitate? Nu se aduce - 

prin aceasta oare o atingere libertăţii de conștiință ? 

Mai întâi, în privinţa jurământului Constituţia, ia o garan- 

ţie de o importanţă deosebită, menită să asigure libertatea. con- 
ştiinţei. - 

Astfel, art. 127 din Constituţie, care n'are nici o rațiune 

să fie înscris la dispozițiuni generale, ci trebuia înscris aici, 
pune principiul că «nici un jurământ nu se poate impune cuiva 
decât în puterea unei legi care hotărăşte şi formula lui». Jură- 
mântul trebuie deci prestat în cazurile şi condiţiile fixate de 
lege; aceasta, constitue o destul de serioasă garanţie, deoarece 
fixarea lui se face la lumina zilei şi în urma discuţiilor publice. ! 

Dar formulele de până acum ale jurământului impuneau 
uuei persoane să ia drept chezășie o divinitate. Pentru,cei cari 
nu credeau într'o divinitate, acest procedeu putea să pară o 
atingere adusă libertăţii de conștiință. . 

Pentru a remedia această imputaţiune noua procedură pe- 
nală, prin art. 153, după ce fixează formula de jurământ a mar- 
torilor, dispune că «martorii, aparținând unor confesiuni _reli- 
gioase, recunoscute, depun jurământul în forma, prescrisă mai 
sus, însă modificată în partea religioasă, potrivit credinții lor. 

«Cei fără confesiune declară pe onoare şi conștiință că 
vor spune adevărul». | 

Deși art. 391 din pr. penală privitor la jurământul juraţi- 
lor nu mai conţine aceleași 'dispoziţiuni ca cele din art. 153,-to- 
tuşi, pentru identitate de rațiune, trebuie să ajungem la aceiaşi 
soluţie şi să spunem că şi în acest caz formula jurământului tre- 
huie să mwarieze în raport cu credinţa fiecăruia. 

Cu chipul acesta, încriminarea care se aducea jurământu- 
lui că ar viola libertatea de conștiință dispare. Formula  între- 
buințată de art. 153 din pr. penală trebuie generalizată şi intro- 
dusă și în procedura civilă. 

Din acest punct de vedere nici sancţiunea aplicată de art. 
162 pr. pen. martorului care refuză fără just motiv să presteze 
jurământul în condiţiile prescrise de art. 153 pr. pen., nu con- 
slitue o atingere adusă Hbertăţii de conștiință, ci legea impune 

7 

.
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o obligaţie numai, pe care fiecare membru al societăţii trebuie 

s'o îndeplinească, în limitele conştiinţei sale. 

| Constituţia recunoaşte această libertate. în art. 22 atunci 
„când declară: «Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă. 
libertate şi protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce atin- 
gere ordinei publice, bunelor moravuri și legilor de organizare 
ale Statului». - 

„Raporturile dintre Stat şi manifestările diferitelor culte, . 
constitue, în decursul timpurilor, pagina cea mai interesantă şi 
raai pasionantă a istoriei. De multe, ori soarta „popoarelor şi a 
Statelor a de eprins de ele. | 

| Din fericire această situaţie nu se întâlneşte la noi, unde 
"biserica a fost în permanenţă naţională şi unde idealurile ei de 
viaţă S'au împletit în mod continuu şi armonios cu idealurile de 
viaţă ale Statului. Biserica a, prezidat Îa toate actele importante; 
ea a, fost în fruntea -manifestărilor naţionale și la noi nu s'au 
întâlnit” conflicte între biserică şi Stat. | . | 

Libertatea cultelor, proclamată de Constituţie este orga- 
nizată și garantată de legea. pentru regimul general al cultelor, 

” „din 22 Aprilie 1928. Această lege reproduce dispoziţiile consti- 
tuţionale şi înscrie o serie de dispoziţiuni privitoare la drepturile 
cultelor şi la raporturile dintre ele. 

675. — Concordatul. — Constituţia, î în art, 22, alin. ultim 
prevede că «raporturile dintre diferite culte şi Stat se vor sta 
bili prin lege». 

Aceseasta î înseamnă, posibilitatea pentru Stat de a încheia, 
"pe mază de lege, convenţiuni pentru funcţionarea acelor. culte 
cari au o organizaţie interţională şi pentru modul cum ele pot 

; Să dobândească să administreze şi să utilizeze bunurile ce au 
în Statul nostru. 

Ca urmare a acestei dispoziii constituţionale Statul nostru 
a încheia cu Vaticanul un Concordat la data de 12 Iunie 1929 ). 

- 

71) Concordatul a fost încheiat la Vatican la 10 Mai 1927 între Sf. 
Scaun şi România; el a fost ratificat de Parlamentul român prin legea din 12 

„lunie 1929. 

.



ORGANIZAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE "211 

A E suficient să arătăm că. potrivit codului civil, nici un bun 
nu putea, fi afectat cu titlu gratuit unui cult, fără autorizarea 

“Statului, dată prin Decret-regal. Este deci lesne de înţeles inte- 

resul de a se încheia acest concordat care venea să salvgardeze 
„interesele bisericii greco-catolice. 

Concordatul încheiat în 12 Iunie 1929 rezolvă această pro- 

“blemă. După ce în art. 1 se asigură libera practică în tot regatul 

României a religiei catolice apostolice romane de orice rit, liberă 
„practică pe care o avea asigurată în baza art. 22 din Constituţie, 

în art. următoare se. stabileşte: ierarhia. catolică din ţară şi ra- - 
“porturile cu Sf. Scaun. - 

Partea, cea mai interesantă a Concordatului este aceia pri-. 

'vitoare la situaţia juridică a bisericii catolice, In art. 9 Statul re- 

.cunoaşte bisericii catolice personalitate juridică. In consecinţă, 

“parohiile, protopopiatele, mănăstirile, capitolele, starostiile, aba- 
'tiile, episcopiile, mitropoliile şi celelalte organizaţii canonic şi le- 

-gal constituite, sunt persoane juridice, iar deplina. proprietate 

-a bunurilor lor, de orice natură ar fi ele, este garantată de Stat, 

" “conform Constituţiei. 

+ 

In afară de chestiunele privitoare la patrimoniul bisericii 

-catolice şi de organizarea, acelui patrimoniu sacru intrediocesan, 

constituit din titlurile de rentă română aparținătoare prebende- 
lor episcopilor, canonicilor, parohiilor" şi seminariilor teologice, 
patrimoniu sacru destinat întreţinerii clerului. catolic în confor- 

mitate cu legile Statului, Concordatul se ocupă cu art. 14 şi urm. 

de situaţia școalelor şi intitutelor de educaţie și binefacere, ca- 

Te-şi continuă mai departe funcţionarea lor, potrivit actelor fun- 

daţionale şi legilor ţării. | 

Concordatul a fost complectat printr'un Acord privitor la 

interpretarea art, IX. Acest acord a fost încheiat la: 30 Mai 

1932 şi s'a publicat în M. Of. No. 180 din 3 August 1932. EI se 

ocupă în special de bunurile așa numitului «Status romano-ca- 

tholicus Transylvaniensis», depăşind cu mult şi textul şi spiri- 

tul în care a fost încheiat Concordatul.. | 

Nu este locul să intrăm aici în examenul acestor acte; pen- 

„tru aplicarea art. 22 din Constituţie, Statul a, încheiat Concoz- 

datul dorind să asigure bisericii catolice întreaga garanţie şi 

protecţie i înscrisă în Constituţie.
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$ 2: — LIBERTĂŢILE COMPLIMENTARE, 

A, — Dreptul de propagandă. Libertatea presei, Libertatea în- | 
vățământului..., 

19 Dreptul de propagandă. 

676. — Sfera acestei noţiuni, — Este împlicit cuprins în 
art. 23 din Constituţie, căci el înseamnă dreptul de a, comunica 
prin grai şi prin scris ideile şi opiniunile şi de a obţine aderenţi 
ai acestor idei. Dreptul de propagandă se manifestă în special 
cu ocazia propagandei politice pe care o fac diversele partide 
politice, mai ales în epoca alegerilor şi cu ocazia propagandei 
religioase pe care o fac diversele culte sau secte religioase, 

Constituţia garantând libertatea propaganaei, aceasta, tre- 

bueşte făcută totuși în cadrul legilor” generale de poliţie şi în 

condiţiile fixate de acestea. 

In ce privește propaganda politică în epcea electorală, ne- 

am ocupat de dânsa când am examinat principiile legii electo- 
rale 2). Deasemeni, legile de poliţie generală, privitoare la ţine- 

rea întrunirilor, vin să îngrădească această libertate absolută, 

care, dacă n'ar fi reglementată, ar aduce vătămare libertăţii al- 

„ tora şi ar fi contrară ordinei publice. - 

Deasemeni, propaganda religioasă este reglementată de le- 

gea poliţiei cultelor și de legile generale. de poliție. Dar regle- 
mentarea dreptului de propagandă şi garantarea libertăţii lui 

este în funcţie de cele două libertăţi care constitue mijloacele 
cele mai puternice de realizare : libertatea presei și libertatea | 

învăţământului. Examinând acele două libertăţi, conturăm im- 

plicit şi sfera dreptului de propagandă. . 

20 Libertatea presei. 

” 671. — Conţinutul şi istoricul ei. — Libertatea este defi- 
nită de art. 25 din Constituţie. Ea, este dreptul «de a comunica - - 
gi publica ideile şi opiniunile prin scris: şi prin presă, fie care 

72) Vezi supra, vol. III, fasc. 1, 14.
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fiina răspunzător de abuzul acestor libertăţi în cazurile deter- 

minate de cudicele penal, care nici într'un caz nu va putea res- 
trânge dreptul în sine». 

Origina. acestui text trebuie găsită î în art. 1 al declaraţiei 

drepturilor din 1789: «Libera, comunicare a, cugetării şi opiniu- 

nilor este unul din arepturile cele mai preţioase ale omului ; 

orice cetăţean poate deci să vorbească, să scrie, să imprime li- 

ber, fiind obligat să răspundă de abuzul acestei libertăţi în ca- 

zurile determinate de lege». 
Constituţia noastră, s'a abătut dela. acest text şi a, venit să 

inoveze, precizând că sancţiunile trebuesc prevăzute în codicele 
penal. Dar dacă sancţiunile vor fi prevăzute şi'n alte legi, mai 

sunt oare valabile? Textul declaraţiei drepturilor era mult mai 

general şi deci mai cuprinzător. 

Prin presă, în sensul actual al cuvântului, se înţelege două 
lucruri: a) în prim rând cărţile, adică toate scrierile care apar 

o'singură dată şi care nu se reînoesc decât atunci cânâ succesul 

„de librărie impune o nouă, ediţie și b) presa periodică, ziarele 

şi toate publicaţiile care apar periodic la o epocă fixă, având o: 
legătură de continuitate între ele. Pe când cărţile sunt în prin- 

cipiu opera, unei singure persoane, ziarele şi celelalte publicaţii . 

, periodice sunt opera colectivă a mai multor colaboratori. Dar,. 

aceasta, nu are nici o importanţă din punct de vedere al liber-. 
tăţii presei, 

Libertatea presei este o cucerire a revoluţiei franceze, care 

vine astfel s'o impună în întreaga Europă. In Anglia, ea a apă- 

rut în decursul timpurilor, din felul particular de viață al popo-- 
rului. englez şi din' modul cum s'au desvoltat instituţiile sale. 

Exemplul englez a servit de bază, revoluţiei franceze. Dicey a- 

rată că «timp de două secole raporturile între guvern şi presă. 

au fost marcate, în Anglia, prin toate acele caracteristice care 

constitue ceiace noi am numit «domnia» sau «supremaţia» legii; 

ori, tocmai pentru acest-motiv — și din cauza unei favori oare- 

care acordată de dreptul englez libertăţii de discuţie — presa 

— în special presa periodică — s'a bucurat în Anglia de o li- 

„pertate care, până'n aceşti ultimi ani, era necunoscută în Sta- 
tele de pe continent 73). 

73) Dicey — Introduction ă letude du droit constitutionel, 1902, p. 

219—220.
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In ţara noastră ideia de libertate a presei își face de tim- 

puriu apariţia. In proectul de constituţie al cărvunarilor ca şi'n 
„proclamația dela Islaz din 1848, ideea de libertate â presei este 

cunoscută şi reclamată. Statutul lui Cuza nu -se ocupă de acea- 

stă problemă, deoarece ea se găsea rezolvată de Convenţia dela, 

Paris din 1858, care'n art. 46, proclamând libertăţile şi dreptu- 

zile individuale, s'a referit implicit și la libertatea presei. Ca. o 
consecinţă a acestui art. 46 al Convenţiei dela Paris şi pentru 

punerea lui în aplicare, Cuza a promulgat legea, presei din 13 

„Aprilie 1862, lege care, cu unele mici modificări din 1866, 1874, 

1885 şi 1904, a rămas până azi neschimbată. 

Legea presei din 1862, în partea, I, se ocupă de proprieta- 

tea literară, şi de ocrotirea la care aceasta are dreptul. Abia în 

partea, II declară în art. 26 că «cenzura este şi:rămâne pentru 
+otdeauna desființată, iar în art. 27: «liber va fi oricine să-şi ex- 
prime ideile prin organul presei, păzind regulile statornicite 

prin acest așezământ». Despre cauţiune, înscrisă în art, 41 şi 
42 din lege, nu mai poate fi vorba, deoarece aceste texte au 
fost implicit abrogate prin art. 24 al, 5 din Constituţia dela 

1866. Partea III-a a acestei legi tratează despre delictele de 

presă. Legea aceasta este o lege foarte liberală, luată aproape 

în întregime după, legea franceză din 1793. Ea a avut o foarte 
slabă aplicare la noi; partea I a acestei legi a fost înlocuită prin . 

iegea proprietăţii literare și artistice din 28 Iunie 1923, iar 

partea III-a, privitoare la delictele de presă, a fost în oarecare 

măsură modficată de noul cod penal din 1936. 

678. —' Garanţii aduse de Constituţie libertăţii presei. — 
Constituţia nu s'a mărginit să declare pur și simplu că presa 

este liberă. Ea a socotit necesar să arate în ce constă. această 

libertate. Căci presa, cum bine spunea Errera 1), «care a fost 

calificată «forum al popoarelor moderne», are drept misiune 

principală, cel puţin din punct de vedere politic intern, să aducă 

Ja cunoştiinţa, publicului actele puterii, să-i semnaleze abuzurile, 

să îngăduie plângerilor chiar injuste sau excesive, să se producă. 

Cu acest titlu e o forţă conservatoare, un reactiv contra orică- 

xui exces de putere». 

74) Op. cit., p. 73. i
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Pentru a-i putea, asigura presei adevăratul ei rol, Consti- 
tuţia, în art. 25, înscrie o serie de garanţii de o importanţă. ca- 

pitală pentru regimul libertăţii presei, Astfel, Constituţia pre 

-vede :' 
«Nici o lege excepţională, nu se va putea înfiinţa în această, 

materie. 

«Nici cenzura, nici o altă măsură preventivă pentru apa- 

riţiunea, vinderea sau distribuţia oricărei publicațiuni nu se 

va putea înfiinţa, 

«Nu este nevoie de autorizaţiunea prealabilă a nici unei 

autorităţi pentru apariţiunea oricărei publicațiuni. 

«Nici o cauţiune nu se va cere dela: ziariști, scriitori, edi- 

tori, tipografi şi litografi. 

| «Presa nu va, fi pusă niciodată sub regimul avertismen- 

telor, 
«Nici un ziar sau publicaţiune nu va putea fi suspendat 

sau suprimat». - 

Din toate aceste dispoziii luate de Constituţie, se poate 

lesne constata, că s'a voit să se acorde largi garanţii pentru li- 

bertatea presei. Acest lucru rezultă nu numai din textul repro- 

dus, ci și din discursul ministrului agriculturii şi domeniilor în 
Senat, Al. Constatinescu, care declara: «Această libertate cu- 

prinde în esenţă şi ceva cu mult mai puternic decât orice alt 

venin pe) care l-ar putea arunca în sufletul poporului nostru - 

câțiva rău voitori. Sentimentul de libertate al cugetării şi al 

scrisului e mai putemic şi contribue mai mult la, tăria, neamului 

nostru decât răul de care se vorbeşte». 

Constituţia impune să nu intervină nici o lege excepțio- 

nală în această materie. Care este înţelesul acestei expresii este 

greu de spus. Textul acesta, exista și'n Constituţia din 1866. Se 
pare, din desbaterile parlamentare (discurs I. Păcuraru şi Toni 

Iliescu, senat, V. V. Pella, Cameră) că acest text se referă la 
legi cari să suspende garanţiile constituţionale înscrise. în apă- 

rarea libertăţii presei; căci desigur, legiuitorul n'a voit să in- 

terzică reglementarea, libertăţii presei într'o lege specială, cum 

ar fi legea presei. Inţelesul acestui text este însă nefericit ex- 

primat; în fapt el rămâne fără nici o valoare deoarece Consti- 

tuţia prevede prin art. 128 suspendarea Constituţiei prin intro- 
ducerea stării de asediu. Şi tot în Constituţie se găsește înscris 

şi art. 107 privitor la existenţa actelor de guvernământ, text în
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virtutea căruia regimul libertăţilor poate fi cu înlesnire sus- 

pendat, 

A. voit oare Constituantul ca, chiar î în aceste cazuri excep- 

ţionale, prevăzute de art. 107 şi 128 din Constituţie, să nu inter- 
vină, nici o lege excepţională în materie de libertate a presei? 

„Lucrul e greu de spus. Aparent şi după regulele generale de in- 

terpretare, se pare că aceasta s'ar fi voit. Dar ceeace se dă cu 

-o mână în art, 25 se ia în întregime în art. 107 şi 128. Deaceia, 

acest text este lipsit de orie valoare de aplicaţie, el trebuie să 

dispară sau să fie redactat de așa fel încât să, poată avea o a- 
plicaţie practică. Altminteri, rămâne a frumoasă declaraţie de 

__ principiu, de care nu ţine nimeni seamă. 

Toate celelalte garanţii luate de Constituţie cum este in- 

terzicerea, cenzurii sau ori cărei alte măsuri preventive, pentru 

apariţia, vinderea. sau distribuţia oricărei publicaţiuni, autori- 

zaţia, prealabilă, cauţiunea, avertismentele, suspendarea sau su- 

primarea, garanţii înscrise în Constituţie pentru a putea face 

posibilă apariţia ziarelor şi a publicațiunilor şi deci exprimarea 

liberă. a ideilor, rămân pure declaraţii atunci când intervine a- 

plicaţia. art. 107 și 128 din Constituţie. Astfel că problema li- 

bertăţii presei se pune în întregime la noi; declaraţiile constitu- 

“ționale din prima: parte sunt dezise și anihilate de dispoziţiile 

ulterioare ale Constituţiei. 

679. — Reglementarea libertăţii presei. — Ori ce libertate, 

dacă este neţărmurită, duce la abuz şi vatămă interesul gene- 

ral. Constituţia, în art, 25, după ce a recunoscut, teoretic cel 

puţin, anumite drepturi şi libertăţi în materie de presă și după 

ce a garantat Românilor 15) liberul exerciţiu al acestui drept, a 

înţeles totuși să edicteze o serie de măsuri şi regulamentări, da- 
torită cărora această libertate să poată funcţiona în cele mai 
bune condiţii. 

Constituţia impune în art, 25 ca, orice publicaţie periodică 

de orice natură, să aibă un director răspunzător. Directorul sau 

75. S'a făcut în Parlament,-cu ocazia discuţiei acestui text, diferență 

între români şi străini în ce priveşte libertatea presei, precizându-se că aceste 

garanţii sunt acordate numai Românilor, nu şi străinilor,- care nu se bucură 

decât de protecţia acordată de legi. S'a ajuns la această: concluzie întemeindu-se 

şi pe art. 5 din Constituţie, care tratează despre drepturile românilor şi nu ale 

: omului în genere. :
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redactorul vor trebui să se bucure de drepturile civile şi poli- 

tice. Numele directorului şi al redactorului vor” figura vizibil 
şi permanent în fruntea publicaţiunii, 

Rațiunea acestei obligaţiuni trebuie văzută în responsabi- 

litatea ce se impune oricărei publicaţiuni. Va răspunde de cele 

scrise în publicaţie directorul sau redactorul responsabil; aceştia 

trebuie să fie cetățeni români, numele lor trebuie vizibil înscris 
în fruntea, publicaţiunii, pentru ca, lumea să-i cunoască și să 

preţuiască şi autoritatea morală a publicaţiei care atacă sau 
lauaă. Constituţia opreşte procedeul anterior ei, după care res- 

ponsabil de cele scrise într'o publicaţie era girantul responsa- 

bil, un om totdeauna plătit şi nefiind capabil de o răspundere 
intelectuală pentru cele scrise. Vechiul regim al presei cunoaşte 

atacuri din cele mai vehemente la adresa adversarilor politici, 

onoarea ler şi a familiilor lor fiind pusă în joc, iar atunci când 

ziarele erau chemate la. răspundere, răspunzător pentru scrisul 

și atacul anonim apărea girantul responsabil, un nenorocit om 

de paie, ţinut în serviciul foii, complect străin de toată mizera- 
bila faptă- de care era ţinut să răspundă şi, uneori să sufere 

chiar închisoare. 

Constituţia. a schimbat acum sistemul vechiului art. 24 şi 

a obligat publicaţiile să aibă un director sau un redactor res- 

ponsabil; este deci o obligaţie supericară faţă de trecut, de na- 

tură să impună o limită şi o stăpânire în atitudinile şi atacu- 

rile presei, 

In acelaş timp art..25 din Constituţie înscrie dispoziţia 
ca înainte de apariţia unei publicaţii periodice, proprietarul ei 

e obligat a declara şi înscrie numele său la tribunalul de comerț. 
Această obligaţie o impune Constituţia desigur nu în avantajul 

publicaţiilor periodice, ci ca, un mijloc de a, se asigura îndepli- 

nirea, obligaţiei ca publicaţia să aibă un director sau redactor 

responsabil:Căci Constituţia adaugă imediat că sancţiunile a-. 

cestor dispoziţiuni se vor prevede în legi speciale. Desigur, Con-. 

stituţia se referă la legea presei, pentru care, până acum, s'au 
făcut nenumărate proecte, dar care n'a putut fi încă votată, de- 

oarece nimeni nu-și ia răspunderea. să înscrie anumite sancțiuni 

împotriva abuzului presei, de teamă de a nu fi declarat nede- 

_mocrat și adversar libertăţii presei. » 

In aşteptarea legii presei ce trebuia să vină, codul penal
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din 1936 a. venit. să înscrie sancţiuni pentru nerespectarea, a-' 
cestor dispoziţiuni constituţionale. 

| Astfel, art. 575 c. pen. pedepseşte cu închisoarea corec- 
| ţională dela 2 la 6 luni şi cu amendă, dela, 10.000 1a 20.000 lei 
pe proprietarul ori cărei ziar sau publicaţiuni care nu înscrie 
în fruntea acestora, în mcă vizibil și permanent. numele direc- 
torului sau al redactorului responsabil, sau care nu artă schim- 
bările survenite în privinţa, acestor persoane, sau care va ţine 
ca director sau redactor responsabil o persoană care nu-i cetă- 
țean român, n'are domiciliul în ţară, cri a suferit pedeapsa, in- 
terdicției corecționale. Aceeaşi pedeapsă se aplică şi pentru ca- 

zul când, mai înainte de apariţia publicaţiunii, nu înscrie la in- 
stanţa competentă numele, domiciliul, titlul publicaţiei, modul 
său de apariţie şi numele directorului sau redactorului său res- 
ponsabil. In caz când proprietatea, ziarului aparţine unei socie-" 
tăţi comerciale, legea, determină care sunt persoanele cărora, le 
incumbă responsabilitatea penală. , 

Sancţiunea se întinde prin art. 578 c. pen. și împotriva, ti- 
pografilor, colportorilor sau vânzătorilor, care au tipărit, vândut 
sau distribuit ziare sau orice alte publicațiuni care nu conţin 
menţiunile cerute de Constituţie. 

680. — Răspunderea în materie de presă. — După ce art. 
"- 25-din Constituţie a pus principiul libertăţii presei şi obligaţiile 

impuse publicaţiilor, art. 26 vine să se ocupe de două chestuni: 
2) răspunderile în materie de presă și delictele de presă, 

Constituţia împarte. publicaţiile în două: 1 neperiodice şi 
20 periodice. Ea tratează apoi la un loc responsabilitatea penală 
şi cea civilă. Acest text nu-şi are corespondent în vechea Con- - 
stituţie din 1866 ; este un text nou, care corespunde ideii din ce 
în ce mai accentuată de responsabilitate în materie de delicte 
de presă, -. 

- Răspunderea la publicaţiile neperiodice « de scrierile sale o 
are autorul, în lipsa acestuia editorul ; patronul tipografiei răs- 
punde când autorul și editorul mau fost descoperiţi. 

La publicaţiile periodice responsâbilitatea aparţine: âuto- 
rului, directorului sau redactorului, în ordinea, enumerării. 

In ce privește plata despăgubirilor civile, în ambele cazuri, 
- atât la, publicaţiile neperiodice cât şi la, cele periodice, este so- 
lidar răspunzător şi proprietarul publicaţiunii. Aceste dispozi-
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țiuni constituţionale au fost înscrise şi'n art. 181 și 182 din noul 

cod penal, fără însă. ca prin aceasta, să se găsească, rezolvată 

problema legii presei. Este însă o precizare a responsabilităţii 

penale şi civile şi a ordinii în care dânsa este chemată să ope- 
reze, responsabilitate care era, absolut necesar să fie stabilită. 

E un pas mai departe, dar nu este încă de folos înainte de a 
stabili care sunt delictele speciale de presă. . 

Pe când după regulele obişnuite ale codului penal, respon- 

sabilitatea, în caz de delict aparţine tuturor acelora, cari au co- 

laborat la, săvârşirea faptului, aici, dimpotrivă, responsabili- 

tatea e gradată, autorul, directorul, redactorul responsabil, în. 

ordinea, înscrisă, în Constituţie. E o excepţie dela regula res- 

ponsabilităţii în materie de participare criminală, excepţie pe 

care o găsim şi 'n Constituţia belgiană (art. 18 al. 2) şi unde 

s'a obișnuit să se numească responsabilitate în cascadă. Raţiu- 

nea ei ne-o dă Errera când spune că s'a temut (Constituţia) să 

supună gândirea scriitorilor cenzurei editorilor sau tipografilor, 
cenzură cu atât mai periculoasă cu cât este interesată. In ade- 

văr, care: este comerciantul care ar risca o publicaţie să atragă 

după dânsa urmăriri sau chiar numai să angajeze responsabili- 

tatea bănească ? (op. cit. p. 75). 
* Codul penal adaugă în art. 181 al. ultim o excepţie la a- 

ceastă regulă că cei urmăriţi, în ordinea legală a responsabi- 

lităţii stabilită de Constituţie, sunt primiţi a declara pe cei răs- 
punzători în locul lor numai până la închiderea, desbaterilor 

înaintea primei instanțe qe fond. Aceasta nu înseamnă însă des- 

cărcarea, de răspundere, ci juriul, în toate cazurile, este ţinut. 

să vadă care este autorul articolului încriminat şi să înlăture 

pe «oamenii de paie», fără să-şi ia responsabilitatea i în schimbul 

„unei sume de bani sau alte avantagii. 

681. — Instanţele chemate să judece delictele de presă. — 

Constituţia, pune în art..26 două principii, de o importanță şi 

valoare necontestată.: 

a) arestul preventiv în materie de presă este interzis; 

b) delictele de presă, se judecă de juraţi, cu excepţiile în- - 

scrise în Constituţie. - 

Rațiunea pentru care Constituţia interzice arestul preven- 

tiv în materie de presă este lesne de văzut; cu chipul acesta sar 

aduce o gravă atingere libertăţii presei, arestul preventiv ar fi
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un mijloc de răzbunare şi un mijloc de a se acorda o pedeapsă 

chiar atunci când n'ar fi cazul. Victima unei astfel de pedepse 
ar-fi scoasă în mod nedrept din luptă. Iată o campanie de presă 
care se duce;-ziaristul sau autorul campaniei, arestat preventiv, 

"nu mai poate răspunde atacurilor ce-i se aduc, nu-şi poate ex- 

plica gândurile sale, nu poate contiriua campania începută şi 

care de cele mai multe ori foloseşte interesului general. Patima 

politică şi setea, de răzbunare este'prea vie pentru a nu da naș- 
tere la abuzuri, cari, uşor s'ar putea transforma într'o adevărată 

zugrumare a libertăţii presei. | 
Delictele de presă sunt de competența juriului ; acesta. esto 

- reprezentantul opiniei publice, acesta, este'singurul în drept:să 

“spună dacă onoarea a fost rănită, dacă societatea datoreşte in- 

dividului vreo reparaţie. 

Dela acest principiu art. 26 din “Constituţie aduce o serie 
de derogări, unele care se găseau şi'n vechiul art. 24 al Consti- 

“tuţiei din 1866, altele întroduse acum. Constituţia declară că 
„se vor judaca de tribunalele ordinare, potrivit dreptului comun: 

a) delictele ce s'ar comite împotriva Suveranilor țării (plu- 

ralul se referă la ambii suverani, rege şi regină), princepelui 

moştenitor, membrilor Familiei regale şi dinastiei, Şefilor sta- 

telor străine și reprezentanţilor ler, Această dispozițiune se gă- 

sea în parte şi'n art, 24 al Constituţiei din 1866. Ea a fost mult 

lărgită în noua Constituţie. Restul derogărilor sunt introduse 

-de Constituţia din 1923; 

b) îndemnurile directe la omor şi rebeliune, în cazurile când 

m'au fost urmate de execuţiune; această dispoziţie a fost îns- 

-crisă şi'n art. 14 al ccdului de procedură penală din 1936. - 

c) calomniile, înjuriile, difamaţiile aduse particularilor 
sau funcţionarilor publici orcare ar fi, atinși în viaţa lor parti- 

culară sau în cinstea lor personală. . 

Aceste dispoziţiuni noui ale art. 26 din Constituţie au dat 

naşters în practică la, două discuţiuni, de o importanţă docse- 

pită: ( 

10 ce este delictul de presă 

20 când este cineva, atins în viaţa particulară sau în cin- 
stea personală, 

„In ceeace priveşte delictele de presă, atât sub imperiul ve- 

chii Constituţii cât şi acum, s'a stabilit de jurisprudenţă că nu 

orice infracțiune în legătură cu presa, constitue un delict de
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presă, ci numai acele delicte care c; onstau în manifestarea unei 

opinii prin mijlocul presei. Distincție subtilă şi greu de stator- 
nicit în chip precis. Astfel, faptul unui tipograf de a nu fi în- 

gerat numerele pe operele apărute, conform art. 17 din legea 

presei, constitue un delict de competnţa tribunalelor” ordinare 

(Cas. II, Dec. 1027 din 1901, Bul. Cas., 1901, p. 1577). Dease-' 

- meni, Inalta Curte a decis că atunci când presa servă ca mijloc 

de a reproduce scene obscene, atingând simţul moral, fără nici 

o gândire exprimată, pentru asemenea fapte nu se poate . 
invoca benoficiul juriului. (In speţă era vorba de faptul de a 

pune în vânzare cărţi poştale ilustrate pornografice cum şi pu- 

“blicaţiuni care conţin diferite reproduceri fotografice de nuduri 

* femenire după natură, Cas. II, Dec. 2605 din 1919, Juris. Rom., 

1909, p. 536, No. 570). 

Sub imperiul actualei Constituţii problema aceasta s'a pus 

din nou, în chip mult mai larg, deoarece s'a cerut declararea ca 

neconstituţionată a legii pentru apărarea liniștei şi creditului 

- Statului din 2 Aprilie 1930 pentru faptul că această lege, prin 

art. 3 dă în judecarea instanţelor de drept comun delictele pre- 

“văzute de art. 1 din lege şi care constau din răspândirea în pu- 
lic prin publicaţiuni, broşuri, ziare, circulări, afișe, fapte nea- 

devărate, de natură a prcduce panică sau de a turbura sigu- 

TXanța Statului, ordinea publică sau liniştea, cetăţenilor, Inalta 

Curte de Casaţie, secţiuni unite prin deciziile No. 28 din 1 Iu- 

mie 1933 (Pand. Săpt., 1933, p. 595) şi No. 18 din-T7 Iunie 1934 

(Pand. Săpt., 1934, p. 769) pune aceste principii: garanţiile 
constituționale, în privinţa libertăţii presei, privesc numai ca- 
zurile în care este vorba de publicarea prin presă a unei opi- 

niuni sau idei; publicarea prin presă a unor simple fapte con- 

stitue un act material ce cade sub aplicaţiunea, dreptului co- 

mun, iar legile ordinare vor putea organiza reprimarea acestor 

"fapte, conform principiilor âreptului comun, fără respectarea 
dispoziţiunilor cu caracter spesial şi de excepţie pe care Con- 

stituţia le prevede pentru asigurarea, libertăţii presei, 

. Această jurisprudenţă a Curţii de Casaţie în secţii-unite 

-este în spiritul unei jurisprudenţe mai vechi a Curţii de Casaţie | 

'S. II, jurisprudenţă, cari, începută timid sub imperiul Constitu- 

ţiei din 1866, se continuă, lărgindu-se, sub imperiul Constitu- . 

ţiei din 1923. Astfel Curtea de'Casaţie S. II, prin Dec. 3559 din 

1926 (Juris. Gen., 1927, p. 509), pune aceste principii, asupra
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cărora, este locul să reținem atenţia noastră: «Nicăeri legea nu 

defineşte delictul 'de presă, totuşi, din textul, spiritul şi conside- 

rațiile istorice ale Constituţiei din 1923, şi-n special .din ar- 
ticolele care proclamă: libertatea comunicării şi publicării opi-' 

n iunilor și ideilor, prin viu grai, prin scris şi prin presă, reiese 

că legiuitorul constituant nu a garantat ş şi nu a protejat altceva. | 

de cât libertatea fiecărui cetăţean de a-şi manifesta, opiniunile,. 
cugetările şi sentimentele sale în orice materie. 

<A admite să, se acorde o asemenea garanţie îxcepţională. 

de libertate tuturor delictelor ordinare, prevăzute de codul pe-, 

“ nal şi legile ordinare, oridecâteori presa a putut servi sau ajuta. 
la comiterea urior asemenea delicte, este a înlătura intenţiunea. 

legiuitorului constituant, care a introdus garanţia numai pentru 

autorii şi seriitorii urmăriţi pentru delictele făptuite de ei în”. 

„exerciţiul libertăţii recunoscută, de Constituţie. 

__«Delietul de presă nu este o infracţiune sui-generis, ci este, 
o infracţiune de drept comun, însă caracterizată totdeauna prin. 
abuz al dreptului de a se exprima. cugetarea sau sentimentul şi 

săvârşit prin presă ca instrument, — astfel că nu sunt delicte-. 
de presă toate infracțiunile ordinare, ci numai acele infracţiuni 

care sunt produsul unei cugetări sau al unui sentiment, și ale 

căror elemente constitutive sunt toate realizate prin presă, ca. 

instrument de exercitare». 

Cu o astfel de motivare însă, ideea de libertate a piresei,. 

cu garanţiile ei constituţionale este desființată, Este foarte.-. 

greu să stabileşti când este vorba de o idee și când este vorba. 
de un fapt; şi apoi, toate ideile sunt bazate pe fapte; dela sim-- 

__plele constatări de fapt se ajunge la deducţiile logice, se înlăn-- 

ţuesc ideile. Cum se pot oare separa faptele de idei? Iată cum, 
cu concursul jurisprudenţii, libertatea presei este desființată, 

iar juriul înlocuit cu tribunalele ordinare. Acest singur fapt im. -: 

pune, cu un moment mai devreme, întocmirea unei legi a presei... 
A doua: chestiune, care a dat naștere la o amplă discuţie: 

este tot: o chestie de competență: unde se judecă calomniile, 
injuriile, difamaţiile aduse particularilor sau, funcționarilor pu-- 

dlici, ori cari ar fi, aiinşi în wieaja lor” particulară sau în cin-- 

stea lor personală? 

Dificultatea, în această, privinţă, a născut din faptul ne- 

clarităţii textului şi al lămuririlor ce l-au precedat, pedeoparte,. 
iar pe dealtă parte din faptul că e foarte greu să desparți viața.
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privată de viaţa publică şi una și alta având repercusiuni ime- 

diate şi directe asupra, celeilalte. Textul acestă a; fost introdus 
la, Senat iar raportul profesorului Dissescu ca şi raportul dela 

Cameră nu ne aduc suficiente lămuriri 16), 

In faţa acesţei diversităţi de opinii tribunalele au înclinat 

să-şi dzroge competenţa în folosul Curţii cu Juri, reţinâna spre 

judecare numai acele fapte care aduceau atingere directă vieţii 

private, fără să aibă decât o legătură indirectă, pe cale de con- 

secinţă cu viaţa, politică. Acest lucru a fost reţinut şi transfor- 

mat în text de lege. Art. 14 No. 4 al. 2 Qin codul de procedură 

penală declară: «In caz că injuriile, calomniile sau difamaţiu- 

nile ar fi fost referitoare aţât la vieaţa particulară sau cinstea 

personală, cât şi la vieaţa, publică a unei persoane, sunt de com- 

petența. Curţii cu juri, numai când plângerea cuprinde ambele 

fapte». Dar nici cu acest text problema nu este definitiv lămu- 

rită. Rămâne jurisprudenţii rolul de a hotărî. 

Ceeace se desprinde din acest text este dorinţa constituan- 
tului, de a înăspri răspunderea, în cazul delictelor de presă, în 

special în caz de calomnii, injurii sau difamaţii. Dar toate aceste 

fapte constituesc delicte de drept comun, prevăzute în codul 

76) Raport Senat: «Pentruca răspunderea să fie mai reală şi judecata 

la timp, s'a luat din competența juraţilor delictele de calomnie, fie cu caracter 

curat personal, fie cu caracter politic şi privitoare la viaţa politică, ce poate fi 
amestecată cu viaţa privată, precum şi delictele sau crimele ce pun în pericol 

Statul în existenţa sa, precum şi îndemnurile la asasinate», 

Raport Cameră : «Comitetul a fost nevoit, faţă de consideraţiile pe care 
le-a examinat, să menţină competinţa tribunalelor pentru calomnii în genere 
şi să nu admită distincţiunea între calomnii. care privesc viaţa publică şi cele 
care privesc viaţa privată. Întrucât oare persoana omului politic care se devo- 

„tează interesului obştesc merită mai puţină prâtecţiune decât individul îndeobşte, 
s'a obiectat în comitetul de delegaţi. Presa a abuzat prea mult de calomnie contra 
persoanelor politice, făcând din ea un mijloc constant de atac, în loc de a dis- 
cuta obiectiv actele guvernului în tot şi activitatea fiecărui” ministru în parte, 
Unele atacuri brutale şi imorale adresate în ultimul timp în contra membrilor 
familiilor unora din oamenii politici au dat, împreună cu consideraţiile de mai 
sus, .un puternic sprijin acestor obiecţiuni, cari au contribuit să facă pe comi- 
tetul delegaților să menţină textul propus în privinţa calomniei. 

«E regretabil că presa, după 70 de ani de libertate deplină a lăsat să 
se simtă nevoia de oarecari îngrădiri care cred că nu s'ar fi produs dacă acei 
ce conduc ziarele, zeloşi de prestigiul ziarului şi al lor, nu ar fi lăsat acces în 
coloanele ziarelor multor din cei ce nu au o educaţie personală şi cetăţenească 
satisfăcătoare»,
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penal; faptele acestea, nu reprezintă, exprimarea unei opiniuni, 

a unei cugetări. Iată ce uşor, chiar aceste fapte ar putea fi de- 

ferite tribunalelor, de drept comun, în orice împrejurare, după 

criticabila jurisprudenţă a Curţii de Casaţie, de care ne-am o- 

cupat mai sus, Nu trebuie scăpat din vedere, când examinăm 

__acest text, că avem o competinţă generală î în materie de delicte 

de presă și aceasta aparţine Curţii cu juraţi, tribunalele orâi- 

nare au o competinţă. excepţională şi restrânsă. 

682. — Dreptul de răspuns. — Constituţia, noastră nu se 

ocupă de dreptul de răspuns care, în fapt, este cel mai bun mij- 

loe pe care-l au cetăţenii de a'se apăra de atacurile nedrepte 

ale presei. Când într'un ziar sau o publicaţie oarecare, a apărut 

um fapt sau o informaţie în care este citat numele unei persoa- 

ne, aceasta, având dreptul să răspundă, în acelaş loc-unde a a- 

părut informaţia, cetitorii rămân astfel singurii judecători ai 

„acestor fapte. | i 

Dreptul da răspuns a fost reglementat la noi de art. 514 

şi urm. din codul penal. Refuzul de a publica răspunsul în pri- 

mul număr ce apare cel mai târziu în două zile libere dela no- 

tificarea prin portărei sau notari publici, constitue un delict, de 

care e răspunzător directorul sau în lipsa lui redactorul respon- | 

sabil, delict care se pedepseşte cu amendă dela 2000 Ja 10.000 

„lei. Au drept de a cere să se publice răspuns orice persoană vi- 

zată direct sau indirect în acea publicaţie, precum şi moşteni- 

torii unui defunct, căruia i s'a adus prin publicaţiune o înjurie. 

Răspunsul se publică gratuit, fără nici o intercalare sau 

comentar, în aceiaşi ediţie, cu aceleaşi caractere tipografice și'n 

acelaș loc al publicaţiei în care a apărut articolul sau informa=- 

ţia la care s'a răspuns. (Art. 574 al. 3). Se ia deci prin acest 

text toate garanţiile ca răspunsul să apară în aceiaș formă şi 

„loc unde a apărut informaţia care dă naștere la răspuns. Mai 

mult, legea îngădue ca răspunsul să fie,de două ori mai lung 

ca articolul la care se referă. 

Răspunsul trebue făcut într'o formă obiectivă, fără să a- 
ducă vreo atingere bunelor moravuri și fără să cunţină expre- | 

siuni injurioase în contra vreuneia din persoanele care fac parte 

"din direcţia, redacţia, sau administraţia ziarului sau altei per- 

soane sțrăine. In caz când ar conţie astfel de expresii, direc-
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torul poate refuza publicarea. răspunsului. Dacă există, contro- - 

versă asupra conţinutului răspunsului, decide justiţia. 

Dreptul de a. cere publicarea răspunsului se prescrie în 
termen de 30 de zile dela apariţia, articolului incriminat, In caz 

„de refuz de a publica răspunsul, partea se poate adresa iribu- 
nalului care judecă.cu precădere și se pronunţă în cel mult 10 

zile dela, cerere. In: caz când tribunalul constată, refuzul nejus- 

tificat, în afară de pedeapsa, ce pronunţă, ordonă înserarea răs- 

punsului, care trebue făcută în cel mult 3 zile libere dela comu- 
nicarea sentinţei, sub obligaţia de a, plăti 500 lei daune comina- 

torii pe fiecare zi. Publicarea răspunsului nu ridică dreptul părţii. 
de a urmări pe autorul articolului. In afară, de aceste daune co- 

minatorii legea pedepseşte cu amendă dela, 2000 1a 20.000 lei 
pe directorul şi în lipsa lui pe redactorul responsabi! al ori că-: 

'rei publicaţii care refuză să publice, în cel dintâi număr, hotări- 

rea rămasă definitivă, (art. 576 c. pen.). Deasemeni, legea pre- 

vede pedeapsa amenzii dela 200 la 10.000 lei împotriva directo- 

rului, sau, în lipsa, lui, a redactorului responsabil care nu pu- 

blică în mod gratuit comunicatele oficiale destinate a, rectifica, 

faptele eronate cuprinse în acea publicaţie. Aceste comunicăte 

nu pot depăși numărul îndoit al cuvintelor din informaţia la 

care se referă (art. 577 c. pen.). ” 

Organizarea, dreptului de răspuns este destul de bine fă- 

cută în codul penal; ea. constitue un bun și eficace mijloc de a, 

face ca delictele de -presă să se împuţineze şi să aducă cetățe- 

nilor lezaţi o dreaptă și imediată reparație. 

683. — Afisajul. — Poate fi socotit, cu drept. cuvânt, că 

- face şi el parte din libertatea presei. Căci un ziar sau o publica- 

ţiune nu poate să străbată și să se facă cunoscută dacă afișajul îi 
este interzis. Libertatea presei poate fi grav stânjenită dacă prin 

măsurile de poliţie comunală se opreşte afişajul sau dacă, dim- 
potrivă, legea nu ia măsuri să apere şi să protegiiească afişa- 

jul. Dacă, adversarii unei noui publicațiuni ce urmează să apară, 

distrug sistematic afişele ce anunţă apariţia, se aduce desigur 

un grav prejudiciu acestei publicaţii. Legea electorală consideră 

atât de important afișajul încât în art. 121 constitue un delict 

din împiedecarea de a afişa pe străzi și ?n pieţe publice sau 
„Gin distrugerea manifestelor şi publicaţiilor electorale, delict . 

“pedepsit” cu amendă dela 500 la 2000 lei. Codul penal, prin art, 

Curs de Drept Constituţional, G, Alexianu , 15
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583, No. 6 pedepseşte cu închisoarea poliţienească dela 5 la 20 
zile şi amendă dela 100 la 1000 lei pe ecel care distruge, des- 

lipeşte sau rupe în orice mod afişele, extrasele de hotăriri, im- 
primatele, desenurile sau manuscrisele lipite din ordinul auto- 

rităților sau cu autorizarea, lor, în locurile anume destinate. Se 

înţelege foarte bine că autorizarea nu este nevoie să fie expresă, 

protecţia cea mai largă se poate acorda afişajului pe baza a- 
cestui text. Afişajul însă nu poate duce at'ngeze bunelor mora- 
vuri; în acest caz intervine dispoziţiile art. 450 din c. pen. care 
pedepseşte grav pe acel care expune, procură, pune în circulație, 

ete. scrieri, gravuri, sau imprimate deorice fel cu caracter ob- 

scen. 

Legea administrativă şi măsurile de poliţie comunală pot 

stabili anumite locuri de afișaj, anumite formate și culori în 

care să se facă afişele, taxele de' afişaj, ete. Afișajul poate fi 

concesionat de comună. | 

684. — Secretul scrisorilor, telegramelor şi al convorbiri- 

lor telefonice. — Ca o consecinţă a libertăţii de a comunica 
ideile şi opiniunile prin scris, libertate garantată de artă 25 din 
Constituţie, găsim înscris în art. 27 prinzipiul că secretul seri- 

'sorilor, telegramelor şi al convorbirilor telefonice este nevio- 
labil. Ca o consecinţă a acestui principiu codul penal în art, 501 

—504 prevede o serie de sancţiuni impotriva acelora cari, func- 

ţionari sau particulari, ar. viola acest principiu constituţional, 
ar deschide sau distruge corespondenţele închise, ar divulga 

sau intercepta corespondențele telegrafice sau convorbirile, tele- 
fonice. ! în 

Dela acest principiu general Constituţia, în art. 27 admite 

o derogare în cazurile în care prin lege se va stabili că violarea 

„acestui secret este în interesul instruirii unui fapt. Aplicarea a- 
cestei dispoziţii constituţionale o găsim în art. 147 pr. penală 

: sim toate celelalte texte privitoare la instrucția criminală. In- 

„ Sfârşit, legea poştelor şi telegrafelor conţine dispoziţii spe- 

ciale de violare a secretului corespondenţei în cazul scrisorilor 

căzute în pebut pentru adresă insuficientă sau în cazul în care 
agenţii poştei bănuesc că scrisorile ar conţine valori prohibite 

la trasport sau pentru care nu s'a plătit taxa legală. 

O problemă care se poate pune în legătură cu violârea se- 

cretului scrisorilor este aceea de a şti dacă se pot aplica dis-
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poziţiile din ccdul penal şi'n cazul violării secretului cărţilor 

poştale. In Belgia jurisprudenţa a stabilit că dispoziţiile codu- 

lui penal, cuprinzând sancţiuni cu privire la violarea, secretului 

scrisorilor, se aplică şi cărţilor poştale; în acest sens e şi legea 
din 30 Mai 1879, art. 54. 

La noi, Constituţia cuprinde în generalitatea termenului 

şi cărţile poştale; art. 501 din codul penal, care face aplicaţia, 

declaraţiei constituţionale, se ocupă şi de corespondenţa închisă: 

şi de cea deschisă; aceeaş dispoziţie s2 găzetşe înscrisă şi'n art. 

502 şi urm. Deci, faţă de textul constituţiei şi'a codului penal, 

cărţile pcştale sau ccrespondenţa deschisă se, bucură de acelaş 

regim ca şi corespondenţa, închisă. 

/ 

30 Libertatea învățământului. 

685. — Conţinutul noţiunii. — Este şi dânsa, o consecihnță 
a libertăţii de a gândi, a libertăţii de opiniune. In sensul acesta 

a fost înţeleasă şi de Constituţia belgiană şi de Constituţia noa- 

stră, care vine să proclame în art. 24 libertatea învăţământului, 

obl-gativitatea și gratuitatea pentru învățământul primar şi 

- subvenţionarea din partea Statului, a, judeţelor și comunelor, a 

elevilor lipsiţi de mijloace, în toate gradele de învățământ. 

«Invăţământul, spune Errera *?), poate fi considerat ca un 

factor al opiniei publice, ca un procedeu. .de a exterioriza ideile; 

el intră în liberele manifestări ale gândirii, cu acelaș titlu ca . 
şi cuvântul sau presa. Constituţiile noastre l-au înţeles astfel, 

fără să ţină socoteală, poate, între învățământ şi celelalte ma-. 

nifestări ale gândirii, de această diferenţă esențială: aceste din 
urmă se adresează omului matur; prima, dimpotrivă, se adre- 

sează copilului încă incapabil să raţioneze, să controleze, să res- 

ingă atâtea lucruri cari pot fi rezultatul instrucţiunii, dar care .: 

sunt străine începuturilor sale». 

__ “Libertatea, învățământului ridică o serie de probleme în< 

delung discutate. In zceastă noţiune se cuprinde și dreptul de 
a învăţa pe altul și dreptul de a învăța singur. Această libertate 

a învăţământului, care nu este altceva decât o înfăţişare a 1i- 

77) Op. cit., p. 9%.
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" bertăţii de opinie, a libertăţii de credință, a libertăţii de a co- 

munica liber altora ceiace ştie, gândeşte şi crede, poate fi obii- 

gatorie? Se poate statul amesteca în educaţia persoanelor, im- 

"punându-le dobîndirea anumitor cunoştinţe? Desigur, chestiu- 
nea nu mai poate fi discutată azi. După cum fiinţa are nevoie 

de hrană, îmbrăcăminte pentru a putea trăi, tot astfel are ne- 

„voie şi de un minimum de învăţătură, pe care Statul i-o acordă 

gratuit, dar îl obligă în acelaș timp s'o dobîndească. | 
Libertatea, de a învăţa, adică dreptul pe care-l are tie 

care de a învăţa pe altul, de a-i expune părerile şi cunoștințele 

„sale, este garantat de Constituţie, dar în cadrul legilor. Statul 
este obligat să privegheze ca acei cari au misiunea de a învăţa: 

pe alții să poseadă cunoştiințele necesare, să fie în mâsură să 

poată îndeplini această sarcină. 

686. — Regulamentarea libertăţii învăţământului. — Ca, 
orice libertate în genere, libertatea învăţământului trebueşte 

regulamentată pentru a da, roadele sperate. Această reglemen- 

tare s'a făcut la noi prin diferite legi cari prevăd gratuitatea 

şi obligativitatea în materie de învăţământ primar, cum este 
legea ultimă de organizare a învăţământului primar şi normal 

primar din 1 Aprilie 1937, şi'n celelalte legi de învățământ se- 
cundar, superior şi universitar, Insfârşit dreptul în sine de a 

învăța, este reglementat în legea învățământului particular din 

22 Dec. 1925, care cere anumite condiţii pe:itru a se putea des- 

chide şcoale particulare și pentru a putea preda învățământul 

în şcoalele particulare şi'n familie. 

40 Dreptul de a petiționa, 

687. — Inţelesul și întinderea dreptului de a petiţiona. — 
Tise şi dânsul o formă a libertăţii de opinie şi cugetare. Duzuit 

îl defineşte «dreptul care aparţine individului de a adresa orga- 

nelor sau agenţilor publici o petiție în care să-și expună păre- 
rile, cererile sau plângerile sale» *î). Constituţia noastră, ocu- 

pându-se de el în art. 30, declară că: «fiecare are dreptul de a | 

se adresa la autorităţile publice prin petițiuni subscrise de că- 

78) Op. cit., t.:V, p. 440,
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“tre una, sau mai multe persoane, neputând însă petiţiona de căt 

„în numeie subscrişilor. Numai autorităţile constituite au dreptui 

-de a ad.cesa petițiuni în nume colectiv». | 
Dreptul de a petiționa a fost înscris în Constituţia noasiră 

ca o consecinţă directă a libertăţii individuale; el vine astfel 

„să şteargă uminlirea vechiului regim, când nimeni nu puiea : 

adresa plângeri autorităţilor fără a fi expuși la, rigori foarte 

„grave. 
Dreptul de a petiţiona este acordat deopotrivă și Româ- 

nilor şi străinilor; e: este acordat tuturor persoanelor, femei, 

- copii, infirmi. Acest lucru rezultă ::u numai din art. 30 din Con- » 

stituţie, ci şi din art. 55 al Constituţiei care reglementează drep- 

“tul Ge a petiţiona la Corpurile legiuitoare. 

Acest drept de a petiţiona este atât de larg consacrat la 

noi, încât se dă dreptul și autorităţilor constituite să adreseze 
"plângeri în nume colectiv. 

688. — ' Reglementarea dreptului de petiționare. — Sa . 
“încercat în diferite rânduri să se reglementeze şi la noi dreptul 

de petiţionare, fără să se poată ajunge în această privinţă la re- 
„zultate temeinice. Cea mai însemnată reglementare u dreptului 

de petiţionare o găsim la noi în legea contenciosului adminis- 

-trativ din 1925, în art. 4 al. 2, care qă drept particularului care 

a aaresat o cerere unei autorităţi, în caz când aceasta nu i-a 

fost rezolvată în tremen de 30 de zile, să se adreseze justiţiei 

“întrun alt termen de 30 de zile pentru ca justiţia să oblige ad- 

ministraţia să rezolve cererea. . 
Trebue să observăni dela început că aici nu este vbroa 

. decât de cererile care sunt bazate pe un Jrept al petiţionarului; 

„de toate celelalte cereri, de dreptul de petiţionare în genere, le- 

gea nu se ocupă. 
Legea pentru crganizarea comitetelor de revizuire Gin 1933 

1ărgeşte. sfera contenciosului de petiționare prin art.. 46 decla- 

“râna că «în contra refuzului organelor administraţiei locale de 

-a se pronuna, asupra unei cereri, interesaţii se pot adresa orga- 

nelor administrative în termen de 10 zile dela data.ultimei se- 

siuni a consiliului în a cărui competenţă este actul juridic sau 

“în termen de 20 de zile dela înregistrarea cererii când actul ju- 

ridic este de competenţa unui organ executiv al administrației 

“locale.
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«In caz de culpă, organele de control administrativ în. 

drept pot aplica sancţiuni celor vinovaţi». 

* Diar, aici, de fapt, nu este de cât o lărgire aparentă. a rs-, 

glementării dreptului de petiţionare, deoarece recursul ierarhic 
organizat. de această lege nu este echivalent cu recursul con- 

tencios. Este exact că pe -cale de interpretare s'a ajuns la so-: 
luţia ca și refuzul de a rezolva al administraţiei locale să poată. 

fi deferit Curţilor administrative, dar cu toate acestea, la noi 

reglementarea dreptului de petiţionare nu este încă înfăptuită. 

Noi n'avem încă o procedură administrativă, uniformă, și obli- 
gaturie pentru toate autorităţile. Incercarea de a se reglementa. 

dreptul de petiţionare prin decizia din 25 Iulie 1935 *) a rămas 

complect infructuoasă şi n a adus nici un progres în acest do- 
meniu, 

B. Libertăţile colective: Libertatea de întrunire şi liber-. 
tatea de asociaţie. 

19 Libertatea de întrunire. 

689. —1 Intrunirea în locuri închise. — Dreptul de întru- 

nire, consecinţă firească a libertăţii individuale, este garantat. 

ce Constituţie; dar cum acest drept poate să aducă o mare tur-- 
burare ordinei publice, el este în acelaş timp regiementat de 

Constituţie. Astfel, art. 28 din Constituţie declară că «Românii, 

fără geosebire de origină etnică, de limbă sau de religie, au drep- 

tul de a, se aduna pașnici și fără arme, conformându-se legilor 

cre regulează exercitarea acestui drept, pentru a trata tot felul. 

de chestiuni; întru aceasta nu este trebuință de autorizare prea-. 
labilă», 

Constituţia garantează ăreptul de întrunire numai Româ- 

nilor: faptul că adaugă „fără decscbire de origină etnică, de 

limbă sau religie» constitue un pleonasm, un adaus inutil, care- 

se găseşte cuprins în expresiunea Români, dar care, la data al- 

cătuirii Constituţiei s'a socotit necesar să fie adăugat spre a se 

asigura, şi minorităţilor aceeași condiţie juridică ca și Româ-: 

79) Hamangiu — Codul General, 1935, p. 750.



ORGANIZAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE 231 

nilor de baştină. Din:6xaminarea acestui text rezultă, însă că 

Groptul de intrunire este garantat numai Românilor, nu şi sicăi- 

nilor *); nu putem împărtăşi părerea prof. Dissescu care s0- 

coate că dreptul de întrunire e un drept pubiie și nu politic'şi - 

deci este recunoscut şi garantat şi străinilor *:), | 

Pentru exercitarea acestui drept Constituţia; pretinde două 

„ccndiţiuni: 
a) întrunirea să se e ţină în loc închis. Aceasta rezultă im- 

plicit qin al. 2 al art. 28 care se ocupă de întrunirile sub cerul 

liber. Pe când acestea din urmă sunt numai permise, întrunirile - 

în loc închis sunt garantate și constitue pentru cetăţeni un, a- 

„devărat drept. i mii 

b) Intrunirile să se facă pașnic, fără arme și conformiris: 

du-ge legilor care reglementează exercițiul acestui drept. Cu- 
“vintele «paşnic şi fără arme» apar pentru prima dată în art. 6 .. 

al decretului Constituţiei din 14 Dec. 1789; ele s'au păstrat ne-. 

schimbate în Constituţia belgiană din 1831, în Constituţia noas- 

“ră din 1866 sin cea actuală. 
«Fără arme», însemnează că indivizii care se adună nu 

pot avea arme vizibile, căci altminteri, sub pretext că ar avea 

:arme ascunse, s'ar putea interzice orice întrunire. „.. 

Legea. poate fixa condiţiile „cecul și orice alte modalităţi 

pentru ţinerea întrunirilor; un singur lucru nu poate să prevadă, 
:autorizarea, prealabilă, căci aceasta este interzisă de Constitu- 

ţie. Desigur, Constituţia lasă pe seama legii ordinare obligația 
de a reglementa, exerciţiul acestei libertăţi; legea însă nu poate 

să ia decât acele măsuri care sunt strict necesare pentru func- 
ţionarea în bune condițiuni de ordine şi poliţie a acestei liber- 

tăţi; orice măsuri luate pentru a împiedica dreptul în sine, di- 

rect sau indirect, trebuese considerate contrarii Constituţiei, 
Libertatea de întrunire a, jucat și joacă încă un mare rol * 

într'o epceă când libertatea presei este necunoscută sau zugru- 

“mată, sau la popoarele unde cuvântul este mijlocul cel mai si- 

gur şi mai bun de propagandă. Astăzi, când presa reuşeşte să 

poarte cuvântul în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării sa 

când radio îl răspândește în lumea întreagă. întrunirea publică 

începe să piardă teren; totuși, ea rămâne încă unul din bunele 

20) Vezi Errera — Op. cit., p. Îl], . ( 

81) Dissescu, Op. cit., p. 588—589. Iu
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„şi sigurele mijloace de propagandă a ideilor, căci în întrunirea_ 
publică joacă un rol important nu numai ideile propagate, ci şi. 
“modul de expunere, atmosfera generală care se desprinde, men- 
talitatea, nouă care se, creiază, . 

690. — Intrunirea sub cerul liber, — Spre deosebire de în-- 
trunirile în locuri închise, ele sunt numai permise de art. 28 al. 2. 

“din Constituţie. Aceasta înseamnă că ele sunt permise oriunde, 
„afară de pieţele şi. căile publice, unde sint formal interzise de. 
Constituţie. De întrunirile în aceste locuri se ocupă ari. 28 al. 
3 din Constituţie, care declară că «întrunirile, procesiunile şi. 
manifestaţiile pe căile şi pieţele publice sunt supuse legilor po- . 
liţienești». E | | Sa i: 

Din examinarea, acestor. texte se desprinde regula, ca în- 
trunirile în plin cer nu mai sunt garantate de Constituţie, ci 
numai permise; este oare nevoie în acest caz de autorizare prea--- 
labilă ? | | | 

E greu de spus ce a voit să înțeleagă Constituantul. dela - 
1923 cu- modificarea adusă vechiului art. 26 al Constituţiei din 
1866. Constituţia veche avea exact acelaș text ca şi art. 19 al. 
Constituţiei belgiene; potrivit. acestui text, întrunirile în loc: 
deschis .erau supuse în totul legilor polițienești. " 

i „Constituantul nostru din 1923 a modificat art. 23; el a: 
creiat .un „aliniat special, pentru întrunirile: sub cerul liber, pe 
care. le permite, afară de cele de pe pieţele şi căile publice. Pe 
acestea numai le supune legilor poliţieneşti.. Rezultă deci că: 
pentru întrunirile sub cerul liber nu există nevoie de autori- 
zare prealabilă; . ci numai întrunirile, procesiunile şi ma-: 
nifestaţiile pe căile şi pieţele publice, au nevoie de autorizare- 
prealabilă şi sunt supuse în totul legilor polițienești. Aceste - 
legi pot să prevadă anumite pieţe și străzi pe unde întrunirile, 

„ procesiunile sau manifestaţiile să nu fie îngăduite sau condi-. 
țiile în care să se ţină. 

20. Libertatea de asociaţie, 

691. — Intinderea acestui drept. — Libertatea de asocia-- 
ție este o consecinţă firească a libertăţii individuale. Cu toate 
acestea, nici declaraţia drepturilor omului, nici Constituţiile
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-franceze ulterioare, nu pomenesc un cuvânt de dreptul de aso- 

-ciaţie. Pentru prima dată, în Constituţia din 1848 s'a recunoscut 

expres cetățenilor «dreptul de a se asocia» (art. 8) 82), 

Explicaţia, acestui fapt trebuie găsită în adversitatea pe 

„care o arătau oamenii revoluţiei oricărei asociaţii, pe care ei o 

_socoteau ca o atingere gravă principiului însăşi al libertăţii in- 

dividuale. Căci în epoca aceasta se votează art. 1 al legii Le 

- Chapelier din 14—417 Iunie 1791 care interzice în acești termeni 

asociaţiile profesionale: «Desființarea tuturor felurilor de cor- 

-poaraţii de cetăţeni de aceiaşi stare şi profesiune fiind una din 

bazele fundamentale ale Constituţiei franceze, e oprit să fie res- 

-tabilite în fapt, sub orice pretext și orice formă ar fi». Duguit 

observă cu drept cuvânt că nu erau vizate prin acest text decât 

asociaţiile profeşionale; totuși ideia, generală că asociaţia era 

-contrară adevăratei libertăţi individuale este determinantă pen- 

tru a împiedica, constituirea, de asociaţii fără „scop lucrativ 5), 

- 82) Apariţia efemeră a dreptului de asociaţie în legea din 13 Nov. 1799 

nu poate fi considerată ca o recunoaștere a libertăţii de asociaţie ; ea se referă 

mai mult la autorizarea cluburilor politice. care se înființase şi funcționau. 

83) Op. cit, t. V, p. 615—SI16. În această privinţă nu ne putem reţine 

-de a reproduce aici câteva consideraţii ale lui Salcilles în această privinţă. 

«Pentru filozofia secolului XVIII şi pentru publiciştii revoluţiei franceze, 

nu există alte drepturi decât cele individuale. Sunt drepturi pe cari individul, 

născându-se, le aduce cu dânsul, drepturi care preexistă organizării sociale şi pe 

care societatea trebuie să le consacre în urma unui fel de abdicare a fiecăreia 

- din individualităţile care -o compun. (Recunoaşteţi teoria pactului social, schiţată 

de Locke şi sistematizată de Rousseau). | IE 

an faţa acestor individualităţi care formează singurele” personalităţi “juri- 

„dice existente, se înalţă - Statul, vastă şi. unică colectivitate centralizatoare, în 

„care se absoarbe toată pulberea drepturilor individuale. 

dlnsă, între. aceste unităţi juridice. izolate şi desagregate și Statul care 

reprezintă comunitatea, nu există nici un intermediar, nici un corp organizat. 

- O putere mare în faţa unor unităţi cu totul neputincioase, fără nici o organi- 

zare intermediară care să poată amortiza şocul şi să atenueze conflictele, acesta 

a fost rezultatul acestei politici juridice. 

«Pentru oamenii din timpul Revolutiei, existența corporațiilor bucurându-se 

de drepturi distincte era o anomalie filosofică, juridică şi politică. Se ştie, de 

fapt, că în acea epocă totul începea prin filosofie. Priveau mai întâiu sus, nourii, 

-pentru a descrie apoi ceia ce trebuia să 'se întâmple pe pământ, în loc să -pri- 

vească întâiu ce se petrece pe „pământ şi de aci să deducă un sistem capabil să 

„fie adaptat. - 

«Am spus că mai întâiu era o anomalie filosofică,"de oarece singur indi-
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„„ „In Belgia, libertatea de asociaţie apare de timpuriu şi.este 

înscrisă în art. 20.al Constituţiei din 1831. Errera spune că: 
«iiportanţa principiului asociaţiei nare ncvoe să fie demons- 

“trată, în Belgia. mai puţin ca oriunde, ţara noastră fiind pă- 

mântul făgăduinţei sceietăţilor de tot felul; numărul şi varie- 

tatea lor sunt infinite: puţini sunt belgienii cae să nu facă parte. 

din mai multe dintre ele. Importanţa poliiică a asocraţiilur re- 

zultă îndeajuns din lupta seculară ce-au avut s'u ducă împotriva 

autocraţilor: aceştia văd în ele-adversarul de temut, scânteia. 
capabil să aprindă massele şi să dea indivizilor puterea, însu- 

tită, care să le permită, să răstoarne instituţiile cele mai so- 

lide> 54), ! 

Constituţia ncastră se ccupă în art. 29 de libertatea de a-- 

sociaţie, declarând că <Românii, fără deosebire de origină et-- 

nică, de limbă sau de religie, au dreptul de a se asocia, con- 

formându-se legilor care regulează exerciţiul acestui drept». 

Textul art. 27 al Constituţiei din 1866 se oprea aici cu cx- 

cepţia cuvintelor origină etnică, limbă sau religie, care au fost. 
adăugate de Constituantul din 1923. In interpretarea acestui 

text s'a susținut că dreptul de asociaţie nu implică în sine şi 
dreptul de a creia persoane juridica 5). Am asistat atunci la. 

existenţa unei serii întregi de ascciaţii, care aveau un patri-. 

moniu şi totuși n'aveau o perscnalitate juridică, asociaţii mere-. 

gulate, dar care în fapt funcționau, neputând fi asimilate nici. 

cu societăţile civile (art. 1491 și urm. c. civ.) nici cu cele comet- 

ciale. Personalitatea juridică, sub regimul Constituţiei din 1866; 

s2 acordă întotdeauna prin lege. Rațiunea acestui fapt trebuie 

găsită în pericolul ce putea să-l prezinte pentru viaţa Siatului 

aceste asociaţiuni, care reuşeau să 2cumuleze averi puicrnice: 

și să joace astfel un rol deosebit. uneori volitic. Și tot ca o 
consecință a acestui pericol trebuese explicate și dispoziţiile. 

art. 811 şi 817. c. civ., după care, chiar ascciaţiile existente, bu-- 

vidul poate avea drepturi, iar Juxtapunerea mai multor drepturi paralele, e- 

“incapabilă să creeze un drept nou şi distinct de acel al indivizilor cari compun 

colectivitatea. Filosofic gândind, se spunea, nu există drept al colectivităţi care- 

"*să fie altceva decât suma drepturilor individuale a căror emanaţiune este», 

84) Op. cit., p. 103. . 

85) C. G. Dissescu — Op. cut, p. 593. | -



x 

ORGANIZAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE - 235 

curându-se de personalitate juridică, nu pot primi donaţiuni și 

legate decât cu autorizarea Capului statului. 

rr Necesitatea. de a acorda prin lege specială personalitate 

" juridică a apărut din cauză că legiuitorul ordinar nu s'a con= 

format indicaţiei art. 27 din Constituţia dela 1866 şi n'a întoc- 

Tait o lege care să fi regulat exerciţiul acestui drept pentru 
persoanele juridice fără scop lucrativ 8). 

Adausul pe care-l face art. 29 al Constituţiei noastre din 

1923 în al. 2 şi 3 apare ca inutil față de al. 1, care reproduce 

vechiul art. 27 al Constituţiei noastre din 1866 şi unde era cu- 

prins şi dreptul de reglementare al existenţii şi funcţionării a- 

sociaţiiler. Iztă de ce sccotim că era inutil ca să se mai adauge 

că: «dreptul de liberă asociaţiune nu implică în scris dreptul de 

a creia persoane juridice. Condiţiile în care se acordă persona- 
litatea, juridică se vor stabili prin o lege specială». 

Asociaţiile pot fi de două feluri: a) cu scop lucrativ (a- 

:sociaţii civile sau ccmerciale) ; ce acestea se ocupă codul civil 

și comercial; b) fără scop lucrativ: asociaţiuni și fondaţiuni, 

692. — Asociaţiuni fără scop lucrativ. — Sunt reglemen- 

tate la noi prin legea pentru persoanele juridice din 6 februarie 

1924. Această lege stabilește dela început o distincţie între per- 

'soanele juridice de drept public şi cele de drept privat. Parsoa- 
nele juridice de drept public se creiază numai prin lege; cele de 
drept privat, asociaţiile și fondațiile fără scop lucrativ sau pa- 

“trimonial, creiate şi organizate de particulari; nu pot dobândi 
“personalitate juridică de cât pe baza hotăririi justiţiei, dată în 
condiţiile legii persoanelor juridice. Aceasta nu înseamnă că 
“toate persoanele juridice ce se vor creia prin lege sunt persoane 

juridice ae drept public; căci legea păstrează. în permanentă 

86) Michoud constată că acest fenomen este aproape general. Iată cum 
se exprimă (op. cit., t. I, p. 22): «Deasemeni, ajunge privirea cea mai superfi- 
-cială aruncată asupra istoriei pentru a ne da socoteală că existența persoanelor 
-morale a scăpat totdeauna puterilor legiuitorului. A putut să le nesocotească 
„o bucată de vreme, să refuze să ţină socoteală de dânsele, să le urmărească 
“<hiar ca dușmane. Niciodată n'a putut să le facă să dispară în chip absolut. 
„De neînvins ele se întorceau la viaţă, pentrucă corespundeau unei nevoi a stării 
sociale. Este în adevăr de mirare că această lecţie a istoriei a fost aşa de rău 
înţeleasă şi că s'a interpretat uncori 'greşita.
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dreptul să vină să acorde personalitate juridică şi unor asocia-— 

ţiuni sau fondaţiuni care nu sunt de drept public. 
Asociaţiile fără scop lucrativ, recunoscute de legea par- 

soanelor juridice sunt asociaţiile şi fondaţiunile. 

Legea, persoanelor juridice defineşte în art. 31 asociaţiu-. 

nea: «convenţiunea prin care mai multe persoane pun în comun, . 

în mcd permanent, contribuţia lor materială, cunoştiinţele şi ac- 

tivitatea, lor, pentru realizarea unui scop care nu urmărește £o-. 

loase pecuniare sau patrimoniale». Această definiţie este coni- 

plect nzsatisfăcătoare. Cum este posibil să se reducă asociaţia... 
la un simplu contract? Ne mulţumim să arătăm ce diferenţă, de 

concepţie există între legea, română şi doctrină în această pri- 

vinţă, întemeindu-ne pe Michoud 4); «Cuvintele persoană juri-- 
dică sau persoană morală desemnează, un subiect de drept (nu 

un contract) care nu este în acelaș timp o ființă umană, o per. 

scană fizică. Această definiţie, pur negativă, nu ne lămureşte. 

cu nimic asupra naturii persoanei morale și asupra întinderii 

drepturilor ce pot să-i aparţină; dar este singura care se poate 

lua ca: punct de plecare; pentrucă este singura asupra căreia. 

toată, lumea se poate înţelege, Ea exprimă un simplu fapt, fap- 

tul că'n societăţile noastre umane drepturi distincte sunt atri- 

buite, nu numai fiinţelor fizice, ci anumitor grupări şi uneori 

chiar la ceva şi mai abstract încă, unui scop ideal, independent,. 
cel puţin în aparenţă, de orice grupare». 

Fondaţia, după art. 66 din legea persoanelor juridice este 

actul prin care o persoană fizică sau juridică constitue un pa- 

-trimoniu distinct şi autonom de patrimoniul său propriu şi-l des- 

tină, în genere, în mod permanent realizării unui scop ideai, de 

interes obștesc»: Nici această definiţie nu poate să ne satisfacă,. 
deoarece fondaţia nu poate să însemne un act. Această definiţie 

este împrumutată lui Duguit, (t. 1 ed. 2-a, $ 42) care declară: 

«Fondaţia este actul prin care o voinţă afectează o unuinită can- 

titate de bogății unui scop determinat». Dar noi preferim a-- 

cestei caracterizări pe aceia dată de Michoud:" «Cuvântul fon- 

- daţie desemnează, în înţelesul său general, afectarea, perpetuă . 

a unui-fond, a unui scop determinat» 5)... . 

87) L. Michoud — La theorie de la personnalit morale ct son application= 

au droit francais, t. |, p. 3.. , Ia NR „ : 

88) Op. cit, t.Lp.283. a
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Asociaţia .și fondaţiă nu pot dobânăi personalitatea juri- 

dică decât pe temeiul unei decizii motivate a tribunaluiui civil 
în cirecumstripţia căruia s'au constituit. Pentru a se obţine a- 

ceastă recunoaștere juridică e nevoe de avizul ministerului în - 

„competenţa căruia cade scopul asociaţiunii sau fondaţiunii, de 

concluziile: ministerului public şi de cercetarea că actele consti- 

_tutive, statutele şi scopul societăţii nu sunt contrarii legii sau 

bunelor moravuri. 
Statul exercită un drept de supraveghere şi control asu- 

pra acestor persoane juridice de drept privat; el poate să ceară 

dizolvarea lor justiţiei, când aduc atingere ordinei publice, 

bunelor moravuri sau siguranţei Statului. Legea creiază în 

acest scop şi o comisie superioară a persoanelor juridice, care 
să exercite controlul și supravegherea în numele Statului. Dar 
toate aceste măsuri sunt absolut insuficiente; Statul trebuie în 

permanenţă să exercite un control activ şi susținut asupra ace- 

stor variate şi numeroase organisme. Altminteri această liber- 

tate garantată de Constituţie se poate transforma în abuz *). 

693. — Alte asociaţii de drept privat. — In afară de aso- 

ciaţiile care pot lua naştere în baza legii pentru persoanele ju- 

$9)' Controlul. Statului se justifică şi prin pericolul .cel poate prezenta 

acumularea unor mari .patrimonii în mâna persoanelor juridice de. drept privat. 

Este cunoscută lupţa care s'a dus în Franţa împotriva bunuriloe de mână moartă 

iar la noi împotriva bunurilor mânăstireşti şi a secularizării lor. 

Acumularea bunurilor de mână moartă prezintă pentru Stat un îndoit 

pericol : | 
a) din punct de vedere economic, aceste bunuri sunt scoase din circulaţie, 

"intră într'o stare de imobilitate, de stagnaţie; cele nu mai sunt vii, active, pro- 

ductive ; ele nu mai aduc Statului nici un fel de venit din circulaţia lor, nu mai 

pot ajunge în mâinile unui proprietar care să le facă să producă mai mult. 

b) din punct de vedere politic, bunurile de mână moartă constitue pentru 

Stat un -pericol destul de important, căci persoanele juridice de drept privat, 

posedând mari bogății şi exercitând o influenţă „de, temut, «pot deveni repede ri- 

valele puterii publice, şi ar putea intra în conflict cu” dânsele” cu arme aproape 

egale. Statul, care reprezintă interesele .generale ale naţiunii, sub forma 'lor cea 

mai înaltă şi care este însărcinat cu apărarea lor, nu poate să se desintereseze” 

de o mişcare care organizează forţe. colective, capabile s'o contrarieze pe a sa 

şi s'o reducă uncori la neputinţă. Are dreptul şi datoria de a limita într'o justă 

măsură formațiunea acestor forţe care nu reprezintă. niciodată de cât interese lo-. 

cale şi grupări parţiale» (M. Planiol — Droit civil, t. 1, p. 596—997).
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„ridice, diferite legi prevăd creaţiunea de persoane juridice de. 
-drepi privat. Astaal, prin legea uera 8 Mai 153: prvitvure 1a 0r- | 
ganizarea educației fizice s'a prevăzut, în art. 4/ al. 2 că «pare 
„sonalitatea juridică a asociaţiumlor de sport, turism şi educe aţie . 
fizică din iniţiativă particulară, precum şi a federaţiunilor de 

„specialitate, se va acorda și revoca, prin derogare ue.a ivgea 
-persoanelor juridice, cu avizul conform al U. F. S. R., prin înalt 
decret regal în condiţiile ce se vor stabili prin regulanentul 
legii de față». Iată deci că acordarea personalităţii juridice nu 

;se mai face. de justiţie, ci prin Inalt Decret regal. Este o rez- 
„trângere la dreptul de asociaţie, căci acordarea ei devine în 

„ acest caz un act discreţionar. Dar nu se pcate aduce nici o im- 
„putare legii, căci aceasta este în spiritul art. 29 din Constiiu- 
ţie, care, garantând libertatea, de asociaţie, o-supune reglemen- 
tării ce o va stabili legea, 

Legea pentru «Straja țării» din 8 octombrie 1937 genera- 
lizează această măsură pentru toate instituţiile: particulare, cu 
personalitate juridică, care au de scop educaţia tineretului sau 
care au contact direct sau indirect cu această problemă. Din 
acest punct de vedere legea persoanelor juridice din 1924 este 
abrogată, autorizaţia, de funcţionare dându-se prin IL. D. Regal, 
în urma avizului conferm al «Străjii Țării». Toată această re- 
glementare intră în prevederile art. 29 din Constituţie care, în 
aliniatul final declară; «Condiţiile în care se acordă personali- 
tatea juridică se vor stabili prin o lege specială». Este chiar | 
mai firesc să se acorde personalitatea, juridică prin act adminis- 
trativ,. decât de justiţie. ,
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CONSTITUȚIA CĂRVUNARILOR DIN 1822. 

Cererile cele mai însemnate ce se fac din partea obștiei | 
Moldovei în atocmire cu cele cuprinse prin obșteasca jalbă sa, 

trimisă către prea Inaltul Devlet şi în temeiul sfântului şi înal- 

tul împărătescului ferman ce s'a slăbozit la... ca să fie obşteşte 
sfinţite aceste cereri, spre a. sluji pământeştei ocârmuiri de te- 
melie până se va putea înştiinţa pravila țărei într'o desăvârşită 
alcătuire. . , 

“ Pontul 1. — Norodul Moldovei, ca un norod ce din înve- 

chime și până astăzi a. avut şi are sfinţit privilegiul slobozeniei 

şi acela a] volniciei de a se oblădui cu ocârmuitorul său şi cu 
pravilele ţărei. sub umbrirea prea puternicei împărăţii căreia, 

este supusă, cere de a avea şi folosinţa acestui privilegiu întru 
deplină legiuire csle căzute a dreptăţei şi în păzirei cele dator- 

“nice a sa supuneri şi a credinței sale către înaltul Devleat, 

adecă: 
2. — Să-și aibă întru nestrămutare viaţă stăpânitoare a 

pravoslavnicei credinţe creștinești a răsăritului, spre a urma 

cu toată slobozenia după rânduelele ei cele legiuite și obicinuite 

în pământul acesta; să fie suferiţi însă toţi cei de alte credinți, 

după obiceiul din vechiu păzit în pământul acesta, de a avea 

slobodă lucrarea credinţei lor, încât nu ar mijloci sub pricină 

de legi din parte acelora .vre-o atingere de vătămare î în credința 

- pământească.
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3, — Mişcătoare şi nemişcătoare, volnic fiind fieşte cine 

de a, hotări precum. îi va plăcea.pentru dreapta. avere a. sa, 

pentru'rodurile ostenelelor şi a iscusinței, şi nesupus fiind către 

această vre-unei altei îndatoriri decât acea sfinţită de pravi- 

lele ţărei. . 

4. — Să nu poată fi nimenea oprit de a, face cele ce nu 

-vatămă pravilele. -. 

'5. — Să nu poată fi nimenea lipsit de vre-o parte din 

averea, sa fără slobodă voința sa, afară numai de are vre-o 

întâmplare când o meapărată obştească trebuință pravilicește 

îndreptăţită o va cere aceasta; dar şi atunci după ce i se va 

face o despăgubire potrivită cu lucrul ce se va cere a i se lua. 

6. — Să nu poată fi nimenea învinovăţit, ridicat la, închi- 

soare sau pedepsit decât numai întru întâmplările hotărâte prin 

pravilă şi după formele pravilei. | | 

7, — Tot acela ce se va chema, sau s'a râdica din poruncă 

" după hotărârea pravililor şi a formelor ei să se supue îndată; 

iar împotrivirea să fie cunoscută de vinovăţie şi să supue ju- 

decăţei pravilicești. 

-“ 8. — Tot cela, ce va; cuteza vre-o lucrare împotriva cuiva 

nevolnicită î în pravilă şi în formele pravilei fie măcar și jude- 

cător sau stăpân aceluia, precum şi tot cela ce ar îndemna, ar 

unelti, ar iscăli, ar săvârși sau ar porunci a se săvârși orice 

altă faptă neiertată în pravilă şi numai după volnicia şi plăce- 

rea cea de'sine, să fie supus vinovăţiei și judecăţei pravilicești, 

fără alegere de obraji. 

9, — Pentru tot cela ce se va învinovăţi cu vre-o faptă, 

„Și mai înainte de a se dovedi fapta vinovăţiei lui, trebuinţa ar 

cere neapărat de a se pune la închisoare, toată asprimea acea 

de prisos peste trebuinţa siguranţei despre persoana lui să fie 
oprită şi neiertată. 

10. — Tot cela ce s'ar atinge de cinstea, altuia, sau prin 

graiu sau înscris sau prin oricare zltă mijlocire în chip ocarnic, 

batjocoritor sau defăimător, precum însuși cei trimişi cu po- 
runci din partea zabețţilor, a judecătorilor şi a orice dregător, 
dacă vor păşi din cuprinderea poruncei și să vor atinge de 

cinstea persoanei sau îi va face altă asemene supărare nevol- 

nicită, să fie supuşi fără iertare priviliceştei certări. 

11. — Tot cela ce va face entrigă şi spionlâc, prigo- 

nire sau viclenie precum şi tot cela ce ar. ridica turburare sau 
EI 

v
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răsvrătire împotriva binelui patriei să fie neapărat supus pe- - 
depsei praviliceşti, asemenea urmându-se şi pentru ca ce ar. 

cuteza vre-o silnicie asupra perşoanei oblâduitorului. 

12. — Nici un fel de slujbă obştească, nici de judecătorie, 

nici de zabetlâc, nici de orice altă trebuinţă să nu se socotească . 

de clironomie sau de chiverniseală, şi nici să se dee vre odi- 

nioară sub acest fel de socotință, 

13. — Lucrarea pământului în tot chipul, mcşteştrurile, 

deschiderea de fabrici de orice trebuinţă, precum și alcătuirea 

de iscusinţi cele nevinovate şi tot felul de negustorie să fie 
neoprite în pământul Moldovei slobode fiind productele pă- 

mântului de orice fel a trece şi peste hotar, afară de ţară, spre 

folosul alişverișului ţărei, afară. de cea a vămei legiuită, precum 
şi înlăuntrul ţărei de a se alișverișui, aceasta, fără nici o înda- 

torire de plată, asemenea, slobozenie păzindu-se şi pentru lueru- 
rile trecătoare din părțile străine aicea în țară, după trebuinţa 

ce va avea ţara de acest fel de lucruri, ca să nu fie însărcinată 
cu vre-o altă plată afară de cea a vămei legiuite. 

14, — Pământean al Moldovei să se numească tot cel năs- 

cut în Moldova din părinţi moldoveni slobozi şi așezat cu lo-. 

cuinţa în Moldova, care să se îndulcească şi cu driturile pămân- 
tenilor celor legiuite; să se numească pământeni şi tot streinul 

ce va veni de acum înainte în Moldova. în vârsta leguită și se 
va însura cu vre-o pământeancă cu avere nemișcătoare. După 
ce cu bune purtări va petrece necurmat 10 ani în Moldova, să 

se înfățișeze neapărat la judecătorie, ca să-şi arăte hotărîrea, 
de va. voi să intre în rândul pământenilor, şi aceasta fiind, ju- 

decătoria să dee mărturie, după care de acolo înainte să rămâe 
în rândul pământenilor ca'să aibă și driturile și îndatoririle 

unui pământean. | , 

15, — Ocârmuirea Moldovei să fie sloboăă voinţă de a 
primi sau de a nu primi de pământean pe ori-care va socoti din 

străinii cei după paragraful al 14. 

16. — Dritul pământean să nu-l poată avea cela ce se va 

face din Moldovan pământean la altă ţară; să contenească de 

a'l avea şi tot cel ce se va dovedi în faptă criminalicească sau 

în pricini de comploturi împotriva ocârmuirei și a obştei lini- 
ştiri a pământului, care nici odinioară în slujbele pământești 

să nu poată fi puși, nici primiţi. -*



244 CONSTITUȚIA CARVUNARILOR DIN 182 

17. — Pravila ţărei în deplină cuprindere şi al în-. 

datoririlor și a îndreptărilor obştiei să se dee în obşteasca, cu- 

noştinţă, ca să ştie fieşte cine ce este slobod şi ce nu este slobod 

a face. . 

"18. —'Inaintea pravilei să fie socotiți toţi deopotrivă și 

fără deosebire, având a fi şi pravila una și aceiași pentru toți, 

sau pentru a ocroti, sau pentru a pedepsi. In pravilă nu poate 

să: se hotărască decât ceiace este drept şi folozitor şi nu poate 

să se oprească decât ceiace este nedrept şi de stricăciune. 

19. — Norodul, spre a i se ocârmui treburile sale cele din 

lăuntru în chipul cuviincios, ca să se poată folosi cu dreptăţile 

vechilor sale privilegiuri, cere ca să îi se întărească şi legiuirea. 

aceia a sfatului obştesc ce au avut-o pământul acesta iarăși din 

vechime, legiuire după care puterea, ocârmuirei și a împlinirei 

să fie în singură mână a Domnilor, iar puterea hotărârei să fie 

pururea în mâna Domnului împreună cu sfatul obştesc. 

20. — Spre a se întemeia această legiuire subt o încuviin- 

ţată siguripsire cererilor obștiei, este ca sfatul obştesc să se al- 

cătuiască într'acest chip, adecă de mitropolitul ţărei, de amân- 

doi episcopii, a Romanului şi Hușului, de toate persoanele în- 

ființătoare a divanurilor și a Gepartamenturilor, de câte un 

boier. vichil rânduit dela fieștecare ţinut-și adunarea sfatului - 

să se fară cu toată slobozenia persoanelor ce o alcătuesc, sau în 

domneasca curte, sau afară de aceasta întrun loc hotărât; şi 

să se înfiinţeze şi de sineşi din porunca Domnului, prin țidulă, 

chemat. | 

21. — De adunarea sfatului obștese să atârne toate pravi- 

lele acele de obştie privighitoare, precum: îndreptarea pravilelor 

după trebuinţa ce ar fi, sau de adăogire sau scădere, sau de 

înoire, întâmplările cele extraordinare, poruncile împărătești de 

vre-o cerere sau de vre-o îndatorire havalelile, îndreptarea 

- birului, îmbunătăţirea economiei câmpului, întemeierea comer- 

ţiei, întocmirea, moralului, aşezarea de şcoale şi alte publiceşti 

aşezături, buna orânduială bisericilor și a mănăstirilor ţărei, 

pricinile atingătoare de lege şi alte puneri la cale pentru săraci, 

_obşteasea trebuinţă, încât spânzură binele obştese. 

-22. — Asupra a, ori ce pricină sfatului. obștesc să aibă 

a da cu toată slobozenia gnomile sale și a încheia, socotința sa- 

în chip de hotărire, pururea după gnomile celor mai mulți 

Gin persoanele sfatului. O asemenea hotărire însă să nu.:
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se poată încheia, dacă feţile sfatului nu vor fi toate de faţă 

în numărul şi persoana lor. Pentru aceia, ori-care din feţele: 

sfatului, ori pentru pricină de boală, sau pentru orice altă pri- 

-- cină binecuvântată,:. nu va putea merge în' adunarea sfatu- 

“lui, să fie dator a rândui neapărat a, veni în locul său, nu însă 
din persoanele alcătuitoare a sfatului nici odinioară, ci numai 

din boierii acei ce nu vor fi. în slujbă, pentru care să aibă a, 

„ ridica toată răspunderea. 

23. — Sfatul obştesc încheind socotinţa. sa. la orice pricină. 

de obştească trebuință, acea cunoştintă să se facă cunoscută 
Domnului stăpânitor prin anafora iscălită de toate feţile adu- 

- nărei, în a se întări şi aduce întru împlinire, dacă se va uni şi 
gnomia Domnului cu acea socotinţă. lar dacă Domnul va avea. 

a da a sa gnomie cu o vre-o deosebire, atunci acea gnomie să o 
facă cunoscută prin ţidulă gospod sfatului obștesc, întorcând. 

- înapoi şi anaforaua,; şi dacă acea gnomie va fi primită întru o 

covârșitoare socotinţă şi unire de glasuri, atunci anaforaua să. 

se prefacă şi încheindu-se hotărîrea pricinei după acea gnomie. 
„Iar dacă nu va fi primită cu această covârşire de unire, atunci 

Domnul, primind anaforaua, iarăşi, să o întărească spre a lua. 

fiinţă de hotărire și a se duce întru împlinire. 

Pentru locurile unde să se caute dreptatea politiocască 

şi criminalicească. 

24. — Cel întăj loc să fie divanul întăiu. Acest divan să se: 
alcătuiască de şapte persoane, adecă de un vel logofăt, de patru 

vel-vornici, de un hal& spătar și de un hale ban. 

25. — Al doilea, loc să fie divanul al doilea alcătuit de cinci 
persoane, adică de un boier de cei ce nu vor fi hale, socotit de- 

întăi şezător în divan, de un vel-comis, de un vel-paharnic, de . 

un vel-sărdar, de un vel-stolnic. 

28. — Departamentul pricinelor străine, care să se alcă-. 
- tuească 'de cinci boeri, aleși fără osăbiri de ranguri, din acei | 

ce nu sânt hală. vrânduindu-se după vrednicia, cunoscută, pen- 

tru acel loc. 
- 27. — Departamentul criminalicesc care să se alcătuiască 

de cinci persoane, alegându-se iarăși din boierii. acei ce nu vor” 

fi hală, fără osăbiri de rang și numai pentru o cunoscută vred-
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-nicie pentru acel loc. La acest departament să aibă și vel-arma- 
-şul atârnarea sa, unde poate fi împreună şezător şi a da și 

gnomii. Iar la încheierea, hotărârilor să nu se amestece, nici să: 

iscălească. 

28. — Câte un judecător la fieşte:care ţinut, care dimpre- 
ună cu ispravnicul ținutului, să caute toate pricinile de judecată 
ce se vor înfățișa, acolo, în casa-i sau în osebită casă de jude- 

cătorie se vor face, având nestrămutat judecătorul fieşte-cărui 

ținut o condică de zile pentru totdeauna statornică, care să pă- . 

zească toată lucrarea şi toate hârtiile și condicile canţăleriei, 

29. — Inceputul a, orice judecată, sau de pricină politicea- 

scă sau criminalicească, să se facă pururea, la judecătoria ținu- 

tului unde să va afla lucrul de pricină sau persoana trasă în 

judecată. 

30. — Pornitorul pricinei să aibă a da jalobă în scris, iscă- 

lită de sine, sau la judecătoria ținutului sau la Domnie, pentru 

ca să se rânduiască la, judecătoria ținutului; şi pricina de va fi 

din acele de cercetarea după pravila politicească sau crimi- 

nalicească, să se caută de către judecător dimpreună cu ispravni- 

cii; iar dacă pricina va, fi din acele ce atârnă de buna, orânduială 

a târgului, a economiei câmpului, a neguțţitoriei, de darea biru- 

lui sau de vre-o havală, sau orice altă din trebile ce sânt supuse 

datoriei în pravile ,să se caute numai de is: (ispravnic) şi să 

se hotărască. 

31. — Nemultumindu-se vre-o parte cu hotărîrea sau a 

judecătoriei, sau a isprăvniciei, aceea parte să aibă slobod ari- 

tul emelaţiei, şi. atunci, după nemulțumirea, ce va arăta-o în 

scris și subt iscălitură acea parte (un loc alb, probabil: împo- 

triva) isprăvniciei sau judecătoriei, să-i pue zi de soroc pentru 

“o vreme hotărită, ca să meargă la divanul al doilea, sau la acel 

criminalicesc, unde va fi pricina atârnătoare; şi spre aceasta is; 

(isprăvnicia) sau judecătoria să aibă a adresarisi pricina aceea 

cu raport inadins şi în tot actul ei la locul unde va avea a merge 

apelaţia, spre a intra acolo pricina în de iznoavă cercetare. 

| 32, — Dacă apoi şi în această al doilea cercetare, va 

rămânea vre-o parte nemultumită și va voi să facă iarăşi ape- 

laţie, acea apelaţie să se facă la divanul întăi, şi dară cu aseme- 

nea rânduială precum la-pontul de mai sus sau însemnat, adecă 

cu raport înadins şi cu primire a tot actul pricinii, şi acolo, în
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divanul întăi, să iee pricina cea, desăvârşită ș şi mai de pe urmă. 

hotărire. : 

33. —:Divanul întăi să nu poată strica actul judecăţei fă- 

cute în judecătoria aceea de unde zu păşit apelaţia cătră dân- 
sul, ce numai să cerceteze pricina după cursul actului şi după 

cuvintele părţei neniulțumite ce au cerut apelaţie, şi dacă va. 

găsi vre-o greşală, sau vre-o urmare de nedreptăţi, să întoarcă 
„înapoi actul iară la judecătoria de unde l-au primit, întovărăşit 
cu porunca arătătoare de greşală sau pricina găsită şi îndatori- 

„toare ca să prefacă, actul şi să îndrepteze greşala. 

34. — Judecătoria ce va primi ectul iară înapoi şi porunca. 

divanului întăi, îndată să fie următoare poruncii. Dacă înză de 

„cuvinte de rezon a divanului întăi nu va fi vre-o nedume- 

rire; iar fiind aceasta, atunci să facă iarăşi raport la divanul 
întăi, trimiţându-i şi actul tot precum au fost, și divanul ori îl: . 
va întări, ori prin înfăţoșare a Domnului, care poate să adune 

şi sfatul obştesc spre mai desăvârşită dezlegare a pricinei, va 
face obşteasca izbrănire şi va da hotărire, care hotărire, ori că 
va fi să rămâe actul bun, ori să se prefacă, să fie cea mai de pe 
urmă, fără a mai primi altă apelaţie sau mai multe cercetări; 
şi o pricină de judecată săvârşită după chipul acesta să nu se 
mai poată căuta, altfel, decât numai câna se vor fi înfăţoşat 
alte dovezi vrednice care nu s'au văzut la cercetările de mai 
înainte. 

35, — Pricinile de obştie de judecăţi i, orice fel ar fi şi ori 
“de unăe şar lua început, să se alcătuiască în acturi, în care 

să se lege la un loc jalobele în orghinalul lor, răspunderile 
în scris date a fieștecăruia din cei cu pricini, despre o parte, 
şi despre alta mărturiile de cercetare cs sar urma în cursul 
pricinilor, iscălită de ca ce le- -au făcut, -copiile sau per- 
lipsurile și toate alte, orice hârtii vor mijloei în pricină şi se 
«vor ţinea, de trataţia pricinii, şi apoi în aceleași acturi să-și 
teamă şi judecătoria lucrarea cercatărei, lămurirea şi în- 
cheierea cea desăvârşită a hotăririlor. 

36. — Căutarea tuturor pricinilor de judecăţi în toate 
locurile judecătoreşti să se facă cu cea mai întreagă liniştire 
și cu toată luarea aminte, spre pătrunderea adevărului, iscă- 
lindu-se hotăririle cu păzirea dreptăţei şi întocmai, fără cea mai 
mică strămutare din glasurile pravilelor şi a formelor ei, şi
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hotărîrea să i se dea pururea după gnomiile cele mai multe la 

număr şi cu fiinţa de faţă a persoanelor ce se judecă. 

37, — Fieşte-care din judecătoriile însemnate mai sus 
să-și aibă a sa canţălerie, alcătuită, de logofeţi și scriitori, după 

trebuinţă, şi. de un povăţuitor al canţăteriei, care să nu se pă- 

Bubească din dreptul ce li s'ar cădea depe şi fără păsuire de 

"vreme, şi de a feri fieştecare de cea mai puţină greșală, având 

să fie supuși răspunderei, fără iertare pentru urmare dimpo- 

trivă şi mai vârtos pentru prelungirile ce ar face în săvârşirea 

lucrărei hotărîrilor şi. a slobozirei actelor. 

Pentru alte mansupuri şi dregătorii. 

„88, — Vistiernicul hală să fie ocârmuitor și împlinitor. 
-modălor. ce atârnă de vistierie, fără să poată însă lucra vre-o 

prefacere cât de puţin în vre-o modă, lucru care atârnă de 

obșteasca, socotință şi de întărirea Domnului unită cu a sfa- 

tului obștesc, - | 

39. — Vistieria să aibă, precum şi până acum, un logofăt 

de vistierie, un sameş de vistierie și atâţia modăţi şi scriitori 

câţi vor trebui neapărat pentru căutarea trebilor după cea 

-mai atocmită bună orânduială, şi întru toate cele ce atârnă 

de slujba vistieriei să fie sub ascultarea vistiernicului hală şi 

sub povăţuirea logofătului de vistierie, şi supuşi fiind şi 

acestei închezășluiri pentru răspunderea la orice cusur ar da, 

şi legânâu-se subt îndatorire din a nu păși cât de puţin oricare 

din rânduiala acea legiuită a trebei sale. 

40. — Hatmanul hală să aibă subt a sa purtare de grijă 

paza marginilor ţărei și prinderea tâlharilor cu plăieșii şi slu- 
jitorii ţărei, iar nu cu un alt feliu de oameni străini. Căpitanii 

marginilor să şi'i brânduiască hatmanul; iar pricinile ce vor 

avea, căpitanii cu locuitorii ţărei să le judece și să le hotărască 

ispravnicii; iar prin târgurile din ţară să nu se amestece hat- 

manu a rândui căpitanii, fiind ispravnicii însărcinați cu reza- 

mul în acele târguri; apoi pentru rânduiala a păzirei mar- 

ginilor cum să-se urmeze, să se pue la cale precum se va 

găsi mai cu cuviinţă după socotința, Domnului şi a sfatului 

obştesc, având a, fi hatmanul hale supus poruncilor Domnului A 

«stăpânitor şi păvăţuirei sfatului obşteec. 

A
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41. — Vornicul de aprozi să aibă datorie de înfăţoşat în 
divan pre cei pricini de judecăţi, păzând rândul fieşte căruia 
după numărul jalbelor, sau după altă regulă hotărâtă, şi să. 
nu poată lua nimic dela cei ce vor câştiga, judecăţi pentru orice. 
pricină ar fi. Volnicii subt protocălarea şi iscălitura sa să nu se: 
urmeze, nici pentru a împlini cevă, nici pentru a aduce pe cine- 
va, ci volniciile să fie protocălarea de vel logofăt sau de 
întăiul şezător al fieştecăruia loc de judecătorie, şi trimiterea. 
volniciilor să fie numai prin aprozi, dar nu şi prin ţidilă şi. 
ciohodari, care se făcuse obiceiu dela o vreme a se trămite.- 

„pentru împlinirea de bani, şi mergerea lor nu era pentru alta. 
decât numai pentru a jăcui; şi aprozii își vor lua, ostineala, lor: 
după condica Domnului Grigore Ghica; dar pentru alte pricini 

de învinovăţiri încredinţată, pot să se trimată, și din oamenii - 
curței, luând ce va cere trebuinţa după socotinţa Domnului. 

42, — Aga hală să aibă slujba sa de a, priveghea pentru. 
paza târgului de foc şi pentru siguranţii de furtișaguri şi alte 
supărări personaliceşti şi de averi a târgoveților, precum și. 

pentru vânzarea lucrurilor cele de trebuinţă, adecă pâne, carne 
și celelalte ale îndestulărei, ca să se facă pe mansupurile cele- 
drepte și cu preţurile legiuite, spre a se păzi eftinătatea şi buna. 

orânduială în târg, orânduindu- se la agie şi un judecător pen-. 
tru căutarea, pricinilor de judecăţi, dimpreună cu vel aga, și 

această judecătorie va sluji, precum și judecătoriile de pe la 
ținuturi, pentru începerea a, orice pricini de judecată ce se va. 
(sic) întâmpla, între locuitorii orăşeni locului, având și apelaţii 
a păşi dela acest loc şi la celelalte giudecătorii, în tocma după- 

rânduiala însemnată la giudecătoriile ținuturilor. 

43. — Comisul hale şi ispravnicul de curte să-şi aibă. 
slujba, în curtea domnească. 

44, — Logofătul al. doilea, ca unul ce are o slujbă spre: 

rânduirea, tuturor jalbelor şi la hotărârile giudecăţilor să vie: 

şi în divanul. domnesc, să fie ales din pământeni, bărbat cinstit. - 
şi ispitit în credinţă de a, păzi datoria slujbei în nevătămarea. 

dreptăţei. 

45. — Casa răsurilor, casa cutiei milelor, casa datoriilor, 

casa, podurilor din Eşi, casa, cişmelelor, casa, şcoalelor obștești, 

casa spitalului Sf. Spiridon și casa epitropiei celor nevrâstnici, 

care până acum se afla împărţite în. multe locuri, toate aceste:
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să se. adune numai într'o casă, alcătuită sau la curtea dom- 

„ nească, sau afară 'din curte, unde se va găsi loc cu îndămâ-: 

nare, și să se încredințeze în mânile a șase boeri, care să vor 

socoti, numindu-se aceaztă casă casa așăzăturilor patriei şi 

boierii a. casei așăzăturilor patriei. 

îndatorirea acestor epitropi să fie privegherea ca să pă- 
zească casa în cea mai bună stare, ca să se caute fieștecare 
modă deosebi și cu socotelile ei deosebite, neamestecându-se 
una cu alta, ca să se păzască fără cea mai puţină vătămare în 
trebiele fieștecăreia modă după ponturile lor: şi rânduelile aşă- 
zate de Domn şi de sfatul obştese, ca să privegheze pentru 
strângerea banilor și pentru sigură păstrarea lor, ca să nu se 
cheltuiască dintr'înşii decât numai în trebuinţele pentru care 
sânt legiuiți după izvoade şi proiecturi "mai înainte arătate * 
Domnului și sfatului obştesc, ca pe fieşte care an să facă sămi 
deosăbi pentru fieştecare mode şi să le închee în divanul sfa- 
tului obștesc, cercetându-ze cu toată cuviincioasa lămurire și în 
sfârșit să să sirguiască a face cea, mai bună sporire în obşte- 
scul folos al acestor așăzături adăugând și așăzând şi din nou 
şcoale, spitaluri, doctori și altele unde va cere trebuința, după 
povăţuirea, sfatului obştese. | 

46. — 'Toate feţele ce alcătuese sfatul obştesc, afară de 
şasăsprezece boeri vechi vechili a ținuturilor, toate feţele, al- 

_cătuitoare a divanului întăiu, a divanului al aoile, a departa- 
mentului pricinelor străine şi a Gepart. criminalicese, toate fe- 
ţile ce au a împlini locurile osăbitelor pământești dregătorii 
(loc alb), vel vestiernicul,. hatmanul, vel agă, vel vornic de 
aprozi, vel, armaș, persoanele casei așezăturilor patriei, giude- 

_cătorii și ispravnicii de pe 12 ţinuturi, așișdere şi toate persoa- 
nele povățuitoare a canţăleriilor, precum logofătul de taină ce -- 
este povăţuitor canţăleriei divanului întăiu, a canţăleriei sfa- 
tului obştesc, logofătul de vistierie, logofătul casei mitropoliei, 
povăţuitorul: cănţăleriei casei aşăzăturilor,: asemine şi sameșşii . 
modâlelor vistieriei a, ținuturilor, a hătmăniei, a agiei şi a orice 
alte modele de obștească trebuinţă, să se aleagă toţi aceştia 
cupă socotințţa Domnului unită cu a sfatului obștesc, urmân- 
du-se alegerea numai după meritul bunelor fapte şi după pu- 
terea, vredniciei fieştecăruia pentru slujba ce este să se încre- - 
dinţeze şi după socotinţele cele mai covârșitoare la numărul 
sfatului obștesc, fără să poată fi primiţi însă la vre-o slujbă
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pământească cei ce se vor afla atârnând de alţi supuși, fie în 
casnica slujbă, — rămâind slobod Domnul de a face oarecare: 

schimbare între cei aleși de sfatul obşteze, şi de va, fi vre-o 

pricină neapărată..și privitoare, iarăş numai spre binele obşteze 
al pământului. 

47. — Spre a lipsi entrigele şi prigonirile şi spre a 

putea între toţi pământenii după meritul al lor în sluj- 

bele pământului, obştia găseşte cu cale ca toate feţile sau. 

persoanele arătate la paragraful patruzeci şi şasă, până la unu, 

dela mare până la mic, să se schimbe la plinirea, fieștecăruia 

an, purtându-se bine, iar din potrivă, praviliceşte, găsindu-se 

vinovaţi, să se schimbe și mai înainte de plinirea anului. 

48. — Şasăsprezece boieri vechili de pe la ţinuturi, ce au 

să fie de pururea în sfatul obştesc, să fie aleşi după sloboda 
voinţă şi socotinţa obştiei boierilor ţinutași, 

49. — Lefile tuturor celor din slujbă de giudecătorii şi de 

celelalte dregătorii şi mansupuri a curţei. şi a pământului, pre- 

cum și cheltuelile cănţăleriilor, să să regularisască şi să să ho- 
tărască, ca să fie întrun chip încuviinţate după treapta şi ma- 

teria slujbei şi întrun chip vrednic de mulțămire pentru cei ce 

slujăsc, ca să poată avea oarecare folosinţă, spre a fi îngăduiţi . 

dela urmările netrebnicilor câştiguri şi cu dreptate supuşi pe- 

depsei pentru cutezările din potrivă; iar avaeturile şi pocloa- 
nele şi alte venituri a toate mansupurilor și slujbelor să să pue 

la cale prin înadins socotinţa Domnului și a sfatului obştese 
cum să se urmeze. - | 

Dar pentru acei din slujba curţei, precum: logofăt, mu- 

hurdar, divictar, scriitori şi toţi ceilalți, să se urmeze, până se 

va da şi pentru această obştească hotărîre, după ţidula gospod 

făcută în vremea Domnului Scarlat Calimah, fără altă adăugire 
cât de puţin, pentru orice mansup sau persoană va fi. Şi împli- 

nele pentru bani ce se împlinesc din oricare zabetlâc ca să ice 

numai câte o para la leu, iar nu la zece unu — lucru ce să 

urma până acum — după obiceiul ce nu se mai urmează acum 
în vre-o altă ţară. Aceste câte o para la leu, cu toate aceste, 
luându-se pănă când și pentru aceasta se va face obşeasca ho- 

tărire, să fie supus datornicul a da plata, iar nu cel ce are să 

ice, şi să iee numai pentru banii cs se vor împlini cu adevărat, 
iar nu şi pentru acei ce se vor păsui prin wadele, macar ori şi
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cum se vor siguripsi, şi apoi împlinirea să se facă pururea după 

praviliceştile hotăriri a pricinilor prin giudecătorie. 

50. — Cei ce vor îndrăzni. a urma protivnice datorii 

„slujbei, precum şi cei ce vor dovedi că au primit mită sau ruş- 
„fert dela cineva, spre vătămarea dreptăţei, sau a dreptului e cui- 

va, să fie supus sub giudecata pravilicească. 

51. — Numirea boierilor prin îmbracare de. caftan să fie 

purure numai pentru cinstile .vredniciei şi-pentru oarecare răs- 

plătire a fieştecăruia pentru slujbele sale, şi potrivirea cinurilor 

să fie pe aceste măsuri a vredniciei după orice trebuinţă a pa- 

triei. Numirea boierilor, atât cei de punere în slujbă, cât şi aceia, - 

ce au să privivasască prin slujbe pe trecut, să se facă pu- 

vure după socotinţa Domnului unită cu a sfatului obştesc, Iar 

boieriile cele alcătuitoare numai din slujba cea din lăuntru căr- 

ţei gospod, precum și alte caftane de miluire, să se facă după 

singură voinţa şi socotinţa Domnului, şi acele din slujba 
curţei întru toate urmările întrebuinţărei lor la pricini pămân- 

teşti şi alte urmări particularnice atingătoare de pământeni să 

fie supuşi ca şi pământenii pravililor ţărei. - 

52. — Modălele ce atârnă de vistierie, ca nişte lucruri ce 

se ating de cele mai simţitoare arituri şi entiresuri. obștiei 

pământului, obştia. cere de a se aduce întru îndreptarea că- 
zută şi întru orânduială, ca să lipsască nesuferitele catachri- 
-suri în care era până acum supusă, 

Chipul îndreptărei cerut de obştie pentru acele mai 
jos însemnate: : 

53. — Adetul lăcuitorilor țărani cătră stăpânii moșiilor 
să se îndrepteze întru o potrivire, ca nici stăpânii moșiilor să 
nu se păgubească din dreptul ce li s'ar cădea de pe drept pă- 

mântul lor ce'l dau lăcuitorilor de se hrănesc, dar nici lăcui- 

torii să nu se asuprească. Iar adeturile târgoveţilor și mai vâr- 
tos a târgurilor, ce au fost arepte ale pământului și le-au în- 

străinat Domnii prin danii, să se împuţineze, uşurându-se în 

cât se poate mai mult, pentru ca să se poată întemeia târgurile, 

ştiut fiind că ticăloşia târgurilor şi a poliţiilor aduc neapărată 

ticăloşie şi lucrătorilor de pământ și. comerţiei.



CONSTITUȚIA CĂRVUNANILUR DIN 1822 253 

54, — Birul țărei, care până acum n'au avut dreapta lui | 

cumpănire, să să puie întru orânduială, ca acea ce sar socoti. 
mai bine și mai nimerit, pentru ca nici să se asuprească prin el 

pământenii, dar să lipsască şi toate greutăţile, analogând 

şi strângerea, acele ce aduc purure greșală, încurcături şi pri- 
lejuri de scăderi și de adăugiri nedreaptă și asupritoare, şi spre 
acest sfârșit să se rânduiască la fieşte care- ţinut câte trei 
boieri, doi din boierii ţinutaşi şi unul care se va socoti in par- 

“tea ocârmuirei, ca să facă scriere în ivală de tot numărul lăcui- 

torilor, cu arătare lămurită de toate stările și îndemănările fie- 
ştecăruia, sat, care scriere să se cerceteze de sfatul obştesc, spre 

a sluji la socotinţa de îndreptarea birului. 

55. — Dajdia mazililor şi a ruptașilor aducând întru în- 

dreptarea acea cuviincioasă, să fie păzite şi.pravilele ce au 
aceste trepte prin vechi hrisoave, asemine urmându-se şi pentru, 

neguțţitorii hrisovoliţi; iar ruptele cămărei, acei ce nu vor fi 
din starea orăşenească, să se dee în birul obştesc. Feciorii de 

preoţi, după rânduiala de mai înainte hotărită, să intre tot la 
rânduiala ruptașilor, şi toți banii dăjdiilor acestor trepte să 

între în socoteala birului legiuit al ţărei. 

56. — Slujbele răzumaturi, goștina, desetina, vădrăritul, 
precum şi venitul: dela vămi şi al ocnilor, să se urmeze şi de 

acum după rânduiala obicinuită din vechi, fără a se mai face : 

vre-o sporire peste ceeace este legiuit; și aceste slujbe, ori în 

vânzare sau în credinţă de vor fi, să se caute numai de pămân- 

teni și într'un chip ca să lipsască tot feliul de asuprire şi de 
„Jăcuire ce se urmă până acum, dându-se spre acest sfârşit și 

" ţidule în tipariu pe la toate satele ţărei, arătătoare lămurit cât 
are să plătească la fieștecare ruzumat, şi îndatorindu-se sluj- 

" başii ca să dee şi ei neapărat ţidule iscălite și lămurit arătă- 

toare de câţi bani s'au luat. dela fieştecine anume și pe câte 

bucate. 

57. — Spre ţinerea menzilurilor care după rânduiala ce 
se urma până acum, cu darea în natură a fânului şi a orzului - 

trebuincios, se pricinuia atâta supărare şi greutate ţărei, să 

socotește a fi din cel mai nimerit lucru și din cea mai nea- 

părată trebuință, că atât pentru suma cailor trebuincioşi să 

cumpere, cât și pentru hacul surugiilor, plata fânului şi a or- 

zului, a imașurilor şi toate celelalte neapărate cheltuele .să
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socotească, câţi bani trebuesc, şi acea sumă să să, analoghi- 

sască în ţară, pe banii birului, după cuprinderea înaltului împă- 

rătese hatişerif dat la anul 1893, şi să se strângă banii (apă-: 

rându-se. de această dare însă, scutelnicii şi breslaşii), şi apoi: 
menzilurile să se vânză sau toptan sau pe drumuri, şi muşterei 

ce se vor găsi a le lua, primindu-şi banii după tocmeala vân- 

zărei, să rămâe singuri cu purtarea-de grijă de a cumpăra cai, 

de a'plăți surugiile, de a plăti fânul și orzul şi cărătura! 

„lor, precum şi emașurile 'și toate celelalte cheltueli, fără, 

să rămâe a se mai îngriji vistieria, cu “ceva, având a lua: 

acei cumpărători şi plata, ugeritului câte cincisprezece parale 

sau şi mai gios, până se va pune pe un cal pe ceas. În care 

bani a ugeritului nimene altul să nu se mai amestece, ca să se 

împărtășească ceva dintr'ânşii. Iar pe lângă altele, să se regu-: 

larisască și ceasurile poştilor, pentru ca să râdice asuprirea, 

acea următoare cu rânduială de acum, dar merimetul şi 

întocmirea poştelor cere trebuință să se facă cu ţara la al 

treile an. 

58. — Innoirea hrisoavelor şi a cărţilor treptelor, ce se 

obicinuesc la toată prifacerea de Domnie, ca un lucru nedrept 
şi pricinuitor de struncinara, să se râdice din această obici- 

nuiță, avându-și toţi aceștia nestrămutate privileghiile, fără să. 

le mai înoiască cărţile şi hrisoavele. 

.59, — Pentru zaharelile, oile de mumbaeă şi cherestelile 
ce din porunca împărătească se cer a merge de aci la Țarigrad, 

cererea obştiei este de a se urma sfântului înalt împărătesc 
hatişerif ce este dat la anul 1803, sau după înaltă milostivnică, 

poruncă. împărătească, ce se va da pentru această pricină, și 
vitele de zalhana de tot feliul, ce se vor face în ţară, să 

se tae la zalhanalele ţărei, şi săul, ceriviciul şi pastramaoa, 

afară de suma acea trebuincioasă pentru ţară, pogorîndu-se la 

Galaţi pentru ca să meargă la împărătescul caban, să se vânză 

cu rizapasar capanlâilor, sau se va urma, după înaltă împără- 

tească poruncă ce se va da. | 

__60.— Scutelnicii, breslașii şi slugile, ca un privilegiu le- 
giuit, să se dee neapărat şi fără osăbiri fieștecăruia boier, după 

rangul său şi ori la ce loc îi va cere. slobozindu-se acest pri- 

vilegiu pururea, din şfertul următor dela. vremea ce se va, arăta. 

cererea, cu plata şi a banilor legiuiţi din visterie, câte doi
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lei de liude. Nimene însă să nu fie suferit nici de cum de a'și 
scuti un om mai mult peste numărul acesta legiuit și rânduit 
din visterie; iar apoi acei legiuiţi să nu fie supăraţi nici cu un 
fel de havalele sau angării. | . 

Străinii să fie depărtaţi cu totul ae acest privilegiu care 
este numai al pământenilor, dându-se şi pentru giupânesele vă- 

duve şi acei numărul știut care n'au îmbrăcat caftane, î în tocma 

după vechiul obiceiu. . | _ 

Breslași să aibă fieşte cine la moşiile'sale, iar slugile unde 
va, avea trebuință, afară însă de câte două slugi și doi pădurari, 

fiind păduri pe moşii, la fieşte care moșii, şi morari după mo- 

rile ce vor fi la o moşii care şi aceştia să fie scutiţi. 

61. — Dările cele din nou scornite, precum cfitul căldă- 
rilor de velinţă, cfitul păpuşoilor ce trec peste hotar pentru ne- 

Suţitorie, vama ce se lua pe perjă şi pe tiţcovină, plata 
pentru tot felul de vin ce trece peste hotar, afară de suma le- 
giuită analogă a salhanalei din ialovița de negoţ, banii potirilor 
de pe la crâşme, banii beşlegăritului ce se lua sub orice fel de - 
numire, toate aceste, fiind de o vătămare vederată pentru ne- 
guţitori şi asupriri pentru lăcuitori, să se ridice ca să nu mai 
fie, findcă din vechiu aceste nu.au fost... 

Alte cereri de obștească trebuinţă. 

62. — Mitropolitul ţărei şi episcopii Romanului și a Hu- 
şului, să se păzască, legiuire de a orânâui, precum din vechi 
sau urmat şi până acum, numai din pământeni şi prin alege- 
rea sfatului obştesc. Asemine și egumeni prin toate mânăstirile 
ţărei să se rânduiască numai din pământeni moldoveni şi iarăși 
prin. sfatul obșteec; iar alţi arhierei sau şi egumeni străini, aceia 
în ţară să nu fie primiţi. | 

63. — Toate mănăstirile cu moşiile lor, ce sânt î în pămân- 
tul deintru învechime făcute si date de moşii și strămoşii noştri 
pentru miluire și sprijinire săracilor patrioţi şi pentru dare din 
veniturile lor subt nume de embatic Ja Ierusalim, la, Sinaia, şi 
la Sfetagura, să se dee pe socotința, pământenilor, subt înda- 
torire de a plăti embaticul legiuit la locurile unde sânt închi- 
nate și.de a face şi agiutorare de miluire cătră săraci după
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hotărîrea, danielor vechi; nu mai puţin și de a se scoate de subt 
sarcina, datoriei. în care se găsesc unele din aceste mănăstiri. 

"In mănăstirile Neamţul şi Secul să rămâe slobode, precum 

au fost și până acum, încât vor păzi rânduiala, lor acea după 

cuviinţă. Veniturile Agapiei și a Văraticului să se unească la 

un loc şi:să'să întrebuinţeze la âmândouă mănăstirile și soco- 

teala vatrăturilor şi a cheltuelelor să se caute la epitropia 

celorlalte mănăstiri, -subt care epitropie să se-dee şi toate 
mănăstirile pământeşti ce sânt sau supuse mitropoliei sau slo- 
bode, legiuind spre aceasta de a se rândui prin sfatul obştese 
patru boieri înadins din boierii pământeni și doi din partea. : 
bisericească, pe care se vor socoti, ca să strângă veniturile. lor, 
să grijască de bună cuviință bisericile şi de moșiile lor şi de a 
„împlini şi celelalte hotărite, și să 'dee socoteală pe tot anul în 
sfatul obştesc; iar prisosul veniturilor să se dee la casa așă- 
zăturilor patriei. Subt această epitropie să fie şi casa mitro- 
peliei 'şi amânduror episcopiilor, urmându-se epitropia lor după 
hrisovul domnului Alex. Moruzi din anul 1804. a. 

64. — Pentru preuțţi şi diaconi, prin sfatul obştesc să se: 
pue la cale: ca să se aducă în starea acea după cuviinţă pentru 

vremea viitoare, ca să 'nu fie mai mulţi de câţi va cere tre- 

buinţa, şi acei care se vor face de acum, să fie învăţaţi la, școa- 

lele patriei cu ştiinţa cea deplină pentru ale bisericei şi a legei 

şi cu acea ştiinţă cuviincioasă pentru această vrednicie, şi toţi 

preuţii bisericilor şi a, mănăstirilor să fie numa din pământeni 

moldoveni. Iar pentru plata. peciurilor de cununie, ce ieu pro- 

„topopii, şi pentru plata preuţilor pentru tot felul de cetire, ca 

să lipsască catahrisul ce urma până acum din cetire, acele plăţi 

prin sfatul obştese să să pue la cale, hotărîndu- se ce plată. 

să ice. . , 

65. — Spre obştescul folos şi păşire înainte pentru învăţă- 

tura, neamului moldovenesc, să se așăze școale obşteşti în Eși 
și pe la toate târgurile din ţară, în rânduiala cea mai bună şi. 

mai cuviincioasă, într'un-chip ca acela ca să poată învăţa ori- 
cine în limba noastră: gramatică, aritmetică, geometrie, logică 

și meșteșugul alcătuitor de scris, aceste fiind cele mai de tre- 

buință „pentru toată starea, de obştie, pe lângă știința, celor cu- 
viincioasă a, legei, a pravilei şi a datoriei obşteşti. Apoi după 

aceasta, să intre cei (ce) vor voi în şeoale de limbi streine,
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așezându-se şi acest fel de şcoale cum se vor socoti şi unde, 

spre a, se da, învățături într'însele în limbile ce sânt mai de tre- 

buință pentru acest pământ, în care limbi să se. dee şi orice 
altă ştiinţă de tot felul. - 

66. — o tipografie obştească în limba patriei, afară de 

acea ce o avea mitropolia, să se sloboadă a se deschide şi a se 

alcătui în cea, mai bună orânduială, care de nu o va face ocâr- 
muirea, să se sloboadă voie ori cărui din pământeni s'ar găsi 

ca să o alcătuiască .cu a sa cheltuială, dând însă şi ocârmuirea 
tot agiutorul cel putincios din partea ei, spre a, se înfiinţa, după, 

trebuinţă şi a sluji spre tipărirea a, tot felul de cărţi: ce se vor 
înfăţoşa trebuincioasă fiind şi fără pricină vederat vrednică de 

oprire. î : 

67. — Pentru £ a se inconteni înmulţitele chipuri de sărăcie 
şi bântuelele ce urmează cu pricinele împresurărilor de moşii, să 

se rânduiască prin sfatul obştese câte o comisie înadins de 
boieri şi cu ingineri pe la toate ţinuturile, ca să hotărască toate 
moșiile după puterea, scrisorilor ce va înfăţoșa fiește care; care 

boieri să fie aleși acei mai cunoscuţi întru ştiinţă şi mai ispitiți: 

întru dreptate, supuindu-se subt giurământ, că vor păzi singură 

dreptatea acea următoare după puterea scrisorilor, şi 'să dee 
sfârșit 'hotăririlor la fața locului. Iar unde vor fi niscaiva pri-“ 

cini mari, cu nemulțămire despre o parte, pentru ca să se curme 

„şi acele tot într'o vreme, să aibă voe amândouă părţile a'și mai 
alege doi sau patru boieri hotarnici, ca împreună cu boierii co- 

misiei să mai cerceteze la faţa locului şi să isprăvească hotări- 
tura cu izbândirea, de istov. Iar când socotinţa boierilor comi- 

siei şi cu a hotarnicilor nu se vor uni spre mulțămirea amându- 

ror părţilor, atunce să se dee sfârșit şi acelei pricini cu dom- 

„ nescul divan, prin vadeă hotărită de un an, ca să iee sfârşit. 

Iar pentru plata ostinelei boierilor comisiei, şi a ingineri- 

„lor, să să socotească cu sfatul obştese un preț cuviincios şi 
fără asuprire care să/l plătească moșinașii după, analoghia, cât 

„va agionge pe îieşte care pe moşie sau partea sa de moşie. 

68. — Streinii, să nu poată de acum înainte a mai. cum- 

păra. moșii şi alte acâreturi stăpânitoare de veci în pământul 

acesta..Iar pentru lucrarea neguțţitoriei, să fie slobozi tot felul 

„de străini de a urma în pământul acesta, fără a putea să se 

statornicească cu lăcuinţa în ţară. 

Curs de Drept Constituţional, G. Alexianu, Ba . 4 17 
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69. — Strânsura acea de Arnăuţi și alţii ce se obicinuise 

a fi în pământul acesta, purtătoare de arme, ca nişte oameni ce 

au fost pururea turburători şi supărători patriei, să se inconti- 

nească şi niciodată să nu se mai primească subt nici un fel 

(de) chip în Moldova. ÎN 

70.. — Neamul judovesc fiind o sarcină pentru lăcuitorii 

pământeşti, după chipurile cu care se ehivernisesc, nefiind lu- 

crători de pământ, să nu fie îngăduiţi de acum înainte a se mai 

înmulţi cu venirea din alte părți, și acei ce sânt să nu fie slo- 

bozi a ţinea moșii cu anu sau orânzi pe la sate, sau să lăcuiască 

statorniciţi prin sate; precum nici de a face velniţi pre la târ- 

guri sau a ţinea căsăpii și a vinde norodului creştinesc carne, 

având slobozenie numai pentru dânșii să;şi tae carnea, trebuin- 

cioasă; iar velniţa. pentru lucrare de holercă şi rachiu să aibă 

voe numai stăpânii de moşii a deschide și a ţinea pe moșiile 

lor, atunci însă când va fi plisă de pâne în ţară, şi cu alt feliu 

de plată să nu fie supăraţi, afară de acea a vămei legiuită, pe 

- cătă holercă şi rachiu vor scoate când vor trece peste hotar. 

71. Tiganii lăieşi şi lingurari ce sânt robi boiereşti şi 

umblă cu şătrile prin ţară din loc în loc, fiindcă pricinuesc multe 

supărări de furtişaguri şi păgubiri lăcuitorilor ţărei şi stăpâni- 

lor de moşii, să fie opriţi din obicinuița umblărei lor acestei 

_nesitatornici, îndatorind pe stăpânii lor de a-i statornici pe la” 

moşiile lor, sau şi pe la târguri, acei ce au meşteşuguri; asă- 

mine şi pentru 'Țiganii domneşti, prin sfatul de obşte să să pue 

la cale, ca să lipsască, supărările şi păgubirile ce pricinuesc şi 

aceştia în ţară. 

72. — Pentru Domnii acestei ţări, rămăind după milos- 

tivnica îndurare pre puternicei noastre împărăţii ca să fie din 

pământeni Domni, atunce alegerea Domnului să fie prin ob- 

şteasca adunare, alcătuită de mitropolit şi de episcopii ţărei şi 

de toată obştia boierilor, dela logofăt mare şi până la şatrar, 

alegându-se Domnul numai din pământeni şi pi acel ce va 

fi mai cu deplină ispitire cunoscut şi însămnat pentru faptele 

“sate cele bune, pentru râvna patrioticească, pentru vrednicia 

cea. cuviineioasă unui Domn și pentru credința sa către pre 

puternica împărăție, şi făcându-se alegirea, după socotința și 

primirea celor mai mulți, după care, făcându-se cunoscut pre 

puternicei împărăţii prin obștesc Arz-magzar pentru acel ales, 

să facă şi rugăminte de a se întări şi a se orândui Domn.
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13, — | egiuindu-se privileghiul acesta.” a sfatului obștesc, . 

ce Pau avut din învechime. pământul, după rugătoarea, cerere . 

a se face din parte obştiei pământului, tot ce se va hotări.. 

de Domn împreună 'cu sfatul obştesc să fie și să se cu- 

noască de hotărire şi voinţă a toată ţara. Acea, hotărire are să. 

fie desăvârşită pravilă, căreia, toată. obştia norodului . este da- 

toare neapărat a se supune. : 

74. — Pravilelor ţărei şi hotăririlor celor săvârșite ș şi de: 

Domn unit cu sfatul obştesc este supus însuș Domnul și sfa- 

tul obştesc, până când nu sar anerisi acea hotărire prin altă: 

pravilicească hotărire, .. E 

75. — Pravila fiind tot temeiul î în care stă stavila întregei 

slobozenii, hotarul puterei celor ce plinesc trebile obşteşti, pra-: 

văţul cel povăţuitoriu spre ocrotirea acestei a averei şi a 

„drepturilor obşteşti sau în partea, fieştecăruia, şi în sfârşit te- 

meiul puterei care plineşte și face a se plini toate aceste legături 

soţialiceşti, cererea obştiei este ca, pe temeiul cererilor sale ace- 

ste arătate şi acele următoare de aceste, precum și acele ce se: : 

vor mai găsi de cuviință afară de aceste, să înfăţoşăze o pra- 

vilă a ţărei în deplină cuprindere a pravilelor politiceşti şi acele 

criminaliceşti, precum şi a tuturor orânduelilor celor sfinţite a 

pământului, care pravă alcătuindu-se în, limba noastră, să 

se întărească şi să dee în cunoştinţa cea de obştie, spre a o 

avea fieşte cine de pravăț asupra dreptăţilor şi asupra îndato- 

ririlor sale; dar pân se va alcătui şi se va înființa. pravilele 

ţărei după chipul arătat, se va urma în pricinele de giu- 

decăţi politiceşti după împărăteştile pravile şi în pricinile de 

giudecăţi criminaliceşti după... până când va, lua, sfârşit pra- 

vila ţărei. 

76. — Sfatul obştesc fiind lucrul cel mai cu dinadinsul ce 

se cere:de cătră-toată obştia pământului şi fiindcă prin acesta, 
'dimpreună şi cu Domnu stăpânitoriu, are să se facă începutul 

şi pornirea a. toată lucrarea privitoare cătră sfârșitul cererilor 

însămnate pentru binele patriei, adauge obştia, şi această rugă- 

toare ceriri ca, legiuindu-se privileghiul acesta pământului acum 

de odată adunarea sfatului să înfăţoşeze prin însuș ocârmuirea. 

Ocârmuirea. Domniei să facă adecă înadins luminata poruncă 

domnească, cătră boerii ținuturilor, ca să -şi aleagă dela fieşte 

care ţinut câte un boier vechil şi să se trimeată aci la Eşi; să
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. facă iarăşi înadins luminata poroncă domnească cătră, boterii - 

orăşeni din Eşi, ca să se aleagă doisprezece boieri de toată 

treapta pentru acest dintâi sfatul obştesc; şi aceasta făcându-se, 
apoi, prin alta luminata: poruncă cătră preasfinţia lor mitropo- 

„litul şi episcopii ţărei și cătră toţi aleşii boieri vechili de pe la 
ţinuturi şi acei din boieri orăşeni a Eșului, ca în zi hotărâtă să 
se adune toţi la un loc socotit, spre a înfiinţa sfatul obştese, 

„după care.să se facă în adunări sa, şi socotinţa, de alegirea a 
boierilor celor ce au să plinească locurile osăbiţilor dregători, 
mansupuri și celelalte slujbe de pământeşti trebuinţă. 

11. — Fiindcă jalbele obștiei în trebuințele pătriei cătră 
prea, puternica şi umbritoarea noastră împărăție au fost oprite 
dela o vreme încoace de către Domnii greci, din care pricină 
niciodată obştia, cea adevărată al acestui pământ nu au putut 
să'şi arate nevoile şi. tânguirile sale, pricină pentru care au şi 
venit pământul nostru în această nenorocită stare, cerirea ob- 
ştiei este, ca slobozindu-se de către împărăteasca milostivire 
pământurilor dritul acesta ce din vechiu Pam avut, să fie slo- 
bodă și lucrarea acestui drit de orice vreme de trebuinţă, Iar 
osăbit jalobe, afară de trebuinţele cele obşteşti a patriei şi nu- 
mai de vre-o pără unuia asupra altuia, să fie oprite şi neertate.



Proclama lia din 1848 
  

1848 IUNIE 9—1848 SEPTEMVRIE 13. 

Rugăciunea rostită de preotul Radu Şapcă din Celeleiu în adu- 

narea dela Islaz. 

__ (Traducere din Eliade, Memoires sur 1848, p. 65). 

Dumnezeule al puterii şi al dreptăţii! ochiul tău este des- 

<his asupra noastră! Priveşte poporul tău îngenunchiat înaintea, 

Evangheliei și a crucii tale; el nu cere decât dreptatea ta dum- 

'nezedască. Ascultă-l şi-i binecuvântează rugăciunea. Dă tărie 

"braţelor sale, şi vrăjmaşii tăi vor fi învinşi. Varsă în peptul său 

curajul, în inima, sa blândeţea şi în sufletul său pacea. 

Dumnezeule al luminii, tu ai înălţat stâlpul de foc care a 

călăuzit pe Moise în pustie. Zi, Doamne, ca îngerul sfătuitor de 

bine să se coboare în mijlocul nostru şi să ne călăuzească pe 
căile tale. Binecuvintează din înaltul cerului stindarde!e noastre” 
încununate de crucea fiului tău prea. iubit; fă-le să fâlfâe pe 

„calea bunei orândueli şi a, adevăratei glorii. 

Doamne! fiul tău unic a fost trimis de tine ca să se jert- 

„fească pentru mântuirea oamenilor. In iubirea sa, el ajunse 

anatemă, pentru ca, să sfințească minca săracului; ajunse 

prada, morţii pentru ca, să dea viaţă şi libertate oamenilor. Tu 

eşti acelaşi Dumnezeu: biruința și libertatea sunt în mânile tale; 

isbăveşte şi mântue pe tot omul care sufere; ridică, și însufle- 

ţeşte pe acest popor care moare, ca; să ifacă să trăiască pe apă- 

sătorii săi. Scapă-l de. abuzurile cari se fac cu așezămintele şi 
chiar cu virtuțile sale; isbăvește-l de abuzul clăcei, de ticălcasa 

iobăgie pe care mau cunoscut-o părinţii noștri, de podvada, dru-
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murilor și a şoselelor, de aceste munci ale Faraonilor, de orice 

prigonire, de orice silnicie şi de toată! nedreptatea. Reaă-i tim- 

pul și locul, cu cari tu ai înzestrat pe om; fă-l să se bucure de 
roadele muncii sale. 

Mângâe, Doamne, pe un popa sărobit de suferinţă, scoală- 

te şi fă știut lumii că eşti Dumnezeul celor harnici şi al ori-. 

cărui om ce s'apropie de tine prin muncă, singura rugăciune pe 

care tu o binecuvintezi și o asculţi. Arată că eşti tatăl sărma- 
nilor, al orfanilor şi al văduvelor, mângâetorul celor asupriţi. 

Noi numai în numele tău îl chemăm şi nu cerem ca lege decât 

numai Evanghelia ta. Fiul tău a făgăduit celor asupriţi drep- 

tate, celor flăminzi pâine, celor desnădăjduiţi mângâiere. Redă. 

„copiilor tăi bunurile şi pâinea lor, după dreptatea ta. Spiritul 

tău de: mângâiere şi de dreptate să Je lumineze sufletele. | 
Bucurându-ne de lumina ta, de iubirea ta, de dreptatea, și 

de puterea ta, te vom slăvi, de trei ori sfânt; căci ale tale sunt 

stăpânirea și puterea şi slava, ale tale Tatăl și Fiul şi Sfântul 
Duh acum şi pururea, și în vecii vecilor, Amin. 

Proclamaţiunea revoluțiunii din Teara- Românească. 

(Foaie vol. Acad.). 

In numele poporului Român. - 

«Dumnezeu e Domnul și sa arătat 

- nouă; bine este cuvîntat în cel ce vine 

întru numele Domnului». 

Respect către proprietate. Respect către persoane. 

Fraţilor Români, 

Timpul mântuirii noastre a, venit; poporul Român se deş- 
teaptă la, glasul trâmbiţei. îngerului mântuirii și își cunoaște - 
dreptul său de Suveran. Pace vouă, pentru că vi se vesieşte 
libertate vouă! 

Poporul Român se scoală, se armează, și nu spre a se lupta 

o clasa asupra alteia, nu spre a rupe legăturile sale de relaţii , 
din afară, ci ca să ţie în frâu și în respect pe voitorii de rău.
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«ai fericirii publice. Strigarea Românilor e strigare de pace, stri- 
are de înfrățire. La această faptă mare a mântuirii, tot ito- 

mânul are dreptul de a fi chemat, nimeni nu este scos afară; 

“tot Românul e un atom al întregii suveranităţi a poporului: să- 

“tean, meserian, neguţător, preot, soldat, student, boer, Domn, e 

fiu al patriei și, după sfânta noastră credinţă, e şi mai mult, e 

fiu al iui Dumnezeu. Toţi avem același nume de Român. Aceasta 
-ne înfrăţeşte și face să înceteze toate interesele, să se stingă 

toate urile. Pace dar vouă! Libertate vouă! 

Scularea aceasta e pentru binele, pentru fericirea tuturor - 

“stărilor societăţii, fără paguba vre-uneia, fără paguba însăși a 

. nici unei persoane. Nu se cuvine a perde cei mai mulţi pentru 

-cei mai puţini, căci este nedrept; nu se cuvine iară a perde cei 
-mai puţini pentru cei mai mulţi, căci este silnic. 

Poporul Român, în cât către cele din afară, nu supără pe 

“nimeni, respectă, toate Puterile şi cere a respectă şi ele dreptu- 
rile lui stipulate prin trataturile lui Mircea şi Vlad V., recuino- 

scute de toate tratatele încheiate apoi între 1. Poartă şi Rusia, şi 

-protestă asupra ori-cărei fapte ce s'a făcut împotriva, acestor 

tratate. Poporul Român voește cu o voinţă tare a-și păstră ne- 

:atârnarea. legiuirii sale, dreptul său suveran în cele din năuntru 

-şi rămâne în aceleaşi legături, şi mai strânse, prin luminile vea- 

eului, cu I. Poartă. Această voinţă e legală, e pe credinţa trata- 

“telor și nu e în paguba! nimănui. - 

Poporul Român leapădă un Regulament care este înpotriva 

„drepturilor sale legislative şi în potriva tratatelor ce-i recunosc 

autonomia. Această lepădare este însuși în folosul Inaltei Porţi, 

„ce va, fi arbitrară dimpreună cu Franţa, Germania, şi Englitera, 
„cărora, Românii le reclamă judecată și ajutor ia ori-ce asuprire 

ce li s'ar face. - e 

Poporul Român decretă şi hotăreşte responsabilitatea, Mi- 

niștrilor, şi cu un cuvânt a tuturor funcţionarilor publici; şi 

“fiindcă neresponsabilitatea nu este drept al nimănui, nici de 

moştenire, nici de învoire, prin urmare nimeni nu perde nimic 

şi hotărîrea poporului e sfântă. 

Poporul Român voeşte o patrie tare, unită în dragoste, 

compusă de fraţi, iar nu de vrăjmaşi, prin urmare decretă. după 

“vechile sale datine, aceleaşi drepturi civile și politice pentru tot 

Românul.
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Cine nu voeşte aceasta e vrăjmaş al fericirii publice, e un 

alt Cain ucigător de frate, în sânul mamei noastre patrii. 

Poporul Român va să deă dreptate şi dreptatea e a lui 
Dumnezeu. Dreptatea, nu sufere a purtă numai săracii sarcinele 
ţării şi bogaţii să fie scutiţi. Prin urmare decretă contribuţie 

generală după venitul fie-căruia. Aceasta înavuţește patria, şi o 

patrie avută e în folosul tuturor și prin urmare în paguba ni- 

mănui. Această cheamă, pe toţi la aceleaşi drepturi şi datorii 

într'o patrie dreaptă, înfloritoare şi care cu tot dreptul nu va 

mai putea suferi control străin. 

Poporul Român dă înapoi la toate stările dreptul cel ve- 

chiu de avea reprezentanţi în Generala, Adunare, „decreţă, de azi 

înainte alegerea largă, liberă, dreaptă, unde tot Românul are 

dreptul de a fi chemat şi unde numai capacitatea, purtarea, vir- 

tuţile şi încrederea publică să-i deă dreptul de a fi ales. Aceasta, 

pe cei buni. O ştiu străinii şi o știe proverbul cel vechiu: «Bună 

treabă, rea tocmeală>. Această decretare nu e în paguba Niv ă 

nui, va să schimbe numai tocmeala. 

Poporul Român decretă tipar liber, cuvântare liberă, adu- 
nări libere, spre a, vorbi, a scrie cele de folos, spre a arăta ade- 

vărul. Adevărul, ideile, cunoştinţele vin dela Dumnezeu, în fo- 

losul general al oamenilor, ca scarele, ca aerul, ca apa şi prin 
urmare sunt proprietate universală; şi dacă se cuvine a fi res- 
pectată însăşi proprietatea particulară, cu atâta: mai vârtos este.. 

sacră şi neatinsă proprietatea universală. A înecă adevărul, a, 
stinge luminile, a împiedecă foloasele, prin împiedecarea tipa- 

rului, este o vânzare către patrie, o apostasie către Dumnezeu. 

Libertatea tiparului nu poate păgubi pe nimeni decât pe fiii î în- 
tunerecului. . 

Poporul Român voeşte pace, voeşte tărie, voeşte garanţia, 

averilor sale materiale, morale și politice; aecretă dar gvardie 

naţională, în :care tot Românul se naște al ei soldat, tot Ro- 

mânul e un gvardian al fericirii publice, un garant al libertăţilor 
publice. Aceasta nu păgubește pe nimeni decât pe conspiratorii 

" asupra drepturilor patriei. 

Poporul Român cheamă toate stările de fericire, recunoaşte 

facerile de bine ale conerțului şiie că sufletul lui este creâitul, 

care nici odată n'a vrut sâ i-l îniesnească sistema trecută. De- 
eretă dar o bancă națională, însă cu fonduri naţionale.
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Poporul Român, în generositatea şi evlavia sa, se închină 
Jocurilor sfinte şi va. trimite de acum înainte la Sfântul Mor- 
mânt şi la'alte aşezăminte religioase untdelemn, tămâie, făclii 
şi însuși bani, spre ţinerea de școale, de preoţi, spre lauda lui 
Dumnezeu ; şi tot spre adevărata laudă a Celui ce s'a răstignit 
spre desrobirea celor săraci, decretă ca, prisosul veniturilor mâ- 
năstireşti, să fie al ţării, spre deşrobirea și ajutorul celor să- 
raci, şi reclamă moşiile mânăstirilor închinate a. le scoate de 
sub orice. rnâncătorie. Poporul Român.-dă lui. Dumnezeu ce este 
al lui Dumnezeu. și ia de la farisei ceeace este al fariseilor, 
ca să deă, săracului, care e frateie Domnului. Aceasta nu e în 
paguba Românilor, ci spre mântuirea lor şi lauda Sfintetor 
Docuri. 

“Poporul Român împarte dreptatea. de o potrivă la toţi şi 
dreptatea, o dă pentru toţi şi mai vârtos pentru cei săraci. Să- 
racii, sătenii, plugarii, hrănitorii orașelor, fiii patriei cei adu- 
văraţi, ce au fost defăimaţi atât îndelung cu numele glorios de 
Român, ce au purtat toate greutăţile ţării, prin munca lor de 
„atâtea veacuri au lucrat moşiile şi le-au îmbunătăţit, au hrănit 
pe strămoşii proprietarilor, pe roşii lor, pe părinţii lor, pe 
acești proprietari însiși şi au drept înaintea generosităţii pro- 
prietarilor, înaintea dreptăţii patriei, îşi cer o părticică de pă- 
mânț îndestulă pentru hrana, familiei şi vitelor sale, părticică, 
răscumpărată de atâtea veacuri cu sudorile lor, Ei o cer şi 
patria, le-o dă; şi patria iară, ca o mumă bună şi dreaptă, va 
despăgubi pe fiecare proprietar de mica părticică ce o va da, să- 
racului. ce nu are pământul său, după strigarea dreptăţii, după 
glasul Evangheliei, după inima cea frumoasă a Românilor, în 
care au aflat parte străinii întotdeauna, necum fraţii lor, hră- 
nitorii lor, tăria lor cea adevărată. Claca dar şi acea infamă 
iobăgie se desfiinţează, lucrarea la lucrul drumurilor se des- 
fiinţează, săteanul fără pământ se face proprietar şi tărie na- 
învinsă celor mai avuţi în folosul tuturor şi în paguba nimănui; 
vistieria va despăgubi pe toţi. , 

Poporul Român, după vechile sale drepturi, voeşte ca Dom- 
„nul, în care este personificată suveranitatea acestui popor, să 
“fie tare prin dragostea publică, drept, luminat, voitor de bine 
patriei, bărbat întreg şi, ca să-l poată, afla la alegere astfel, de- 
cretă, după vechile sale drepturi, a-l căuta în toate stările so- 
cietăţii, în toată naţia. iar nu întrun număr mărginit de o
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meni. Domnia nu e drept de moştenire a nici unei familii, Dom- 

nia este a, patriei. Ea o dă celui ce va socoti de cuviinţă dintre 

fiii săi. O asemenea alegere :;trânge şi mai mult legăturile noa- | 

stre cu Inalta Poartă, pentru că per puţinele persoane ce se pot- 

influenţa, în paguba Inaltei Porţi şi a Poporului Român. 

Puterea suverană purcede de la Dumnezeu şi în toată ţara 

: se află undeva. în Țara Română este în Poporul Român, ce: 

are, dreptul de a numi pe câpul cel mai înalt al.patriei. Prin 

urmare poporul, având dreptul de suveran, poate revesti cu ditu- 

sul pe oricine va socoti de cuviinţă, şi pe câţi ani i se va părea, 

că-i este miai de folos. Așa dar decretă ca domnia să se dea 

celui ales numai pe cinci ani, spre a, se tăia rivalităţile şi urile: 

îndelungate și spre a pune 2 eniulaţie între cetățeni a îi buni, 

întregi și folositori patriei, ca să tragă. încrederea publică. 

| Poporul Român leapădă de lu sine orice titlu i s'a introdus- 

prin corupţie de la străini în potriva vechilor sale datine. Dom- 

nul este ales unul dintre cetăţeni şi după domnie rămâne iar 

cetăţean, fiu al patriei. Domuul nici nu a fost, nici nu «ste 

Prinţ; Domn e tot cetăţeanul, Domn e și capul ţării. Asta e-.- 

titlul cunoscut de toţi Românii. Vorba de Prinț e cunoscută de | 

cei ce ştiu din limbile Europei. Vorbele de Prea Inălţat, Prea- 

Luminat sunt nişte traducţii din limbagiul Fanarioţilor iubitori 

de titluri. | 

La multe trebuinţe ce are patria acum pentru despăgubire: 

şi atâtea alte cheltueli spre înaintarea patriei, Poporul Român. 

nu mai poate da Domnului o listă civilă. atât de mare şi mai 

vârtos că, şi fără aceasta, vede că este de neapărată nevoie ca. 

Domnul să dea exemplul mai întâiu de simplitate și de viaţă. 

cumpătată. . 

. Vorbele nobil, nobilitate sunt necunoscute între poporul 

Român. , 
Fapta asemenea e și mai necunoscută; căci nimic n'a fost. 

de moştenire în ţara aceasta, nici rang, nici titluri, decât pro-. 

prietatea, şi numele familiei. Poporul Român decretă dar desfiin- 

ţarea tuturor rangurilor titulare ce nu au funcţii şi al căror 

nume nu aduc aminte decât niște timpi de barbarie și de ser- 

vilitate. 
Poporul protestând asupra măsurilor arbitrare şi neis- 

giuite de a se pune o taxă de învățătură, de la care săracul, 

orfanul, fiul văduvei e scos afară, protestând asupra relei cu- -
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getări de a degrada şi a ucide naționalitatea prin scoaterea 

_Jimbii naţionale din școale, decretă o învățătură pentru taţi 

„egală, progresivă, integrală pe cât va fi cu putinţă, după facul- 
tăţile fiecăruia şi fără nici o plată; decretă în București o 

“ gecală politechnică, câte o Universitate în București şi Craiova 

"şi câte un liceu, cum şi pensionate pentru amândouă, sexele, 
câte un liceu. asemenea, şi un pensionat în fiecare judeţ, câte 

o şcoală normală în fiecare plasă şi câte o şcoală începătoare 

„bine întocmită în fiecare sat; decretă ştiinţele ca şi până acum 
în limba patriei şi cultura și înfiorirea acestei limbi după. na- 

tura şi după originea ei, cu literele sale, atât în “cărţile protane, 

cât şi în cele sacre, cum şi intreducerea, literelor în toate can-. 

celariile. ta 

| Despre acest capitol al învăţăturii, Guvernul. va fi dator, 

sub. a. sa răspundere, a pune cea mai activă stăruință. spre: a 
se înfiinţa aşezămintele de educaţie publică şi, precum nu se 

poate lăsa nici un creştin a se naşte şi muri nebotezat, aseme- 

- nea nici un fiu de cetăţean din câţi se află azi în vârstă de 
doisprezece ani şi câţi se vor naşte de acum înainte, să nu 

. rămâie neîmpărtășiți de învăţătură, căci pe dânsa se întemeiază 

viitorul ţării şi punerea în lucrare, cum şi garanţia cea. ade- 

vărată a așezămintelor patriei. 

- Poporul Român leapădă de pe sine neomenia şi ruşinea 

„de a ţine robi şi declară libertatea țiganilor celor particulari. 

Celor ce au suferit până acum ruşinea păcatului de a avea robi 

"sunt ertați de poporul Român; iar patria ca o mumă bună, din 

“Vistieria sa, va despăgubi pe oricine va reclama că a avut pa- 

gubă din această faptă creștinească. 

| Poporul, decretând odată drepturile civile şi politice ce 
Je-a avut totdeauna tot cetăţeanul, declară că tot Românul e 

liber, tot Românul e nobil, tot Românul e un Domn. Prin ur- 

„mare, de azi înainte desfiinţează orice pedeapsă cu bătaia şi: 

rumpe în obrazul gâdilor orice biciu şi orice vargă, ce degradă 

demnitatea, cetăţeanului. Bătaia dar se ridică de la orice dre- 

gătorie şi cu atâta mai vârtos din rândurile soldaţilor. 

Poporul Român, deși nu cunoaşte ființa pedepsei cu moar- 

e, însă pentru că adesea prin judecătoriile criminale, judecă- 

-1orii de sistema veche au cutezat a da afară niște sentinţe de 

moarte, fără a, se fi putut a se pune în lucrare, poporul declară
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desfiinţarea cu totul a pedepsei cu moartea, atât în lucrare cât 
şi în sentinţe. | 

Poporul Român, văzând întreruperile sale de relaţii cu I. 
Poartă mai vârtos de la 1828 încoace, văzând că representantul 
său la Constantinopole e un străin, reclamă a-şi avea relaţiile 

„ deadreptul cu I. Poartă și representant al său la Constantirio- i 

„pole însuși dintre Români. 

Pe scurt, poporul Român, recapitulână, decretă: 

1. Independenţa sa administrativă și legislativă pe temeiul ; Ş | 

tratatelor lui Mircea şi Vlad V., şi neamestec al nici unei Pu-. 
5 teri „din. afară în cele din. întru ale sale. 

2. Egalitatea: “drepturilor” politice. 

3. Contribuţie generală. | i a: 
4, Adunarea generală compusă de representanţi ai i tutu- ” 

| Tor stărilor societăţii. , | 
5. Domnul responsabil ales pe cinci ani şi căutat î în toate 

stările societăţii. | 
6. umpuţinarea | listei civile — aridicare de orice mijloc de 

corumpere, 

lo» în funcţia ce ocupă, 

8; Libertatea, absolută a tiparului. , 
9. Orice recompensă să vie dela patrie, prin representanţii PI 

săi, iar nu de la Domn. . n 
10. Dreptul fiecărui judeţ de a-și alege' dregătorii săi, _ 

drept care purcede din dreptul poporului întreg de a-şi alege | 
Domnul. 

11. Gvardie naţională. 
"12. Emancipaţia mânăstirilor închinate. 

13. Emancipaţia clăcaşilor, ce 'se fac proprietari prin des- 
păgubire. “ 

14. Desrobirea 'Tiganilor prin despăgubire. 
15. Representant al ţării la Constantinopole dintre Ro- 

mâni. 

16. Instrucție egală şi întreagă pentru tot Românul de 
amândouă, sexele. 

11. Desființarea, rangurilor titulare, ce nu au Funcţii, 
18. Desființarea pedepsei degrădătoare cu bătaia. Aa 

| 19. Desființarea, atât în faptă cât şi în vorbă a pedepsei 
cu moartea.
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20. Așezămintele penitenciare, unde să se spele cei crimi- 
nali de păcatele lor şi să iasă îmbunătăţiţi. 

21. Emancipaţia Israeliţilor şi drepturi politice pentru ori- 
ce compatrioți de altă credinţă. - 

22. Convocarea îndată a unei Adunări generale extraordi- 
nare constituante, alese spre a representă toate interesele sau 
meseriile 'naţiei, care va fi datoare a face Constituţia ţării pe 
temeiul acestor 21 articole, decretate de poporul Român. 

„ Această Adunare, va lăsa în moştenire viitorimii Consii- . - 
tuţia aceasta şi va fi datoâre încă 'a o încheia-printr'o legiuire, . 
prin care neapărat la fiecare 15 ani, din dreptul său, să-și aleugă 
poporul. deputaţi extraordinari,-cari, venind în Adunarea extra 

“ordinară, să introducă; reformele cerute de spiritul epocei. Cu 
aceasta se împiedică: de acum înainte vrednica-de plâns nevoie 
de a se cere reforme cu mâna armată şi vor fi fericiţi copiii 
şi strănepoţii noştride necesitatea, în care s'a aflat astăzi po- . 
porul român. De e 

Aceste decretări vin din glasul general al țării, sunt drep- 
turi vechi ale ei, sunt după legi, sunt după tratate. 1. Poartă,: 
atât în generositatea cât şi în interesul său, le primeşte. Rolul - 
Rusiei, este de a ne asigura drepturile, când ar fi călcate din 
afară şi mai vârtos când voim a ne întregi într'însele. Când 
ea ni se va împotrivi, va dovedi lumii întregi că a, avut gând 
rău asupra noastră şi asupra Turciei. Archipăstorul ţării le va 
binecuvânta, dacă este păstor după legea lui Christos; va sub- - 
scrie decretul acesta în capul tuturor, de va voi să ne mai păs- 

“ torească şi de va fi pătruns de duhul Evangheliei. Domnul țării 
nu poate sta contră, pentru că este glasul ei şi nu poate împe- 
deca această faptă, fără a-şi trage numele de trădător al țării 
şi rebel către 1. Poartă, Lu | | 

Boerii n'au nici un cuvânt a nu primi, pentru că nu perd 
nimic și mai vârtos că, prin învoirea lor, vor da lumii o dovadă, - 
de frumosul suflet ce caracteriză totdeauna pe cei mai mari 
ai ţării. Strămoșii noștri ne-au asigurat cu sângele lor v patrie. 
Misiunea boerilor este a statornici dreptatea, cerului, dreptatea 
Evangheliei întrinsa; misiunea lor de astăzi are și. mai mare 
preţ înaintea, lui Dumnezeu. | | 

Negustorii, meseriaşii, sătenii binecuvântă decretele uce- 
stea, le reclamă, le cer; deşi n'au. avut până acum glas, le-au 
cerut cu: ochii, cu mâinile, cu toate mișcările, fără, a scoate o
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"vorbă, după cum cere .mutul ars de sete apa, după cum cere 

cel astupat, cel înecat, aerul. 

Fraţi Români! soldaţi, cari sunteţi fiii şi fraţii noştri, pri- 

„vegheaţi a ţine bună orândueală, pentru că datoria voastră acea- 

sta este. Nu ascultați însă când voitorii noștri şi ai voştri de rău 

Vă: vor porunci a da în fraţii voştri şi a vă, întina mâinile cu 

„cei ce se scoală pentru binele vostru şi al părinţilor voştri, Pu- 

nerile la cale, Jegiuirile cele nouă ale poporului Român, vă înalță 

la .treapta de om, desființează vergele de pe spatele voastre, 

cu care eraţi socotiți în starea vitelor, vă înaltă la.treapta de 

a putea, face şi voi a vă face ofiţeri, când veţi merita, și uşu- 

rează, dau ârepturi părinţilor şi fraţilor voştri. Când veți lăsa 

-puşca din“mână,: de azi înainte vă aşteaptă o patrie, iar nu claca 

“şi biciul dorobanțului. Cei ce vă vor da porunci a face” foc: asu- 

pra “fraţilor voştri, însemnaţi-i, că aceia nu sunt Români, sau 

de vor fi, sunt vânduți şi vă vând şi pe voi, ca să mergeţi a 

umple, şanţurile cu trupurile voastre, bătându-vă în potriva voi- 

torilor de bine ai omenirii! 

Ofiţeri Români! Caimarazii voştri din Europa v'au dat 

exemplu. Europa luminată, e cu ochii deschişi asupra voastră. 

„Aţi încins săbiile spre a, ţine buna orândueală şi a vă lupta asu- 

pra vrăjmașilor patriei.“ Ţineţi buna orândueală, și voi pricepeţi 

mai bine decât soldaţii voştri şi. cunoaşteţi pe adevărații vrăj- 

„_maşi ai patriei. Scoateţi săbiile, faceţi-le să lucească înaintea 

soarelui dreptăţii şi al libertăţii patriei. Iată calea, cea mai glo- 

rioasă în analele patriei vi se deschide vouă. Fericiți-vă că 

vwaţi aflat în capul camarazilor voștri în această zi mare, ce a 

venit dela Dumnezeu şi care, intrând în eternitate, se va întă- 

ţișa iar înaintea lui Dumnezeu cu misiunea sa împlinită și cu 

fruntea, încoronată. de numele voastre, ca de nişte stele de mân- 

tuire poporului Român. Iar dacă capii voştri vă. vor comanda 

asupra fraţilor voştri, maveţi decât să ascultați glasul poporului 

suveran; frângeţi-vă săbiile înaintea oricărei comande vărsă- 

toare de sânge. Nişte asemenea comandanţi vor. fi însuflaţi de 

duhul lui Satan. Şi el asemenea a fost un căpitan în cetele ce- 

reşti şi îngerii păcii şi ai dragostei îi smulseră aripile. Smul- 
geţi şi voi asemenea spaletele din umerii oricărui căpitan tră- 

dător, ce va comanda să se verse cea mai mică picătură de 

sânge. |
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Cuvioşi egumeni, protopopi, preoţi, voi împliniţi locul Apo- 

stolilor, şi astăzi se proclaraă niște legi pe temeiul Evangheliei. 

Este sarcina voastră, datoria voastră, de a, ieși cu crucea, în 

mână şi a pecetlui cu dânsa tunurile și ţevile purtătoare de 
moarte. Christos a înviat şi s'a doborit moartea şi robia. Voi 
trebue să spuneţi lumii că este Antichrist tot omul ce face 

moarte asupra fratelui său, tot omul ce mai voeşte robia, tot 
omul care mare milă de sărac, de văduvă şi de orfan. ' Luaţi 
vestmintele voastre, armaţi-vă cu crucea și cântaţi psalmul 108 
în potriva oricărui vânzător al patriei. 

Boeri, voi aţi fost generoşi cu străinii, i-aţi pramit, i-aţi 

hrănit, i-aţi avuţit, i-ați chemat a se împărtăși de drepturile 
voastre şi nu veţi fi voitori de rău pământenilor, fraților voştri, 
nu veţi face ruşine patriei în străinătate, nu veţi suferi a se 
pune o pată pe numele vostru, nu veţi lăsa un blestem peste 
copiii voştri, nu-i veţi osândi a, se rușina de numele ce le veţi 

lăsa moştenire. Daţi din frumosul vostru suflet fericirea fra- 

ților voştri, fără paguba voastră, căci Dumnezeu vă va, da în- 

sutit şi așezămintele cele nouă şi drepte peste curând vor înzeci 
„veniturile voastre. Cu toţii întindeţi mâna, a închega toate cla- 

sele societăţii într'un singur „corp, pe care să-l putem numi, 
fără ruşine, Naţie. | 

Cetăţeni în general, preoţi, boeri,, ostași, negustori, mese- - 
riaşi de orice religie, ce vă aflaţi în Capitală și prin oraşe, 
Greci, Sârbi, Bulgari, Germani, Armeni, Israeliţi, armaţi-vă 
spre a ţinea și a ajuta la fapta cea mare. Patria este a noastră 
şi a voastră. Vouă vă plee a şedea într'însa şi ea vă primeşte. 
Sistema cea veche nu v'a chemat și pe voi la masa de obşte. 
De azi înainte o masă avem cu toţii, un ospăț de frăţie ni se 
întinde, aceleași drepturi vom avea cu toţii. 

Şi voi, o binecuvântaşi săteni, fraţi ai lui Christos, munca 
voastră, pâinea şi vinul se prefac în trupul şi în sângele Dom- 
nului; voi sunteți fiii cerului, fiii păcii şi ai tăriei; voi sunteți 
hrănitorii noştri; voi aţi plâns şi vă veţi bucura; voi aţi înse- 
toşat de areptate şi vă veţi răcori; pe voi v'a fericit Mântui- 
torul lumii. Fericiți sunteţi şi în lumea aceasta şi în cealaliă! 
Staţi dar la locul vostru că ziua a venit; cătaţi-vă de câmpurile 
voastre ce vi le. dărueşte astăzi patria, care râde înaintea voa- 
stră şi vă cheamă la fericire. Iar pentru că duhul răului, Sa- 
tana, poate să mai aţâţe oarecari vrăjmași ce vă „pismuesc mân-
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tuirea şi fericirea, trimiteţi din fiecare sat un preot cuvios şi 

câte trei inşi împuterniciţi a vă cere dreptatea ce vi se cuvine. 

Dreptatea, vo dă toată lumea cu mâini pline și cu lacrimile în 

ochi. Iar preoţii vor ceti blestemele Sfântului Vasile, spre a 

goni duhul răului din ţară. - 

Măria Ta, Domnule ales al ţării! 

| Plânge poporul Român cu durere că te pomenește în urma 

tuturor și este la Măria Ta, să te pui în cap. Patria. te-a ales, 

te-a avut fiul ei cel mai scump; guvernarea ţi-a fost proble- 

matică: te-ai arătat în ochii patriei şi ai lumii ca fiul risipitor 

din Evanghelie. Vino înapoi şi va pune patria inel în drepta 

ta şi va înjunghia viţelul cel gras. Noi nu-ţi cerem cuvânt, pen- 

tru că eşti fratele nostru, eşti. Român. Cuvântul îi vei da înain- 

tea conştiinţei Măriei Tale, înaintea lui Dumnezeu. Nu știm 

dacă câte ai făcut, le-ai făcut de bună 'voie, ori silit. Acum e 
timpul să arăţi lumii că ai fost şi eşti Român; acum e timpul 

să faci să se spele cele trecute şi să nu lași fiilor un nume 

veştejit. Patria te reclamă de fiu, ea, își rumpe veștmintele, își 
bate peptul şi aleargă într'o parte şi într'alta, cerând să nu 

piară nici unul din fiii săi, să nu se verse nici o picătură de 

sânge de Român. Patria uită tot: fii dar al ei, după cum ea 
i voeşte să te aibă în cap la această mare faptă. Fă o pagină fru- 

moasă. istoriei române. Nu-ţi face copiii a se rușina în sânul 

Franţei de tatăl lor; nu lăsa ţara fără cap în asemenea, împre- 

jurări, în prada intrigii ce ar putea aduce anarhie, căci atunci, 

vai nouă! şi de trei ori vai Măriei Tale! 

| Fraţi Români! Nu vă temeţi de nici o putere nepravilnică, 

de din afară, căci s'au dus timpii silei şi ai dreptului celui mai 

tare. Țineţi numai buna orândueală în întru. Intrarmaţi-vă în 

gvardie naţională spre asigurarea, drepturilor voastre şi 'spre a 

forma cruciata înfrăţirii claselor în întru, cum: şi a face 

parte în cruciata înfrăţirii naţiunilor în afară. Adunaţi-vă cu 

toţii sub steagurile patriei. Cele trei colori naţionale vă 'sunt 

curcubeul speranţelor. Crucea ce e deasupra lor va aduce aminte 

Rusiei că e creştină. Crucea, se va pune pe hotarul nostru și 

Rusul nu va călca, în ţara noastră, fără să calce mai întâiu cru- 

cea la care se închină. De nu de va sfii de semnul acesta, vom 

trimite înainte-i, nu arme ce nu le avem, ci preoţii noștri, nu- 

mele noastre, pruncii noștri, cari, însoţiţi de îngerul Domnului, 

ce păzeşte pe cei ce se scoală în numele lui. vor ţipa și se va
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“auzi până la marginile pământului, că Românii nu le-au luat 

nimic, că ei nu-i vor în ţara, lor. Vor pune preoţii Evanghelia, 

pe care se întemeiază legile noastre, o vor pune în calea lor, ca. 

să calce pe dânsa şi să vie să robească un popor ce totdeauna 

i-a fost voitor de bine, făcător de bine în răsboaele lui. Rusia 

până acum s'a zis că este chezașă a drepturilor noastre. Noi, în 

strigarea noastră nu cerem de cât drepturile noastre şi protes- 
tăm mai dinainte la I. Poartă, la Franţa, Germania şi Engli- 
tera,. asupra ori-cărei invasii în pământul nostru, ce ne va pis- 
mui fericirea şi ne va cutropi independenţa noastră din întru. 

Apoi poporul Român declară astăzi în faţa lui Dumnezeu 
şi a oamenilor că, dacă proclamația sa se vede pretutindeni în- 
suflată de spiritul păcii, dacă, ei nu vorbesc întrun tot amenina- 
ţător și se ţin pe drumul legilor și al tratatelor, aceasta învede- 
rează caracterul lor cel pravilnie şi sufletul lor ce de o potrivă 
adoară libertatea şi a lor şi a altor naţii, ce voind a se reîn- 
tregi în drepturile lor, ştie a respecta, pe ale altor naţii. Aceasta 
îi face a vorbi astfel, jar nu frica, căci sunt o nație mai mult 
de 8 milioane suflete şi, la orice invazie din afară ce le va ame- 
ninţa libertățile, fiecare va şti a-şi apăra vetrele, şi străinul, 
în cele după urmă, la orice nenorocire, va putea cutropi numai 
pământul, dacă va dormi Dumnezeu, iar nu şi oamenii. Nici un 
Român nu va mai trăi după moartea independenţei patriei sale. 

Fraţi Români! Respectaţi proprietatea, şi persoanele, adu- 
naţi-vă cât mai mulţi, armaţi-vă cu toţi, însă imitați pe fraţii 
voştri Transilvăneni, vedeţi cum se adunară aâtea miriade,-fără 
să se facă cea mai mică larmă, cea mai mică neorândueală. 
N'aveţi nici o teamă decât temerea de Dumnezeu, şi atunci vouă 
cu adevărat vi se va cuveni : a striga fără rușine: «Că cu noi 
este Dumnezeu!». 

Cu noi este Dumnezeu, fraţilor! In numele lui sculaţi-vă 
și îngerul răsbunării dumnezeeşti va, stinge pe tot vrăjmaşul şi 

va, dobori şi cal şi călăreț, carele şi armele lui vor fi risipite ca 
pulberea, şi planurile lui împrăștiate ca fumul. a 

La arme Români! la armele mântuirii!
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Adresa No. 1 a Guvernului provizoriu proclamat la Islaz către 
Domnitorul Gheorghe Bibescu. a 

(Traducere din Heliade, Memoires, p. 80). CI 

Dreptate-Frăţie. 

> In numele poporului Român, 

Guvernul provizoriu. 

Măria Ta, 

Mişcarea, care a sguduit Franţa şi Germania s'a simţit în 

toată Europa şi n'a întârziat să neliniștească, și pe Români. 

| Poporul român, desnădăjduit: de lungile sale suferințe, 1o- 

cuitorii Capitalei, neliniștiţi de sosirea, Comisarului rus, tot- 
deauna premergător de turburări, cum şi de complotul străin 

urzit în întunerec pentru ca să turbure liniştea publică în beţia 

patimilor, s'au văzut .nevoiţi să ia parte la o mișcare naţională 

de apărare şi de principii. Intreprinderea a fost improvizată şi 

spontanee, căci, Inălţimea Ta nu mai erai în stare să insufli 

încredere, nici să opui intrigilor străine forţa şi energia nece- 

sară, ZA si 

Subsemnaţii, temându-ne ca, mișcarea, să nu degenereze în 
anarhie văzând că opiniunea publică se strângea în jurul lor, 

s'au hotărît să se pună în fruntea unei mișcări de regenerare, 

al căreia ţel este menţinerea, ordinei şi proclamarea voinţei po- 

porului. Prin proclamaţiunea aci alăturată, ea cheamă pe tot. 

Românul să ia parte la marea operă a regenerării; ea nu Te 

înlătură nici pe Inălţimea Ta. 

Considerând că mâinile slăbite ale Măriei Tale nu mai 

sunt în stare să ţină frânele guvernului, şi că glasul Măriei 

Tale nu mai are influență asupra armatei, subsemnaţii, pentru 

a-şi îndeplini misiunea, s'au văzut în neapărata nevoie de a lua, 

prin interim, o sarcină grea și s'au constituit în guvern. pro- 

vizoriu. 

In numele poporului Român, ei au cinstea să comunice 

Inălţimii Tale dorinţa naţională şi Constituţiunea, care este în- 

temeiată pe vechile noastre legi și obiceiuri; ei invită pe Iuăl-, 

țimea Ta, să asculte glasul patriei şi să se pună în fruntea ace- 
stei mari fapte. i i 

Prin consimțămâetul Inălţimii Tale, prin semnătura Inăl- 
țimii Tale pusă pe Constituţiune, poporul va, fi asigurat, în-
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crederea în Inălţimea Ta restabilită şi prin urmare puterile 
Măriei Tale vor fi reînoite. 

Subsemnaţii aşteaptă numai răspunsul Măriei Tale şi, în- 
dată ce vor primi o veste atât de fericită şi de dorită, îndată 
ce vor fi încredinţaţi prin probe îndestulătoare de sinceritatea, . 
inimii Inălţimii 'Tale, vor şi înceta, să guverneze şi se vor socoti 
fericiţi să primească poruncile Inălţimii Tale. 

Membrii Guvernului provizoriu: Preotul Sapcă, Ion Eliade, 
Christian Tell, Ştefan Golescu, Nicolae Pleșoianu, 

Islaz, din câmpul Regenerării. 
Publicat în vol. «In Principatele Române din 1848», p. 

259-502,
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Constituţia din 1866 

. CONSTITUȚIA 
DIN 1 IULIE 1866 

Cu modificările din 1879 și 18841) 

e | TITLUL 1. 
S o pa DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI. 

Art. 1. (Modif... 8 Iunie 1884). Regatul României cu ju- 
dețele sale din dreapta Dunărei constitue un singur Stat indi- E 

„ Vizibil. (Const. 138. — Art. 1. Li 9 Martie 1880). 7 
2. Teritoriul României este nealienabil.. a 
Limitele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate, decât 

"în virtutea, unei legi. (Art. 3. Belg.). | o 
3. Teritoriul României nu se poate coloniza cu populaţiuni -: 

de gintă străină, a - 

1) Constituţia a fost promulgată şi publicată în «Monitorul Oficial; dela 
1 Iulie 18€6; a suferit însă mai multe modificări prin legile deia .13 Octomvrie 
1879 şi 8 Iunie 1884. Prin cea dintâi i s'a revizuit art. 7, iar prin a doua lege, 
i sau modificat art, 1, 24, 40, 44, 45, 58; 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 7i, 72, . 75, 77, 78, 105, 118, 121, 122, 131 şi 133. | , 

Prin legea dela 8 Iunie 1884 s'a adăogat la Constituţie şi art. 133 numit articol adiţional, prin care se dispune aplicarea, Constituţiunei, prin legi speciale, şi în partea României de peste Dunăre, în Dobrogea. În consecinţă, prin legea dela 14 Aprilie 1910, cu regulamentul său de aplicare din 16 Aprilie 1910, s'au acordat drepturile politice şi locuitorilor din Dobrogea. De asemenea, prin legea din | Martie 1913 şi regulamentul său din 25 Aprilie 1913 s'au instituit Curți cu juraţi în oraşele "Tulcea şi Constanţa, pentru judecarea crimelor ordinare şi a delictelor politice şi de presă.
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4. Teritoriul este împărțit 5 în judeţe, judeţele i în plăşi, plă- 

şile în comune. 

Aceste diviziuni şi subdiviziuni nu pot fi schimbate, sau 

rectificata, decât prin o lege. (Art. 1 şi 2 Belg.). 

TITLUL II. 

DESPRE DREPTURILE ROMÂNILOR 

5. Românii se bucură de libertatea conștiinței, de liberta- 

tea învățământului, de libertatea presei, de libertatea întruni- 

rilor. (Const. 13, 21, 23, 24, 26). 

6:: Constituţiunea de faţă. și celelalte. legi relative. la. drep-: 

turile politice determină care sunt, csebit de calitatea de Român, 

condiţiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. 

(Const. 7, 8, — Civ. 17. — Art. 19 ur. L. 9 Iunie 1884. — Art. 

4 Belg.). 

7. (Modif. L. 13 Oct. 1879 3). Diferenţa de credinţe reli- 

gioase şi confesiuni nu constitue în România o piedică spre a 

dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita. 

$ 1. Străinul fără deosebire de religiune, supus sau nesupus 

unei protecțiuni străine, poate dobândi împământenirea cu con- 
. Aiţiile următoare: 

__4) Va adresa guvernului cererea de naturalizare, în care 

va arăta capitalul ce posedă, profesiunea sau meseria ce exer- 

” cită şi voinţa de a-şi stabili domiciliul în România; . 
b) Va locui, în urma acestei cereri, zece ani în ţară și va, 

dovedi prin faptele sale că este folositor ei. 

$ 2. Pot fi scutiţi de stagiu: | 
a) Acei cari vor fi adus în ţară industrii, invenţiuni utile 

sau talente distinse, sau cari vor fi fundat aci stabilimente mari 
de comerciu sau de industrie; | 

b) Acei cari, fiind născuţi şi crescuţi în România din pă- 
rinți stabiliți în țară, nu s'au bucurat nici unii, nici alţii, vreo- 

" dată, de vre-o protecţiune străină; 

c) Acei cari au servit sub drapel în timpul resbelului pen- 
tru independenţă şi cari vor putea fi naturalizaţi în moa colec-
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tiv, după precpunerea guvernului, printr'o singură lege și fără 

alte formalităţi, 

$ 3. Naturalizarea nu se poate acorda decât prin lege şi în 

mod individual. 

$ 4. O lege specială va determina modul prin care străinii 

vor putea stabili domiciliul lor pe teritoriul României. 

$ 5. Numai Românii sau cei naturalizaţi români pot do- 

bândi imobile rurale în România. 

Drepturile până acum câștigate sunt respectate. 

Convenţiunile internaţionale astăzi existente rămân în vi- 

goare, cu toate clauzele și termenul cuprinse într'însele 1). 
(Const. 6, 8, 9. — Civ. 6—21. — Art. 4,1). (L. 9 Mart. 1880. — 

22, $ 4 L. 31 Iul. 1883). 

i. a) Străinii neîmpământeniţi nu pot face parte între alegătorii veriunui 

colegiu. Cas. II, 107/58. Bul. pag. 275 Cas. II. 183/88. Bul. pag. 411. 

b) Străinii neîmpământeniţi, cari s'au strămutat în Dobrogea, nu pot be- 

neficia de drepturile, politice precum beneficiază supuşii Turci găsiţi în Dobro- 

gea la încorporarea acestei ţări cu Statul Român, Cas. Il. 141/68. Bul. pag. 397, 

c) Naţionalitatea unei societăţi anonime se determină după cum dânsa 'şi 

are sedtul și obiectul principal al întreprinderei în România sau în ţară străină, 

Prin urmare, se comite o eroare de fapt şi se interpretează greşit art. 7 $ V din 

Constituţiune când instanţa de fond tăgădueşte Băncii României de a cumpăra 

imobile în România. Cas. II. 117/89. Bul. pag. 431. 

d) Copilul născut în România dintr'un Român este român. 

Faptul că părintele a cerut din ignoranță împământenirea lui, când în 

realitate era român, nu poate atinge cu nimic dreptul copilului. Cas. IL. 87/90, 

Bul. pag. 491. , 

e) Copilul unui străin, născut și crescut în ţară, care nu se va fi bucurat 

niciodată de protecţiunea străină, poate reclama calitatea de român, în cursul 

unui an după majoritate. Cas. 395190. Bul. pag. 1259. 

7) Israilitul, de origină pământean român, botezat în religia creştină, 

înaintea promulgărei codicelui civil din Decemvrie 1854, a încetat de-a mai fi 
israelit şi prin urmare a devenit pămânean creştin; astfel fiind, el nu are nevoe 
se -a reclama nici calitatea sa de pământean, nici de a obţine naturalizarea. Cas, 

. 7191. Bul. pag. 400. 

9) Naturalizarea nu se acordă decăt prin lege şi în mod individual. Natu- 
ralizarea conferită părintelui nu profită copilului născut înainte de dobândirea 
calităţii de Român. Cas. II, 73/93. Bul. pag. 401. 

; h) Copilul devenit major după promulgarea art. 9 din Constituţiunea mo- 
dificată în 1879, nu poate invoca beneficiile art. 8 din codul civil. Cas. II. 254/91, 
Bul. pag. 517.
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i) Românii din alte state, cari n'au dobândit pe cale legislativă recunoaş- 

terea calităţii lor de român, nu pot dobândi imobile rurale în România. Cas. I. 

389/91. Bul. pag. 1081.. | 

j) Recunoaşterea calităţii de român a unui român de naştere din orice stat 

„străin, are de efect, — cu osebire de naturalizare — de-a fi întinsă şi asupra 
fiului născut deja în momentul obţinerii de către părinte, aşa că un asemenea 
fiu trebuie să fie considerat român în exerciţiul drepturilor politice, pe câtă vreme 

" locueşte în România şi nu este supus la nici o protecţiune străină. Cas. Il. 38/92. 
- Bul. pag..298; (Cas. II 69/94 Bul. pag. 391. | 

k) Dispoziţiunea prohibitivă pentru străini de a dobândi imobile rurale 
'în România, cuprinsă în art, 7 $ V din Constituţia revizuită în 1879, fiind luată 
de legiuitor într'un interes de ordine politică şi socială, orice act: contrar ei e 
izbit de nulitate radicală, putând fi invocat de oricine. Cas. I. 1£0/92, Bul. 
pag. 465. , . 

1) Posesiunea de stat a calităţii de cetăţean român nu poate fi dărâmată 
decât prin probă contrarie care incumbă părţii ce contestă această calitate. 

Astfel, când instanţa judecătorească constată în fapt că o persoană s'a 
bucurat întotdeauna de posesiunea de Stat a calităţii de cetăţean român şi a 
fost considerat ca român, acelui care'i contestă această calitate trebuie să dove-.. 
dească că nu o are. Cas. I. 303/93. Bul. pag, 854. - 

m) Art. 7 din Constituţie, astfel cum a fost modificat în 1879, a abrogat 
dispoziţiunea art. 8 din codul civil, aşa că toţi cei născuţi şi crescuţi în România 
până la majoritate, fără să se fi bucurat niciodată de vre-o protecţie, nu mai au, 
în urma ziselor modificări, dreptul de a reclama calitatea de român în cursul unui 
an, după majoritate, ci trebue să ceară naturalizarea conform art. 7 din Consti: 
tuţiune, acesta fiind singurul mod de dobândirea împământenirei. Cas. II, 381/902 
Bul. pag. 638. 

n) Art. 7 $ V din Constituţiune care nu recunoaşte străinilor dreptul de 
a dobândi imobile rurale în România, nu a adus nici o schimbare la ordinea 
succesorală admisă de codul civil. - 

Dispoziţiunea din citatul articol nu are alt înţeles decât acela că legiuitorul 
a voit, în caz când în moştenirea deferită unui străin se află şi imobile rurale, 
să ridice acestui moştenitor dreptul de-a poseda asemenea imobile în natură, 
fără însă a-i lua dreptul Ja valoarea lor, deoarece legea civilă îi dă, în calitatea 
sa de moştenitor, un drept de proprietate asupra acelor imobile şi acest drept 
nici o altă dispoziţie de lege nu-l atribuie altei persoane. Cas. Secţ. unite 111904. 

. «Dreptul» 42. 

8. Impământenirea se dă de puterea legislativă. 
Numai împământenirea aseamănă pe străin cu Românul, 

pentru exercitarea drepturilor politice. (Const. 7, 8, 32. — Civ, 
6—21. — Art. 5 Belg.). 

1. Recunoaşterea calităţei de român de naştere din orice stat străin, are 
de efect, cu deosebire din naturalizare, — de-a fi întinsă şi asupra fiului născut 
deja în momentul obţinerei ei de către părinte, .aşa că un asemenea fiu trebuie
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să fie considerat ca român, cu exerciţiul drepturilor politice, pe câtă vreme lo- 
cueşte în România şi nu este supus la nici o protecţiune străină. Cas. II. 38/92. 
Bul. pag. 298 Cas, IL. 69/54, Bul. pag. 391). 

9. Românul din orice Stat, fără privire către locul naşterii 
sale, dovedind lepădarea, sa, de protecţiunea străină, poate do- 
bândi îndată, exercitarea drepturilor politice, prin un vot al Cor» 
purilor legiuitoare. (Const. 7, 8, 32. — Civ. 6—21). 

a) Copilul devenit major după promulgarea art. 9 din Constituţie mo. 
dificată la 1879 nu poate invoca beneficiile art. 8 din codul civil. Cas. II. 251/91. 
Eul. pag. 517. 

b) Românii din alte State cari n'au dobândit pe cale legislativă recunoaş- 
terea calităţii lor de român, nu pot dobândi imobile rurale în România. Cas. L. 
389/91. Bul. pag. 1081. - 

- c) Când este constatat că o persoană este de origină străină, dânsa deşi 
este născută în România şi nu sa bucurat de o protecţie străină, nu se poate 
considera ca având calitatea de român, dacă n'a dobândit împământenirea con- 
form art. 9 din Constituţiune. Cas. II. 231/92. Bul. pag. 398. 

d) Participaţiunea unei. persoane străine de naţionalitate, în comisiunea 

juraţilor_ viţiază constituirea comisiunii juraţilor şi a verdictului ce a pronunţat, 

ceeace pe cale de consecinţă atrage nulitatea deciziunii Curţii cu jurați, şi aceasta 

chiar în cazul când acel jurat ar fi un român dintr'un alt stat, şi căruia în urma 

pronunțării verdictului i s'a recunoscut calitatea. de cetățean român. Cas. Il. 

267193. Bul. pag. 512. 

e) Românii din alte state nu pot dobândi proprietatea imobiliară rurală 

în Dobrogea, fără să se fi lepădat d de protecţiunea străină. Cas, IL. 69903. Bul. 

pag. 192. 

î) A se vedea şi nota art. 51 din Constituţiune, 

- 10. Nu există în Stat nici c deosebire de clasă. Toţi Românii 
sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără deosebire la 

dările şi sarcinile publice. 

| Ei singuri sunt admisibili în funcțiunile publice, civile și. 
militare. 

Legi: speciale vor determina condiţiunile de admisibilitate 
şi de înaintare în funcțiunile Statului. 

Străinii nu pot fi admiși în funcțiuni publice, decât în ca- | 
zuri excepționale și anume statornicite de legi. (Const. 111, 130. 
Art, 6 Belg.).
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11. Toţi străinii aflători pe pământul României se bucură 
de protecţiunea dată de legi persoanelor şi averilor în genere. 
(Const. 10. — Civ. 11. — Art. 9 L. 9 Martie 1880). 

— Actele emanate dela autorităţile străine şi interpretările ce aceste auto- 
rităţi dau acelor acte, nu pot fi primite de autorităţile judecătoreşti române, decât 
ca simple mijloace, iar nu ca acte doveditoare, a căror validitate şi deplină cre- 
dinţă să nu poată fi pusă în discuţiune. Cas. 1. 397/93. Bul. pag. 1110. 

"12, Toate privilegiile, scutirile şi monopolurile de clasă, 
sunt oprite pentru totdeauna în Statul român. 

„ Titlurile de nobleță străină, precum: principi, arati, baroni 
şi alte asemenea, ca contrarii vechiului aşezământ al ţărei, sunt 
şi rămân neadmise în Statul român. 

Decoraţiile străine se vor purta de Români numai cu au- 
torizarea, Regelui. (Const. 10. — Pr. 208). 

a) Art. 12, 108 şi următorii din constituţiune prohibind convenţiunea 
prin care se impune o redevenţă anuală pentru exercitarea unui comerciu, în- 
voielile anterioare încheiate pentru un timp determinat între proprietarul unui 
târg şi târgoveţ, nu mai produc efect după sfârşirea termenului, nici nu pot fi 
prelungite fie expres, fie tacit. Cas. 1. 339/89. Bul. pag. 9%5. 

b) A se vedea şi notele dela art. 11 din Constituţie. 

13. Libertatea individuală este garantată. (Const, 5, —P. 
99—107, 272—274). 

Nimeni nu poate fi urmărit, decât î în cazurile prevăzute de 
legi şi după formele prevăzute de ele. 

Nimeni nu poate fi oprit sau arestat, afară de cazul de. 
vină veghiată, decât în puterea unui mandat judecătoresc moti- 
vat, şi care trebuie să-i fie comunicat la momentul arestării, sau 

: cel mult în 24 ore după arestaţiune. (P. 99 ur. 149, 272, — Pr. 
P. 40, 88—127, 576—592. — Art. 7 Belg.). 

L. Nimeni nu poate fi sustras în contra, voinţei sale dela, 
"judecătorii ce-i dă legea. (Pr. C. 54—65. — Pr. P. 141, 142, 
176—179, 246—258. Art. 8 Belg.). 

15. Domiciliul este neviolabil. 

Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face, decât în ca- 
zurile prevăzute de lege şi potrivit formelor de ea prescrise. 
(Pr. 151. — Pr. P. 35, ur. 48; L. 28 Fevr. 1887. — Art. 10 Belg.).
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16. Nici o pedeapsă nu poate fi înfiinţată, nici aplicată, de 

cât în puterea unei legi. (P. — Art. 9 Belg.). 

| 17. Nici o lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării ave- 

rilor. (P. 37, 386—391. — Art. 12 Belg.). i 
18. Pedeapsa morţii nu se va putea reînfiinţa afară de ca-. 

zurile prevăzute în codul penal militar, în timp de resbel. (Art. 

13 Belg.). 
19. Proprietatea de orice natură, precum şi toate creanţele 

asupra Statului sunt sacre și neviolabile. | 

Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de uti- 

litate publică, legalmente constatată şi după o dreaptă; şi prea- 

„abilă despăgubire. 
Prin cauză de utilitate publică urmează a se înţelege nu- 

mai comunicaţiunea şi salubritatea publică, precum şi lucrările 

de apărarea ţărei. 

Legile existente privitoare la alinierea şi lărgirea, strade- 

lor de prin comune, precum și la malurile apelor, € ce curg prin, 

sau pe lângă ele, rămân în vigoare. 

Legii spceiale vor regula procedura şi modul „expropria- 

ţiunei. 

Libera și neîmpiedicata întrebuințare a râurilor naviga- 

bile şi flotabile, a şcselelor și altor căi de comunicare este de 

domeniul public. (Civ. 476, 481. — Art. 1. L. 13 Apr. 1862. — 

L. 20 Oct. 1864). (Art. 11 Belg.). 

a) Primarul fiind însărcinat cu articolele de îndestulare publică, este 

în drept să facă regulamente în privinţa debitărei acestor obiecte care sunt 

obligatorii pentru locuitorii comunei, fără ca prin aceasta să se atingă principiul 

proprietăţii înscris în Constituţiune. Cas. II. 10486. Bul. pag. 166. 

5) Art. 19 din Constituţiune, cerând pentru orice expropriere declaraţiunea 

prealabilă a utilității publice <legalmente» constatată a înţeles că acea constatare 

să se facă conform legilor speciale în vigoare, adică “prin decret regal. Cas. II. 

24/86. Bul. pag. 217. 
c) Tribunalele nu sunt în drept să hotărască exproprierea de. utilitate 

publică, decât dacă numai din actele aflate în dosarul cauzei, se constată că 

toate formalităţile prescrise de lege sunt observate. Cas. 21/88. Bul. pag. 249, 

d) Dacă expropriatul din cauză de urgență este deposedat din imobilul 

expropriat mai înainte de a i se plăti preţul îndemnizaţiunei, dânsul are dreptul 

şi la o despăgubire echivalentă cu venitul imobilului pe timpul dela deposedare 

până la plata îndemnizaţiunei; atunci dar când juriul, chemat pentru a fixa 

îndemnizaţiunea n'a prevăzut în “evaluare şi despăgubirea pentru venit până la 

plata efectivă a îndemnizaţiunei, expropriatul este în tot dreptul de-a cere dela
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autorităţile judecătoreşti ordinare, condamnaţiunea administraţiunei expropriante 
le plata acelor despăgubiri, Cas, 1. 312/91. Bul. pag. 770. 

e) judecătorul acţiunei posesorie nu prejudecă 'cestiunea petitorie, respin- 
" gând cererea statului defendor, care invoacă drept titlu, art. 11 din legea drumu- 
rilor spre a justifica deposedarea proprietarului, fără o prealabilă despăgubire. 
Cas. 1, 312/91. Bhul. pag. 770.: 

; E) După art. 19 din Constituţiune, utilitatea publică trebuie să aibă de 
cauză orice comunicaţiune, ori salubritate publică, condițiuni esenţiale fără de 

"care expropriaţiunea nu poate avea loc. Aceste dispoziţiuni sunt generale şi 

aplicabile atât la Stat cât şi la județ şi comună. Așa dar când Tribunalul, fără 

a stabili dacă se găseşte în faţa unei cauze de natură a fi privită de utilitate 

publică şi fără a observa dacă consiliul comunal a îndeplinit cerinţele legei pen- 

tru facerea cuvenitelor cercetări, declară expropriaţiunea cerută .de acea comună, 

„pronunţă o hotărire casabilă. Cas. Il. 136/93. Bul. pag. 790. 

9) Dispoziţiunile art. 4 din legea dela 1 Iunie 1893, prin care se acordă 

primăriei comunei Bucureşti dreptul de a expropria cu totul un imobil atacat prin 

alinierea unei strade existente, sau unei pieţe deschise din nou, nu este constitu- 

țională căci prin art. 19 din Constituţiune se prevede că legi speciale vor regula 

modul expropriaţiunii şi susmenţionata lege nu este decât o regulare în ceeace 

priveşte interesele speciale ale oraşului Bucureşti. Cas. II. 292/94. Bul. pag. 471. 

h) Legea din 1 lunie 1893, derogând dispoziţiunilor legii de expropriere 

din 1864, nu se mai poate invoca valoarea dispoziţiunilor din legea dela 1864, 

în cazurile 'când prin legea din 1893, s'a derogat la acele dispoziţiuni. Cas. ]1. 

292/94. Bul. pag. 471. . 
| i) Conform art. 19 din. Constituţiune combinat cu art. 14, din legea de 

- expropriaţiuni, “Tribunalul a fost în drept să hotărască expropriaţiunea unui 

„. imobil pentru alinierea unei strade vechi, deschiderea unei strade noui şi lărgirea 

„unei pieţe publice într'un oraş, dacă utilitatea publică a fost constatată și de- 

clarată după formele prescrise de lege. Cas. Il. 419/904. Bul. pag. 1140. 

20. Proprietatea dată țăranilor prin legea rurală şi despă- 

gubirea garantată, proprietariler prin acea, lege, nu vor putea fi 

nici odată atinse. (Const. 132. — L. 15 August 1864). 

21. Libertatea conştiinţei este absolută. (Const. 5, 21, 23, 

24, 26. Art. 15 L. 9 Mart. 1880). 

Libertatea tuturor cultelor este garantată, întru cât însă 

celebraţiunea lor nu aduce o atingere a ordinei publice, sau bu- 
nelor moravuri. (P. 181, 209—212). 

Religiunea ortodoxă a Răsăritului este religiunea. domi- 
nantă a Statului român. 

. Biserica ortodoxă română este şi rămâne neatârnată de 
orice chiriarchie străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica 
ecumenică a Răsăritului, în privinţa dogmelor.
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" Afacerile spirituale, canonice şi disciplinare ale Bisericei 

ortodoxe române.se vor regula de o singură autoritate sinodală, - 

centrală, conform unei legi speciale. 

Mitropoliţii şi episcopii eparhioți ai Bisericei ortodoxe ro- 

mâne sunt aleşi după modul ce se determină prin o lege specială. 

(L. 19 Dec. 1872). (Art. 14 Belg.). 

22. Actele Statului civil sunt de atribuţiunea autorităţii 

civile. (Civ. 21—86. Pr. 166, 284. — Art. 22 L. 9 Martie 1880.— 

TI L. 1 Mai 1887). 
Intocmirea acestor acte va trebui să preceadă î în totdeauna 

benedicţiunea religioasă, care pentru căsătcrii va fi obligatoare, 

afară de cazurile ce se vor prevedea prin anume lege. (Civ. 216, 

240, 246, ur. 269). (Art. 16 Belg.). 

23. Invăţământul este liber. (Const. 5, 21, 24, 26). 

Libertatea învățământului este garantată, întrucât exer- 

cițiul ei nu ar atinge bunele moravuri sau ordinea publică. 

Represiunea, delictelor este regulată numai prin lege. 

Se vor înființa treptat școli primare în toate comunele 
României. 

Invăţătura în școlile Statului se dă fără plată. . 

Invăţătura primară va fi obligatoare pentru tinerii români, 

pretutindeni unde se vor afla instituite şcoli primare. 

O lege specială, va 2. regula tot ce privește învăţământul pu- 
blic. (Art. 17 Belg.). 

2/. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Constituţiunea garantează 

tuturor libertatea de a comunica și publica ideile şi opiniunile 

lor prin viu graiu, prin scris şi prin presă, fiecare fiind răspun- 

zător de abuzul acestor libertăţi, în cazurile determinate prin 

- codicele penal, care nici într'un caz nu va putea restrânge drep- 

tul în sine. (Const. 5, 21, 23, 26). 

Nici o lege excepțională nu se va putea înfiinţa, în această 
materie. 

“Nici censura, nici o altă măsură preventivă pentru apari- 
țiunea, vinderea, sau distribuțiunea oricărei publicaţiuni nu se 
va. putea înfiinţa, , 

Nu este nevoie de autorizaţiunea, prealabilă a nici unei au- 
torităţi pentru aparițiunea oricărei publicaţiuni. 

Nici o cauţiune nu se va cere dela ziariști, scriitori, editori, 
tipografi şi litografi.



286 CONSTITUȚIA DIN 1866 

Presa nu va fi pusă niciodată sub regimul avertismentelor, 

Nici un ziar sau publicaţiune nu va putea fi suspendat sau: 
suprimat. 

Autorul este răspunzător de scrierile sale; în lipsa. 'autoru- 

lui este răspunzător girantul; iar în lipsa acestuia, editorul. 

Orice ziar trebuie să aibă. un girant răspunzător, care să 

se bucure de drepturile civile şi politice. 

Delictele de presă se judecă de juriu, afară de acele cari 

s'ar comite în contra persoanei Regelui şi a familiei Regale, sau ' 
"contra Suveranilor Statelor străine. Aceste-delicte se vor judeca 
de tribunalele ordinare, după dreptul comun. 

Arestul preventiv în materie de presă este interzis, (Const. 

105. — P. 47, 77, 181, 193, 299, 398. — Pr. P. 226. — 26, ur. L. 

13 Aprilie 1862. — L. 30 Decemvrie 1816). (Art. 18 Belg.). 

a) Ofensa adusă contra persoanei Regelui fiind un delict de drept co- 

mun, iar nu politic, se judecă de tribunalele ordinare, iar nu de juraţi. Cas. II. 

522/1887. Bul. pag. 112. 

b) Orice tipografie este obligată a remite, din orice cărţi, ziare sau alte : 

tipăriri, ce se vor executa în atelierul său, câte trei exemplare instituţiunilor Sta- 

tului, fără ca prin aceasta să se înțeleagă că se violează dreptul de proprieatate 

garantat de Constituţiune. Cas. 11. 5361/887. Bul, pag. 1020. 

c) Libertatea presei fiind garantată prin Constituţiune, ca factor esenţial 

al suveranităţii, urmează că orice fapt delictuos îndreptat în contra presei şi - 

având drept cauză opiniunile emise de dânsa; constitue o violare de ordine publică 
şi prin tarmare un delict politic de competința Curţilor cu Juraţi. Cas. II, 337190. 

Bul. pag. 11015. 

d) Art. 31 din Constituţiune, declarând că toate puterile Statului emană * 

dela naţiune, recunoaşte principiul suveranităţei poporului adică supremaţia vo- 

inţei generale asupra oricărei voințe particulare; că de şi acest articol prevede 

că aceste puteri «națiunea nu le poate exercita decăt prin delegațiune» totuşi 

art. 24 cgarantând tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile lor prin . 

grai, prin sceis şi prin presă» iar art. 26 recunoscând Românilor dreptul de a se 

întruni <pentru a trata tot felul de cestiuni» este invederat că dreptul "de -discu- 

ţiune asupra mersului şi regulărei afacerei publice, nu este restrâns numai în 

puterile constituite, dar că cetăţenii au dreptul de a le discuta prin presă şi 

pria intruniri publice şi prin urmare a-şi manifesta opiniunea lor nu numai prin 

delegaţi, dar încă prin mijloace arătate în art. 24 şi 26 din Constituţiune. Cas. .. 
JI. 397/90. Bul. pag. 1016.. 

e) În materie de calomnie piin presă expresiunea «dacă este culpabil» 

conţine toate elementele cari constitue culpabilitatea inculpatului, fără a fi tre- 

buinţă a se mai pune juraţilor cestiunea dacă inculaptul a comis faptul «cu vo- 

inţă». Cas. Il. 285196. Bul. pag. 857.
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25. Secretul scrisorilor şi al depeşilor telegrafice este ne- 
violabil. | 

O lege va, determina responsabilitatea agenţilor guvernu- 

lui pentru violarea, secretului scrisorilor şi depeşilor încredin- 

ţate poştei şi telegrafului. (P. 156. — Art. 80, SI. L. 22 Martie 
1880). (Art. 22 Belg.). 

26. Românii au dreptul de a se aduna pașnici și fără 

arme, conformându-se iegilcr care regulează exercitarea acestui 

drept, pentru a tracta tot felul de chestiuni; întru aceasta nu 
este trebuinţă de autorizaţiunea prealabilă. 

Această. dispoziţiune nu se va aplica şi întrunilor în loc 

deschis, cari sunt cu totul supuse legilor polițienești. (Const. 

5, 21, 23, 24, 27). (Art. 19 Belg.). 

27. Românii au dreptul a se asocia, conformându-se legilor 

care regulează, exerciţiul acestui drept. (Art. 20 Belg.). 
28. Fiecare are dreptul de a se adresa la autorităţile pu- 

blice prin petiţiuni subscrise de către una sau mai multe per- 
soane,, neputând însă petiţiona decât în numele subserișilor, - 

Numai autorităţile constituite au dreptul de a adresa pe- 
tiţiuni în nume colectiv. (Const. 50). (Art. 21 Belg.). 

29. Nici o autorizaţiune prealabilă nu este necesară pentru 
a exercita urmăriri contra funcţicnarilor publici, pentru fap- 
tele administraţiunii lor, de părţile vătămate, rămâind însă ne- 
„&tinse rebulele speciale statornicite în privința, miniștrilor, 

Cazurile și modul urmărirea, se vor regula prin anume lege. 
Dispoziţiuni speciale în codicele penal vor determina pena- 

litățile prepuitorilor. (P. 104, 296, ur. — Pr. P. 492. — L. 2 Mai 
1879. — 35. L. 9 Martie 1880). (Art. 24 Belg.). 

— Calitatea de membru al poliţiei judiciare nu se modifică întru nimic 
prin împrejurarea că delictul sau crima pe care o urmărea era închipuită. Cas. 
IL. 49/86. Bul. pag. 65. 

30. Nici un Român, fără autorizațiunea guvernului, nu 
poate intra în serviciul unui Stat fără ca, însuşi prin aceasta, 
să-și piarză naționalitatea. (Civ. IT, 20. — Art, 24, L. 9 Martie 
1880). 

Extrădarea refugiaților politici este oprită.
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TITLUL UI. 

„DESPRE PUTERILE STATULUI 

31. Toate puterile Statului emană dela naţiune, care nu 

le poate exercita, decât numai prin delegaţiune și după princi- . 

piile şi regulile aşezate în Constituţiunea de faţă. (Const. 92. 

ur, 38, ur. 57, ur.). (Art..25 Belg.). 

32. Puterea legislativă. se erercită colectiv de către Rege 

şi Reprezentaţiunea. naţională. | 

" Reprezentaţiunea naţională se împarte în două Adunări: 

Senatul şi Adunarea deputaţilor. —€ 

Orice lege cere învoirea a câtor trele ramuri ale puterei 

legiuitoare. 

Nici o lege nu poate fi fi supusă sancţiunei regale, decât după, 

ce se va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor Adu- 

nări. Const. (45 ur. 53, 54, 93, 99, 126). (Art. 26 Belg.). 

După principiile puse în Constituţiune nici o pensiune nu se poate pune 

în sarcina Statului fără o anume lege, şi instanţelor judecătoreşti, este lăsată sar» 

cina de a constata din oficiu, dacă este sau nu lege, încuviinţând plata ei. Simplul 

vot al unuia din corpurile legiuitoare nu constitue o lege şi prin urmare jude- 

cătorul nu se poate întemeia pe dânsul pentru a obliga tesaurul public de a servi 

o pensiune oarecare. (Cas. I. 89/87. Bul. pag. 517. 

33. Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ra- 

__mure ale puterei legislative. 
Totuși orice lege relativă, la veniturile şi cheltuelile Statu- 

lui sau la contingentul armatei trebuie să, fie votată mai întâiu 

de Adunarea deputaţilor. (Censt. 113, 120). (Art. 27 Belg.). 

34. Interpretaţiunea legilor, cu ârept de autoritate, se face 

numai de puterea, legiuitoare. (Art. 28 Belg.). 

| 35. Puterea executivă este încredințată Regelui, care o 

exercită în modul regulat prin Constituțiune, (Const. 82—103). 

(Art. 29 Belg. 

36. Puterea, judecătorească se exercită de Curți şi tribu- 
nale. Hotărîrile și sentinţele lor se pronunţă în virtutea legei și 

se execută în numele Regelui. (Const. 104 ur. — Pr. Civ. 105. —.
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L. 14 Fev. 1879. — L. 9 Martie 1879. — I.. 30 Mart. 1866. — 

Art. 1, 3. L. 1 Sept. 1890, — Art. 30 Belg.). 

37. Interesele exclusiv județene sau comunale se regulează 

de către consiliurile judeţene sau ccmunale, după principiile 

aşezate prin Constituţiune și prin legi speciale. (Const. 106, 110. 

_— LL. 2 Aprilie 1864. — L. 7 Maiu 1877). (Art. 31 Belg.). 

CAPITOLUL |. 

DESPRE REPREZENTAREA NAȚIONALĂ 

38. Membrii amândurora Adunărilcr reprezintă Națiunea, 

iar nu numai judeţul sau localitatea care i-a numit. (Const. 31). 

(Art. 32 Belg.). 
39. Şedinţele Adunărilor sunt publice, 

Cu toate acestea, fiezare Adunare sa formează în comitet 

secret după cererea preşedintelui sau a zece membri. 

| Ea decide în urmă cu majoritatea absolută dacă şedinţa 

trebuie redeschisă în public, asupra, aceluiaș obiect. (Art. 33 

Belgian). 

10. Fiecare din Adunări verifică titlurile membrilor săi, şi - 

judecă contestaţiunile ce se ridică în această privinţă. 

(Modif. L. 8 Iunie 1884). Nici o alegere nu poate fi invali- 

dată decât cu două treimi. din numărul membrilor prezenţi. 

(Const. 45, 84, 91, 101, 128). (Art. 34 Belg.)., 
+1. Nimeni nu poate fi totdecdată membru al uneia şi al 

“celeilalte Adunări. (Art. 35 Belg.). 
42. Membrii uneia sau celeilalte Adunări, numiţi de guvern 

într'o funcțiune salariată pe care .o primeze, încetează, de a fi 

deputaţi și nu-și reiau exercițiul mandatului lor decât în virtu- : 

tea unei noui alegeri, 

Aceste dispoziţiuni nu se aplică miniștrilor, 

Legea electorală determină incompatibilităţile. (27 ur. Le 

9 Iun. 1884). (Art. 36 Belg.), 

183. La fiecare sesiune, Adunarea deputaţilor își numește 

președintele, vice-preşedinții, şi compune biuroul său. (Const. 

95). (Art. 317 Belg.). 

Curs de Drept Constituţional, G, Alexianu . ! | 19
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4. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Senatul alege din sânul său 

„pe preşedinte, pe vice-preşedinţi, precum şi pe ceilalți membri 

ai biuroului său. (Const. 95). 

15. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Orice rezoluţiune este luată 

cu majoritate absclută a sufragiilor, afară de aceea ce se va 

statornici prin regulamentele Corpurilor legiuitoare, în privinţa . 

alegerilor şi prezentaţiunilor. | 

In caz de împărțeală a voturilor, propoziţiunea în delibera- 

țiune este respinsă. 

Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus unul din numărul 

membrilor înscrişi în apelul nominal. (Const. 40, 84, 91, 101, 

128). (Art. 38 Belg.). 

16. Voturile se dau prin sculare şi şedere, prin viu graiu 

sau prin scrutin secret. 

Un proiect de lege nu poate fi adoptat, decât după ce sa 

votat articol cu articcl. (Const. 32 , 84). (Art. 11 Belg.). 

A „Ji. Fiecare din: Adunări are dreptul de anchetă. (Art. 40 

Belg.). 

__ 48. Adunările au dreptul de-a amenda și de-a despărţi î în 

mai multe părţi articolele și amendamentele propuse. (Art. 42 

Belg.). 

J9. Fiecare membru al Adunărilor are dreptul a adresa 

miniştrilor interpelări. 

"50. Oricine are dreptul a adresa, petiţiuni Adunărilor, prin 

„mijlocirea biuroului, sau a unuia din membrii săi. (Const. 28. — 

Art. 29. L. 31 Iul. 1881). | 

Fiecare din Adunări are ăreptul de-a trimite miniștrilor pe 

tiţiunile ce-i sunt adresate, Miniştrii sunt datori a da explica- 

ţiuni asupra, cuprinderii lor, oni de câte ori Adunarea ar cere-o. 

„ (Const. 49). (Art. 43 Belg.). 
51. Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adunări nu 

poate fi urmărit sau prigonit pentru cpiniunile şi voturile emise 

de dânsul, în cursul exerciţiului mandatului său. (Art. 54 L. 13 

Apr. 1862). (Art. 44 Belg.). 

52. Nici un membru al uneia sau celeilalte Adunări nu 

- poate în timpul sesiunei să fie nici urmărit, nici arestat în ma- 

terie de represiune, decât cu autorizațiunea Adunării din care 

face parte, afară de cazul de vină văaită.
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Detenţiunea sau urmărirea unui membru al uneia, sau ce- 
leilalte Adunări, este suspendată în tot: timpul sesiunei, dacă 

Adunarea, o cere. (P. 104; —Pr.P. 40—104. — 10. L 2 Mai 

1879). (Art. 45 Belg.). 

58. Fiecare Adunare determină prin regulamentul său, mo- 

dul după care ea îşi exercită atribuţiunile. (Art. 46 Belg.). 

54. Fiecare din Adunări deliberează şi iau rezoluţiunile lor 
separat, afară, de cazurile anume specificate în Constituţiunea 

de faţă. (Const..84, 85). 

- 55. Fiecare din ambele Adunări are dreptul exclusiv de- -a 

exercita propria sa poliţie, prin preşedintele ei, care singur, 

după încuviințarea Adunării, poate da ordin guardei de serviciu. 

56. Nici o putere armată nu se poate pune la ușile sau în - 

jurul uneia sau alteia din Adunări, fără. învoirea ei. (P. 93). 

Secţiunea I. — Despre Adunarea deputaţilor. 

5%. Adunarea, deputaţilor. se compune din deputați aleși în 

modul indicat mai jos. (Const. 58, ur. — Art, 1, L. 9 Iun. 1884). 

(Art. 47 Belg.). 

, 58. (Mod. L. 8 Iunie 1884 ). Corpul electoral este împărţit 

în fiecare judeţ, î în trei colegiuri. (Art. 2 L. 9 Iun. 1884). 

'Tribunalele ordinare, sunt competinte a se pronunța asupra cererilor de - 

"pensiune făcută de foştii militari, iar ministerul de războiu este dator să verifice 

titlurile celor interesaţi, care în caz de neînțelegere, pot face să valoreze drep- 

turile lor înaintea instanţelor judecătoreşti. Cas. [. 53/87. Bul. pag. 131. 

59. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Fac parte din colegiul întâiu 

toţi acei cari, întrunind celelalte condițiuni cerute de lege, au . 

un venit funciar rural sau urban de cel puţin 1200 lei. (Const. 

58, 60, 61. — Art. 3, L.9 Iunie 1884). 

KCel care voeşte să-şi exercite drepturile politice într'un district, pe lângă 

celelalte cendiţiuni prescrise de lege, tretue să aibă o proprietate oarecare) 

pentru care plătește o dare fonciară pe anul trecut şi curent. Cas. II. 165/E& 

Bul. pag. 405. 

60. (Modif. L. 8 Iunie 1884 ). Fac parte din colegiul al doi- 

lea toţi cei cari, întrunind celelalte condițiuni prevăzute de lege,
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"au domiciliul şi reşedinţa în orașe şi plătesc către Stat o dare 
anuală directă, de orice natură, de cel puţin 20 de lei. 

Sunt scutiţi de cens în acest colegiu 
a) Profesiunile libere; 
b) Oliţerii în retragere; 
c) Pensionarii Statului ; | | d) Cei ce au absolvit cel puţin învăţământul primar, 
Toate comunele urbane din un judeţ formează un Singur colegiu cu oraşul de reşedinţă. (Const, 58, 59, 61—4, L. 9 Tun.: 1884). - | 

! 

In venitul care constitue censul electoral, trebueşte socotit şi scutirea de impozit care se. face pentru întreţinerea imobilelor.  Cas. '[1[. 40—83, Bul. “pag. 303, a 
| 

61. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Fac parte din colegiul al trei- lea toţi cari nu sunt alegători în colegiul întâiu şi al doilea, şi „plătesc o dare cât de mică către Stat. | 
Alegătcnii acestui colegiu, cari au venit funciar rural da 300 lei în sus şi cari ştiu citi şi scrie, pot să voteze după voinţa lor, sau direct pe deputat la oraşul de reşedinţă, sau indirect pe delegat în comunele lor, împreună cu' alegătorii fără ştiinţă de carte și care nu au venitul cerut, | 
Votează asemenea direct, cu dispensă de cens: 
a) Invăţătorii sătești şi preoţii; | b) Cei ce plătesc o arendă anuală de cel puţin 1009 lei. 50 alegători aleg un delegat. e 
Primarul, notarul, perceptorul, şeful de garnizoană, pre- „Cum și orice funcționar public nu vor putea fi aleşi delegaţi. (Const. 58—61. — 5 1, 9 Iun. 1884). 
62. (Modif. L. 8 Iunie 1881). Aceste trei colegiuri aleg di- rect în modul următor: | 
Colegiul întâiu alege câte doi deputați de fiecare Judeţ, cu excepţiunea judeţelor: Ilfov, Iași, Dolj, Buzău, Mehedinţi, Pra- hova, 'Teleorman, Bacău, Putna, Botoşani și Tutova, cari aleg după cum urmează: “ 
Ilfov, cinci; Iași şi Dolj, câte patru; Buzău, Mehedinţi, Prahova, 'Teoleorman, Bacău, Putna, Botoșani şi “Tutova, câte trei.
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- Colegiul al doilea alege precum urmează: Bucureşti, nouă 

deputaţi; Iași, șease; Craiova şi Ploeşti, câte patru; Brăila, Tur- 
nu-Măgurele, Bacău, Roman, Galaţi, Focșani, Bârlad şi Boto- 
şani, câte trei; Buzău, Giurgiu, Huşi, Piteşti şi 'T.-Severin, câte 
doui; iar celelalte câte unul. 

Colegiul al treilea alege un deputat pentru fiecare judeţ, 
cu excepțiunea următoarelor judeţe, şi anume: Ilfov, Dolj, Me- 
hedinţi, Prahova, Buzău, Bacău, Putna şi Suceava, cari aleg 

câte doi. (Const. 57. — Art. 6 L. 9 Iun. 1884). 

„7 * 63. Ciodij..D. 8. Iunie 1884). Censul nu se poate doveai : 

decât. prin rolul de contribuțiune, chitanţele și avertismentele 

din partea, împliniterilor de dări pe anul încetat şi pe anul cu- 
rent. (14, 15, 17, L. 9 Iun. 1884). | 

64. Legea, electorală hotărăşte toate celelalte condițiuni 

cerute dela 'alegător, precum şi mersul operaţiunilor electorale. 

(16, 18—20, 65—115 L. 9 Iun. 1884), (Art. 49 Belg.). | 

65. Spre a fi eligibil trebue: 
a) A fi Român de naștere sau a, îi primit marea împă- 

mântenire; 

b) A se bucura de drepturile civile și politice; 

c) A avea vârsta de douăzeci și cinci de ani împliniți; 

d) A fi domiciliat în România, 

Legea electorală va, determina. incapacităţile. (Const. 16— 

21, 24—32 L. 9 Iun. 1884). (Art. 50 Belg.). 
66. Membrii Adunării deputaţilor sunt aleşi pentru 4 ani. 

(Art. 51 Belg.). 

67. Pentru Senat, corpul electoral se împarte în fiecare ju-: 

deţ în două colegiuri. (Ccnst. 58. — Art. 7, L. 9 Iun. 1884). 

68. (Modif. L.. 8 Iunie 1884). Fac parte din colegiul întâiu, 

acei ce au un venit funciar rural sau urban de cel puţin 2000 lei 

anual, cu dispensă de cens pentru următoarele persoane: 

a L) Foştii şi actualii președinți, sau vice-președinţi ai vre- 

uneia din Adunările legiuitoare; 

b) Foştii şi actualii deputaţi şi senatori, cari au făcut parte 
din două legislaturi; 

| c) Generalii și colonelii şi acei ce ati un grad asimilat cu - 
acela de general sau colonel; 

d) Foştii şi actualii miniştri sau reprezentanţi diplomatici 

ai Mărei;
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e) Foștii şi actualii membri sau preşedinţi de curte, pro- 
curori-generali pe lângă curțile de apel, preşedinţi, membri sau. 
procurori la Curtea de casaţiune; : 

-f) Acei ce au diploma de doctor sau de licenţiat în orice- 
specialitate, și cari vor fi exercitat profesiunea, lor în timp de: 
şease ani; . Ia: ţ 

9) Membrii Academiei Române. (Const.: 49—8 L.:9 Tun.. 
1884). 

a) În venitul care: constitue censul electoral, trebueşte socotit şi Scu=- 
tirea de impozit care se face pentru întreţinerea imobillor. 'Cas. I[. 40/88. Bul.. 
pag. 303. : | 

b) Cel care voeşte să-şi exercite drepturile politice într'un district, pe: 
lângă celelalte condițiuni prescrise de lege trbue să aibă o proprietate oarecare 
pentru care plăteşte o dare fonciară pe anul trecut şi curent. Cas. II, 165/85. 

„Bul. pag. 405. - “ 

69. (Modif. L. 8 Iunie 188, ). Fac parte din colegiul al douli-- 
lea toţi alegătorii direcți din oraşe şi din comunele rurale, cari. 
au un venit funciar rural sau urban dela 2000 lei în jos până la. 
800, cum și comercianții şi industriaşii cari i plătese o patentă. 
de clasa I-a sau a II-a. | | 

„Sunt dispensaţi de cens în acest colegiu următcarele per-. 
soane: | 

a) Acei ce posed o diplomă de doctor de orice specialitate. 
sau un alt titlu echivalent cu acela de doctor, emanat dela şcoale: 
speciale superioare; | | 

b) Licenţiaţii în drept, în litere, filozofie sau ştiinţe; 
c) Foștii şi actualii magistrați cari au funcţionat î în timp. 

de şease ani; 

d) Inginerii, arhitecţii, farmaciști și meâicii veterinari, cu. 
diplomă; 

e) Profesorii şeoaleler din oraşe ale Statului sau ai şcoa-- 
lelor secundare, recunoscute de Stat; 

f ) Pensionarii, cari primesc o pensiune minimum de 1000: 
lei anual. (Const. 60 art. 9 L. Iun. 1884). 

In venitul care constitue censul . electoral trebueşte socotit şi scutirea: 
de impozit care se face pentru întreţinerea imobilelor. Cas. II, 40/88. Bul. 
pag. 303. . 

x
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"70. ( Atodij L. 8 Iunie 188,). Fiecare din aceste două cole- 

iuri votează separat. 

Colegiul întâiu dă doui senatori, pentru fiecare judeţ. : 

Colegiul al doilea aă un senator, de fiecare judeţ, cu ex- 

.cepțiunea următoarelor judeţe cari aleg după cum urmează: 

fov, cinci; Iași, trei; Brăila, Covurlui, Dolj, Prahova, Botoşani, 

'Tutova, Teleormân, Mehedinţi, Buzău, Bacău, Putna, Dâmbo- | 

“viţa, Romanați, Neamţu, câte doui senatori de judeţ. (Const. 

62, '76—10 L. 9 Iunie 1884). 

11. (Adăug. L. 8 Iunie 1884). Ori în câte secţii ar fi î împăr- 

“țit colegiul electoral, fiecare alegător votează numănul de repre- 

"zentanţi, pe cari trebue să-l dea colegiul din care. face parte. 

(1, L. 9 Iun. 1884). 

72. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Operațiunile alegerii fiecărui 
:colegiu, de Cameră sau Senat, se vor face în o singură zi. 

„Legea electorală determină celelalte condițiuni cerute dela 

.alegător, precum şi mersul operaţiunilcr electorale (16, 18—20, 

*65—115. — L. 9 Iun. 1884). 

78. Universitățile din Iași şi București trimit fiecare câte 
“un racmbru la Senat, ales de profesorii Universităţii respective. 

(Const. 68, 69—12, 112—114 1. 9 Iun. 1884). | 

74. Spre a putea fi ales la Senat este nevoie: | 

1. A fi Român de naştere, sau naturalizat; 

2. A se bucura, de drepturile civile şi politice: 

3. A fi domiciliat în România; 

4, A avea, vârsta de 40 ani; 

5. A avea un venit de orice natură de 9400 lei, dovedit în 

“modul prevăzut de articolul 63. (Const. 63, 65, 75. — Art, 22— 
32, L. 9 Iunie 1884). (Art. 56 Belg.). | 

15. (Modif. L. 8. Iunie 1884). Sunt dispensaţi de cens: 
| a) Foştii preşedinţi sau vice-preşedinţi ai vreuneia din 
„Adunările legiuitoare; 

b) Foştii deputaţi și foştii senatori cari au făcut parte din 
«două legislaturi; 

":0) Generalii şi asimilaţii lor; | “ 

d) Coloneii în demisie şi disponibilitate; 

8) Foştii şi actualii miniştri, sau reprezentanţi diplomatici 
ai Țării; 

- . . [a
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f) Acei ce au ocupat în timp de trei ani funcțiunea de 

membru de curte; sâu în timp de un an funcțiunile de președinte 

de curte, de. procuror-general, de procuror sau membru la Curtea 

de casaţiune; _ 

g) Acei ce an diplomă de doctor sau licenţiat de orice spe- 

cialitate, şi cari vor fi „exercitat profesiunea lcr în timp de şease 

ani cel puţin; 

R) Membrii Academiei Române. (23 L. 9. Iun. 1884). 

76. Vor fi de drept membri ai Senatului: 
1. Moştenitorul Tronului la vârsta de 18 ani; însă el nu va 

avea vot deliberativ, decât la vârsta, de 25 ani. (Const. 74 S 4 4— 

Art, 13 L. 9 Iuni. 1884). 

2. Mitropoliţii şi episcopii eparhioți. (Art. 58 Belg.). 

77. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Senatorii şi deputaţii primesc . 
o diurnă pe timpul sesiunilor. (C onst. 95—1, 2 L. 2 Dec. 1884). 
(Art. 57 Belg.). 

78. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Membrii Senatului se aleg 
pe opt-ani, şi se rencesc pe jumătate la fiecare patru ani, priu 

tragere la sorţi. (Const. 66). 

Regulamentul Senatului va regula tragerea la sorţi, așa în 

cât eliminarea să fie repărţită pe toate județele. (Art. 55 Belg.). 

79. Membrii eşiţi sunt reeligibili. 

80. La caz de disoluţiune, Senatul se reînoeşte în întregul 
său. (Const. 95 $ 6). (Art. 55 al. 2 Belg.). 

81. Orice. întrunire a Senatului, afară de timpul sesiunii 

Adunării deputaţilor, este nulă de fel. (Art. 59 Belg.). 

CAPITOLUL II, 

DESPRE REGE ŞI MINIŞTRI 

Secțiunea 1. — Despre Rege 

82. Puterile constituţionale ale Regelui sunt ereditare, în 

linie ccborâtcare directă şi legitimă a Maiestăţii Sale Regelui 

Carol 1 de Hohenzollern Sigmaringen. din bărbat în bărbat, prin 
ordinul de primogenitură şi cu excluziunea perpetuă a femeilor 
şi ccborâtorilor lor.
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Coborâtorii Majestății Sale vor fi crescuţi în religiunea 
ortodoxă a Răsăritului. (Const. 21 $ 3). (Art. 60 Belg.). 
_ 83. In lipsă de coborâtori în linie bărbătească ai Majestăţei 

Sale Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului 

se va cuveni celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau coborâto- 

rilor acestora, după, regulile statornicite în articolul precedent. 

Dacă nici unul dintre fraţii, sau coborâtorii lor nu s'ar găsi 

în viață, sau ar declara mai dinaințe că nu primesc “Tronul, . 

atunci Regele va putea numi succesorul său dintr'o Dinastie su- 
verană din Europa, cu primirea Reprezentaţiunei naţionale, dată 

în forma prescrisă de articolul 84. . i 

__ Dacă nici una, nici alta nu va, avea loc, Tronul este vacant. 

(Art. 61 Belg.). 

| 84. La caz de vacanţă a Tronului, ambele Adunări se in- 

trunesc de îndată într'o singură Adunare, chiar fără convoca- 

ţiune, şi cel mai târziu până în 8 zile dela întrunirea lor, aleg 

un Rege dintr'o dinastie suverană din Europa occidentală. 

(Const. 54). | 

Prezenţa a trei pătrimi din merabrii cari compun fiecare 

din ambele Audunări şi majoritatea de două treimi a membrilor 

prezenţi, sunt necesare pentru a putea proceda la această ale- 

gere. (Const. 40, 45, 91, 101, 128). 

La caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul mai sus 

prescris, atunci în a, noua zi la amiază, Adunările întrunite vor 

păși la. alegere, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi. şi cu 

majoritate absolută a voturilor. (Const. 40, 45, 91, 101, 128). 

Dacă Adunările s'ar afla dizolvate în momentul vacanței 

'Tronului, se va urma după modul prescris la art. urm. (Const. 

85), - | 

In timpul vacanței Tronului, Adunările întrunite vor numi 
o Locotenenţă Regală, compusă din trei persoane, care va exer-.. 

cita puterile regale până la suirea Regelui pe Tron. ea, 

In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret. (Const 

46). (Art. 85 Belg.). pe ei ma 

85. La, moartea Regelui, Adunările se întrunesc chiar. fără dă 

convocaţiune, cel târziu 10 zile după declararea morții. 

Dacă din întâmplare, ele au fost 'disolvate mai înainte şi: 

ccnvocaţiunea lor a fost hotărită; în'actul' de disolvare pentru, 

o epocă în urma celor 10 zile, atunci “Adunările cele mai: vechi . 
: r . 
ma 
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se adună până.la, întrunirea acelora cari au a le înlocui. (Const. 
95). (Art. 79 al. 1 Belg.). 

86. Dela data morţii Regelui până la, depunerea jurămân- 
tului succesorului său la Tron, puterile constituţionale. ale Re-— 
gelui sunt exercitate, în: numele poporului Român, de miniștri. 
întruniţi în consiliu şi sub a lor responsabilitate. (Const. 91 ş- 
2, —L, 2 Maiu 1879). (Art. 79 al. 3 Belg.). 

| 87. Regele este major la vârsta de 18 ani împliniţi. (Const. 
„76 $ 1. — Civ. 434). ” 

La suirea Sa pe Tron, el va depune mai întâiu în sânul. 
Adunărilor întrunite următorul jurământ: 

«Jur de a păzi Constituţiunea şi legile poporului Român,. 
„de a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriu- 
lui». (Art. 80 Belg.). , 

88. Regele, în viaţă fiind, poate numi o regență! compusă. 

din trei persoane, care, după moartea, Regelui, să exercite pu- 
terile regale în timpul minorităţii succesorului Tronului. Această. 
numire-se va face cu primirea Reprezentaţiunei naţionale, dată. 

în forma, prescrisă, la articolul 84 din Constituţiunea de față. 

Regența, va exercita totdeodată şi tutela succesorului Tro- 

nului, în timpul minorităţii acestuia. 

Dacă, la moartea Regelui, Regența nu sar găsi numită şi 
succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunări întrunite vor: 
numi o Regenţă, procedând după formele prescrise dela, artico- 

lul 84 din Constituţiunea de faţă. 
Membrii Regenţei nu intră în funcțiune decât după ce vor: 

fi depus solemn, înaintea ambelor Adunări întrunite, jurămân- 
tul prescris de articolul 87 din Constituţiunea de faţă. (Const.- 

54, 87). (Art. 81 şi 83 Belg.). 
"89. Dacă Regele se află în imposibilitate-de a domrii, mi- 

niştrii după ce constată legalmente această imposibilitate, con-- 

voacă îndată Adunările. 
| Acestea aleg Regența, care va forma și tutela. (Const. 88).. 

(Art. 82 Belg.). 

90. Nici o modificaţiune nu se poate face Constituţiunei 

în timpul Regenţei. (Const. 28). Art. 84 Belg.). _ 

91. Regele nu va putea fi totdeodată și Setul 1 unui alt. 

Stat, fără consimţământul. Adunărilor. 

Nici una din Adunări nu poate delibera asupra acestui 0-
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biect, dacă nu vor fi prezenţi cel puţin două treimi din membrii 

-care le compun, ș şi hotărîrea.nu se poate lua decât cu două treimi 

din voturile membrilor de faţă. (Const. 40, 4, 84, 101, 128). 

(Art. 62 Belg.). 

92. Persoana Regelui este neviolabilă. Miniștrii lui: sunt 

răspunzători. (Const. 100, 101.—P. 76-—80. Legea 2 Maiu 1879).. 

Nici un act al „Regelui nu poate avea tărie, dacă nu va îi 

'contrasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine . 

răspunzător" de acel act. (2, a. 3, a. 6. L. 2 Maiu 1519). (Art, 

-63 şi 64 Belg.). . 

93. Regele numeşte ; şi revoacă pe miniștrii săi. (Const. 9T 

| urm.) E] sancţionează şi promulgă legile. (Const. 32, 115, 126.— 
Decret 1 Iulie 1866). 

__ El poate refuza sancţiunea sa, 

El are dreptul de amnistie în materie politică. (Câv. 128, 
150). 

Are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele î în materii cri- 

minale, afară de ceeace se statorniceşte î în privinţa miniştrilor, 

(Const. 103). 

El nu poate suspenda cursul urmăririi sau al judecății; 
nici a interveni prin nici un mod în administrația, justiţiei. 
“(Const. 35). 

El numește sau confirmă în toate funcțiunile publice. 
„EL nu poate crea o nouă funcţiune, fără o lege specială. 

El face regulamente necesarii pentru executarea: legilor, . 

fără să poată vrec dată modifica, sau suspenda legile, şi nu 
poate scuti pe nimeni de executarea lor. (Const. 10). 

.. EI este capul puterii armate. 
EI conferă gradurile militare, în conformitate cu legea. (1 

IL. 11 Iun. 1878). | 

EI va conferi decoraţiunea română, conform unei anume 
legi. (L. 12 Maiu 1877.—L. 10 Maiu 1881). , 

El are dreptul de a bate monetă, conform unei legi spe- 

ciale, (L. 22 Apr. 1897. L. 8 Apr. 1879). 

„ El încheie cu Statele străine convenţiunile necesare pentru . 
«comerciu, navigaţiune şi alte asemenea; însă, pentru ca aceste 
:acte să aibe autoritate îndatoriteare, trebue mai întâiu a fi su- 
puse puterii legislative și aprobate de ea. (Art. 65, 66, 67, 68, 

:69 și 13 Belg).
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a) Exproprierea pentru utilitate "publică în privinţa lucrărilor militare 

se declară prin decret regal fără să fie necesitate, de o lege. Regula presgrisă de 

„art, 1 din legea dela 1864, nu se aplică la lucrările militare. Cas. II, *24186.. 

Bul. pag. 217. 

5) Medalia militară fiind un drept exclusiv. al Regelui de a o conferi, 

curtea de fond nu poate să acorde pensiunea reclamată de un gardist care a. 

servit 12 ani, ca una ce este un accesoriu al medaliei. Cas. [. 10/87. Bul. 

ag. 19. 

d c) După art. 93 al. 5 din Constituţie, dreptul de grațiere al suveranului 

_se referă numai la starea sau micşorarea pedepselor corporale iar nu şi la pe- 

depsele accesorii sau 'alte efecte ale executărei hotăririlor judecătoreşti; căci 

asemenea efecte nu pot să dispară decât prin declararea reabi-itărei condamnaților” 

reabilitare care însă nu este prevăzută de legiuitorul român. De aci urmează că 

persoana condamnată la o pedeapsă corporală şi la pierderea dreptului de pen-: 

siune, nu-şi redobândeşte, prin grațiere dreptul de pensie. Cas. II, 90/92. Bul.. 

pag. 526. . : 

94. Legea fixează lista civilă pentru durata fiecărei Domnii. 
“(L. 29 Iul. 1866. Leg. 10 Iun. 1884). (Art. 77 Belg.). 

95. La 15 Noemvrie a fiecărui an, Adunarea, deputaţilor. 
şi Senatul se întrunesc fără convocaţiune dacă Regele nu le-a 
convocat mai înainte. Pe 

Durata fiecărei sesiuni este de trei luni. : 

La, deschiderea sesiunii, Regele expune prin un Mesagiu 

starea ţării, la care Adunările fac răspunsurile lor.. 

„ Regele pronunţă închiderea, sesiunii. 

EI are dreptul de a cunvoca în sesiune extraordinară Adu- 
nările. 

-El are dreptul de a disolva ambele Adunări de odată sau 
una din ele. 

Actul de disolvare trebue să conție ccnvocaţiunea alegăto- 
rilor până în două luni de zile, și a “Adunărilor până în trei 
luni. 

Regele poate amâna Adunările; oricum, amânarea nu poate 
exceda termenul de o lună, nici a fi reînoită în aceiaşi sesiune, 
fără consimțământul Adunărilor. (Art. 70, 71 şi 72 Belg.). 

96. Regele nu are alte puteri,, decât acelea date lui prin 
Constituţiune. (Const. 87, 88, 91, 3, 95, 101). (Art. 78 Belg.). 

Nu este necesar ca decretul regal care declară utilitatea publică, să 
individualizeze anume terenul de expropriat, căci aceasta se rezervă lucrărilor 
pe teren, Este destul ca locul supus exproprierei să fie individualizat ca situaţiune, 
intindere şi calitate, încât să nu fie proprietarul în dubiu asupra obeictului a “ 
cătui cesiune se reclamă. Cas. II. 24/86. Bul. pag. 217.
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CAPITOLUL III. 

Despre Miniștri. 

97. Nu poate fi ministru decât cel care este Român din 
nâștere sau cel care a dobândit îimpământenirea. (Art. 86 Belg.). 

98. Nici un membru al familiei Regale nu poate fi ministru. 

(Art. 87 Belg.). 

99. Dacă miniştrii nu ar fi membri ai Adunărilor, ei pot 

lua parte la dezbaterea legilor, fără a.-avea însă, şi dreptul de 

a vota. 

La. dezbaterile Adunărilor prezenţa cel puţin -a-unui mi- 
nistru e necesară, 

Adunările pot exige prezenţa miniştrilor la deliberaţiunile 
lor. (Const. 32, 46, 50). (Art. 88 Belg.). 

100. In nici un caz ordinul verbal sau în scris al Regelui 

nu poate apăra pe ministru de răspundere, (Const. 92). (Art. 89 
Belg.). 

101. Fiecare din ambele Adunări, precum și Regele au 

- dreptul de a, acuza pe miniştri şi a-i trimite dinaintea. Inaltei 

Curți de Casaţiune şi justiţie, .care singură în secţiuni unite 

este în drept a-i judeca, afară de cele ce se vor statua, prin legi 

în ceeace privește exerciţiul acţiunei civile a părţei lesate şi în 

ceiace priveşte crimele şi delictele comise. de miniștri, afară, 
de exerciţiul funcţiunei lor. 

Punerea sub acuzaţiune a miniștrilor nu se poate rosti de- 
cât prin majcritate de două treimi a membrilor de faţă. (Const. 
40, 45, 84, 91, 128). “ 

O lege prezentată la cea dintâi sesiune va determina cazu- 
rile de responsabilitate, pe depsele aplicabile miniștrilor şi modul 
de urmărire în contra lor, atât în privirea acuzaţiunei admisă 
de Reprezentațiunea naţională, cât şi în privirea urmărirei prin 
partea părţilor lesate. (L. 2 Mai 1879). | 

Acuzaţiunea, pornită de Reprezentaţiunea naţională contra 
miniştrilor se va susţine de ea însăși. (30 L. din 2 Mai 1819). 

Urmărirea, porintă de Rege se va face prin.ministerul pu- 
blic. (P. 104). (Art. 90 Belg.). 

102. Până se va face legea prevăzută în articolul precedent 
Inalta Curte de casaţiune şi justiţie are puterea de a caracteriza
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delictul şi de a determina pedeapsa. (Cas. 42, 68.—L, din 2 
Maiu 1879). 

. Pedeapsa, nu va putea fi mai mare decât detenţiunea, fără 

prejudiciul cazurilor anume prevăzute de legile penale. (P. 104— 

2, 3. L. 2 Mâi 1879). (Art. 134 Belg.). 

103. Regele nu poate să ierte sau să micșoreze pedeapsa 

hoțărită minștrlor de către Inalta Curte de casaţiune şi de jus- 

tiţie, decât numai după cererea Adunării cari i-ar fi pus în 

acuzaţiune. „ (Const, 93 $ 5). (Art. 91 Belg.). 
/ 

CAPITOLUL IV. 

- Despre puterea judecătorească. 

„104. Nici o jurisdicţiune nu se poate înfiinţa, decât numai 

în puterea unei anume legi. 

Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub 

nici un fel de numire și sub nici un fel de cuvânt. : 

„Pentru întreg Statul Român este o singură Curte de casa- 

ţiune. (Cas. 1—L. 30 Mart. 1886). (Art.. 94 şi 95 Belg.). 

105. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Juriul este statornicit în 

toate materiile criminale și pentru delictele politice și de presă. 

Acţiunea pentru daune intereze rezultând din fapte şi de- 

licte de presă, nu se poate intenta de cât înaintea aceleiaşi ju- 

risdicţiuni. Numai comisiunea juraţilor va judeca şi pronunţa 
asupra, daunelor interese şi asupra cuantumului lor. (Const. 

5.—P. 47, 77, 181, 193, 299, 398.—Pr. P. 226. —26, ur. L. 13 

Aprilie 1862. — L. 30 Dec. 1876). (Art. 98 Belg.). 

a) Judecătorul însărcinat a se pronunţa asupra | culpabilittei, este în 

drept a cerceta dacă acordă sau nu circumstanţe atenuante. In delictele de presă, 

juriul are acest drept. Cas. II. 387/87. Bul. pag. 828. 

3) Ofensa adusă contra persoanei Regelui fiind un delict de drept comun. 

iar nu politic se judecă de tribunalele ordinare, iar nu de juraţi. Cas. Il. 522/87,. 

Bul. pag. 1012. 

” e) După jurisprudenţa constantă a Curţei de casaţiune în materie penală, 

când recursul nu este susţinut, lipsind recurentul şi nu este motivat, se judecă 

totdeauna ex-oficio. Cas. il. 179/88. Bul. pag. 4%.
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d) Când prin verdictul juraţilor se declară că delictul de calomnie prin 

presă nu există şi reclamantul se condamnă în lipsă la despăgubiri civile, rezultate * 

din acea acţiune, ele nu se pot judeca decât pe calea obişnuită a acţiunilor civile, 

„adică prin acordarea dreptului de. opoziţiune a celui judecat în lipsă. Cas, II. 

„77188. Bul. pag. YI. 

e) Delictele comise în sala de alegeri dela primărie cu ocaziunea alegerei 

unui senator prin bătăi şi 'violenţe, fiind delicte politice se judecă de către curtea 

cu juraţi. Cas. II. 544/88. Bul. pag. 1086. : 
” [) Delictul de calomnie prin presă săvârşit printr'unul din ziarele din 

Galaţi, este de competinţa Curţii cu Juraţi din Galaţi, cu toate că autorul arti- 

colului încriminat îşi are locuinţa în Dobrogea. Cas. Il. 498/89. Bul. pag. 796. 

9) Juraţii în materie de presă sunt competinţi a se pronunţa în privinţa - 

daunelor interese. Ei pot acorda daune, chiar când au dat un verdict de achitare 

asupra faptului imputat acuzatului. Was. II, 5/69. Bul. pag. 1002. 

| h) In materie de delicte de presă, Curtea cu juraţi poate condamna la 

despăgubiri civile pe prevenitul achitat de responsabilitate penală, sub condiţiune 

că acele despăgubiri să fie fixate prin. verdictul comisiunei juraţilor. Cas. II. 

1989. Bul. pag. 75. 

i). Arestarea ilegală a unui cetăţean în scopul de a fi împiedicat de a lua 

parte la vot, constitue un delict politic. De aci urmează că oficerii poliţiei jude- 
cătoreşti sunt justiţiabili pentru asemenea fapte de curţile cu juraţi, conform 

art. 105 din Constituţie, iar nu de Curțile de Apel conform art. 493 din proce- 

dura penală. Cas. II. 301/90. Bul. pag. 862. 

j) Libertatea presei fiind garantată prin Constituţiune, ca factor esenţial 

al suveranităţii, urmează că orice fapt delictuos îndreptat în contra presei, şi 

"având drept cauză opiniunile emise de dânsa, constitue o violare de ordine pu- 

blică şi -prin urmare un delict politic de competinţa Curţilor cu juraţi. Cas. ÎL. 

397190. Bul. pag. 1015. , : 

k) Orice fapt delictuos comis cu intenţiunea de a atinge libertatea întru- 

nirilor când cele au de obiect discuţiunea cestiunilor de interes public, precum 

este alegerea unui consiliu judeţean, constitue un delict politic de competinţa |. 

Curţilor cu juraţi. Cas. II]. 431/96. Bul. pag. 1156;.236/95. Bul. pag. 619. 

1) Orice fapt delictuos exercitat contra presei care ar avea drept cauză 

opiniunile emise de ea, constitue o violaţiune, nu a unui drept de ordine privată, 

ci a unui drept a cărei respectare este cerută în interesul organizărei publice 

a Statului şi prin urmare de ordine publică, că astfel fiind, o asemenea violare, 

constitue un delict politic de competinţa numai a Curţii cu juraţi conform art. 

105 din Constituţiune. Cas. II. 193/91. Bul. pag. 559. - 

m) Când se iveşte un conflict negativ de competinţă între tribunalele ordi- 

nare represive şi Curtea cu juraţi, în judecarea unui delict politic, şi judecătorul 

de instrucţie s'a pronunţat deja în afacere, prin o ordonanţă definitivă, Curtea 

de Gasaţiune este în drept să pronunţe un regulament de competinţă şi să tri- 

mită afacerea . camerei de punere sub acuzare respectivă, Cas. 1. 350/91. Bul. 

pag. 86. 

n) Din economia generală a codului penal rezultă că natura şi caracterul 

-delictelor, din punctul de vedere al: dreptului penal, nu se determină după faptul
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material comis, ci după intenţiunea cu care delicuentul l'a comis; de aci urmează 

că dacă delictul prevăzut de art. 181 din codul penal imputat cuiva, este datorit 

pasiunei şi frământărilor politice în timpul alegerilor şi în scop de a influenţa 

pe alegători ca să voteze pentru aderenţii inculpaţilor, acest -delict constitue o 

violenţă a unui drept de ordine politică şi prin urmare un, delict politic de com- 

petința Curţii cu juraţi. Cas. II. 83/93. Bul. pag. 153. ” 

o) Delictele de presă comisă prin orice fel de imprimate sunt de compe- 

tinţa Curţei cu juraţi. Astfel constitue, un delict de presă de competința Curţii 

cu juraţi delictul de atentat la bunele moravuri, comise prin intermediul unei 

broşuri cari cuprindeau narațiuni obsecene. 'Cas, II. 49]93. Bul. pag. 73. 

p) După art. 33 din legea organizării judecătoreşti din Dobrogea, delictele 

de presă comise în Dobrogea se judecă de Curtea de Apel din Galaţi, iar nu 
Curtea” cu juraţi. Cas, IM. 119494. Bul. pag. 2609. 

q) In urma legei dela 1 Aprilie 1894 pentru introducerea judecătorilor de 
instrucţie în Dobrogea, pentru crimele săvârşite acolo şi cari au a fi judecate 
de Curtea de Apel din Galaţi, trebuie să se comunice acuzatului deciziunea 
camerei de punere sub acuzare, aceasta sub pedeapsă de nulitate şi casarea ho. 
tărîrei pronunţată de zisa Curte. Cas. IL. 590/95. Bul. pag. 1163. 

r) In urma casărei unei hotăriri dată de Curtea de Apel din Galaţi, în 
materie de crimă săvârşită în Dobrogea, afacerea trebue a fi trimisă spre a fi 
judecată din nou înaintea Curţei cu juraţi, iar nu a unei Curți de Apel din ţară.. 
Cas. II. 590/95. Bul. pag. 1163; 702/95. Bul. pag. 10:12; Cas. 11. 605/9%6. Bul. 
pag. 1571. 

s) Imputarea în persoana cuiva pe nedrept prin foi volante tipărite, adre- 
sate autorităţilor şi la diferite persoane, a unor fapte necorecte. și nedemne, cons. - 

"titue un delict de presă, care după art. 105 din Constituţiune, este de competinţa 
Curţii cu jurati de a-l judeca. Cas. IL. 226/903. Bul. pag. 761. 

CAPITOLUL V. 

Despre înstitutiunile judeţene şi comunale. 

106. Instituţiunile judeţene și comunale sunt regulate de 
legi. (Const. 38.—L. 2' Apr. 1864.— 36 ur.'L.:9 Mart, 1880.—L. 
7 Mai 1887). (Art. 168 al. 1 Belg.). | 

"10%. Aceste legi vor avea de bază descentralizarea admi- 
nistraţiunei mai complectă şi independenţa comunală. (Art. 108 
al. 2 Belg.). 

*
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TITLUL IV. 

Despre Finanţe. 

108. Orice impozit este ăşezat numai în folosul Statului, 

judeţului sau comunei. (Const. 109). (Art. 113 Belg.).. 

109. Nici un impozit al Statului nu se poate stabili şi 
percepe, decât numai în puterea unei legi. . (Const. 32 108). 

(Art. 110 al. 1 Belg.). 
110. Nici o sarcină, nici un impozit judeţean, nu se poate 

aseza decât cu învoirea consiliului judeţean. 

Nici o sarcină, nici un impozit comunal nu se poate pune, 

decât cu consimțământul consiliului comunal. 

Impozitele votate de consiliile judeţene şi comunale tre- 

bue să primească confirmarea puterii legiuitoare şi întărirea 

Regelui. (Const. 32, 108—71 $ 1. L. 2 Aprilie 1864.——A2 Ş 1,43 

'$ 1, L. 7 Mai 1887). (Art. 10 al. 2,3 şi 4 Belg.). 

a) Impozitele stabilite prin hrisoave domneşti anterioare, nu mai sunt 

obligatorii după promulgarea Constituţiunei dacă ele nu au fost stabilite în con- 

diţiunile prescrise în art, 110 din' Constituţie. Cas. 1. 17690. Bul. pag. 587; 

224/40. Bul. 669. | 

b) Conform art. 110 şi 120 din Constituţiune s'au abrogat orice impozite 

impuse prin decrete domnești anterioare ci, iar art. 184 alin. II din legea maxi- 

mului dela 1871, nu are în vedere decât acele taxe cari, conform principiului 

stabilit în art. 110 din constituţiune s'au. hotărît printr'nu vot al Corpurilor le- 

- giuitoare. Cas. 1. 22:490. Bul. pag. 772. 

c) Nici un impozit comunal nu poate fi constituit decât cu consimţământul 

- consiliului comunal, confirmat de puterea legiuitoare şi întărit de Capul Statului. 

Cas. 1. 1491. Bul. pag. 13. 

111. Nu se pot statornici privilegiuri în materii de impozit. 

(Const. 10). 

Nici o excepţiune sau micşorare de impozit nu se poate 

statornici decât printr'o lege. (Const. 32, 110). (Art. 12 Belg.). 

112. Nici un fonă pentru pensiuni, sau gratificaţiuni în 

sarcina tesaurului public, nu se-poate acorda decât în virtutea 

unei legi. (25, L. 10 Mai 1890). (Art. 114 Belg.). . - 

După principiile puse în Constituţiune, nici o "pensiune nu se poate . 

pune în sarcina Statului, fără o anume lege şi instanțelor judecătoreşti este lă-
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sată sarcina de-a constata din oficiu dacă este sau nu iege, încuviinţând plata 

ei. Simplul vot al unuia din corpurile legiuitoare,..nu constitue o lege şi prin 

urmare judecătorul nu se poate întemeia pe dânsul pentru a obliga tesâurul public 

de a.-servi o pensiune, oarecare. Cas. Il. 89/87. Bul. pag. 175. 
— A se:vedea şi nota dela art. 110 din Constituţiune. 

113. In fiecare an Adunarea'deputaţilor închee socotelile și 

votează bugetul. 
'Toate veniturile sau cheltuelile Statului trebuesc trecute în 

buget şi în sccoteli. 

Bugetul se va prezenta totdeauna cu un an înainte de pu- 

nerea lui în aplicare Adunării deputaţilor şi nu va fi definitiv 

decât după ce se va vota de dânsa şi sancţiona de Rege. 

Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă 

va îndestula serviciile publice după budgetul anului precedent, 

fără a putea merge. cu acel budget. mai mult de un an, peste 

„anul pentru care a fost votat, (Const. 33.—8 ur. L 14 Apr. 

1864). (Art. 115 Belg.). 

11%. Regularea definitivă a socotelilor, trebuie să fie pre- 

zentată Adunării cel mai târziu în termen de doui ani dela 
încheerea, fiecărui exerciţiu. (60, ur. L. 14 Apr. 1864). 

115. Legile de finanţe se publică în M onitorul Oficial ca şi 

celelalte legi şi regulamente de administraţiune publică. (Const. 

„82, 93, 126). 

" — Pentru ca o lege să fie obligatorie, trebue să fie publicată prin Moni- 

forul Oficial. Aşa, dar, de şi calitatea de cetăţean român a unei persoane a 

fost recunoscută şi votată de corpurile legiuitoare, dânsa însă nu poate fi înscrisă 

în listele electorale, până ce legea nu .va fi publicată şi promulgată. Cas. II, 

20/495. Bul. pag. 537. 

„„I16. Pentru toată România, este o. singură Curte de con- 

turi. (L. 24 Ianuarie 1864). 

117. Diferitele fonduri provenite până acum din. case spe- 

ciale şi de care guvernul dispune sub diferite titluri, trebue să 

fie cuprinse în bugetul general al veniturilor Statului.
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TITLUL V. 

Despre puterea armată. 

118. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Tot Românul face parte din 

unul din elementele puterii armate, conform legilor speciale. (L. 

16 Iul. 1868.—L. 5 Mart. 1876.—67,.68 L..9 Mart. 1880). 

119. Militarilor nu se pot lua graâurile, onorurile și pen- 

'siunile decât numai în virtutea unei sentințe judecătoreşti şi 

în cazurile determinate de lege. (Art. 1 L. 11 Iun. 1878.—183, 

185, 194 C. Just. Milit.). (Art. 124 Belg.). 

120. Contingentul armatei se votează pe fiecare an. 

Legea, care fixează acest contingent nu poate avea tărie 

pe mai mult decât pe un an. (Const. 33, 113). (Art. 119 Belg.). 

191. (Modif..L. 8 Iunie 1884). Garda cetăţenească este și 

“rămâne desființată. 

122. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Nici o trupă străină nu va 

putea fi admisă în serviciul Statului, nici ocupa teritoriul Ro- 

mâniei, nici trece pe el, decât în puterea unei anume legi. 

(Const. 82, 93, 126). (Art. 121 Belg.). 

TITLUL VI 

Dispoziţiuni generale. 

193. Culorile României urmează a fi: Albastru, Galben și 

Roşu. (69 L. Mart. 1880). (Art. 125 Belg.). 

124. Oraşul Bucureşti este capitala Statului român şi reşe- 

"dinţa guvernului. (Art. 156 Belg.). 

125. Nici un jurământ nu se poate impune cuiva decât în 

puterea unei legi, care hotărăște şi formula lui. (71, L. 9 Mart. 

1880). (Art. 127 Belg.). 

126. Nici'o lege, nici un regulament de administraţiune 

generală, judeţeană sau comunală, nu pot fi îndatoritoare decât. 

după ce se publică în chipul hotărit de lege. (Const. 32, 93, 115). 

(Art. 129 Belg.). 

127, Constituţiunea de faţă nu poate fi suspendată nici în 
total nici în parte. (Art. 130 Belg.)..
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TITLUL VIL. 

DESPRE REVIZUIREA CONSTITUȚIEI 

128. Puterea, legiuitoare are dreptul a. declara că este tre- 

buinţă a se supune reviziunei dispoziţiunile din Censtituţiune 

anume arătate. (Const. 90). 
După această declaraţiune, citită de trei ori din 15 în 15 

zile în şedinţă publică şi primită de ambele Adunări, acestea sunt 

disolvate de drept şi se convoacă altele în termenul prescris de 

articolul 95. | - 

„ Adunările cele noui proced, în acord cu Regele, la modifi- - 

carea punctelor supuse reviziunei. 

In acest'caz, Adunările nu pot delibera dacă cel puţin două 

treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezenţi, şi nici 

o schimbare nu se poate adopta dacă nu va, întruni cel puţin 

două treimi ale voturilor, (Const, 40, 45, 84, 91, 101). Art. 131 

Belg).. 

TITLUL VIII 

DISPOZIȚIUNI TRANZITORII ȘI SUPLIMENTARE 

129. Din ziua punerei în vigoare a Constituţiunei de față. 
sunt abrogate toate dispoziţiunile din legi, decrete, regulamen- 

tele şi alte acte, contrarii cu cele aşezate de ea. (Art. 138 Belg.). 

180. Consiliul de Stat cu atribuţiuni de Contencios admi- 

nistrativ nu se poate reînfiinţa, 

- -- Curtea de casaţiune se va rosti ca, şi în trecut asupra con- 
flictelor de atribuţiuni. . 

Se va putea. înfiinţa o comisiune permanentă care nu va 

avea alte atribuțiuni decât studiarea şi elaborarea, proiectelor 

de legi şi regulamentelor de administrațiune publică. 

Se vor putea înființa subsecretari de Stat. Ei vor putea lua 

parte la dezbaterile Corpurilor legiuitoare, sub responsabilitatea 
miniştrilor,
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131. (Modif. L. 8 Iunie 1884). Se vor face în cel mai scurt 

timp legi speciale privitoare la obiectele următoare: 

1. Asupra descentralizărei. administrative; - 

2, Asupra responsabilităţei miniştrilor şi celorlalţi agenţi 

ai puterii executive. (L. 2 Maiu 1879); 

3. Asupra măsurilor celor mai nemerite pentru a stavili 

abuzul cumulului; (E. 1 Iul. 1890); 

4. Asupra modificării legii pensiunilor; (L. 1 lul. 1889. — 

L. 10 Mai 1890. — IL. 17 lul. 1891); | 

5. Asupra condiţiunilor de admisibilitate şi de înaintare în 
funcțiunile administraţiunii publice; 

6. Asupra dezvoltărei căilor de ccmunicaţiune; 

T. Asupra, exploatărei minelor și pădurilor; (L. 24 Iun. 

1881); 

8. Asupra fluviilor şi râurilor navigabile sau flotabile; 

9. Asupra organizaţiunii armatei, drepturile de înaintare, 

de retragere și asupra diferitelor poziţiuni ale oficerilor; (LL. 17 
Iul. 1868. — L. 5 Mart. 1876. — L. 11 Iunie 1878). . 

10. Asupra justiţiei militare. (L. 24 Mai 1881. — L. 6 
Ian. 1884). Ş 

Se vor revizui toate. codicele şi legile existente, spre a se 

pune în armonie cu Constituţiunea de faţă. (Art. 139 Belg.). 

132. (Modif. L. 8 Iunie 1881). Pământurile foştilor clăcași, 

ale însurăţeilor şi ale locuitorilor cari au cumpărat, sau vor cum- 

păra în loturi mici proprietăţi d'ale Statului, sunt și vor fi ina- 
lienabile, în timp de 32 ani, cu începere dela promulgarea ace- 

stei legi. 

Locuitorilor însă cuprinși în raza vreunei comune urbane, 

se va putea acorda, prin legi speciale facultatea de a înstrăina 

locurile lor de casă. 

Inalienabilitatea se aplică şi la pământurile vândute ae. 

Stat în loturi mici, în partea României de peste Dunăre. 

Schimburile de pământ contra pământ nu intră în prohi- 

biţiunea legei de faţă. 

Schimburile pământurilor, de cari e vorba în acest articol, 
nu se vor putea, face decât contra altor pământuri de aceeaşi în- 
tindere şi calitate. (Const. 20—7, L. 15 Aug. 1864. — 2 ur. 15 
L. 7 Apr: 1889).
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a): Art. 132 din Constituţiunea revizuită la 1884 na modificat legea 
„rurală din 1864 în sensul de a opn pe sătenii împroprietăriți ca să Instrăineze 
pământurile la alţi săteni, sau familii de săteni. Cas. [; 233/1. Bul, pag. 738. 

b) Pământurile” date bisericilor conform legii rurale din 1864 sunt inalie- 
„nabile şi imprescriptibile,. ca şi acele date foştilor clăcaşi.. Cas. IL. 359191. Bul. 
„pag. 983. . 

_c) Legiuitorul român declarând inalienabile pământurile acordate foştilor 
“clăcaşi, prin aceasta le-a făcut a nu Hi susceptibile de prescripţiune, Cas. |. 
149193. Bul. pag. 435. : 

d) Art. 132 din Constituţiunea revizuită la 1834, n'a modificat legea 
rurală din 1864 şi cea interpretativă din 1879, în sensul de a opri pe. sătenii 
împroprietăriți ca să înstrăineze pământurile, la alţi săteni sau familii de săteni. 
Legiuitorul prin art. 132 din Constituţie, nu a' voit să facă altceva decât să dea 
inalienabilităţei pământurilor date sătenilor un caracter constituţional şi să pre- 
“lungească termenul fixat 'pentru această stare de alienabilitate. Cas. |. 32:4/93. 
"Bul. pag. 933. . : 

e) Inalienabilitatea pământurilor rurale, prevăzută de art. 132 din Cons- 
tituţiune, nu opreşte pe săteni de a înstrăina pământurile lor la săteni în condi- 
ţiunile legei din 1864, şi cea interpretativă din 1879. Prin urmare, asemenea 
;pământuri vor fi urmărite prin licitaţiune publică silită; după cererea creditorilor 
săteanului împroprietărit. Cas. 1. 355/95.:Bul. pag. 1087. 

F) Săteanul are dreptul şi facultatea de a dispune prin testament, de pă- 

-mântul său rural. Cas. I. 93/96 «Dreptul» No.- 23 pag. 276. 

9) După art. 8 şi 14 din legea dela 12 Februarie 1879, pentru menţinerea 

:şi executarea art. 7 din legea din 1864, hotăririle pronunţate de. tribunale” în 

-acţiunile intentate pentru anularea vânzărei pământurilor date după legea rurală, 

-sunt definitive. şi executorii, fără drept de apel sau recurs în casaţie. Cas. II. 

157H9%6. Bul. pag. 157. 

h) Asemănat art. 8 şi 14 din legea din 9 Fevruarie 1879, interpretativă 

“legei din 1864 numai sentinţele date de tribunal pentru anularea vânzărei pă- 

mânturilor date conform legei rurale sunt definitive şi nu pot fi atacate pe calea 

-apelului, nici pe aceia a recursului în casaţiune, nu şi sentințele date de tribunal 

în anularea vânzărei pământurilor cumpărate de săteni în loturi fie dela Stat, 
fie dela alţi săteni care'cumpăraseră acele loturi în urma acestor legi şi care sunt 

supuse apelului şi recursului. Cas. 1. 368/0904. Bul. pag. 1507. 

133. Dispoziţiunile acestei Constituţiuni 'se vor putea 

:aplica prin legi speciale și în partea României de peste Dunăre. 

(L. 9 Martie 1880. — L. 30 Martie 1886). o 

Notă. In ediţiunea oficială, acest articol poartă titlul de Articol Adiţional, | 

ca unul care a fost adăugat la Constituţiune, în 1878, după anexarea Dobrogei de 

România, în urma tratatului dela Berlin. 

| Prin Legea dela 14 Aprilie 1910 cu regulamentul său de aplicare din 16 . 

„Aprilie 1910, s'au acordat drepturile politice şi locuitorilor din Dobrogea. Dea- 
semenea, prin legea .din 1 Martie 1913 şi regulamentul său din 25 Aprilie 1913 

-Sau instituit Curţi cu juraţi, în oraşele Tulcea şi Constanţa, pentru judecarea 

-<rimelor ordinare şi a delictelor politice şi de presă.



LEGE:) 

„Pentru modificarea articolelor 19, 57 şi 67 din Constituţiune. 

Din 20 Iulie 1917. 

19. — _. Proprietatea de orice natură precum şi creanțele- 

asupra Statului sunt sacre şi inviolabile. | 

Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de uti-. 

litate publică legalmente constatată şi după o dreaptă şi prea- 
abilă despăgubire. 

Prin cauză de utilitate publică. se înțelege comunicaţiunea,. 
salubritatea publică, lucrările de 'apărare a ţărei și cele de in- 
teres militar, cultural, istorie sau archeologic, de irigaţiuni, că- 
deri de apă, de secare de bălți, de regularea cursurilor apelor,: 
de canalizare, de împădurire, sau de creare de zone de protec- . 
ţiune a pădurilor, de comasare a proprietăţilor mici “rurale sau. 
a terenurilor urbane, de înfiinţare de aşezăminte industriale: 

“arătate prin lege specială, construcţiunile de edificii publice de- 
"către Stat, judeţe sau comune, precum şi orice alte lucrări de: 
interes public. 

Aliniatele 4, 5 şi 6 din art. 19 rămân. 

1. — Pentru cauză de utilitate naţională se sporeşte întin-" 
derea proprietăţei rurale ţărăneşti prin exproprierea terenurilor - 

1). Această. Lege a fost promulgată. prin Decretul No. 721 din.19 Iulie: 
1917 şi publicată în Monitorul Oficial No. 93 din 31 Iulie 1917.
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cultivabile în măsura şi condiţiunile următoare, în scopul de a 

se vinde ţăranilor cultivatori de pământ, cu precădere ţăranilor 

mobilizaţi.din această categorie, sau a familiilor lor dacă ei au 

murit din cauza sau în timpul răsboiului. 

Se vor expropria în întregime: 

a) 'Terenurile cultivabile ale Domeniului Coroana, ale Ca- 

sei Rurale şi ale tuturor persoanelor morale publice sau pri- 

vate, fundaţiuni, ete., chiar când actele de fundaţiune, de dona- 

ţiune, testamentele sau orice alte dispozițiuni, sub orice titlu 

ar prevedea, direct sau prin orice fel de clauze prohibitive, ne- 

înstrăinarea lor sau le-ar fi dată o altă afectaţiune specială; 

b) Proprietăţile rurale, în cuprinderea, lor totală, ale su- 

puşilor Statelor străine, fie că sunt străini prin origina lor, fie 

că au devenit străini prin căsătorie sau în alt mod; 

c) Proprietăţile rurale în cuprinderea lor totală „ale ab- 

senteiștilor. 

Din toate aceste proprietăţi, ca şi din proprietățile Statului 

— cari de asemenea se vor vinde ţăranilor cultivatori de pă- 

mânt — Statul va putea rezerva pământurile cultivabile cari 
au o destinaţiune specială sau cărora li se va putea da o ase- 
menea destinaţiune specială răspunzând unui interes general. 

. II. — Se va expropria din proprietățile rurale particulare 

o întindere de 2.000.000 hectare teren cultivabil. Exproprierea 

se va face pe temeiul unei scări progresive care se va determina 

„de legea, de expropriere, scară care va începe cu proprietăţile 

având o întindere dela 100 hectare în sus pământ cultivabil, mi- 
nimum intangibil. 

Intinderea proprietăţilor se. va , socoti după starea lor ju- 

ridică la data de 15 August 1916, ţinându-se însă seamă de efec- 

tul sucesiunilor deschise dela această dată până la promulgarea 
legei generale de expropriere. 

In calculul acestor 2.000.000 de hectare nu 'or intra pTo- 

prietăţile cari se expropriază în întregime şi cari sunt prevă- 
zute la alin. I, literile a şi b, ci numai cele dela litera c, în por- 
ţiunea, lor cultivabilă. 

Terenurile constatate petrolifere sunt excluse dela expro- 

prierea de mai sus până la o întindere de 12.000 ha. în toată 

ţara cu condiţiunea ca proprietarul care ar fi supus expropria-
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rei unui asemenea teren să dea o întindere egală de teren culti- 
vabil în acelaș judeţ sau întrun judeţ limitrof. 

III. — Peste exproprierile de terenuri prevăzute la alin. I, 

literele a, b şi c, şi alin. II, legea de expropriere va mai prevede 
pentru regiunile de munte, înfiinţarea de izlazuri comunale for- 

mate prin exproprierea, din proprietăţile private, cari nu intră 
în categoria de mai sus, numai a, suprafeţei solului trebuincios, 

IV. — Preţul terenurilor expropriate pentru cauză de uti- 

litate naţională se va, fixa în ultimă instanţă de Curțile de apel, 
iar plata lui se va putea, face în titluri de rentă emise de Stat, 
amortizabile şi purtătoare de o dobândă de 5% pe an, socotită 

fiind valoarea nominală drept valoare reală. 
V. — Lucrările pentru întocmirea, legilor generale și spe- 

ciâle de expropriere pentru utilitate naţională var începe de în- 

dată. Aceste legi vor fi promulgate cel mai târziu în termen de 

sase luni dela liberarea teritoriului. 

Legea generală de expropriere pentru cauză de utilitate 

naţională, care va, desvolta principiile cuprinse în acest articol, 

se va vota conform ultimului aliniat al art. 128 din prezenta: 

Constituţiune. 

Dispoziţiunile ei vor fi înscrize în acest. articol din care 
fac de drept parte, 

57. — Adunarea deputaţilor se compune din deputaţi aleşi 
din cetăţenii români majori, prin votul universal, egal, direct, 

obligatoriu şi cu scrutin secret pe baza reprezentărei propor- 
- ționale. 

Legea electorală va fixa modalitatea compunerei Camerei 
deputaţilor. 

| 67. — Senatul se compune din senatori aleşi şi din sena- 
tori de drept, 

Legea electorală, va fixa compunerea Senatului. 
Principiile din legea, electorală relative la compunerea 

Adunărei deputaţilor şi Senatului fiind considerate ca, dispozi- 
ţiuni constituţionale vor fi înscrise în acest azticol, 

Aceste principii se vor vota conform aliniatului ultim al 
articolului 128 al acestei Constituţiuni.



| LEGEA ȘI DECRETE-LEGI 
-.. PENTRU UNIREA. PROVINCIILOR SURORI. 

1. Unirea Basarabiei cu România — în vol, I, pag. 467-468. 

2. Unirea Bucovinei cu România — în vol. 1, pag. 468-470. 

3. Unirea Transilvaniei şi a Banatului cu România — vol. 

I, pag. 470—472. | 

4. Decretul-Lege pentru desfiinţarea serviciilor autonome 

ale Basarabiei, — vol. I, pag. 474-475, .



DECRET-LEGE 1) 

Pentru dobândirea cetăţeniei române. 

Din 30 Decemwrie 1918. 

1. — Locuitorii Regatului, majori, fără deosebire de reli- 
gie şi cari nu s'au bucurat de plenitudinea drepturilor de cetă- 

ţenie, vor putea dobândi exerciţiul acestor drepturi când vor 
dovedi, după formele legii de faţă, că sunt născuți în țară și 
că nu au fost supuși unui Stat străin. | 

Aceste condițiuni nu se cer acelora cari au fost mobilizați 
în vreuna din campaniile dela 1913 încoace, chiar dacă astăzi 
ar fi minori. | 

2. — Beneficiază de plin drept de cetăţenia română: 
a) Soţiile și copiii legitimi minori ai celor cari fac parte 

din categoriile dela art. 1 deodată cu soţii sau părinţii lor; 
b) Văduvele şi copiii legitimi minori ai decedaţilor mobi- 

lizaţi din campaniile dela 1913 încoace ; 
c) Văduvele, soțiile şi copiii legitimi ai celor naturalizaţi 

individual înainte de promulgarea acestei legi şi cari copii sunt 
Sau erau minori în momentul naturalizărei părintelui, 

3. — Văduvele şi copiii legitimi minori ai acelora cari 
după art. 1, alin. I puteau deveni cetățeni români, pot dobândi 
încetăţenirea, îndeplinind formele din prezenta, lege. | 

“In acest Scop, tutorii lor pot face, înăuntrul termenului . 

1) "Acest Decret-Lege a fost „publicat în “Monitorul Oficial» No, 223 din 
30 ) Decemvrie 1918.
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şi conform procedurei dela art. 8, cerere pentru dovedirea că 
soțul sau părintele minorului îndeplinea cerinţele dela art. 1, 
alin. 1. | 

„„.. Dacă tutorul nu va face aceasta, atunci minorul o va putea 
face în anul care urmează majoritatea, lui. | 

" Când minorul este din categoria celor prevăzuţi la art. 1, 

alin. II, cererea se poate face de el însuși. - 

4. Dovada, naşterii în ţară cerută de art. 1 al. 1, se stabi- 
: leşte prin oricare din următoarele acte : 

a) Acte de naştere, căsătorie, deces, livret militar şi orice 
act emanat dela, autorităţile civile sau militare; 

b) Prin act de notorietate semnat de trei persoane a căror 
semnătură va, fi legalizată de tribunal, judecătorii de ocoale, 
poliţie, secție poliţienească sau primărie. | 

5. — Dovada nesupuşeniei străine cerute de art. 1, alin. ], 
se face cu oricare din următoarele acte: 

a) Cu orice act dovedind că a satisfăcut legea recrutării; 
b) Cu pașaportul original sau cu certificat dovedind că 

s'a, beneficiat de paşaport român; 
„_€) Certificat că nu a fost supus controlului cerut de legea 

asupra controlului străinilor; 
d) Cu orice act cu care, după legea şi regulamentul asupra 

controlului străinilor putea dovedi că nu este supus străin, 
„6. Dovada participărei la campaniile dela, 1913 încoace 

pentru cei prevăzuţi la art. 1, alin. II, se face cu unul din urmă: 
toarele acte : | 

a) Certificatul cercului de recrutare dovedind că a fost : 
mobilizat: cu biletul de mobilizare sau de demobilizare, livretul 
militar sau orice act emanat dela, autorităţile militare; 

b) Cu certificat după tabloul instituit de legea din De- 
cembrie 1916 pentru ocrotirea averei şi familiei celor mobilizați; 

c) Cu carnetul de ajutor al «Familiei luptătorilor» sau cer- 
“ tificatul percepţiei că familia a primit ajutorul pentru mobilizat 

cu indicarea în certificat a numelui mobilizatului; | 
d) Cu «Monitorul Oficial» în care figurează ca prizonier, 

"decorat sau mort. 
1. — Se exclud dela, cetăţenie: |. 
a) Cei condamnaţi prin hotărîre definitivă, pentru orice 

crimă, pentru trădare, dezertare, spionaj sau că au lucrat con- 
tra intereselor şi siguranţei Statului Român;
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b) Acei cari au fost scutiţi de serviciul militar pe motiv 

de supușenie străină. | 

8. — Cererile de încetăţenire se fac de însăşi partea, iar 

_nu prin procurator. Pentru minori se face de: reprezentantul le-. . 

gal, fără nici o altă autorizare. 

Ele se adresează judecătoriilor de ocoale la domiciliul-ace- 

ora cari locuese în comunele rurale și tribunalului pentru cei 

domiciliați în orașe. 

Cererea poate fi însoţită de actele de cari partea înţelege a 

se servi. In tot cazul, actele doveditoare trebuesc depuse la 

grefa respectivă cu 8 zile înainte de termen. 

Cererile de încetăţenire se vor face în termen de 3 luni 

pentru cei aflaţi în ţară şi de 6 luni pentru cei aflaţi în străi- 

nătate, dela, decretarea acestei legi, după care nici o cerere nu 

poate fi primită. 

Pentru prizonierii aflaţi în străinătate termenul va fi de 

3 luni dela întoarecerea lor în ţară. | 

„ Toate secţiile tribunalelor vor judeca aceste cereri. Jude- 

cata se face în Camera, de consiliu și de un singur judecător la 

tribunale în asistenţa ministerului public, iar la judecătoriile de 

ocoale în asistenţa ajutorului sau stagiarului care va reprezenta 

ministerul public. 

Părţile nu se citează. Ziua judecăţei va fi afișată la uşa 

instanţei. 

Judecata se va face de urgenţă, în fiecare zi de lucru, chiar 

în timpul vacanţelor legale, prin derogare dela competenţa in- 

stanţelor judecătoreşti în timp de vacanţă. 

Hotărîrile vor purta, denumirea de «ordonanţă de încetă- 

ţenire», 

Ele se pronunţă fără drept de opoziţie sau apel, ci numai 

cu recurs în casaţie. 

Crdonanţele se vor afișa 1a uşa instanţei pe liste de cere- 

rile admise sau respinse. 

Recursul se face numai la grefa instanţei care a pronunţat 

ordonanța și în termen de 15 zile dela pronunțare. 

Recursul se poate face de partea reclamantă, de .ministe- 
rul public pe lângă tribunale şi ajutorul de judecător sau de 

stagiar pentru judecătoriile de ocoale. 7
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Recursurile „se repartizează de primul președinte la. toate 

secţiile Curţei de casaţie, care se declară competente a le. ju- 

deca. . 
Casaţia, judecă în Camera de consiliu cu trei judecători, 

având şi concluziunile ministerului publice. 

- Hotărîrea, tribunalului poate fi casată pentru violarea sau 
-neaplicarea, legei şi pentru rea interpretare a actelor şi probe- 

lor administrate. 
In caz de casare Curtea evoacă fondul şi pronunţă decizie 

definitivă. 

Ea nu este supusă opoziției, fie că 5 respinge recursul, fie că 

casează și evoacă fondul. 

Decizia. va fi afișată la uşa secţiei care o pronunţă, iar afi- 

şarea, atât a, termenului de judecată cât şi a deciziunei, se con- 

stată prin proces-verbal dresat de grefier sau ajutorul său. 

In caz de nefacere de recurs sau de respingerea lui, tri- 
bunalul va învesti cu formulă executorie hotărîrea sa. 

Dovada nefacerei recursului se face prin atestaţiunea, gre- 

fierului instanţei care a pronunţat, iar dovada respingerei sau 

adiniterei recursului prin certificatul ce partea va aduce dela 
Curtea de casaţie. 

Dacă, hotărîrea, tribunalului este casată şi Curtea a evocat 
fondul, formula executorie se va pune de Curtea de casaţie pe 
decizia, sa, ! 

In ceeace priveşte admiterea. împământenirilor, instanţele 
judecătoreşti se vor putea pronunţa prin aceeaș hotăriîre sau 
decizie asupra mai multor. cereri, iar pentru respingeri se vor 
da hotărîri individuale. 

9. — Ordonanţa sau decizia Casaţiei învestită cu. formula 
executorie constitue titlul de încetăţenire pentru cel în drept. 

10. — Instanţele judecătoreşti sunt datoare a trimite mi- 
nisterului de justiţie tablouri de cererile de încetăţenire admise 

sau respinse definitiv, care le va publica în «Monitorul Oficial». 
Acestea fără prejudiciul părţei de a se folosi de încetăţenire 
conform art. 9. _ 

| 11. — In caz de fraudă, procurorul va putea ataca hotă- 
rîrea definitivă, în termen de 6 luni dela descoperirea fraudei 
înaintea instanţei care a pronunţat-o în mod definitiv. 

Hotăririle tribunalului vor fi supuse, recursului în casaţie 
în termen de 15 zile dela pronunțare.
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Dacă hotărîrea, sau deciziunea se anulează, se desființează 

“şi încetăţenirea definitivă. 
12. — Acei cari vor fi semnat actul de notorietate prevă- 

zut la art. 4 și ar fi dovedit că ar fi făcut atestări mincinoase, 
precum şi acei cari sau servit sau încercat să se servească de 
asemenea act, se vor pedepsi pentru mărturie mincinoasă. 

| 13. — Cererile de încetăţenire, certificatele autorităţilor, 

precum şi toate actele de procedură sunt scutite de timbru și 

orice taxe de înregistrare.



DECRET-LEGE No. 2085 

* PENTRU 

-„ INCETĂȚENIREA EVREILOR » 
DIN 28 MAI 1919. 

“1. Locuitorii evrei ai vechiului Regat, majori, născuţi în 

ţară sau întâmplător în străinătate, din părinţi aşezaţi în țară, 

cari mau fost supuşi unui Stat străin, sunt cetăţeni români și 

se vor bucura de toate drepturile cetățenești, dacă manifestă, 

această voinţă, făcând declaraţiunea că ei sunt născuţi în Ro- : 

mânia și că nu s'au bucurat de nicio protecţiune străină. 

Acei cari au satisfăcut legea, de recrutare, cei cari au 

fost mobilizați în vreuna, din campaniile dela 1913 încoace chiar 

dacă astăzi ar fi minori, precum şi văduvele şi copiii legitimi 

minori ai decedaţilor din campaniile dela 1913 încoace, n'au de 

făcut afirmaţiunea, că sunt născuţi în ţară şi că n'au fost su-, 

puşi unui Stat străin. Simpla declaraţiune că voiesc să dobân- 

dească drepturile de cetăţenie este îndestulătoare. 
Soţiile şi copii legitimi, minori, ai celor cari au făcut ase- 

menea declaraţiuni vor beneficia de plin drept de cetăţenia, 

română. 

De asemenea vor beneficia de plin drept de cetăţenia ro- 

mână şi văduvele, soțiile şi copiii legitimi ai celor naturalizaţi “ 

individual înainte de publicarea, acestui decret-lege şi cari copii 

sunt sau erau minori în momentul naturalizării. 

Declaraţiunile făcute de văduvele cu copii minori vor îo- 

losi şi copiilor. 

  

1) Publicat în M. O. No. 33 din 28 Mai 1919. 

Curs de Drept Constituţional, G, Alexianu. | 21
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Pentru copiii minori fără părinţi declaraţiunile se vor face 

de tutorii lor. | 
Dacă mama văduvă cu copii minori sau tutorul nu va 

face declaraţiunea cerută, atunci minorul o va putea face în 

anul care urmează „majoritatea lui. 
__ Minorii:care au fost mobilizați în vreuna din campaniile 

dela 1913 încoace pot face ei înșiși declaraţiunile de încetăţenire. 

„2. Declaraţiunile de opţiune se vor adresa în dublu exem- 

plar judecătoriilor de ocoale de către cei domiciliaţi în comu- 

nele rurale şi în comunele urbane, nereședinţe de județ şi tribu- 

nalului de către cei domiciliaţi în orașele reședințe de judeţ. 

Ele vor fi subscrise de însuşi cel care le face; dacă nu ştie 

carte, împrejurarea va fi constatată, de judecătorie sau tribunal, 

care va stabili şi identitatea lui. 
Declaraţiunile se vor.face în: termen de 2 luni dela data 

promulgării acestei legi de către cei aflaţi în ţară şi de patru 

luni de către cei aflaţi în străinătate. După trecerea acestui ter- 

men nicio declaraţiune nu va mai fi primită. 

Pentru, cei mobilizaţia sau prizonieri termenul va fi de 

două luni dela trecerea. armatei pe picior de pace sau dela re- 

patriere. 

3. Judecătoriile de ocoale şi tribunalele primind declara- .- 

ţiunile, le vor trece în ordinea intrării lor în registre alfabetice, 

care vor cuprinde numele de familie şi pronumele, etatea, data 

şi locul nașterii, profesiunea și domiciliul declarantului:. dacă 

este însurat şi are copii. numele soţiei şi al copiilor, data şi 

locul naşterii lor. 

Ele vor îibera la.cerere declaranţilor certificate că au 

făcut declaraţiuni de încetăţenire. Aceste certificate vor servi 

“pentru exercițiul drepturilor cetățenești. i 

4. Judecătoriile de ocoale şi tribunalele vor trimite par- 

chetului tribunalului respectiv tablouri alfabetice de declara- 

"“ţiunile făcute, împreună. cu câte un exemplar de declaraţiune. 

” Parchetul va face cercetări dacă afirmaţiunile din decla- 

raţiuni sunt sau nu exacte. 

In contra celor care se va constata, fie după cercetările 

parchetului, fie după dovezile produse de cetăţeni, din inițiativa 

lor, că au făcut declaraţiuni falşe, se va deschide acţiune pu- 

blică înaintea tribunalului.
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“Tribunalul va judeca în ultimă instanță, cu 1 ărept de re- 

curs la Curtea de casaţie în termen de 15 zile dela, pronunțare. 

Cei dovediţi că au făcut declaraţiuni falşe se vor pedepsi 

cu închisoare dela 1—$5 ani, cu amendă dela 100—20.000 lei, 

putându-se aplica una din penalităţi sau amândouă, și i vor pierde 

calitatea de cetăţean ei şi familiile lor. 

5. Evreii cărora li sau admis definitiv cererile de înce- 
tăţenire în puterea decretului lege cu No. 3.902 din Decemvrie 

1918, sunt cetăţeni fără altă formalitate. 

Pentru cei asupra cărora nu s'a pronunţat încă instanţele 

judecătoreşti sau sunt în curs de judecată înaintea Curţii de 

casaţie, se va dispune conform prezentului decret-lege. 

Evreii ale căror cereri de încetăţenire, făcute în temeiul 

decretului din Decemvrie. 1918, au fost respinse prin hotăriri 

definitive, nu mai sunt primiţi a face declaraţiunile prev . 

în decretul de faţă. Cei cari vor contraveni acestei i dispoziţiuni 

vor fi urmăriţi potrivit art. 4 de mai sus. 
Copiii minori ai 'acelora de mai sus, ale căror cereri au 

fost respinse, vor putea face, dacă sunt născuţi în ţară, decla- 

raţiunile prevăzute în decretul. de faţă, în anul care urmează 

majoritatea, lor. 

- 6. Declaraţiunile de încetăţenire sunt scutite de orice taxe * 

de timbru și de înregistrare. 

7. Decretu-lege relativ la acordarea drepturilor cetăţeneşti, 

publicat în Monitorul Oficial No. 223. din 30 Deceravrie 1918, 

se abrogă.



DECRET-LEGE No. 3465 

DIN 13 AUGUST 1919 
PENTRU 

PRELUNGIREA TERMENULUI DE: OPŢIUNE 1) 

„1. Termenele pentru declarațiunile de opţiune prescrise 
de art. 2 al decretului-lege cu No. 2.085 din 22 Mai, privitor la 
drepturile cetăţeneşti ale evreilor din vechiul regat, publicat în 
Monitorul Cficial cu No. 33 din 28 Mai 1919, se prelungesc după 
cum urmează: | | 

Pentru evreii aflaţi în ţară cu trei luni dela data expirării 
primului termen... | ” | 

-Pentru ei aflaţi în străinătate termenul va fi de sapte 
luni dela data. promulgării decrețului cu, No. 2.085, adică dela 
28 Mai 1918. iar pentru cei mobilizați sau prizonieri, termenul 

„va fi de cinci luni dela trecerea armatei pe picior de pace sau 
dela, repatriere.. * | 

NE 

= ——— 

1) Publicat în. M. O. No. 93 din 13 August 1919.



Constituţiune din 1923 
  

CONSTITUȚIUNE 
29 MARTIE 1923 

, - TITLUL II 

Despre teritoriul României 

„1, Regatul României este un Stat naţional unitar şi indi- 

vizibil. ” 
2. Teritoriul României este nealienabil: 

Hotarele Statului nu pot fi schimbate « sau zeotificate decât 
în virtutea unei legi. 

3, Teritoriul României nu se poate coloniza cu populaţii 
de gintă străină. 

4, Teritoriu! României din' punct de vedecă admin:otrativ 

se împarte în judeţe, judeţele în comune. 

_ Numărul, întinderea Şi Subdiviziunile lor teritoriale se' s or 
aia 

” strativă, 

pt 
fi 

TITLUL II 

Despre drepturile Românilor 

5, Românii, fără deosebire de ozigină etnică, de limbă sau 
de religie, se bucură de libertatea conștiinței, de libertatea, invă-
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fământului, de libertatea presei, de libertatea întruniri'or, de. li- 
bertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi i drepturile stabilite 
prin legi. 

|. Principiile pe cari le proclamă Constituţia, în' ceea ce priveşte liber- 
tatea presei şi pe care legie ordinare trebue să le respecte, privesc numai 
cazurile în care este vorba de publicarea prin presă a unci opiniuni, sau a 
unei idei, iar nu şi a unor simple fapte. (Cas. S. U. Dec. No. 28 din 1: lunie 
1933, în Pand. Săpt. 1933, pag. 695). - 

— Vezi şi Nota No. 1, sub art. 22 şi Nota No. 1 sub art, 25. 

6. Constituţiunea de faţă și celelalte legi relative la drep- 
turile pclitice determină care sunt, osebit de 'calitatea, de Ro- | 
mân, condițiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. 

Legi specia) e, votate cu majoritate de două treimi, vor de- 
termina, condiţiunile sub care femeile pot avea exerciţiul drep- : 
turilor pontice. - 

Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza: deplinei 
egalităţi a, celor.-două sexe. a 

1. Deosebirea de credinţe religioase şi i confesiuni, de ori- 
-gină etnică şi: de limbă, nu constitue în România o piedică spre: 
a dobândi drepturile civile şi politice şi a 'e exercita, _ 

Numai naturalizarea aseamănă pe străin cu Românul pen- . 
“tru exercitarea. drepturilor politice. 

Naturalizarea se acordă în mod individual de Consiliul de 
Miniștri, în urma censtatării unei comisiuni, compusă din: pri- 
mul preşedinte și preşedinţii Curţii de apel din capitala ţării, că 
solicitantul îndeplineşte condiţiunile !egale. 

O lege specială va determina condiţiunile şi procedura pn 
care străinii dobândesc naturalizarea. . 

Naturalizarea nu are efect retroactiv. Soţia şi copiii mi- 
nori profită, în condițiunile prevăzute de lege, de naturalizarea. 
soțului sau tatălui. 

8. Nu se admite în Stat nicio deosebire de naştere sau de 
clase sociale. 

Toţi Românii, fără deosebire de origină etnică, de limbă. 
„sau de religie, sunt egali înaintea legii și datori a contribui fără. 
osebire la dănile şi.sarcinile publice. | 

Numai ei sunt admisibili î în funcțiunile şi demnităţile pur 
blice, civile şi năilitare. 

| Legi speciale” vor determina Statutul fanofionarilot publici.
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Străinii nu pot fi admiși în funcțiunile publice decât în 

1. Principiul pus de art.. 8, alin. II, din Constituţie, că toţi Românii, fâră 
"deosebire : de origine :etnică, de limbă sau religie, sunt egali înaintea .legii,. sm-- 
pune legiuitorului ordinar obligaţiunea de a acorda un' tratament identic. cet 
ţenilor români, oprindu-l de a creia categorii de beneficiari, bazate pe origina 
etnică, limba sau religia lor. . i. . 

El nu ridică, însă, legiuitorului ordinar dreptul! de. a. acorda avantaje 
speciale unor anumite categorii sociale, sau de funcţionari; -în vederea rolului 
şi al serviciului lor în Stat, cât timp acest tratamerit de favoare: se "bazează 
pe alte consideraţiuni, deosebite de cele prevăzute- expres în textul: Constituţiei. 

Aşa fiind, . dispoziţiunile de . favoare fixate prin „art. 4 legea.; generală 
de "pensiuni din 1925, numai pentru cei mobilizați în armata. română, nu. calcă 
deloc prevederile acestui text constituţional. (Cas. S. U., Dec. No.2, »din49 
lan. 1933, în Pand. Săpt., 1933, pag. 217). e , pct DDR =ba 

„2, In conformitate cu -art..39 din legea-- organizării - judecătoreşti . :din 
Dobrogea pentru afacerile dintre mahomedani, relative: la organizarea: familiei, 
succesiuni ab intestat, ctc., s'au instituit Tribunale mahomedane, care. vor. jur 
deca conform legilor şi uzurilor mahomedane. Ă 

Legiuitorul a urmărit, prin aceste dispoziţiuni, să asigure locuitorilor ma- 
homedani din Dobrogea, după anexarea acestei. provincii ia Statul. Român,. un 
regim de ocrotire a religiunii lor, păstrând mai departe aplicarea, pentru ei, 
a acelor părţi din uzurile şi legile musulmane, care cârmuesc vieaţa lor juridică, 
în manifestările ei, legate sau influențate de religie. - 

» Aceste texte, — care diferă de principiul egalităţii, dreptului de succe- 
Siune între moştenitorii de acelaş grad, fără deosebire de sex, înscris în codul 

„civil român, — nu violează principiul înscris în art. 8, alin. II,:din Constituţie, 
pentrucă ele, nu numai că nu crează o inegalitate înaintea legilor pentru cetă- 

"fenii români din Dobrogea de religie mahomedană, din cauza religiei lor: — 
ceea ce constituţia interzice prin art. 8, alin. II, — dar chiar prevede, măsuri 
ce tind la conservarea şi proteguirea acelei” religii. (Cas. S. U., Dec. No. 9 

- din 15 Martie 19344, în Pand. Săpt,, 1934, pag. 895). - 
3. Potrivit dispoziţiunilor art. 8, alin, II, nu se poate impune priatr'o 

lege ordinară dări cu sarcini publice, care să fie aplicate numai unor anume 
categorii, stabilite după origina etnică, după limbă sau după religia celor cari 
o compun, — astfel că legiuitorul ordinar are dreptul să: înfiinţeze un impozit 
aplicabil asupra unei categorii de venituri, atâta vreme cât nu se face nicio 
distincţiune, după origina etnică, după religia sau după limba acelora care pri- 
mesc veniturile supuse impozitului înfiinţat. (Cas. S. U.,:- Dec. No. 1 din î8 
lan. 1934, în Pand. Săpt,, 1934, pag. 393). 

4, Situaţia” juridică -a funcţionarilor publici nefiind garantată de Cous- 
tituție, ci numai de legea ordinară, sau de statut, nu se poate susţine că ci au 
drepturi câştigate,. decât atâta vreme cât legea în vigoare le respectă, legea 
nouă putând: oricând să vină să modifice situaţia juridică a funcţionarului. 
'(Cas. S. U., Dec. No. 41 din 29 Sept. 1932, în Pand. Săpt., 1935, pag. 9).
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"» 5. Dispoziţiunile art. 138 şi 192 din legea de organizare judecătorească, 
în care se prevede că Ministerul Justiţiei are acţiunea de disciplină asupra ma- 
gistraților amovibili, care pot fi transferați, suspendaţi, puşi în disponibilitate. - 
sau destituiți pentu abateri grave dela datorie, -de către: ministrul singur, pe : 
baza unui raport de anchetă judecătorească, nu contravine principiului egalităţii 
cetăţenilor prevăzut 'de art; 8 şi 10 'din Constituie, întrucât se aplică fără 
nicio deosebire tuturor persoanelor care au 'îmbrăţişat funcțiunea de magistrat 
'amovibil. (Cas. $.-U., Dec, No. 5 din 31 Ianuarie 1935, Arcadie D. Bucătaru,. 
în PS, 1935, pi: i 

„— Vezi şi Notele No. 1, 2 şi 3, sub art. 88: Nota No. 1 şi 4, sub art. 
112 şi Nota.No. 9. b,'sub art. 137, . | - : : : 

— Vezi şi Notele No. 9 şi 11, sub art, 137. DR 
6. Dispoziţiunile art. 69 p. b. din legea lichidării datoriilor, nu pot fi 

socotite” ca 'neconstituţionale, pentru 'faptul 'că tratând deosebit * pe comercianții 
dela ioraş: faţă de cei dela ţară, ar viola prin-aceasta principiul constituțional al 
egalităţii 'cetăţenilor, deoarece legiuitorul când 'acordă un drept, poate să-i fixeze 
limitele şi să-i determine condiţiunile: ori prin textul de mai sus punând anumite 
condițiuni. comercianților: ca să beneficieze de legea lichidării nu a violat prin- 
cipiul egalităţii cetăţenilor: prevăzute de art, 8 şi 10 din constituţie. (Cas: S. U. 
Dec. din: 25 Februarie 1937. în Dreptul 1937, pag. 79). : .: i 

9. Tcţi străinii aflători pe pământul României se bucură 
de'protecțiunea dată de legi persoanelor şi averilor în genere. 
"10, 'Toate privilegiile de orice natură, scutirile și monopo- 

lurile de-clesă sunt oprite pentru totăeauna, în Statul Român. 
„Titlurile de nobieţe sunt şi rămân neadm:se în Statul 

Român. :. :. p. 
: +Decoraţiunile 'străine se vor purta de Rcmâni numai cu 

autorizarea Regelui. | 
ju 11. Libertatea individuală este garantată, 
„. Nimeni'nu poate fi urmărit sau percheziționat decât în ca-. 

zurile şi după'formele prevăzute în legi. 
„Nimeni fu poate fi deţinut sau arestat decât în puterea 

unui mandat. judecătoresc motivat, care trebue să-i fie ecmuni- 
cat în momentul arestării sau cel mai târziu în 24 ore Gupi de- 
ținere sau arestare. . .. | e 

In caz de vină vădită, deținerea sau arestarea se poate fzce 
imediat, iar'mandatul se va emite în 24 ore și i se va comunica 
conform alineatului precedent, 

7 

1. Din moment ce un mandat de arestare, care forma obiectul opoziţiei 
inculpatului la Tribunal şi, mai în urmă, a apelului la Camera de pune:e sub 
acuzare, a fost revocat, instanţele judecătoreşti nu mai au competenţa de a 'se
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ocupa de efectele deţinerii inculpatului, în alt mod decât acela ce emană dela 
un organ al Puterii judecătoreşti. (Cas. S. U,, Dec., No. 70 din 11 Dec. 193%, 
în Pand. Săpt., 1931, pag. 148, ! ” 

12. Nimeni nu poate fi sustras în contra voinţii sale dela, 
„judecătorii ce-i dă legea. 

Î. După principiul înscris în art. 12 — că nimeni nu poate fi sustras, în 
contra voinţii sale, dela judecătorii ce-i dă legea — judecătorii firești sunt 
tocmai aceia pe care îi dă legea, — este oprită numai înființarea de Tribunala 
extraordinare, în vederea unor -anume procese, fie civi'e, fie pena'e, sau în vederea judecării unor anume persoane (art. 101 Const.). . 

Aşa fiind, întru cât legea spionajului în timp de pace, prin art. 15, „determină competența 'Tribunalelor . militare pentru a “urmări şi judeca îinfrac- țiunile la acea lege, săvârşite de militari “împreună cu civili, — un civil nu se poate plânge că a fost sustras judecătorilor săi fireşti, căci judecătorii fireşti Sunt aceia pe care îi dă legea. (Cas. S. U., Dec. No. 34 din 26 Mai 1932, în Pand. Săpt., 1933, pag. 50). | 
2. Dispoziţiunile art. 33, alin. b, din legea pentru organizarea corpului 

de avocaţi publici dela 9 Mai.1933, care dă în căderea Consiliului Superior 
al Avocaturii Statului, dreptul de a rezolva litigiile, dintre diversele Ministere 

“şi instituţii de Stat, avizând asupra modalităţilor de stingere definitivă a acestor 
litigii, nicio administraţie publică neputând. intenta proces alteia, — nu contra» 
vine disp. art. 12 din “Constituţie, deoarece nu este vorba de un proces propriu 
zis, ci de rezolvarea litigiilor între administraţiile aceleeași persoane juridice: 
Statul şi un proces angajat între diversele administraţiuni publice, în realitate | 
nu ar fi decât un litigiu pe care Statul J-ar purta cu sine însuşi. ! 

Asemenea diferende, de altfel, sunt lipsite de caracterul unui litigiu 

propriu zis, în care 'totdeauna se semnalează existenţa a două interese contrarii. 

pentru a căror rezolvare este necesară intervenţiunea unei jurisdicţiuni, - pusă 

deopotrivă la îndemâna tuturor justiţiabililor. (Cas. S. U. Dec. No. 4 din 5 

Ianuarie 1926, Casa Centrală a asigurărilor sociale în P, S., 1935, p. 188. 

— Vezi şi Nota No. '14, sub art. 17, la pag. Il. - | . 

3. Dispoziţiunile art. 138 şi 192 din. legea de organizare judecătorească 

nu violează dispoziţiunile art. 12 din Constituţie, de oarece aceste texte nu sus- 

trag pe cei vizaţi dela anumiţi judecători ce le dă legea. . | 

(Cas. S. U., No. 5 din 31 Ianuarie 1933, Arcadie D. Bucătaru, în P. S., 

1935, p. 290). a Pa , 

„— Vezi şi Cas. S. U., Dec. No. 218 din 12 Noemvrie 1926, D. V. Bar- 

-noschi, în Dreptul, 1936, p. 218. | a | 
„ .— Vezi şi Nota No. 5, sub art. 8, la pag. 5 şi. Nota No. 34. sub art, 

17 şi Nota No.. 3, sub art. 40, s DI . 

4. Dacă o lege tranşează un proces, care se găseşte pendinte - înaintea 

instanţei de fond, în apel, ridicând instanţei de apel prerogativa de a cerceta 
şi a se pronunţa “asupra temciurilor acţiunii, această lege . violează principiul 

constituţional, al separaţiunii .puterilor în Stat şi dispoziţiunile art. Î, 12 şi 40.
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“din. Constituţie. (Cas. S. U. Dec. No. 53 din 20 Nov. 1933, în Pand. Săpt., 
1934, pag. 371). : 

— Vezi şi Notele No. 1—10, sub art. 101 Notele No. 1 şi 2 sub art. 106, 
și Nota 5 sub art. 40. | 

13. Domiciliul este nevioabil.: - | | 
Nicio vizitare a domiciliului nu se poate face decât de au- 

torităţile competinte, în cazurile anume prevăzute de lege şi po- . 
trivit formelor de ea prescrise. 

14. Nicio pedeapsă nu poate fi înființată, nici i aplicată d de-. 
cât în puterea unei legi. 

1. Creaţiunea sau înfiinţarea, prin simple ordonanţe militare, a unor ia- 
fracțiuni penale, este neconstituţională, ca fiind făcută contra disp. art. 14 din 
Constituţie, care le dă în atributul exclusiv al puterii legiuitoare. (Cas. II, Dec. 
pen, No. 539 din 25 Febr. 1925, în Pand, Săpt., 1925, pag. 245). 

2. Prin art. 98 alin. ultim din legea pentru administrarea şi exploatarea 
monopolurilor regatului României, prevăzându-se că pentru existența infracţiurii 
la această lege nu este nevoe de constatarea elementului intenţional, şi cum 
această dispoziţiune este generală şi se aplică fără deosebire tuturor persoanelor 
care comit infracţiuni, prin ea nu se atinge nici un principiu prevăzut.de con- 
stituție. (Cas. S. U. Dec. 180/7936 în Jur. Rem. 1937, pag. 186). 

:15. Nicio lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării ave- 
rilor, 

I. In caz de disolvare a stabilimentelor de utilitate publică, deoarece pa” 
trimoniul respectiv nu aparţine asociaţilor, pentru a le putea fi restituit şi ne- 
putând fi sustras nici dela destinaţia lui iniţială, urmează ca el să fie afectat, prin 
destinaţiunea nouă ce i se dă, unui scop de interes general, cât mai similar, 

„ Această afectaţiune, însă, nu poate constitui o confiscare în sensul art. (5 . 
din KConstituţie, deoarece confiscarea presupune, în ambele cazuri, trecerea la. 
Stat, sau la alţi particulari, a averii unui particular, persoană fizică sau morală 
şi ea are caracterul unei pedepse ce se aplică particularilor despuiaţi de bunurile - 

lor, — ceea ce nu este cazul atunci când averea unui stabiliment de utilitate 

publică, nu este trecută direct la Stat, ci de fapt se schimbă numai administra+ 

ţia, prin trecerea patrimoniului stabilimentului de utilitate publică disolvat, la, alt 

stabiliment de utilitate publică similar, sau la un serviciu public însărcinat cu 

satisfacerea nevoilor sociale, pe care o urmărea stabilimentul disolvat. (Cas. 

„$. U., Dec. No. 44 din 13 Oct. 1932, în Pand. Săpt., 1933, pag. 182). 

* — Vezi şi Nofa No. 3 şi 6, sub art. 17 şi Nota No. 3, sub art.: 112. 

16. Pedeapsa cu moartea nu se va.putea reinfiinţa, afară 

de cazurile prevăzute în codul penal militar în-timp de .războiu.
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17. Proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asu- 

pra Statului sunat garantate. 
Autoritatea, pub'ică, pe baza, unei legi, este în drept a se 

felosi, în scop de lucrări: de interes obștese, de subsolul oricărei 

proprietăţi imobiliare, cu obligaţiunea de a, desdăuna pagubela 

aduse suprafeţei, clădirilor şi lucrărilor existente. In lipsă da 

 învoială, despăgubirea se va fixa, de justiţie, 
„ Nimeni nu. poate fi expropriat decât pentru cauză de uti- 

litate publică şi după o dreaptă și prea-abilă despăgubire stati 

lită de justiţie, 
O lege specială va determina cazurile de utilitate publică, 

procedura și modul exproprierii, 

„In afară de expropriere pentru căile de comunicaţie, salu- 

britate publică, apărarea ţării şi lucrări de interes militar, cul- 

tural şi acele impuse de interesele genera!e directe ale Statului 

şi administraţiilor publice, celelalte cazuri de utiita:e publică 

vor trebui să fie stabilite prin legi votate cu majoritate de două 
treimi. ' , 

* Legile existente privitoare la alinierea şi lărgirea, stradei 

lor de prin comune, precum și la malurile apelor ce curg prin 

sau pe lângă ele, rămân în vigoare în tot cuprinsul Regatului. 

1. Creditul Rural. Prin «proprietatea de orice natură», prevăzută de art. 

17 din Constituţie, se înţelege ideea generală a noţiunii de proprietate, prezentă 

şi viitoare, ca proprietate corporală 'şi incorporală,: cu întreaga categorie da 

“drepturi creiate de abstracţiunile juridice, dar şi toate care ar rezulta din nouile 

extinderi ce s'ar face în-acest domeniu important, fie ca rezultat direct al operei 

legiuitorului, care le-ar consacra, ca atare, în texte pozitive . de: “lege, fie ca re» 

zultat al aplicaţiunii de toată ziua a principiilor de proprietate de' către instan- 

ele judecătoreşti, influențate, în mod firesc, în această direcţiuae, de întregul 

progres mondial. . 

De aceea, legea pentru organizarea creditului funciar rural şi a creditului 

agricol dela 20 August 1929 violează art. 17 din Constituţie, deoarece violează 

dreptul legal dobândit de Prima Societate de Credit Funciar Rural, prin legile 

dela 1873, 1883 şi 1903, precum şi prin legea modificatoare” dela: 1923, care îi 

acordă anumite privilegii. (Cas. S. U., Dec. No. 37 din 5 lunie 1930, în Pand. 

" Săpt., 1920, pag. 578). 

2, Gazul Metan. Constituaatul sntrebuințând formula cea mai generală: 

«proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra Statului», a înţeles să 

garanteze nu numai formele cunoscute azi, ci orice formă de proprietate, «pe 

care — cum spunea raportorul Constituţiei în Cameră — legea sau justiţia. le-ar 

<onstinţi mai târziu», adică orice formă de drept patrimonial, cunoscută la data 

întocmirii Constituţiei, sau care. s'ar concepe şi desvolta în viitor. P
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"Aşa fiind, deoarece” priri disp. art. 6 şi 24 “din legea Regiei Monopolulu; 
de gaz metan din” 3 Septemvrie 1930, trecându-se în "patrimoniului Statului, -în : 
urma! creierii unui monopol, între patrimoniul Societăţii Naţionale de Gaz Me- 
tan fără să se statueze plata unei juste şi prealabile despăgubiri, care să fie 
fixată de către justiţie, s'au violat dispoziţiunile art. 17 din Constituţie cu „pri- 
vire la dreptul de proprietate, aceste articole trebuesc declarate neconstituţio- 
nale: (Cas. "S. U., Dec. No: 51 din 10 Octomvrie 1930, în Pand: Săpt,, 1931, 

pag. 1). 
3. Legea asanării datoriilor agricole din 19 Aprilie 1932. Prin proprietatea sub 

orice formă, Constituţia a înţeles nu numai proprietatea . imobiliară, ci orice fel 
de proprietate, — deci şi creanţele de orice natură. - 

Aşa fiind, legea asanării datoriilor agricole din 19 Aprilie 1932, prin 
art.'8, 14, 28, 36 şi 54, modificând contractul dintre debitor şi creditor cu privire * 
la achitarea datoriilor, este neconstituțională. 

- Această măsură nu poate fi considerată ca o expropriere, în cazul pre- 
văzut, de art. 17, alin. 4, din Constituţie, deoarece exproprierea trebue făcută 
după” o dreaptă şi prealabilă despăgubire, stabilită de justiţie, (Cas. S. U. Dec. 
No. 50 din 17 Noemvrie 1932, în Pand, Săpt., 1933, pag. 104). 

4, Art. 8, 14, 28; 36:şi' 54 din legea asanării datoriilor agricole, dela 19 
Aprilie 1932, fiind declarate neconstituţionale, prin consecinţă şi în mod necesar, 
urmează a fi declarate neconstituţionale, şi disp. art. 17 şi 18 din această lege, 
prin. care se acordă adjudecatarilor dreptul de a cere şi obţine dela Tribunalul 
urmăririi, restituirea preţului depus de ei ca adjudecatari şi dela Stat restituirea 
taxelor de înregistrare achitate. (Sas. S.-U., Dec. No. 16 din 3 Mai 1934, în 
Pand. Săpt, 1934, pag. 807).. 

5. Legea lichidării datoriilor din 7 Aprilie: 1934. Dispoziţiunile art. 48 şi 
„68 din “legea pentru lichidarea datoriilor agricele şi urbane din:7 Aprilie 1934 

sunt constituţionale şi nu violează disp. art. 17 din Constituţie, deoarece nu: se. 
poate spune că desființarea ordonanţelor de adjudecare .răpeşte un drept din 
patrimoniul adjudecatarilor. (Cas. S. U., Dec. No. 3. din-17 Ianuarie 1935, 
Const. .M. Bădulescu, în P. S., 1935, p. 287). er 

: — In acelaşi sens: Cas. S$. Ul, Dec. No. 23 din 28 Martie 1935, în P.S... 
1935, p: 48). . 

-6..In conformitate cu “disp. art. uz. din Constituţie, proprietatea de. orice. 
natură şi creanţele asupra Statului sunt garantate. - . | 

Acest, articol, cuprinzând în sfera sa toate drepturile patrimoniale, se ad. 
mite că şi creanţele asupra particularilor . se bucură de aceeaşi garanţie consti-: 
tuţională. , 

Art. 48, alin. II, din legea pentru reglementarea datoriilor agricole şi 
urbane dela. 7 Aprilie 1934, — care prevede că ordonanţele de adjudecare, pen- 
tru care există recurs în termen la Inalta Curte de Casaţie, se vor desfiinţa” 

i „conform procedurii prevăzută de art. 68, în urma cererii debitorului introdusă sub - 
forma unui „motiv special de casare, în termen de cel mult două luni dela „pro-. 
mulgarea legii, — nu poate fi considerat că violează acest principiu, deoarece, 
potrivit disp. art. 560 şi 565 proc, civilă, situația adjudecatarului este accea a 
unui cumpărător sub condiţiune suspensivă,: întru. cât naşterea dreptului său de 
proprietate asupra bunului adjudecat depinde de îndeplinirea evenimentului viitor 
şi incert, care este respingerea recursului, căci numai ordonanța de adjudecare
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rămasă. definitivă şi executată. trece adjudecatarului dreptul ce. avea şi urmă--: 
ritul asupra bunului rânduit, (Cas, $. U., Dec. No. 41 din 1. Noemvrie 1934, .în . 
Pand. Săpt., 1935, pag. 123). , a, : : 

” 7: Dispoziţiunile art, 3, 4, 5, 6 şi 40——A3 şi 81 din legea pentru lichidarea 
datoriilor agricole şi urbane din 7. Aprilie -1934, fiind supuse acceptării: credito-. 
rului, care este liber să dispună de creanţa sa, ele sunt constituţionale, deoarece -- 
garanţia prevăzută de art. 17 din Constituţie impune legiuitorului ordinar. să nu . 
modifice fondul dreptului de creanţă, iar nu şi căile de realizarea lui, care, fiind 
pure creaţiuni ale legii, pot fi modificate pe cale de măsuri generale şi obiective, 
(Cas. S. UL, Dec. No. 7 din 31 Ianuarie 1935, Radu Stolojan, în P. $., 1935,. 
p. 339). | | 

— În acelaşi sens: Cas. $. U., Dec. No. 21 din 28 Martie 1935, în P. $., 
1935, p. 480. , Ia 

” 8. Asemenea, dispoziţiunile art. 33 din legea pentru lichidarea datoriilor 
agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934, care prevede că debitorii urbani vor bene. . 
ficia de o reducere de 20%, calculată conf. art. 32, restul fiind plătibil în 10: 
ani în rate semestriale egale în care se va cuprinde şi o dobândă de 6% pe an, 
sunt constituţionale, deoarece aceste dispoziţiuni nu sunt . obligatorii. . pentru 
creditori, care — conf, art. 40 următor — au dreptul de a face declaraţiune că : 
nu acceptă acest mod de lichidare, legea. lăsând creditorului facultatea de a: 
dispune de creânţa sa, de a consimţi la reducerea ei. (Cas. S. U., Dec. No..: 
21 din 28 Martie 1935, Iacob Filip, în P. S,, 1935, p. 480). 

9. Prin acordarea moratoriului (termenului de graţie) de 10 ani pentru. : 
plata, datoriilor debitorilor declarate conf, art.. 40 şi cu o dobândă: de 1% pe ' 
an, arf. 43 din legea lichidării datorilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934 -„ Bu contravine disp. art./17 din Constituţie, deoarece. acest text impune legiuito- 
rului ordinar a nu modifica fondul dreptului .de creanţă, iar nu şi căile de : 
realizarea lui, care fiind pure creaţiuni ale legii, pot fi modificate în orice mo- : 
ment pe cale de măsuri generale şi obiective. (Cas: S. U., Dec. No 35 din.: 23 Mai 1935, în P. S,, 1935, p. 566). i | ' “ 10,. Arf. 43 şi 43, alin. 1, din aceeaşi lege, care 'acordă tuturor debito- 
rilor. arătaţi. în Capitolul 1 și II, pentru datoriile lor declarate conf. -art. 40, - 
un termen de graţie de 10 ani dela promulgarea legii, cu o dobândă de 1%. pe an asupra capitalului iniţial şi permite. debitorului. să ceară desființarea. mă- surilor de urmărire şi de asigurare. de orice fel, înființate pe baza creanţelor 
prevăzute de această-lege, sub Capitolul III, sunt constituţionale, deorece nu * aduc nicio atingere fondului dreptului de creanţă, c: numai reglementează călle": de realizarea dreptului ei. (Cas. S. U., Dec. No. 38 din -23 Mai 1935,'în P.S, 
193%, p.56).. î.. Di , . a 

11. Dispoziţiunile arț. 43—5] şi 68, 81 şi 65 din aceeaşi lege sunt ase- 
menea constituţionale deorece garanţia impusă de Constituţie,: prin art.:17,. 
impune legiuitorului ordinar a nu modifica fondul dreptului de creanţă, iar nu - 
şi căile de realizarea lui. (Cas. S. U,, Dec. No. 41 din':13. Iunie 1935, 
P. $.,:1935, p. 769, pm . ia IDE 

12. Legea minelor. Dreptul real mobiliar, prevăzut de art. | şi 47 legea consolidărilor din 1913, deşi este un drept de proprietate asupra unui bun cor- 
poral, el însă fiind integrat definitiv în patrimoniul concesionarului, este apărat 
de Constituţie, care, sub forma largă în care este conceput art. 17, are în 

în 
. SD
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vedere nu numai proprietatea: pur corporală — mobiliară sau imobiliară — ci 
orice formă de drept patrimonial cunoscut la data întocmirii: Constituţiei, sau 

Care s'ar putea compune şi desvolta în viitor, ae - 
Această garantare, însă, nu poate avea fiinţă decât în măsura şi con- 

diţiunile prevederilor Constituţiei din 1923, câre, prin art. 19, organizează, cu 
privire: la bunurile miniere, un -regim special, conform 'căruia zăcămintele mi- 
niere, precum şi bogăţiile de orice natură ale subsolului, sunt proprietatea Sta-” 
tului, precizând că o lege specială va determina normele şi condiţiunile de 
punere în valoare a acestor bunuri, cu obligaţia de a ține seamă de drepturile 

„câştigate, întru cât ele corespund unei valorificări a subsolului şi după dis- 
tincţiunile ce se vor face în acea lege. NE | 

Aşa fiind, legea minelor din 1924 a putut să modifice dispoziţiunile art. 
47 legea consotidărilor, întru cât legiuitorul este totdeauna în drept să modifice 
pe cale de dispoziţie .generală o situaţie juridică obţinută şi chiar să ridice 
actelor ce o constată caracterul lor de revocabilitate. (Cas. S. U., Dec,.No.! 
15 din 3 Martie 1932, în Pand. Săpt., 1932, pag. 395). 

— Vezi şi Nota No. 4, sub art, 19, ” 
13. Legea Dobrogei Noi. Atribuirea unei treimi din terenurile <mirie>, 

din Dobrogea, la dispoziţiunea Statului, nu constituie o confiscare a proprie- 
tăţii, din moment ce: terenurile mirie au fost deţinute ca posesiuni precare, iar 
nu în plină proprietate. : . 

Treimea abandonată Statului nu este decât echivalentul convertirii aces 
tei posesiuni precare (dijmă), în plină proprietate, a celor două treimi rămase 
posesorului,  (Cas. S. U., Dec.-No; 7 din 9 Aprilie 1925, în Pand. Sâpt., '925, 
pag. 217). . - 

14. Creanţe între -autorităţi ale Statului. Art. 17 din Constituţia, care, 
garantând dreptul de creanţă, cuprinde prin aceasta şi garanţia căilor le jude- 
cată pentru valorificarea lui, nu-şi are nicio 'aplicaţiune. în cazul litigiilor dintre 
diversele Ministere şi instituţii de Stat, unde funcţionarea garanţiei constituţio- 
nale nu-şi mai găseşte utilitatea, de vreme ce nu este cazul unei creanţe, având 
un creditor şi un debitor deosebit, ci Starul împlineşte în persoana sa . ambele 
calităţi, (Cas.. S. U., Dec, No: 4 din 16 Ianuarie 1935, Casa /entrală a Asigu- 
rărilor Sociale,'în. P. S., 1936, p. 188). . 

— Vezi- şi' Nota No. 2, sub art. 12. 
15. Urmărirea creanţelor contra Statului. Garanţia constituţională, pre 

văzută de art. 17,:a creanţelor contra Statului asigură pe creditorii Statului 
--că vor fi plătite creanțele lor. In ce priveşte procedura de urmărire .pentru rea- 

"“lizarea acestor creanţe, această procedură având incidență cu bugetul, a cărui 
+ alcătuire: este o cerință .a-art. 114 din Constituţie, nu a putut fi cuprinsă în 

sfera de garantare a art. 17, întru cât legiuitorul constituant nu a înteles să 
permită, ca, prin urmărirea intempestivă, un creditor să vină şi să sdruncine 
întregul. program financiar -al unui: buget; elaborat de autoritatea publică, după 
însăşi prevederile constituţionale, deoarece veniturile publice au prin:-buget o 
destinaţiune deteminată, dela care ele nu pot 'fi 'distrase fără ca serviciile pu- 
blice să nu fie desorganizate şi :buna funcţionare :a Statului sau a celorlalte 
autorităţi şi instituțiuni să nu . sufere. | o , 

De aceea, legea pentru perceperea şi urmărirea veniturilor publice : din 
'5 Mai 1934, care, prin art. 60, prevede că creanţele contra Statului şi celor- 

;
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lalte instituţiuni de Stat se vor executa numai prin înscrierea în Buget, nu 
contravine principiului conţinut. în art. 17 din Constituţie, întru cât aceste dis- 
poziţiuni ale legii se referă la procedura de urmărire a acestor creanţe şi nu 
atinge cu nimic fondul drepturilor a căror realizare este asigurată în limitele 
posibilităţilor bugetului în care vor fi înscrise, (Cas. S. U., Dec. No. 29 din 
LI Aprilie 1935, -V, Dincescu-Bolintin, în P. S., 1931, p. 485). 

— In acelaşi sens: Cas. $. U,, „Dac. No. 48 din 19 Septemvrie 1935, - 
Konig şi Lazăr, în P. S., 1935, p. 722. 

16. Legea administraţiei locale dela 1929. Prerogativa reglementării  exer- 
cițiului dreptului de .proprietate “aparţine legiutorului ordinar, sub condiţiunea 
de a nu ridica, sau a nu aduce o atingere însuşi fondului dreptului de pro- 
prietate, , 

Aşa fiind, atunci când legiuitorul ordinar, prin art. 125 din legea adm. 
locale dela 1929, a interzis lucrările de consolidarea clădirilor şi împrejmuiritor 
ieşite din aliniere, pe străzi al căror plan este definitiv aprobat, el nu a legi- 
ferat decât cu privire la exerciţiul dreptului de proprietate, fără să ridice. pro- 
prietarului dreptul de proprietate şi fără să atingă fondul acestui drept, — 
astfel că nu se poate spune că violează principiul înscris în art. 17 din Cons- 
tituţie, care nu prevede că legiuitorul ordinar nu ar avea dreptul să regle- 
menteze . exerciţiului dreptului de proprietate și să-l restrârgă' când va crede 
necesar a o face pentru satisfacerea intereselor obşteşti. (Cas. S. U. Dec. No. 52 
din 20 Noemvrie 1933, îin Pand. Săpt., 1934, pag. 343). 

| — În acelaşi sens, pentru art. 76 din legea unificării administrative dela 
1925: Cas. III, Dec, No. 670 din 30 Aprilie 1930, în Pand. Săpt.,. 1930, pag. 
615. | _- NE 

17. Legea concordatului din 20 Oct. 1932. Dispoziţiunile art. 59, din 
legea asupra concordatului preventiv din 20 Octomvrie 1932 neatingând fondul 
dreptului de creanţă al creditorilor prevăzuţi în acest articol, ci “mărginându-se - 

“să “reglementeze, în -interesul obştesc, numai exerciţiul acestui drept, nu contra- 
vine dispoziţiunilor art. '17 din Constituţie. (Cas, S. U.,' Dec: No. 16 din 3 
Octomvrie 1935, Bernard Elkon, în P. S., 1935,:p. 771). 

18. Legea concordatului preventiv, prin art. 59, nu aduce nicio atingere 
dreptului de proprietate al creditorilor. asupra creanţei, ci numai reglementează | 
exerciţiul acestui drept, în interesul obştesc, reglementare care nu contravine 

"art. 17 din Constituţie, (Cas. S-U., Dec. No. u din 19 Aprilie 1934, în Pand. 
Săpt., 1934, pag. 734), 

19. Dreptul inventatoralui, deşi esta un drept intelectual, având un obiect - 
nesusceptibil 'de apropriere, de care sunt susceptibile lucrurile corporale, el este 
totuşi, cuprins în sfera noţiunii dreptului de proprietate şi deci. el nu poate fi 
suprimat sau atins prin o lege ordinară, decât: numai în condiţiunile în care 
textul Constituţiei îl permite.. , 

In baza art. 112 din: Constituţie, însă; Statul având dreptul, ca, prin 
legi ordinare, să înfiinţeze în folosul său monopoluri, prin care să-şi rezerve, 
exclusiv pentru el, dreptul de a fabrica, a importa sau cultiva anumite | tcruri 
sau produse, nu se poate contesta constituţionalitatea unei legi, care ar avea 
de obiect înfiinţarea unui, monopol, sau asigurarea funcţionării unor monopoluri 
de Stat ce sunt înființate printr'o altă lege ordinară, chiar dacă ar atinge. drep- 
turile de proprietate ale particuarilor, — pentrucă monopolul este o creațiune 

N
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de drept, prevăzută de un text al Constituţiei, text care conștitue o derogare 
dela principiul inviolabilităţii dreptului de proprietate, înscris în art. 17. (Cas. 

"S. U., Dec. No. 26 din 1 Iunie 1933, în Pand.. Săpt., 1934, pag. 37). 
"720. In baza dispoziţiunilor art. 8 din legea dela 21 Decemvrie 1916, pri- 

" vitoare la înlocuirea obligaţiunilor de plată în aur efectiv, prin plăţi în bilete 
“ale Băncii Naţionale, creditorii sunt cbligați a primi plata în bilete ale Băncii 
"Naţionale, în locul monetei de aur şi debitorii se liberează de plată în acest 
fel. . | ” ” _ 

“Această dispoziţie .nu înfrânge niciun. principiu constituțional, întru cât legiuitorul ordinar poate, în interesul general, să intervină în raporturile con- tractuale dintre părţi şi să le reglementeze, în mod provizoriu, în vederea nouii situaţii financiare a Ţării şi această măsură este generală, privind orice fel de obligaţiuni şi convenţiuni, fără nicio restricţie.. . E o 
Ă Dspoziţiunile acestei legi, find decretate întrun interes general, au ca- racterul legilor de ordine publică, astfel că nu se poate deroga dela ele prin convenţiuni particulare. (Cas. 1, Dec, No. 699 din 29 Decemvrie 1920, în Pand, “Săpt,, 1932, pag. 78): 

| — Vezi, în legătură cu această chestiune şi Cas. |, Dec. No. 1218 din: 5 Mai 1930, în Pand, Săpt,, 1932, pag. 83. , a 
21. Dispozițiunile art. 7. din legea chiriilor dela 14 Aprilie 1933, care 

prevede că se aplică şi sub imperiul acestei legi reducerile de Chirii prevăzute 
de art. 11 şi 12 din legea dela 7 Aprilie 1932, nu violează art. 17 din Consti- 

“ tuţie, care garantează proprietatea de orice natură, întru cât majorarea chiriei 
"este stipulată într'un contract încheiat sub un regim legal de comprimarea chi- 
riilor, de unde rezultă că prin această convenţie de. majorare a chiriei se tinde 
la eludarea dispoziţiunilor viitoare de menţinere a reducerii chiriei, împiedecând 

"pe legiuitor să reglementeze dreptul de folosinţă al proprietarilor de imobile, 
“atunci când o asemenea reglementare ar fi reclamată de interesul social, ceea 
ce nu se poate admite. (Cas. S. U., Dec. No. 6 din 31 Ianuarie 1933, în P.S. 
1935, p. 358). : De: 

„...22. Custoate că.prin art. 17 din Constituţie se garantează nu numai pro- 
"prietatea în înţelesul obişnuit 'al -cuvântului, ci toate drepturile patrimoniale, şi 
deci şi creanţele, totuşi, în ceea ce priveşte exerciţiul dreptului de. proprietate 
este stabilit că el poate fi reglementat de legiuitorul ordinar, fără însă, să se 
atingă fondului dreptului în sine. 

„Prin facultatea de reziliere a contractelor, acordată chiriaşilor prin legea 
"din 10 Februarie 1932, legiuitorul nu a ridicat proprietarilor vizaţi dreptul la 
proprietate asupra imobilelor închiriate, ci numai a reglementat folosinţa acestui 
drept, astfel că prin această facultate acordată chiriaşilor nu a fost violat art. 
17 din Constituţie (Cas. S. UL, Dec. No. 1 din 19 lan. 1933, în Pand. Săpt,, 

„1933, pag. 241). 
. 

"23. In acelaşi sens, pentru legea chiriilor din 18 Aprilie 1929, care, prin 
art, 3, suspenda executarea hotărârilor judecătoreşti până la 23 Aprilie 1939, 
prelungind de drept durata contractului. (Cas.-S. U., Dec. No. 5l din 7 Noem- .vrie 1929, în Pand. Săpt., 1930, pag. 49). a : 

- 24. Scutire de impozit. Dispoziţiunile art. 18 din legea pentru înfiinţarea 
a unui impozit excepţional pe. veniturile proprietăţilor clădite, în prezent scutite, 

dela | Aprilie 1935, care înființează un impozit excepţional pe veniturile pro-
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prietăţilor clădite în prezent scutite de impozitul prevăzut de art. 13 din legea 

contribuţiunilor directe, în virtutea art .17. pct. 2, litera a, b, d, e şi f£ din.legea 

dela 5 Mai 1934, nu sunt contrarii niciunui text din Constituţie, deorece, în 

materie de impozite, contribuabilii nu au drepturi, ci riumai obligaţiuni, de 

aceea legiuitorul. regulează contribuţiunile după cum crede: că reclamă interesul 

general al societăţii şi în baza acestor principii legiuitorul poate reveni asupra 

unei scutiri acordată anterior, fără ca contribuabilul să-i poată opune un drept 

dobândit, căci, în cazul scutirii de impozit, nu poate fi vorba: de 'obligaţiuni 

- reciproce dela creditor la debitor. (Cas. S. U., Dec. No. 7 din 16 Ianuarie 

1925, Florica Goble, în P. -S., 1936, p. 134). . i 

25. În materie de scutiri de impozite, nu poate fi drept de creanţă asu- 

pra "Statului, căci, atunci când Statul acordă o asemenea scutire nu se creiază 

între el şi contribuabil o situaţiune de obligaţiuni reciproce, dela creditor la 

debitor, astfel că scutirea de impozit, nefiind de natură contractuală, ea durează 

atât cât durează legea de favcare. “(Cas. S. U. Dec. No. 14 din 5 Martie 

1931, în Pand. Săpt., 1931, pag. 267). 

26. Impozitul fiind o preluare efectuată asupra veniturilor contribuabi- 
lilor, în scopul de a surveni la cheltuelile Statului, contribuabilii nu au drept 
în această materie, ci numai obligaţiuni, astfel că legiuitorul poate . abroga o 
lege fiscală care ar nesocoti interesul general, sau a reveni asupra unei scutiri 
acordate anterior, fără ca contribuabilul să-i poată opune un drept câştigat, — 
deoarece interesul general primează interesul individual şi de un drept câştigat 
contra Statului nu poate fi vorbă, fiindcă nu este o obligaţiune reciprocă dela . 
creditor la debitor. (Cas,. S. U., Dec. No. 31 din 12 Mai 1932, în Pand. Săpt,, 
1933, pag. 75). 

=— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec, No. 14 din 5 Martie 1931, în Pand. 
Săpt., 1931, pag. 267; Cas. S. U., Dec. No. 13 din 5 Martie 1931, în Pand, 
Săpt., 1931, pag. 505; Cas. S. H., Dec. No. 46 din 6 Oct. 1927, în Pand. Săpt., 
1927, pag. 717. | ” 

| 27. Impozitul pe capital. Impozitul poate atinge deopotrivă nu numai 
veniturile contribuabilului, ci şi capitalul pe care acesta l-ar poseda şi pe care 
legiuitorul l-ar găsi susceptibil de a fi impus, căci impozitul fiind o prestaţiune 
pecuniară impusă contribuabilului în scop de a subveni la cheltuelile Statului, 
contribuabilii nu au în această materie drepturi, ci numai oblgaţiuni. Aşa fiind, 
art. 39, pct. 2, alin. ultim, din legea pentu unificarea contribuţiuniloe directe 
nu violează niciun principiu constituţional. (Cas., S. U., Dec. No. 15 din 14 
Martie 1535, în P.'S., 1935, p..440). 

— In acelaş sens: Cas. S. U, Dec. No. 176 din 17 Septemvrie 1936, 
Soc. Leonida, -în P. S., 1936, p. 611; Cas. $. U., Dec. 176193, ]..R, 1587, 
p. 150). 

| 
28. Art. 16, parag. | şi 2 din legea timbrului, care supune persoanele 

juridice de interes public şi privat la un impozit anual de echivalent nu contra=- 
vine nici dispoziţiunilor art. 17 din Constituţie, întru 'cât acest text garantează 
proprietatea de crice natură, dar nu o scuteşte de plata impozitelor cuvenite 
Statului şi nici ale art. 112, deoarece impune deopotrivă toate persoanele aflate 
în aceeaşi categorie şi impozitul poute atinge deopotrivă nu numai veniturile 
cvntribuabililor, ci şi capitalul pe care aceştia l-ar poseda și pe care legiuitorul
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l-ar găsi susceptibil de a fi impus. (Cas. S.U. Dzc. No. 37 din 23 Mai 1935 

în P. S$., 19%, p. 591). 

29. Art. 17 din legea dela 25 Decembrie 1929, prin care s'a abrogat disp. 

art. 2 din legea pentru încnrajarea construcţiilor dela 1927, este constituţional, 

deoarece această din urmă dispoziţiune, prin care se prevedea scutirea de impo- 

„_ Zitul global, pentru construcţiumle noui, nu creează între Stat şi particulari o 

- situaţiune. de.obligaţiuni reciproce, .de.natură contractuală, din care să se nască 

vreun drept.de creanţă asupra Statului, ci este o măsură de favoare a legii, 

dictată de anume consideraţiuni de interes economic şi social, care poate fi 

retrasă oricând. (Cas. S. U., dec. No. 14 din 5 Martie 1931, în Pand. Rori., 

1931, III, pag. 33 şi Jue. Rom., No. 11/$31). 

20. Suprimarea căilor de afac. Art. 7, alin. II, din legea « dela 3 August 

1931, care interpretează art. 105 din legea generală de pensiuni dela 1925, care 

a suprimat calea de atac a apelului în contra hotăririlor pronunţate în, materie 

de stabilire de pensiuni până la data de.!+ Aprilie 1925, nu violează disp. art. 

17 din Constituţie, pentrucă este vorba de o.măsură cu caracter obiectiv si ge- 

neral, care schimbă nu o situaţie juridică individuală, sau un drept patrimonial 

dobândit de o persoană, ci schimbă un regim legal general creat de legiuitorul 

ordinar. (Cas. S. U:, Dec. No. 34 din 4 Oct. 1934, Ana Costache, în P. S.. 

1935, p. 120). 
31. Regimul legal al acțiunilor în justiție, cum şi regimul căilor de atac, 

în contra diferitelor categorii de hotăriri, sunt creaţiuni cu caract-r general şi 

obiectiv ale legiuitorului ordinar şi pot să influenţeze situaţiunile juridice indi-. 

viduale ; dar, în orice caz, aceste regimuri nu pot constitui obiectul unor ase- 

menea situaţiuni, sau al unor drepturi patrimon'ale dobândite de o persoană. 

Legiuitorul ordinar poate deci, tot pe „ale de dispoziţiune generală cu 

caracter obiectiv, să modifice regimurile existente, dând o nouă reglementare 

"exerciţiului căilor de atac, sau să suprime unele din ele, atunci când va crede: 

că interesele obşteşti reclamă o asemenea măsură. - 

O asemenea suprimare a unei căi de atac nu violează art. 17 din Consti- 

tuție, pentrucă este vorba de o măsură cu caracter obiectiv şi general, care 

schimbă, nu o situaţie juridică individuală, sau un drept patrimonial dobândit 

de o persoană, ci schimbă un regim legal general creat de legiuitorul ordinar. 

-(Cas, S. U., Dec. No. 34 din 4 Octomvrie 1934, Pand. Săpt., 1935, pag. 120). 

32. Deşi art. 1 din legea dela 3 August 1931, interpretând art. 109 din 

legea generală de pensiuni dela 1925, suprimă calea de apel în contra hotări- 

"rilor pronunţate în imaterie de stabihrea pensiunilor până la 14 Aprilie 1935, 

— această suprimare nu violează art. 17 dir; Constituţie, fiind vorba de o mă- 

sură cu caracter obiectiv şi general, care schimbă, nu o situaţie juridică, ci un 

regim legal general, creiat de legiuitorul ordinar şi care îl poate modifica ori- 

când. (Cas. S. U., Dec. No. 14 din 3: Mai 1934, în Pand. Săpt. 1934, pg. 612). 

33. Situaţia juridică a funcţionarilor publici, nefiind garantată de Consti- 

tuţie, ci numai de legea ordinară, sau de statut, nu se poate susţine că ei au 

drepturi câştigate, decât atâta vreme cât legea îr. vigoare le respectă, legea 

nouă putând să vină să modifice situaţia juridică a funcţionarului. (Cas. S. U., 

Dec. No. 41 din 29 Sept. 1932, în Pand. Săpt., 1933, pag. 9). 
— Vezi şi Nota No. 4, sub art. 8. ”
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34. În materie de funcţiune publică nu poate fi vorba de drepturi câşti- 

-gate, astfel că legea poate creia oricând o situaţie juridică nouă, aplicabilă de 

îndată tuturor. | 

- Dacă este adzvărat că.art. 17 din Constituţie, care garantează proprie” . 

tatea de orice natură şi creanţele contra Statului, cuprinde în sfera sa de apli- 

“caţiune şi drepturile patrimoniale, legiuitorul ordinar poate, însă, oricând să 

modifice, pe cale de măsuri obiective, edictate în interesul general, condiţiunile . 

.cerute pentru ocuparea unei funcțiuni publice. 

Aşa fiind, dispoziţiunea ar. 93, alin. IIl, din legea învăţământului uni- 

veșsitar 'dela 22 Aprilie 1932, care declară nulă orice recomandare făcută pe 

baza art. 51 din vechea lege, care nu a fost urmată de un decret regal de reu- 

mire până în momentul depunerii proectului de lege pe biroul senatului nu vio- 

lează disp. art. 17 din Constituţie, neputând fi vorba de un drept câştigat, întru 

cât recomandarea de a fi numit profesor universitar, cu caracterul său neobli-: 

gator pentru Minister, nu poate constitui pentru cel recomandat un drept câşti- 

gat, definitiv intrat în patrimonul său, ci numai o simplă expectativă, adică nu- 

mai speranţa de a. se folosi de un drept, care nu sa realizat încă şi a cărei 

realizare este eventuală. (Cas. S. U., Dec. No. 281 din 12 Noemvrie 19%, D. V. 

Barnovschi cu Ministerul Instrucțiunii, în Dreptul, 1936, No. 33, p. 219). 

— In acelaş sens Cas.'S. U., Dec. 149/937 în P. $., 1937, p. 533. 

35. Dreptul funcţionarului la salariu. Art. 58 din Statutul funcţionarilor 

publici, astfel cum a fost interpretat prin legea dela 22 Martie 1932, prevăzând 

suspendarea funcţionarului în timpul judecării acţiunii publice fără plată. de 

salariu, nu contravine! niciunui principiu constituțional, deoarece dreptul func- 

ţionarului la salariu nu constitue. un câştig, o creanţă contra Statului, garantată 

ca atare de Constituţie, decât in măsura în care acest drept reprezintă echiva- 

lentul unui serviciu prestat. (Cas. S$. U., Dec. No. 26 din 28 Martie 1935, Ion 

Isac, în P. S., 1935, p.483). ! . 

36. Dreptul la pensie. In conformitate cu legea, nu poate constitui un 

drept definitiv câştigat pentru acel care-l reclamă decât din momentul când 

acest” drept a fost lichidat şi stabilit printr'o kotărire definitivă, fiindcă până 

atunci pentru parte nu există decât o simplă espectativă - a". dreptului de pen- 

"- siune, creată de lege, şi pe care tot legea o poate modifica! sau desfiinţa, după 

cum cere interesul general. . ” 

Prin urmare, o lege posterioară poate modifica drepturile şi condiţiunile 

pentru regularea drepturilor la pensiune, atât timp cât aceste” drepturi nu au fost 

stabilite şi: lichidate printr'o hotărire definitivă, în care caz, numai, se poate 

vorbi de drepturi definitiv câştigate, intrate în patrimoniul pensionarului şi care 

“nu mai pot fi atinse sau schimbate prin legi posterioare, (Cas. S. U., Dec. No. 

47 din 31 Oct. 1929, în Pand. Săpt., 1930, pag. 25). | 

37. In cazul conflictelor de anexiune nu este drept câştigat. Art. 9, alin. 

II, din legea dela 20 August 1929, pentru modificarea -unora .din dispoziţiunile 

legii generale de- pensiuni dela 1925, — care prevede că, prin derogare dela 

"disp. art, .105 alin. 1 din legea generală de pensiuni, vor putea primi pensie 

toți pensionarii proveniţi din fostele - State, cărora au aparţinut teritoriile. unite, 

înscrişi la.pensie de acele State până-la data Unirii şi care în termenele acor- 

date n'au depus jurământul de credinţă statului român, dacă nu au optat pentru
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cetățenia străină, au fost continuu şi sunt şi acum cetăţeni români, locuesc în 

ţară şi depun jurământul de credință, — nu. violează disp. art. 17 din Consti- 

| tuţie, deoarece în cazul conflictelor de anexiune ce se nasc în conflictele de. 

drepturi private între legile care se aplicau până la unire şi cele noi ale statului 

anexat, nu se. poate susţine că ar exista drepturi câştigate sub regimul vechilor 

legi, întrucât statul anexat are totdeauna dreptul ca pentru raţiuni superioare. . 

şi în interesul general să stabilească prin legi noi condiţiunile în care un drept  . 

se poate dobândi şi păstra. (Cas. S. Ul., Dec. No. 39 din 4 Octomvrie 1931, 

Ludovic Pall, în P. S., 1935, p. 167). | 
38. Patrimoniul unei persoane juridice de drept privat. Statul nu poate 

dispune de bunurile aparţinând unei persoane juridice de drept privat, cu orga- 

nizaţie şi patrimoniu distinct, nici pentru satisfacerea unui interes obşesc decât 

cu respectarea principiilor înscrise în Constituţie, cu privire la respectarea drep- 

tului de proprietate. " | 
De aceea, legea din 16 Mai 1928, care trece imobilele . Societăţii pentru 

Cultura şi Literatura Română din Bucovina în patrimoniul Universităţii din 
Cernăuţi, fără a se proceda la o expropriere cu .formele legale şi în schimbul 
unei juste şi prealabile despăgubiri, fixate de justiţie, a ajuns la o adevărată 
confiscare, violând principiile înscrise în art. 15 şi 17 din Constituţie şi trebue 
declarată neconstituţională. (Cas. S. U., Dec. No. 56 din 30 Octomvrie 1930, 
în Pand. Săpt., 1931, pag. 109). ! 

39. Expropriere. Atât vechea Constituţie, prin art. 19, cât şi Constituţia 
din 1923, prin art. 17, prevăd că nimeni nu poate fi expropriat pentru utilitate 
publică, decăt după o dreaptă şi prealabilă despăgubire stabilită în justiţie, — 
de unde urmează că autoritatea expropriantă nu poăte intra în folosinţa bunului 
expropriat decât numai la achitarea indemnizaţiunii fixate prealabil. (Cas. I, 
Dec., No. 192 din 12 Aprilie 1927, în Pand. Săpt, 1928, pag. 243). 

40. Principiul după care în cazul'unei exproprieri pentru utilitate publică, 
autoritatea expropriantă nu poate intra în folosința bunului expropriat decât 
numai la achitarea indemnizaţiunii fixate preaiabil, are a se aplica indifeent 
dacă expropirerea se face după normele generale ale legii de expropriere sau : 

„în baza unor legi speciale. (Cas. I, Dec. No. 192 din 12 Aprilie 1927, în Pand. 
. Săpt., 1928, pag. 243). 

41. Piaţa publică, constitue o cale publică de interes general, aşa că ex- 
poprierea pentru crearea unei asemenea pieţe intră în prevederile art. 17, alin. 4, 
din Constituţie. (Cas S. III, Dac. No. 9 din 22 aa. 1930, în Pand.: Săpt., 
1930, pag. 420). 

42. Art. 17 din Constituţie, relativ la expropriesile pentru utilitate cultu- 
rală, nu este aplicabil câtă vreme nu intervine legea specială prevăzută de ace- 
laşi text, legea care. urmează să desvolte acele dispoziţiuni, să determine care 
sunt cazurile de utilitate publică culturală şi să reglementeze procedura şi modul 
de expropriere. (Cas. III, Dec. No. 641 din 1 lulie 1927, în Pand. Săpt., 1927, 
pag. 757). a. 

43, Exproprierea pentru interes cultural se poate face, pentru şcolile pri- 

mare, după 'dispoziţiunile art. 176 din legea învăţământului primar. (Cas. III, 

Dec. No. 916 din 17 Oct. 1928, în Pand. Săpt., 1928, pag. 992), 

„44. Exproprierea C. F. R. Exproprierea terenurilor făcute pentru sporirea 

unei sfații de cale ferată, adică "'peatru o chestiune privind o cale de comunica-
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ţle, întreprinsă de Regia Autonomă CC. F. R. intră în prevederile art. 17 din 

Constituţie şi pentru aceasta nu mai este nevoie de o altă lege specială decât 

legea pentru construirea şi exploatarea căilor ferate din iniţiativă privată şi de 

legea de expropriere pentru utilitate publică. (Cas. III, Dec. No. 845 din 15 

Mai 1933, în Rep. Jur. Adm., 1933, col. 1531). 

„45. Atunci când exproprierea unui teren sc face pentru construirea unci 

linii de cale ferată, acest caz intră în acelea enumerate de art. 17 din Consti- 

tuţie şi nu mai este nevoie de vreo lege specială, afară de legea pentru construi- 

rea şi exploatarea căilor ferate din iniţiativă privată şi de legea de expropriere | 

pentru cauză de utilitate publică. (Cas, S. III, Dec. No. 1335 din 30 Oct. 1929, . 

în Pand. Săpt., 1930, pag. 2%). 

| 46. Renunţare la expropriere. Legea din 30 Iulie 1929, prin care Ministe- 
“rul Instrucțiunii este autorizat a renunţa la exproprierea oricăruia din imobilele 

expropriate în baza legii din 21 Martie 1926, — deşi intitulată interpretativă, . 
totuşi fiind o lege nouă, care suprimă un drept de creanţă definitiv intrat în 
patrimoniul expropriatului, dându-i în schimb, fără să i se obțină consimțimân- 
tul, un bun care încetase de a mai face parte din patrimoniul său prin efectul * 
leșii de expropriere, — violează disp. art. 17 din. Constituţie .şi nu poate avea 

cio aplicaţiune. '(Cas. S. U., Dec. No. 9 din 14 Februarie 1935, Iosef Nadler, 
în 2. $., 1935, p. 397). 

„47. Prin art. 17 din Constituţie, garantându-se. proprietatea de orice na- 
tură, în această expresiune se cuprinde şi creanţele, întru cât şi ele fac: parte 
din activul patrimonial. „ 

Dreptul de creanţă, fiind deopotrivă garantat de Constituţie, o lege nu 
poate obliga pe creditor să primească un alt obiect, în locul aceluia ce i se 
datorează, 

Aşa fiind, art.: 37, alin. 5, din legea de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică, prevăzând o asemenea obligaţie pentru creditor, violează art. 17 din. 
Constituţie şi nu poate avea nicio aplicaţie. (Cas. S. U., Dec. No. 47 din 29 
Noemvrie- 1934, în Pand. Săpt., 1935, pag. 98). 

»„— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 49 din 10 Noemvrie 1932, în 

Pand. Săpt., 1933, pag. 195; Cas. S. U., Dac. No. 45 din 19 Noemvrie, 1931, 

"în: Pand. Săpt., 1932, pag. 10; Cas. S. U., Dec. No. 44 din 4 Noemvrie. 1931, 

„în Pand. Săpt., 1931, pag. 631. 

48. Renunţarea la o expropriere este un act administeativ de autoritate, 

(Cas. $. U, Dec. No. 60 din 13 Nov. 1930. — Vezi Nota No. 1, sub art. 107). 

49, Exproprierca pădurilor. în baza legii agrare şi a păşunilor comunale 

- nu poate fi efectuată, în conf. cu disp. art. 132 din Constituţie, decât după o 

dreaptă despăgubire; astfel că Preţul cuvenit proprietarului nu poate fi plătit în 

titluri de rentă, ci în numerar, întrucât art. 69 legea agrară a Vechiului Regat, 

nu-şi poate avea aplicaţiune decât cu privire Îa terenul expropriat, nu şi la 'ma- 
terialul lemnos. (Cas. S. U., Dec. No. 28 din 14 Aprilie 1932, în Pand. Săpt., 

1932, pag. 566). 

5D. Art. 50 din legea agrară fiind de ordin constituţional, în baza art. 

131 din Constituţie, fixarea prețului pădurilor expropriate din Transilvania, are 

a se face după normele legii afrare, care nu contravin dispoziţiunilor art. 17, 

după care exproprierea nu se poate face fără o dreaptă şi prealabilă despăgu-
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bire. (Cas. S. U., Dec. No. 21 din 19 Noemvrie 1925, în Pand. Săpt., 1926, 
pag. 193). : | | . , 
"51. Legea din 15' lunie 1929, prin care se modifică art. 14, alin, d, din 

„legea dela 1924, privitoare la satisfacerea trebuinţelor de lemne de foc şi cons- 
- trucţii nu poate fi socotită ca neconstituţională, —' ca violând disp. art. 17, care 
garantează dreptul de proprietate, — prin aceea că Statul se amestecă în admi- 
nistrarea unei averi particulare, — deoarece, atât legea, cât şi Statutele, dau 

” acestei Comunităţi de avere a fostului Regiment grăniceresc Româno-Bănăţean 
" No. 13 Caransebeş, atât un caracter privat, cât şi un caracter public, fiind, deci, 

o asociaţie cu caracter mixt: public şi privat. (Cas. S. U., Dec. No. 6 din 39 
Tanuarie 1930, în Pand. Săpt., 1930, pag. 457). 

52. O lege care anulează un contract dintre părți şi, deci, şi dreptul de 
creanţă asupra Statului rezultat din el, violează principiul înscris în art 17, care 
garantează dreptul de proprietate de orice natură şi creanţele asupra Statului, ' 
(Cas. S. U., Dec. No. 53 din 30 Noemvrie 1933, în Pand. Săpt., 19%4, p. 371). 

18. Numai Românii şi cei naturalizaţi români pot dobândi 
cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. Străinii vor 
avea drept numai la, valoarea acestor imobile. 

1. Nulitatea prevăzută de art. 7 $ 5 din vechea Constituţie (înscrisă 
astăzi în art. 18), în ceea ce priveşte dobândirea de imobile rurale de câtre 
străini, este o nulitate absolută ce poate fi ridicată de orice parte interesată. 
(Trib. Buzău: S. [, Sent. No. 129 din i Aprilie 1925, în Pand. Săpt., 1935, 

pag. 189). i 
2. Dispoziţiunea probhibitivă pentru străini de a dobândi imobile rurale în 

România, fiind luată într'un interes de ordine publică şi socială, orice act contrar 
ei este izbit de nulitate radicală, putând fi invocat de oricine. (Cas. [, dec. No. 
150/1892, în Bul. Cas., pag. 465). - 

3. Românii din alte state, care nu au dobândit recunoaşterea calităţii lor 
-de Român, nu pot dobândi imobile rurale în România. (Cas. |, Dec. No. 389 
din 1891, în Bul. Cas., pag. 1081). - | , | 

4. Dispoziţiunea acestui articol, nu aduce inicio-schimbare-la ordinea suc- 
cesorală adusă de codul civil. Ea nu are alt înțeles decât acela că legiuitorul 
a voit, în caz când în moştenirea deferită unui străin se află şi imobile rurale, 
să ridice acestui moştenitor, dreptul de a poseda asemenea imobile în natură, 

fără însă a-i lua dreptul la valoarea lor, deoarece legea civilă îi dă, în calitatea 

sa de_ moştenitor, un drept de proprietate asupra acelor imobile şi acest drept 

nicio altă dispoziţiune nu îl atribue altei persoane. (Cas. S. U., Dec. No. 11 
din 1504, în Dreptul, 42). , ” 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 8/893, în Bul. Cas., pag. 604. 

5. Se poate închiria sau conceda străinilor terenuri rurale pe termene în- 

lungate, pentru înfiinţarea unui stabiliment industrial, căci această locaţiune nu 

constitue o înstrăinare, ca să poată fi oprită de textul constituțional. (C. Apel 
"Galaţi, S. 1, Dec. No. 39/99%2, în Curierul Judiciar; 1902, pag. 437). 

6. Numai Românii ce fac parte din Statul Român pot dobândi imobile 

rurale în România, nu şi supuşii statelor străine ce sunt de origină română,
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căci prin cuvântul «Români» întrebuințat de textul Constituţiei (art. 7, par. 5 

din vechea Constituţie), legiuitorul nu a înţeles decât pe naţionalii Români, 

adică pe acei ce fac parte din Statul Român. (Cas. S. U., Dec, No. 10/903, în 

„ Cuzierul Judiciar, 1903, No. P, pag. 679). 

19. Zăcămintele miniere, precum și bogăţiile de orice na- 

tură ale subzolului sunt proprietatea Statului. Se exceptează 

masele de roci comune, carierele de materiale de construcţie și 

depozite:e de turbă, fără prejudiciul drepturilor dobândite de 

Stat pe baza legilor anterioare. 

O lege specială a, minelor va determina, normele şi condi- 

țiunile de punere în valoare a acestor bunuri, va fixa, redevența 

proprietarului suprafeţei și va, arătat tot deodată putinţa şi mă- 

'sura în care aceștia, vor participa la exploatarea acestor bogății. 

Se va ţine seamă de drepturile câştigate, întrucât ele co- 

respund unei valorificări a subsolului și după d distincțiunile ce 

se vor face în legea specială 

- Concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date con- 
forza legilor azi în vigoare, se vor respecta pe durata pentru care - 

s'au acordat, iar exploatările miniere existente, făcute de pro- 

prietari, numai cât timp le vor exploata. Nu se vor putea face 

concesiuni perpetue, 

Toate concesiunile şi exploafările prevăzute în alineatul 

precedent vor trebui însă să se conformeze regulelor ce se vor 

stabili prin lege, care va prevedea şi maximum de durată al 

acelor concesiuni și exploatări şi care nu va trece de cincizeci 
ani dela promulgarea, acestei Ccustituţiuni 

1, Respectarea drepturilor câştigate în ce priveşte terenurile petrolifere 

şi exploatările prevăzute de art. 255 şi 256 din legea minelor se referă nu numai 

la terenurile petrolifere propriu zise, ci la toate bituminoasele exploatate în 

1914. (Cas. II, Dec. No. 179 din 24 Mai 1927, în Pand. Săpt., 1928, pag. 29). 
2. Din cuprinsul art. 19 din Constituţie rezultă că s'au recunoscut numai. 

principial drepturile Statului la bogăţiile subsolului, precum şi ale particularilor, 

rămânând ca drepturile câştigate ale acestora să fie precizate şi desvoltate prin 

lege specială. , . N ' 

Aşa fiind, durata maximă pentru care se respectă drepturile câştigate, 

atât în materie de petrol, cât şi de orice alte bituminoase, fixată prin art. 255 

şi 256 din legea minelor, nu este în mod general şi imperios de 50 de ani, ci 

variază în raport cu felul bituminoaselor şi cu diferiţii proprietari: 

„Legea stabilind termene pe baza delegaţiei dată de Constituţie, na putut 

să o violeze, (Cas.. II, Dec. No. 179 din 24 Mai 1927, în Pand. Săpt., 1928, 

pag.. 29).
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3. Art. 19 din Constituţie, după ce declară că zăcămintele şi orice bo- 
găţii ale subsolului, ca fiind proprietatea Statului, atribue proprietarilor suprafe- 
ței solului, masele de roci comune, carierele materialelor de construcție şi depo- 
zitele de turbă, adăugând că se vor respecta drepturile dobânăite de Stat, pe 
baza legilore anterioare. i “ 

Prin nicio lege anterioară însă Constituţiei, Statul nu şi-a rezervat vreun 
drept de proprietate asupra carierelor de piatră de pe 'terenurile dir Dobrogea 
Veche. Dimpotrivă, art. 11 din legea dela 3 Aprilie 1882, prevede, in referire la 
aceste terenuri, că desfiinţându-se dijma pământului, prin răscuinpărire, poseso- 
rii capătă deplină proprietate asupra terenurilor posedate. (Cas. III, dec. No.- 
1570 din 10 Oct. 1934, în Pand. Săpt., 1934, pag. 834). 

— Vezi şi Nota No. 12, sub art, 17. 

4. In conformitate cu disp. art. 19 alin. IV, din Constituţiunea dela 27 
Martie 1923, concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date conform le- 
gilor atunci în vigoare, se vor respecta pe durata pentru care s'au acordat, iar 
exploatările miniere existente făcute de proprietari, numai cât timp le vor ex- 

„„ploata. Concesiuni perpetue nu se vor putea face. 
| Toate concesiunile şi exploatările prevăzute în aliniatul precedent — 
adaugă aliniatul următor din menţionatul text — vor trebui însă să se confor- 
meze regulelor ce se vor stabili prin lege, care va prevedea şi maximum: de 
durată al acestor concesiuni şi exploatări şi care nu va trece de 50 ani dela 
promulgarea acestei Constituţiuni. i . 

Aşa fiind, disp. art. 258 şi 259 din legea minelor dela 28 Martie 1929, 

— care, aducând la îndeplinire mandatul dat de legiuitorul constituant, a sta- 

bilit normeie pe care concesiunile miniere de exploatare, aflate în vigoare la 

promulgarea Constituţiei, trebue să le respecte pentru a putea fi recunoscute şi 

validate definitiv, — sunt constituţionale, întru cât nu aduc nicio modificare 

" drepturilor recunoscute de legiuitorul constituant, prin ultimele două aliniate ale 

art, 19. (Cas. S. U., Dec. No. 63 din 17 Octomvrie 1935, Soc. Stavropoleos, 
în P. $., 19%, p. 4). | Pa 

20. Căile de comunicaţie, spaţiul atmosferic şi apele na- 

vigabile şi flotabile sunt de domeniul public. 
Sunt bunuri publice apele ce pot produce forţă motrice şi 

acele ce pot fi folosite în interes obştese. ! 
Drepturile câştigate se vor respecta sau se vor răscumpăra - 

prin expropriere pentru. caz de utilitate publică, după o dreaptă 

şi prealabilă despăgubire. | 
Legi speciale vor determina limita în care toate drepturile 

de mai sus vor putea fi lăsate în folosința proprietarilor, moda- 

lităţile exploatării, precum şi despăgubirile cuvenite pentru uti- 

"lizarea, suprafeţei şi pentru instalaţiile în fiinţă. 
21. 'Toţi factorii producţiunii se bucură de o egală ocrotire. 

“Statul poate interveni, prin legi, în raporturile dintre acești 
"factori pentru a preveni conflicte economice sau: sociale.
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Libertatea muncii va fi apărată. 

Legea va regula asigurarea, socială a muncitorilor î în caz 

de boală, accidente și altele. 

1. Art. 21 din Constituţie nu poate fi înţeles că se referă şi la raporturile 

dintre creditori şi debitori, modificând contracte, reducând şi desfiinţând drep- 

turi, fără formele şi despăgubirile cuvenite, căci ar însemna, în acest fel, să se 

abroge art. 17 din Constituţie, ceea ce este inadmisibil. (Cas. S. U., Dec. No. 

50 din 17 Nov. 1932, în Pand. Săpt., 1933, pag. 104). 

2. Art. 21, alin. III, din Constituţie, declarând că libertatea muncii va fi 

garantată, nu interzice prin aceasta reglementarea exerciţiului ei. Aşa fiind, art. 

1 şi 4 bis din legea pentru organizarea muncii în porturi din 21 Iulie 1931, 

modificată la 11 Octomvrie 1932, care prevăd că munca va fi executată numai 

de muncitori permanenţi înscrişi la Căpitănia portului, pe baza principiului de 

rotaţie „în asemenea condițiuni încât toţi muncitorii intrând în prevederile acestei 

legi să obţină de lucru în mod egal, sunt constituţionale. (Cas. S. UL, Dec. No.. 

203 din 29 Octomvrie 1926, Soc. Danubiana, în P. $., 1937, p. 29). 

— Vezi şi Nota No. 20, sub art. 17. 

22. Libertatea, conștiinței este absolută. 

Statul garantează tuturor. cultelor o deopotrivă libertate 

şi protezţiune, întru cât exerciţiul lor nu aduce atingere ordinei 

publice, bunelor moravuri şi legilor de organizare ale Statului. 

Biserica creştină, ortodoxă şi cea greco-catolică sunt bise- 

rici românești, 

Biserica, ortodoxă română, fiind religia marei majorităţi 

a Românilor, este biserică dominantă în Statul român; iar cea 

greco-catolică are întâietatea faţă de celelalte culte. 
Biserica ortodoxă română, esie şi rămâne neatârnată de 

orice chiriarchie străină, păstrându-şi însă unitatea, cu Biserica 

_ ecumenică a Răsăritului in privinţa dogmelcr. 

In tot regatul României, Biserica creştină ortodoxă va 

avea o organizaţie unitară cu participarea tuturor elementelor ei 

constructive, clerici și mireni. 
O lege specială va statornici principii'e fundamentale ale 

acestei organizaţii unitare, precum și modalitatea după care Bi- 

serica își va regulamenta, conduce şi administra, prin organele 

sale proprii şi sub controlul Statului, chestiunile sale religioase, 

culturale, fundaţionale și epitropeşti. 
Chestiunile spirituale şi canonice a!e Bisericii ortodoxe ro- 

mâne se vor regula de o singură autoritate sinodală centrală. 
Mitropoliţii şi episcopii Bisericii ortodoxe române se vor 

“alege potrivit unei singure legi speciale.
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Raporturile dintre difemitele culte şi Stat, se. vor stabili 
prin lege. 

"1. Constituţia prevede că libertatea conştiinţei este absolută şi că Statul 

“garantează .tututor cultelor o deopotrivă libertate. şi protecţiune, întru cât exer- | 

ciţiul lor nu aduce o atingere ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor de 

" organizare a Statului. 

Art. 181 şi 294 din codul penal pedepseşte şi enumără mijloacele de co- 

mitere a delictului, printre care cuvintele 'rostite în public, sau imprimatele, de- 

senele şi gravurile, distribuite în public, etc, In această câtegorie' de delicte ur- 

mează să intre şi proiecţiunile luminoase (cinematograful). 

Religiunea ortodoxă rusă, fiind recunoscută şi practicată în România, ca 

fiind identică celei oficiale a Statului Român, este asementa protejată de codul 

penal român, în contra celor ce o atacă prin mijloacele prevăzute de art. 294 

din codul penal: (Cas. II, Dec. No. 2029 din 6 Mai 1927, în Pand. Săpt., 1927, 

pag. 748). 
Di 

23. Actele stării civile sunt de atz ibuția legii civile. 
Intocmirea, acestor acte va trebui să preceadă totdeauna 

binecuvântarea religioasă. 

| 24. Invăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin 

legile speciale ş şi întru cât nu va Îi contrar bunelor moravuri şi 

ordinei publice. 

Invăţământul primar este obligatcz. In şcolile Statului a- 

cest învățământ se va da gratuit. | 

Statul, judeţele și comunele vor da, ajutoare şi înlesniri 

'elovilor lipsiţi de mijloace, în toate gradele învățământului, în | 

măsura şi mcdalităţile prevăzute de lege. 

25. Constituţiunea garantează tuturor libertatea de a co- 

munica şi publica ideile şi opiniunite lor prin grai, prin scris 
şi prin presă, fiecare fiind răspunzător de abuzul acestor liber- 

tăţi în cazurile determinate prin codicele penal, care nici într'un 
caz nu va putea restrânge dreptul în sine, 

Nicio lege oxoepțiogală nu se va putea înființa în această 

materie. 
Nici censura, nicio altă măsură preventivă pentru apari- 

ţiunea, vinderea sau distribuțiunea, oricărei publicaţiuni nu se va 

putea, înfiinţa. 

Nu este nevoie de autcri izațiunea prealabilă a niciunei a 

torităţi pentru apariţiunea oricărei publicațiuni. 

Nicio cauţiune nu se va cere dela ziarişti, scriitori, editori, 

tipografi şi litografi.
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Presa nu va fi pusă niciodată sub regimul avertismentelor. 

Niciun ziar sau publicaţiune nu va putea îi suspendat sau 

suprimat, 

Orice publicaţiune periodică de orice natură va trebui 'să 
aibă un director răspunzător, iar în absenţa acestuia, un redac- 

tor răspunzător. Directorul sau redactorul vor trebui să se bu- 
cure de drepturile civile și politice. Numel edirectorului și nu- 

mele redactorului vor figura vizibil și permanent i în frunt ea pu- 

blicaţiunii. 
Inainte de apariţiunea publicaţiunii periodice, proprietarul. 

ei e obligat.a declara şi înscrie numele său la. iribunalul de 

„comerţ, 

Sancţiunile acestor dispozițiuri se vor prevedea prin legi 

speciale, 

1. Garanţit'e constituţionale, în privinţa -libertăţii presei, privesc numai 

cazurile în care este vorba de publicarea prin presă a unei opiniuni sau idei: 

publicarea prin presă numai a unor simple fapte constitue un act material ce 

cade sub aplicaţiunea 'dreptului comun, iar legile. ordinare vor putea organiza - 

seprimarea acestor fapte, conform principiilor dreptului comun, fără respectarea 

dispoziţiunilor cu caracter special şi de exceptie, £ pe care Constituţia le prevede 

pentru asigurarea libertăţii presei. 

Ca atare, legea din 2 Aprilie 1930, pentru apărarea liniştei şi creditului 

Statului este constituţională, (Cas. S. U., Dec. No. 18 din 7 lunie 1934, în 

Pand. Săpt., 1934, pag. 769. In acelaşi senz: Cas. S. U., dec. 28933 în P.S. 

1933, pag. 695. (vezi: nota 1, sub art. 5). 

„26, In ce priveşte publicaţiunile neperiodice, răspunzător 

de scrierile sale este autorul, în lipsa acestuia, editorul; patro- 

nul tipcgrafiei răspunde când autorul și editorul nu au fost 

descoperiţi. 

La publicaţiunile seriodice responsabilitatea o au: autorul, 

directorul sau redactorul în ordinea. enumerării. 

Proprietarul în toate 'cazurile este solidar răspunzător de 

„plata despăgubirilor civile, 

Delictele de, presă se judecă, de juraţi, afară. de cazurile aci 

statornicite, cari se vor judeca de tribunalele ordinare, potrivit 

dreptului comun: 

„* a) Delictele ce sar comite împotriva, Suveranilor țării, 

Principelui moştenitor, membrilor familiei Regale şi Dinastiei, 

Şefilor Statelor Străine şi reprezentaţilor lor; .
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b) Indemnurile: directe lâ omor şi rebeliune,. în cazurile 
când nu au fost urmate de execuţiune; . 

c) Calomniile, injuriile, difamaţiile aduse particularilor 
„ sau funcţionarilor publici oricari.ax fi, atinși. în vieaţa lor par- 
ticulară sau în cinstea lor personală. 

Arestul preventiv în materie de presă este interzis, 

| 1. Nicăiri' legea nu defineşte delictul de presă, “totuşi din textul, spiritul 
şi consideraţiunile istorice ale Constituţiei din. 1923, şi în special prin. articolele 
cari proclamă libertatea comunicării şi publicării ideilor şi opiniunilor, prin viu 
grai, prin Scris şi prin presă, reiese că legiuitorul constituant nu a garantat şi 
nu a protejat altceva, decât libertatea fiecărui cetăţean de a-şi manifesta opi- 
niunile, cugetările şi sentimentele sale, în orice materie. 

A admite să se acorde o. asemenea garanţie excepţională de libertate, 
tuturor delictelor ordinare, prevăzute de codul penal şi legile ordinare, ori de 
câte ori presa a putut servi sau ajuta la comiterea unor asemenea delicte, este 
a înlătura intenţiunea legiuitorului constituant, care a introdus garanţia. numai 
pentru autorii şi. scriitorii urmăriţi 'pentru delictele. făptuite- de ei în exerciţiul 
libertăţii recunoscută de Constituţie. 

"Delictul “de presă, nu este o infracţiune sui-generis, ci este o infracţiune 
de drept comun, însă caracterizată totdeauna prin abuz al dreptului de a se 
exprima cugetarea sau sentimentul şi săvârşi prin presă ca instrument, — ast- 
fel că nu sunt delicte de presă toate infracțiunile ordinare, ci numai acele in- 
fracțiuni, care sunt produsul unei cugetări, sau al unui sentiment, şi ale căror 
elemente constitutive sunt toate realizate prin presă, ca instrument de executare. 
(Cas. II, Dec. No. 3559 din 1926, în Jur. Gen. 1977, pag. 509). 

2. Potrivit art, 26 din Constituţie, delictele de presă sunt de competenţa 
Curţii cu juri, afară de anumite cazuri, care au fost date în competenţa tribu- 
nalelor ordinare şi între care figurează şi calomniile, injuriile şi difamaţiunile 
aduse particularilor sau funcţionarilor, publici. (Trib. Ilfov S. 1 c. c.„. sent. pen, 
No. 1845 din 2 lunie 1929, în Pand. Săpt., 1931, pag. 139). 

3, Atunci când un ministru este dat în judecată personal pentru calom- 
nie prin presă, în faţa organelor obişnuite şi acesta arată că a făcut actul în 

calitate de ministru, Curtea, pentru a putea judeca dacă actul este personal sau 
făcut în exerciţiul funcţiunii ce ocupă, trebue, în prealabil, să ceară ridicarea 
imunităţii parlamentare a acuzaților deputaţi, ( Curtea cu juraţi Ilfov, Jurnalul 
No. 103 din 4 Febr. 1926, în Pand. Săpt., 1926, pag. 210). 

„— Acest jurnal, însă, a fost atacat cu recurs de Parchetul general al 
Inaltei Curți de Casaţie, care recurs a fost admis și decizia Curţii casată fără 
trimitere, (Vezi Buletinul 'Curţii de Casaţie, pe 1926). 

4. Ziaristul este în drept a face critici obiective, nu însă peste prevederile 
“legii, care a căutat să armonizeze interesele obşteşti, cu cele individuale. Acel ce 
nu va aduce. pentru susţinerea unor acuzaţiuni, dovada legitimă, rezultată dintr'o . 
hotărire judecătorească, este culpabil de calomnie. (Trib. Ilfov S. 1. c. c., sent. 
pen, No. 1845 din 3 Iunie 1929. în Pand. Săpt., 1931, pag. 139). 

— Vezi şi Nota No. 6, sub art. 88.
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27. Secretul scriscrilor, telegramelor și al cor.vorbirilor te- 

lefonice este neviolabil. 

O lege speciaia va stabili cazurile în cari justiţia, în n inte-. 

resul. instrucţiunii penale, va putea face excepţiune. la dispozi- 
iunea de faţă. 

Acecași lege va determina responsabilitatea agenţilor Sta- 

tului şi a particularilor pentru violarea secretului scrisorilor, 

telegramelor şi convorbirilor telefonice. 

28. Românii, fără deosebire de origină etnică, de. limbă 

sau religie, au dreptul de a se aduna pașnici și fără arme, con- 

formându-se legilor cari regulează exercitarea aces.ui dept, 

pentru a trata tot felul de chestiuni; întru aceasta, nu este ire- 

buinţă de autorizare prealabilă, 
Intrun:rile sub cerul liber sunt permise, afară de pieţele 

şi căile publice. 

Intrunirile, procesiunile şi manifestaţiile pe căile şi pie- 
ţele publice sunt supuse legilor polițienești. 

29. Românii, fără deosebire de crigină etnică, de limbă sau 

de religie, au dreptul a se asczia, conformându-se legilor ceri 
regulează exercițiul acestui drept. 

Dreptul de liberă asociaţiune nu implică în sine dreptul 
de a crea persoane juridice. 

„__ Condiţiunile în cari se acordă personalitatea juridică se vor 
stabili prin o lege specială. 

1, Art. 29 alin. 3 din constituţie prevede că libertatea muncii va fi apărată. 

In conformitate cu art. 1 din legea pentru organizarea muncii în porturi, 

munca va fi executată numai de către muncitorii permanenţi înscrişi la căpitănia 

portului, pe baza principiului de rotaţie. în asemenea condițiuni încât toţi mun- 

citorii intrând în prevederile prezentei legi să obțină de lucru în mod egal. (Cas, 

S. U., dec. 2C08/36 în Pand. Săpt., 1937, pag. 29). 

30. Fiecare are dreptul de'a se adresa la autorităţile pu- 

blice prin petiţiuni subscrise de către una sau mai multe per- 

soane, neputând însă petiționa, decât în numele subscrişilor. . 

» „Numai-autoritățile constituite au. dreptul. de a adresa pe-. 

tiţiuni în nume colectiv, - 

31. Nicio autorizare prealabilă x nu este necesară pentru a 

se exercita urmăriri contra funcționarilor publici pentru faptele 

administraţiunii lor de părţile vătămate, rămânând însă nea- 

tinse regulile speciale statornicite în privinţa miniștrilor.
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.: Cazurile şi modul urmăririi se vor regula prin anume lege, 

Dispoziţiuni speciale în codicele penal vor determina pe- 
nalitățile prepuitorilor.. 

32. Niciun Român, fără autorizarea guvernului, nu poate. 
intra. în serviciul unui Stat străin, fără ca însuși. prin aceasta 
să-şi piardă cetăţenia. 

Extrădarea refugiaților politici este oprită. 

TITLUL III 

Despre puterile Statului 

„33; Toate puterile Statului emană dela națiune, care nu 
le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după princi- 
piile şi regulile aşezate în Constituţiunea de faţă. 

1. Legiuitorul constituant adoptând principiul separaţiunii puterilor, el a 

încredințat atributele suveranităţii la titulari deosebiți, dând puterii judecătoreşti 

— prin art. 40 — dreptul de a judeca conflictele ce eventual pot să se ivească 

cu ocazia şi în timpul aplicării legii. | 

Un amestec al unei puteri în atributele celeilalte nu este îngăduit de legea 

noastră fundamentală, în afară de colaborarea între aceste puteri anume arătate 

şi admise de Constituţie, pentru asigurarea bunului mers al Statului. 

” Puterea judecătorească, având în sarcina sa dreptul de a judeca procesele, 

există imixtiune a puterii legiuitoare, în exercitarea atributelor puterii judecă- 

toreşti, ori de câte ori puterea legiuitoare tranşează un anumit litigiu, impunând 

soluţiuni judecătorilor, fără ca aceștia să” mai aibă posibilitatea de a aprecia, . 

dacă faptele sau situaţiunile din speța asupra căreia sunt chemaţi să se pro- 

nunţe, se încadrează sau nu în dispoziţiunile legii. . ' 

Legiuitorul rămâne;.însă,. în limitele sale fixate de Constituţie atunci;când 

edictează norme cu caracter general şi obiectiv, care au a fi aplicate în toate 

procesele de acelaşi fel, faţă de toţi împricinaţii, care pot invoca beneficiul 

noilor măsuri edictate, — acest acces la nouile măsuri rămânând a se aprecia 

în fiecare caz în parte de instanţele judecătoreşti, în faţa cărora Jitigiul se gă- 

seşte: pendinte, 

Prin aceste reglementări a unor situaţii juridice generale nu se - produce 

picio imixtiune a Puterii legiuitoare, în exercitarea atributelor Puterii judecăto- 

reşti, întru cât este rolul Puterii legiuitoare a fixa norme obligatorii pentru toţi 

cetăţenii ţării, pe care apoi urmează să le interpreteze “organele judecătoreşti, 

prin raport, la cazurile litigioase: (Cas. 'S. U., Dec. No. 41 din 1 Nov. 1934, 

în Pand. . Sie, 1935, pag. 123). 

, 
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2. Dacă o lege tranşează un proces care se găseşte pendinte înaintea 
instanţei de fond, în apel, ridicând instanţei de apel prerogativa de a cerceta 
şi a se pronunța asupra temeiurilor acţiunii, această lege violează principiul 
constituţional al separaţiunilor puterilor în Stat, şi dispoţiunile art. 12 şi 40 din 
“Constituţie, (Cas. S. U., Dec. No. 53 din 20 Nov. 1933, în Pand. Săpt., 1934, 
pag. 371). 

— Vezi şi Nota No. 2 şi 5, sub art. 40; Nota No. 1, sub art, 41 şi Nota No. 
2, sub art, 44. 

34. Puterea legislativă se exercită colectiv de către Rege 

şi Reprezentaţiunea naţională. ” 

'Reprezentaţiunea, naională se împarte în două Adunări: 
Senatul şi Adunarea deputaţilor. 

„. Orice lege cere învoirea a câtor trele ramuri ale puterii le- 
giuitoare. 

Nicio lege nu poate fi supusă sancţiunii regale decât după 

„ce se va fi discutat şi votat liber de majcritatea ambelor Adu- 
nări. 

— Vezi: Nota No. 1, sub art, 33 şi Nota No. 2 şi 5 sub art. 40. 

35. Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele irei ra- 
muri ale puterii legislative. 

Totuși orice lege relativă la veniturile şi che: tuelile Statu- 
lui sau la contingentul armatei trebue să fie votată mai întâi 
de Adunarea deputaţilor. 

36. Interpretaţiunea legilor cu drept de autoritate se face 
numai de puterea legiuitoare. 

1. Legea interpretativă,! fiind considerată ca făcând parte din legea in- 
terpretată, ea este aplicabilă tuturor faptelor produse anterior promulgării, dar 
posterioare legii interpretată, afară de cazul în care asupra acestor fapte nu a 
intervenit în perioada arătată o hotărire intrată în puterea lucrului judecat. 

O lege pentru a fi interpretată şi deci pentru a se bucura de efectele sus 
arătate, trebue să se limiteze numai la clarificarea sensului pe care îl are dispo- 
ziţiunea cuprinsă în textul de lege ce se interpretează, atunci: când acest text 
este obscur sau îndoelnic, 

"Dacă, însă, sub cuvântul de a interpreta o lege, Puterea Legiuitoare va 
elabora o dispoziţiune nouă, sau una modificatoare a aceleia pe care pretinde 
a interpreta, în acest caz legea astfel elaborată violează art. 36 din Constitu- 
ţie şi ea nu va putea să aibă caracterul şi efectele unei legi interpretative. (Cas. 

* S. U., Dec. No. 14 din 3 Mai 1934, în Pand, Săpt., 1934, pag. 642). 
— In acelaşi sens: Cas. S. U,, „Dee, No. 3it din 4 Oct, î754, în Pand. 

Săpt., „1935, pag. 120).
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2. Atunci când o lege intitulată interpretativă este în realitate o lege 
nouă, ea nu-şi poate avea aplicaţie și urmează a fi înlăturată, (Cas. S. U., Dec.. 
No. 9 din 14 Februarie 1935, Josef Nadler. în P. S., 1935, p. 397). 

— Vezi şi Nota No, 47, sub art, 17. 

3. Legile interpretative au, prin natura lor, caracter retroactiv, 
„Legiuitorul “poate da unei legi cfect retroactiv, căci art. 1 din codul civil, 

după care legea dispune numai pentru viitor şi nu are putere retroactivă, nu 
leagă pe legiuitor, ci conţine -numai un precept adresat judecătorului pentru 
aplicarea legii. A 

+ Astfel că o lege retroactivă nu aduce nicio violare vreunui principiu 
constituțional. (Cas. S. U., Dec. No. 5 din 14 Febr. 1929, în Pand Săpt., 1929, 
pag. 362. - - 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec, No. 23 din 22 Nov, 1928, în Pand. 
Săpt., 1929, pag, 97; Cas. S. U., Dec. No. 12 din 11 lunie 1925, în Pand. Săpt., 
1925, pag. 337; Cas. S. U., Dec. No. 17 din 9 Martie 1933, în Pand, Săpt., 
1933, pag. 449. 

4. Legile interpretative sunt constituţionale și ele se aplică şi proceselor 
in curs, cu condiţia ca să nu constitue o modificare a legii prime, pe care o inter- 
pretează, ci numai să-i lămurească înţelesul. (Cas. S. U., Dec. No. 3 din 3 
Febr. 1933, în Pand. Săpt,, 1933, pag. 293). 

— In acelaşi sens: Cas. III, Dec. No. 1351 din 28 Oct. 1931, în Pand. 
Săpt., 1932, pag. 280. | , - 

5. Legea din 22 Martie 1933 care interpretează art. 58 din statutul func- 
ţionarilor publici, având un caracter necontestat interpretativ, această lege se 
consideră ca făcând parte integrantă din textul interpretat, efectul ei suindu-se 

până în momentul punerii în aplicare a acestui text, astfel că nu aduce atingere 

niciunui text constituţional. (Cas. S$. U., Dac. No, 26 din 2$ Martie 1935, Jon 

Isac, în P. S$., 1935, p. 483). - 

— In acelaşi sens: Cas. S. UL, Dec. No. 106 din 14 Mai 1936, în P. S.. 

1936, p. 399. | 

37, Promulgarea legilor, votate de ambele Adunări, se va 

face prin îngrijirea Ministerului justiţiei, care va păstra umul 

Qin crigina'ele legilor votate, iar al dcilea original se păstrează 

Ge Arhivele Statului, | 

„Ministerul juatiţiei este şi păstrăterul marelui Sigiliu al 

Statului. 

In fiecare an. Ministerul justiţiei va publica colecţiunea 

legilor și regulamentelor, în care legile vor fi înserate purtând 

număru!' de ordine după data promulgării. | 

38. Nicio lege, niciun regulament. de administraţiune ge- 

nerală sau comunală nu pot fi îndatoritoare decât după ce se? 

păblică în chipul hotărît de lege.
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1. Legea devine obligatorie din: momentul publicării”ei, iar în cazui când 
ea prevede că termenele curg dela-promulgare, şi aceasta nu coincide cu pu-: 
blicarea, termenele se vor socoti numai dela data publicării, căci atunci actul 
de promulgare este adus la cunoştinţa publică, (Cas. S. II, Eugen Colibăşeanu, 
Dec. .No. 1075 din 20 Mai 1934, complet de divergență, :sub prezidenţia d-lui 
D. Volanschi, prim-preşedinte, în Pand.. Săpt., 1934, pag.. 609). - 

— In acelaşi sens: Cas, II],. Dec: No. 591 din 27 Martie 1935, complet 

„de divergență, în P. S., 1935, p. 311. 

— Vezi contra: Cas. |, Dec. No. 3256 din 7 lulie 1925, î în Pand. Sapt, 

1926, pag. 730. , 

2, Când se pretinde că o lege nu atruneşte cerinţele de formă prevăzute 

în Constituţie — în speţă că legea .nu a fost publicată, cum prevede art. 38 

— chestiunea aceasta trebuz ridicată la fond, pe cale principală, fiind inadmi- - 

sibil de a se ridica sub formă de neconstituţionalitate înaintea Secţiurilor Unite, : 

întru cât nu este vorba de violarea vreunui principiu constituţional printr'o dis- 

poziţiune de lege ordinară, ci de lipsa unei cerinţe de formă a unei legi ordi- 

nare, care poate fi ridicată înaintea oricărei instanţe de fond. (Cas. S. U., Dec. 

No. 17 din 24 Sept., 1925, în Pand. Săpt., 1925, pag. 577). 
> 

"39. Puterea executivă este încredințată Regelui, care o 
exercită în modul regulat prin Constituţiune. : 

40. Puterea judecătorească se exercită de organele ei. 

Hotăririle lor se pronunță în virtutea legii și se execută în 
numele Regelui, 

„1, Dis disp. art. 2 din legea de organizare judecătorească se vede că 

hotăririle instanțelor judecătoreşti au â se pronunţa: sîn numele legii». 

__ Formula utilizată de legiuitorul dela 1925, este însă echivalentă expre- 

siunii <in virtutea legii», consacrată printr'o practică constantă a instanțelor de 

judecată. 

Chiar Constituţia, prin art. 40, prescrie că hotăriîrile judecătoreşti se pro- 

nunţă cin virtutea legii», ceea ce arată că însuşi Legiuitorul consideră ambele 

formule ca exprimând una şi acecaşi idee, (Cas. IL, Dec. No. 2469 din 30 Mai 

1927, în Pand. Săpt., 1928, pag. 127). „. | . 

2. Dacă o lege tranşează un proces, care se găseşte pendinte înaintea 

instanţei de fond în apel, ridicând. instanței de apel prerogativa de a cerceta 

şi a se pronunţa asupra temeiurilor acţiunii, această lege 'violează principiul 

constituţional al separaţiunii puterilor în Stat şi dispoziţiunile art, 12 şi 40 din 

Constituţie. (Cas. S. U., Dec. „Ne. 53 din 30 Nov. 1933, în Pand. Săpt., 1934, 

pag. 371). - 

— Vezi şi Nota No. 33, sub art. 17 şi " Nota No, Î, sub art. 33, | 

3. Dacă recurentul nu face dovada că dispoziţiunea din lege de care se 

plânge a fost, înserată în lege, după cum pretinde, cu scopul exclusiv de a 

tranşa procesul său, aflat pendinte la data apariţiei legii, ci, dimpotrivă, din 

termenii textului a cărui constituţionalitate se discută rezultă că el este de o 

aplicaţiune generală, printr'însul luându-se o măsură generală, a tuturor celor 

Curs de Drept Corstituţienal, G, Alexianu , 23
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aflaţi în aceeaşi categorie, legea nu violează principiul înscris în art, 40 din 

Constituţie. (Cas. S. Ul., Dec. No. 281 din 12 Noemvrie 1936. D. V. Barnoschi, 

în Dreptul, 1936, No. 33, p. 218). 

4. Art, 90 din legea vămilor, care conferă agentului vamal dreptul de a 

constata contravenţiunea şi totodată de a condamna la o amendă pe contrave- 

nient, nu nesocoteşte principiul separaţiunii puterilor în Stat, căci ea este con- 

formă art. 101 din Constituţie. ((Cas. S. U., Dec. No. 5 din 12 Februarie 1925, 

în P. S., 1925, p. 1691). ! 
— Vezi şi Nota No. 9, sub art. 101. e , 

5. Art. 1 şi 3 al legii privitoare la Palatul Cercului comercial şi industrial 

din Bucureşti, din 26 Aprilie- 1932, tranşează litigiul ce 'devenise iminent între 

primăria comunei Bucureşti şi Cercul comercial, prin faptul că acordând părţii 

„în culpă putinţa de a-şi îndeplini obligaţiunea a cărei neexecutare constituia con- 

form dreptului comun singura cauză de anulare a contractului, suprimă astfel 

însuşi temeiul acţiunii întrucât hotărăşte de mai înainte soarta procesului în faţa 

instanţelor judecătoreşti. , | : 

Aceste. articole fiind contrare. dispoziţiunilor, art. 40 din Constituţie, care 

prevede că «puterea judecătorească se exercită de organele ei>, urmează a fi 

declarate ca atare. (Cas. S. U., dec. 73/937 în Pand. S., 1937, pag. 412). 

"41. Interesele exclusiv judeţene sau comunale se regulează 

de către consiliile judeţene sau comunale după principiile așe- 

zate prin Constituţiune și prin legi speciale. 

1. Dispoziţiunile art. 536 din legea pentru organizarea administraţiei lo- 

cale dela 1929, în ce priveşte atribuțiunile Comisiunilor interimare judeţene, sunt 

constituţionale, întru cât nu aduc nicio atingere niciunui principiu de ordin con- 

stituţional, ” 

Art. 41. din Constituţie stabileşte că interesele exclusiv judeţene sau 'co- 

'munale se regulează de către Consiliile judeţene sau comunale, după principiile 

aşezate în Constituţie şi prin legi speciale; iar în ce priveşte aceste legi spe- 

ciale, art, 108 din Constituţie dispune că ele vor avea la bază descentralizarea 

administrativă, iar alegerile Consiliilor judeţene şi comunale se vor face de către 

cetăţenii români, prin vot universal, egal, direct, secret şi obligatoriu, cu repra- 

zentarea minorităţii şi la consilierii astfel aleşi, putându-se adăuga, prin lege, 

şi unii membri de drept şi membri cooptați. NI ” 

Aceste dispoziţiuni sunt aplicarea,. în ce priveşte judeţele şi comunele, a 

principiilor din art. 33 din Constituţie, după care toate puterile Statului emană 
dela naţiune, care nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după 
principiile şi regulele aşezate în Constituţie şi prin ele legiuitorul constituțional 
fixează numai normele de compunere ale Consiliilor judeţene şi comunale, pe 
care le institue ca organe de administraţiune locală ale acestor unităţi adminis- 
trative. . i 

Legiuitorul constituţional nu se preocupă şi nu edictează însă nimic, nici 

prin aceste texte şi nici prin alte texte din Constituţie, cu privire la cazurile 

când, din diverse motive, Consiliile alese nu ar putea funcţiona.
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Viaţa administrativă a judeţelor şi comunelor, neputând fi nici suspen- 

dată, nici paralizată, şi legiuitorul constituant neavând în vedere aceste cazuri 

"şi, deci, lăsând rezolvarea lor în seama celui ordinar, legiuitorul din 1929 a fost 

autorizat a creia alte organe temporare — Comisiunile interimare numite de gu- 

vera — care, până la alegerea celor prevăzute în (Constituţie şi constituirea lor 

legală, să poată exercita atribuţiunile acestora, în măsurile determinate prin le- 

gea care le institu, (Cas. S. U., Dec. No, 33 din'4' Sept. 1931, în Pand. Săpt,, 

1931, pag. 582). 

>“ CAPITOLUL L 

Despre reprezentarea naţională 

„d _ 

42. Membrii Adunărilor reprezintă națiunea, 

43. Şedinţele Adunărilor sunt publice. 

Regulamentele lor fixează cazurile şi modul în care aceste 

şedinţe pot fi declarate secrete. 

44, Fiecare din Adunări verifică titlurile membrilor săi și . 

judecă, contestațiunile ce se ridică în această privinţă, - 
Nicio alegere nu poate fi invalidată decât cu două treimi 

din numărul membrilor prezenți.: 
Lă 

1. Faţă de disp. art. 44 din Constituţie, care prevede că numai Corpurile 

legiuitoare au “dreptul de a verifica titlurile aleşilor lor şi de a judeca orice 
contestaţiune s'ar ivi cu această ocazie, o decizie de validare dată de Camera 

deputaţilor nu poate fi interpretată decât în sensul că a hotărit numai în ceea 

ce priveşte strict validarea, fără a se putea susţine că ar fi statuat şi asupra 

chestiunii dacă alesul mai putea păstra şi funcțiunea publică ce ocupa în mo- 

mentul alegerii, (Cas. III, Dec. No. 448 din 14 Martie 1929, în Pand. Săpt., 

1929, pag. 353). 

2, Inalta Curte în Secţiuni Unite nu poate cerceta cererea de a se de- 
clara neconstituţională o lege, pe motiv că ea a fost votată şi de reprezentanţi 
care nu aveau calitatea de cetăţeni români la acea dată, deoarece verificarea 
titlurilor membrilor Parlamentului se face de însuşi Parlamentul, care singur 
judecă contestaţiile, — puterea judecătorească neputând impieta asupra prero- . 
gativelor puterii legiuitoare şi examina dacă compunerea Corpurilor legiuitoare 
S'a “făcut sau nu numai cu cetăţeni români. (Cas. S. U., Dec. No. 34 din 23 

lunie 1927, în Pand. Săpt., 1927, pag. 621). 

45. Nimeni nu poate fi totdeodată membru sl uneia, şi al | 
celeilalte Adunări.
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46. Deputaţii şi senatorii 'numiţi de puterea, executivă în- 
_tr'o funcţiune salariată, pe care o primesc, pierd de plin drept 
mundatul lor de reprezentanţi ai naţiunii. 

Această dispozițiune nu se aplică miniștrilor şi subsecreta- 
rilor de Stat. A 

"Legea electorală determină incompatibilităţile. 
47. La începutul fiecărei legislaturi şi a fiecărei sesiuni or. . 

dinare, Adunarea, deputaţilor şi Senatul aleg din sânul lor pe 
preşedintele, vice-preşedinţii şi membrii birourilor, potrivit re-. 
'gulamentelor interioare. Aa 

48. Orice-hotărire se ia cu majoritate absolută a voturilor, 
afară de cazurile când prin Constituţiune, legi sau regulamen- 
tele Corpurilor legiuitoare se cere un număr superior de voturi. 

| In caz de paritate a voturilor, propunerea în qeliberare 
este respinsă. i a 

„Adunările ţin-şedințe cu-jumătate plus unul din numărul 
membrilor înscriși în apelul nominal. | , | 

49. Voturile se dau prin ridicare şi şedere, prin viu graiu 
sau prin scrutin secret. i | 

Un proiet de lege nu poate fi adoptat decât după ce s'a 
votat articol cu articol. .. n. 

|. Dacă este exact că instanţele de fond pot înlătura legile, pretinse legi, care nu întrunesc condiţiunile de formă necesare pentru existența lor ca legi și anume pe acelea nevotate de Corpurile  Legiuitoare, nesancţionate, nepromulgare | şi nepublicate în Monitorul Oficial, nu tot aşa este cu legile cari întrunesc aceste condițiuni formale, extrinseci, dar contravin din alte puncte de privire normelor 
edictate de Constituţie, cum ar fi de exemplu, nerespectarea de către Corpurile Legiuitoare a dispoziţiunilor privitoare la discuţiunea şi votarea legilor, astfel că nerespectarea disp, art. 49, alin. Il, din Constituţie, care dispune că un proiect de lege nu poate fi adoptat decât după ce s'a votat articol cu articol urmează a fi cercetată numai de Inalta Curte de Casaţie în Secţiuni Unite, (Curtea de - Apel Bucureşti, G. Taşcă, Dec. No. 225 din 17 lunie 1926, sub preşedinţia d-lui preşedinte Aurel Bogdan, P. S, 1937, p. 137). 

2. În ce priveşte votarea legilor în bloc, nu articol cu articol, aşa cum _ dispune alin. II, al art. 49, vezi Curtea de Apel din Cernăuţi S. II, Dec. No. 
129 din 17 Mai 1935, cu nota D-lui Prof. Paul Negulescu, în Pand. Săpt., 1935, pag. 512 o , ! — Vezi contra Notele No. 54-—56 sub art. 103, 

50. Fiecare din, Adunări are dreptul de anchetă. 
“SI. Adunările au dreptul de a amenaa şi de a despărţi în 

mai multe părţi articolele şi amendamentele propuse.
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52. Fiecare membru al Adunărilor are dreptul a adresa, mi- 
"niştrilor interpelări, la care aceştia sunt obligaţi a răspunde în 

termenul prevăzut de regulament. 

53. Oricine are dreptul a adresa petițiuni Adunărilor prin 

mijlocirea biroului sau unuia din membrii săi. 

Fiecare din Adunări are dreptul de a trimite miniștrilor 

petiţiunile ce-i sunt adresate. Miniștrii, sunt datori a da explica. . - 
tiuni asupra. cuprinderii. lor. ori de câte.ori Adunarea o cere. 

54. Niciunul din membrii uneia sau celeilalte Adunări nu 
poate fi urmărit sau prigonit pentru opiniunile și voturile emise 

de dânsul în cursul exerciţiului mandatului său. 

1. Potrivit art, 54 din Constituţie nici unul din membrii uneia sau alteia 

din Adunări nu poate fi urmărit sau prigonit pentru opiniunile şi voturile emise 

în exercițiul mandatului său. 

Această imposibilitate, fiind admisă pentru a asigura reprezentanţilor . na 

ţiunii libertatea de acţiune şi pentru a nu-i sustrage dela îndeplinirea maridatului 

lor, este generală, după cum rezultă din expresiunile întrebuințate în' text, <opi- 

niuni şi voturi” şi se aplică. cuvintelor pronunţate şi oricărei opiniuni. emise la. 

tribuna Parlamentului. 

Pentru aceleaşi raţiuni, iresponsabilitatea prevăzută de art. 54 se aplică 

nu numai în acest domeniu, ci pune pe reprezentantul naţiunii şi la' adăpostul 

oricărei acţiuni civile, în daune, izvorite din faptul penal imputabil, — acezt 

Jucru rezultând din adăugarea cuvântului «prigonit», după cuvântul «urmărit», 

ideea de prigonire referindu-se la pricini de natură civilă, iar celelalte la latura 

penală, (Cas. 11, Dec. No. 2999 din 23 Oct. 1925, în Pand. Săpt.., 1926, p 325). 

55. Niciun membru al uneia, sau celeilalte Adunări. nu 
poate, în timpul sesiunii, să fie nici urmărit, nici arestat în ma- 

teric de represiune, decât cu autcrizarea Adunării din care face . 

“parte, afară de cazul de flagrant delict. 

Dacă a fost arestat preventiv sau urmărit în timpul când 

scsiunea era, închisă, urmărirea 'sau arestarea, trebuesc: supuse 

aprobării Adunării din care face parte, îndată după deszhiderea 

seşiunii Corpurilor legiuitoare. | 

Detenţiunea sau urmărirea unui membru-al uneia sau cu- : 

leilalte Adunări este suspendată în tot timpul sesiunii, dacă 

Adunarea o cere, 

i. Imunitatea prevăzută de art. 55, constituind o garanţie constituţională 

stabilită în interesul public, în scop de a asigura membrilor Parlamentului în- 

dependenţa în îndeplinirea mandatului lor şi de libera funcţionare -a Adunărilor 

legislative, parlamentarii nu pot să renunţe în justiţie la beneficiul ei. — ea pu-
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-" tând fi invocată chiar direct în instanţa de apel, fiind obligaţi a le ridica din: 
oficiu şi judecătorii. (Cas. II, Dec. No. 3296 din 7 Dec. 1934, în Pand. Săpt..- 
1935, pag. 154). 

2. Pentru un membru al Parlamentului, care este urmărit în materie cri-- 

minală sau corecțională, în caz de flagrant delict nu e necesar a se obţine: au-- 

torizaţia prealabilă a Adunării din care face parte, deoarece art. 55 din Consti-- 

tuţie a condiţionat urmărirea reprezentanţilor naţiunii în cursul unei sesiuni, de 

” existenţa unei 'autorizaţiuni prealabile, numai când nu ar fi vorba de flagrante: 

delicte, (Cas. II, Dec. No. 3296 din 7 Dec.. 1934, în Pand. Săpt., 1935, p. 15%). 

56. Fiecare Adunare determină, prin “regulamentul său, 

raodul după care ea își exercită atribuțiunile. 

57. Fiecare din Adunări 'deliberează şi ia hotăriri: separat,. 

afară de cazurile anume specificate în Constituţiunea de faţă. 

58. Orice întrunire a unuia din Corpurile legiuitoare în. 
afară de timpul sesiunii celuilalt este nulă de drept. 

59. Fiecare din ambele Adunări are dreptul exclusiv de a. 

exercita propria sa, poliţie prin preşedintele ei, care singur, după. 
încuviințarea, Adunării, poate da ordin gardei de serviciu. 

60. Nicio putere armată nu se poate pune la ușile sau în. 
jurul uneia sau alteia din Adunări fără învoirea ea. 

61. Legea electorală stabileşte toate condiţiunile cerute- 
pentru a fi alegător la Adunarea, deputaţilor și la Seaat, incapa-- 
cităţile şi nedemnităţile precum şi procedura, electorală, 

62. Membrii ambelor Corpuri legiuitoare sunt aleși pentru. 
paru ani. 

-63. Diurnele deputaţilor şi senatorilor se stabilesc prin. 
lege. 

SECȚIUNEA 1 

Despre Adunarea Deputaţilor 

64. Adunarea deputaților se compune din deputați aleşi: 
de cetăţenii români, majori, prin vot universal, egal, direct, o-- 
biigator şi secret, pe baza reprezentării minorităţii. 

„65. Alegerea; deputaţilor se face pe circumscripții electo-- 
rale. Circumscripţia electorală nu poate fi mai mare decât un 
judeţ. 

Legea electorală stabileşte numărul deputaților de ales în: 
fiecare „circumscripție proporţional cu populația.
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66. Spre a fi eligibil la Adunarea deputaţilor se cere: 
a) A fi cetăţean român; 

b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice; 
c) A avea vârsta de douăzeci și cinci ani Împliniţi; 

d) A avea domiciliul în România. 

Legea electorală va determina incapacităţile. 

SECȚIUNEA II 

Despre Senat 

67. Senatul se compune din Senatori aleşi şi din Senatori 
-de drept. | _ 

"+ 68. Toţi cetăţenii români i dela vârsta de 40 ani împliniţi, 

aleg, pe circumscripţii electorale cari nu pot fi mai mari decât 

Judeţul, prin vot obligator, egal, direct și secret, un număr de 
senatori. 

Numărul senatorilor de ales în fiecare circumscripție, care 
nu poate fi mai mare decât un judeţ, se stabileşte de legea eiec- 
torală, proporțional cu populaţia. 

. 69. Membrii aleși în consiliile județene şi membrii aleși în . 
consiliile comunale urbane şi rurale, întruniţi întrun singur 

colegiu, aleg, prin vot obligator, egal, direct şi secret, câte un 

senator de fiecare judeţ. , 

70. Membrii Camerelor de comerț, de industrie, de muncă 
şi de agricultură, întruniţi în colegii separate, aleg din sânul 
tor câte un senator de fiecare categorie şi pentru fiecare circum- 
seripţie electorală. Aceste circumscripţii electorale speciale se 
fixează de legea . electorală, numărul lor neputând fi mai mare 
-de şase. | 

71. Fiecare universitate alege, din sânul său, prin votul 
“profesorilor săi, câte un senator, 

12. Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea Inaltei 
lor situațiuni în Stat și Biserică: 

a 2) Moştenitorul Tronului dela vârsta de 18 ani împliniți ; 
el însă nu va avea vot deliberativ decât la vârsta de 25 ani îm- 
pliniţi; 

b) Mitropoliţii ţării;
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.€) Episcopii eparhioţi ai Bisericilor ortodoxe române și 

greco-catolice, întrucât vor fi aleşi conform legilor ţării; 

-d) Capii confesiunilor recunoscute, de. Stat, câte unul âe 

fiecare. confesiune, întru cât sunt aleși sau numiti conform le- 

gilur ţării şi reprezintă un număr de peste 200.000 'credincioși ; 

precum şi reprezentântul superior religios al musulaanilor din 

kegat; 

e) Preşedintele Acâdemiei Române. 

Mandatul acestor senatori încetează odată cu calitatea sau 

demnitatea' care le atribue dreptul. 

73. Devin senatori de drept: | 

a) Foştii Preşedinţi de Consiliu, întru cât vor avea o ve- 

chime de patru ani ca. Preşedinţi de Consiliu titulari, ;și foştii 
Miniștri având o vechime de cel puțin ş şase ani îr:tr'una sau mai 

multe guvernări; 

b) Foştii Preşedinţi ai Corpurilor legiuitoare, cari vor fi 

„ exercitat această demnitate cel puţin în cursul a, opt sesiuni or- 

dinare; * 
c) Foștii Senatori și Deputaţi aleși în cel puţin zece le- 

gislaturi, independent :de durata lor; 

d) Foştii Primi-Preşedinţi ai Inaltei Curți de cas sale ȘI 

” justiţie, cari au.ocupat această funcţiune sau pe aceea de Pre- 

ședinte la Casaţie cinci ani; . 

e). Generalii de rezervă și în retragere: 

"1. Cari vor fi exercitat comanda unei armate în faţa ina-: 

micului, ca titulari, cel puţin 3 luni. 

2. Cari au îndeplinit funcțiunea de Şef al marelui Stat- 

Major, sau de inspector general de armată (comandant de arma- 

tă), în timp de pace, cel puţin patru ani. ” | 

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-lulia, cari au. declarat Unirea. : 

1. Comisiunea, fiind 'convocată în conformitate cu art. 74 din Constitu- 

ție şi art, 9 legea electorală, luând în discuţie cererea d-lui |. Stambulescu, fost 

Prim Preşedinte al acestei Inalte Curți, de a îi se recunoaşte, potrivit art, 73, 

al. d şi 74 Constituţie precum şi art. 7 şi 9 din legea electorală, calitatea « de 

senator de drept. : 

<Având în vedere că art. 73 al. d din Constituţie, reprodus întocmai de 

art. 7 din legea electorală, declară că dobândesc calitatea de senatori de drept .
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foştii primi preşedinţi ai Inaltei Curți, care au ocupat : această funeţie : sau pe 
aceea de preşedinte la Casaţie cinci ani. 

«Având în vedere. că din certificatul No. 11502/1931 liberat de. Ministe: 

rul justiţiei rezultă că d-l Stambulescu a funcţionat la această Înaltă Curte în 

urmutoarele funcțiuni: Procuror Generai dela 29 Sept. 1923 până la 7 Noem- 

vrie 1930 şi Prim Preşedinte dela-7 Noemvrie 1930.până la 17 Febr. 1931, 

“când a fost pus în retragere din oficiu, aşa dar d-sa a ocupat funcţia de Prim 

Preşedinte mai puţin de 5 ani la această Inaltă' Curte. ” 

«Având în vedere că art. 73 al. d din Constituţie cerând ca condiţiune 

spre a deveni senator de drept calitatea de a fi fost Prim Preşedinte timp de 5 

ani, putând fi completat acest stagiu numai cu acel de preşedinte, petiţionarul 

nu întruneşte condiţiunile cerute de Constituţie spre a fi proclamat senator de 

__ drept; că în zadar invoacă faptul că, după art.-68 din legea de organizare ju- 

- decătorească, Procurorul G-ral dela Casaţie are acelaşi grad cu preşedintele de 

secţie, deoarece dacă legea de organizare a asimilat din punct de vedere al gra- 

dului aceste două funcțiuni, ele sunt şi rămân două funcțiuni deosebite ; că art, 

73 al. d nepermiţând împlinirea. stagiului de cinci ani al Prim Preşedintelui decât 

<u stagiul făcut în funcțiunea de preşedinte de secţie şi petiţionarul neîndeplinind 

această condiţie, cererea sa urmează a fi respinsă. (Incheierea No. 43 din 29 

Aprilie 1931, a Comisiei prezidenţiale). 

2. Potrivit disp. art. 73 lit. e, paragr. 1, din Constituţie şi ale art. 7 lit. f, 

paragr. 1 din legea electorală, devin senatori de drept generalii de rezervă şi în 

retragere, care vor fi exercitat comanda unei Armate, în faţa inamicului, cel 

puţin trei luni. . 

Aşa fiind, un contra-amiral, care a exercitat, ca titular, în mod efectiv, 

în “faţa inămicului, comanda Flotei de operaţiuni pe Dunăre, timp de patru luni, 

nu poate fi primită, întru cât Flota de operaţiuni pe Dunăre nu constitue: o 

Armată, în conf. cu disp. legii organizării armatei. (Comis. prezid. de pe lângă 

Curtea de Casaţie, Jurnalul No. 136 din 8 Dec. 1931, în Pand. Săpt 1932, 

pag. 511). . 

74, Verificarea îndeplinirii condițiunilor senatorilor - de 

drept se face de o comisiune compusă din Preşedinţii secţiunilor 

înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, sub președinţiă, Primului- 

Președinte al acestei Inalte Curți. 

Constatarea se face din oficiu, la cererea Preşedintelui Sa 

natului sau a acelora cari au dreptul. 

Preşedinte!e Senatului înscrie senatorii de drept pe "baza 
încheierii comisiunii. | 

Senatul poate discuta și semnala Comisiunii, spre rectifi- 

care, erorile constatate în stabilirea drepturilor. | 

1. Comisiunea prezidenţială de pe lângă Inalta Curte de Casaţie, care, 

conf. disp. art. 74 din Constituţie şi art. 9 din legea electorală, verifică cererile 

pentru recunoaşterea calităţii de senator de drept, este singura chemată a veri-
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fica îndeplinirea condiţiunilor, cerute de lege pentru a deveni senator de drept. 
(Comis. prezid. de pe lârgă Curtea de Casaţie, Jurnălul No. 50 din 6 Aprilie- 
1932, în Pand. Săpt., 1932, pag. 513). O: 

2..In materie de alegeri parlamentare se susține la noi de d-l Prof, Paul 
Negulescu, că deciziunea pe care odă Parlamentul cu ocazia judecării unei. 
contestaţii electorale, are caracterul unei deciziuni judecătoreşti, care urmează 

__să fie supusă recursului în Casaţie, potrivit ultimului al. al art. 103 din Consti- 
tuţie. Cu chipul acesta şi la noi controlul operaţiilor electorale. ar fi deferit pu- 
terii judecătoreşti. Dar chestiunea aceasta nu s'a pus încă în discuţie la noi şi. 
nu credem că jurisprudenţa ar fi înclinată s'o admită, dată fiind pe de o parte: 
atitudinea sa în chestia actelor administrative în formă de lege şi dat fiind art. 
44.din Constituţie care dă în căderea Adunărilor dreptul de a judeca con'sta-- 
iunile cu privire la alegeri. Dacă însă sar putea ajunge, fie pe cale jurispru- 
denţială, fie pe cale de lege, la soluţia de a se da examinarea acestor contestaţii. 
in căderea puterii judecătoreşti, aşa cum s'a făcut pentru alegerile locale, am. 
înregistra un serios progres în ce priveşte legalitatea consultării corpului elec-- 
toral. | 

De altfel se pare că Inalta Curte ar fi circumscris aplicaţiunea art. 103. 
din Constituţie numai deciziunilor date de organele puterii judecătoreşti, pre-- 
văzute în Cap. IV din Constituţie. Vezi: Cas. III, 7 Dec. 1927, «după diver- 

genţă», în Pand. Săpt., 1928, p. 276. Vezi şi Cursul nostru de drept constitu-— 
„țional, vol. II, fasc, I, p. 135, nota 12. 

75. Spre a fi eligibil la Senat se cere: J 
a) A fi cetăţean român; | 
b) A avea exerciţiul drepturilor civile și politice; 
c) A avea, vârsta de 40 ani împliniţi; 
d) A avea domiciliul în România. 
Aceste condițiuni afară de vârstă, se cer şi senatorilur de: 

drept. 

- SECȚIUNEA III 

Despre Consiliul legislativ 

„16. Se înfiinţează un Consiliu legislativ, a cărui menire- 
este să ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legi- 
lor, emanând fie dela puterea, executivă, fie din inițiativă parla-. 
meniară, cât şi la întocmirea regulamentelor gencraie de apli-- 
carea legilor, - 

Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie .pentru: 
toate proiectele de legi, afară de cele cari privesc. creditele buge-—
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tare; dacă însă, într'un termen fixat de lege, Consiliui legisla- 

“tiv nu-şi dă avizul său, Adunările pot proceda la discutarea şi 
2proharea proiectelor. 

O lege specială va determina organizarea şi modul de . 

:funcţionare al Consiliului legslativ. 

1. Justiţia nu poate declara o lege neconstituțională pe motiv că avizul 
"Consiliului legislativ nu ar fi suficient motivat, deoarece Inalta Curte nu are a 
:se ocupa de valoarea intrinsecă a acestui aviz. (Cas. $. U. Dec. Neo. 3 din 9 

“Febr. 1933, în Pand. Săpt., 1933, pag. 293). 

2. Vezi şi Prof. G. Alexianu, Curs de Drept Constituţional, vol. II, Fasc. 

AI, 1933, Consiliul Legislativ, p. 131 şi urm. 

CAPITOLUL II 

Despre Rege și Miniştri 

SECȚIUNEA 1 

Despre Rege 

17, Puterile constituționale ale Regelui sunt ereditare în 

„Jinie coboritoare directă şi legitimă a Maiestăţii Sale Regelui 
“Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin 

ordinul de primogenitură şi cu exclusiunea perpetuă a femeilor 

:și coboritorilor lor. 

Coboritorii Maiestăţii Sale vor fi crescuţi în religiunea or- 
“todoxă a Răsăritului. 

78. In lipsă de coboritori în linie bărbătească, ai Maiestăţii 

Sale Regelui Carol 1 de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea 

"Tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau 
„coboritorilor acestora, după regulele statornicite în articolul 

precedent. 

Dacă niciunul dintre fraţii sau coboritorii lor nu sar mai 

:găsi în vieaţă sau ar declara mai dinainte că nu primesc Tronul, 
atunci Regele va putea, indica succesorul său dintr'o dinastie su- 

verană din Europa cu primirea, reprezentaţiunii naţionale, dată 
în forma prescrisă de art. 79.
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Dacă niciuna, nici alta nu va avea. loc, Tronul este vacant. 
19. Lă caz de vacanţă: a Tronului, ambele Adunări se în- 

trunesc de îndată într'o singură adunare, chiar fără convocare, 

şi cel mai târziu până în: 'opt zile dela întrunirea lor aleg un Rege 
dintr'o dinastie suverană din Europa occidentală. 

Prezenţa a trei pătrimi din membrii cari compun fiecare 
din ambele Adunări și majoritatea, de două treimi a membrilor 
prezenţi sunt necesare pentru : a se putea, procede la această 
alegere, 

La caz când Adunarea nu se va fi făcut î în termenul mai 

sus prescris, atunci în a noua zi, la amiazi, Adunările întrunite 

vor păși la alegere oricare ar fi numărul membrilor prezenţi şi 

cu majoritatea absolută a voturilor. 

Dacă Adunările s'ar afla disolvate în momentul' vacanței 

Tronului, se va urma după modul prescris ia articolul următor. 

- In timpul vacanței Tronului, Adunările întrunite vor numi 

o locotenenţă regală, compusă din trei persoane, care va exer- 

cita, puterile regale până la suirea Regelui pe Tron. 
In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret. 

80. La moartea: Regelui, Adunările se întrunesc chiar fără 

convocare cel mai târziu zece zile după declararea. morţii. - 

Dacă din: întâmplare ele au fost disclvate mai înainte și 

convocarea. lor a fost hotărită în actul de disolvare pentru o 
epocă în urma, celor zece zile, atunci Adunările cele vechi se 

adună până la, întrunirea, acelora care au a, le înlocui. o 
81. De'a, data, morţii Regelui şi până la depunerea juză- 

“mântului a succesorului său la Tron, pulterile const “ituţionale ale 

Regelui sunt exercitate, în numele peporului român, de miniștri, 

întruniţi în consiliu şi sub a lor responsabilitate. o 

82. Regele este major la vârsta, de optsprezece ani împli- 

niţi. | 
La suirea Sa pe Tron, el: va depune mai întâi în sânul Adu- 

nărilor întrunite următorul jurământ: 

„Jur a păzi Constituţiunea şi legile. poporului român, a 

menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului”. 

83. Regele, în vieaţă fiind, poate numi o Regenţă, compusă 

din trei persoane, care după moartea Regelui, să exercite pute- 

rile regale în timpul minorităţii 'succesorului Tronului. Această 

numire se va face cu primirea Reprezentațiunii naţionale, dată 
în forma, prescrisă la art. 179 din Constituţiunea de faţă. 

.
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Regența, va exercita totdeodată și tutela. succesorului 'Fro- 
"nului în timpul minorităţii lui. | a . 

Dacă la moartea, Regelui, Regența. + nu s' ar găsi numită și 
„succesorul Tronului ar fi minor, ambele: Adunări întrunite vor 
"numi o Regenţă, precedând după formele prescrise la art. 79 din 

Constituţiunea, de faţă, - 

Membrii Regenţei nu intră în funcţiune decât după ce vor 
fi depus solemn înaintea ambelor Adunări întrunite jurământul 

prescris prin art. 82 din Constituţiunea de faţă, 

84. Dacă Regele se află în imposibilitate de a dorani, mi- 

niștrii, după ce au constatat lega!mente această, impo zibilitate, 

- convoacă îndată Adunările. | 
Acestea aleg Regența, care va.forma și tutela, 

85. Nicio modificare nu se poate face Constituţiunii în 

timpul Regenţei. 

86. Regele nu va putea fi totdeodată şi Sea unui alt Stat, 

fără consimţimântul Adunărilor, -. 

Niciuna din Adunări nu poate delibera asupra, acestui o- 

biect dacă nu vor fi-prezenţi cel puțin două treimi din membrii 

cari le compun, şi hctărîrea nu se poate lua, decât cu două treimi 

din voturile membrilor de faţă. 

81. Persoana Regelui este inviolabilă. Miniștrii lui suni 

răspunzători. - 

__ Niciun act al Regelui nu „ poate avea, tărie dacă, nu va fi 

contrasemnat de un ministru, care -prin aceastu chiar devine 

răspunzător de acel act. : 

88. Regele numeşte şi revoacă pe miniștrii săi. 
El sancţionează şi promulgă legile. 
EI poate refuza sancţiunea sa. 

E] are dreptul de amnistie în materie politică. 

Are dreptul de a ierta sau micşoera, pedepsele în materii 

criminale, afară de ceea ce se statornicește î în privința miniștri- 

lor. : 

„El nu poate suspenda cursul urmăririi sau al judecății, nici 

a interveni prin niciun mod în administraţia, justiţiei. 

El numeşte sau confirmă. în funcțiunile publice potrivit 
legilor. 

EI nu poate crea o nouă funcţiune fără o. lege specială. 

EI face regulamente necesare pentru executarea, legilor,
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fără să poată vreodată, modifica sau suspenda legile şi nu poate 

„scuti pe nimeni de executarea lor, 
“E este capul puterii armate. 

EI conferă gradele militare în conformitate cu legea. 

El va conferi decoraţiunile române conform unei anume 
legi. |. E | , 

El are dreptul de a bate monetă conform unei legi speciale. 
EI încheie cu Statele străine convenţiunile necesare pentru 

comerţ, navigațiune și alte asemenea; însă pentru ca aceste acte 
să aibă autoritate îndatoritoare, trebue mai întâi a fi supuse 

Puterii legislative şi aprobate de ea. 

Situaţia juridică a funcţionarilor publici. 

1. Singura categorie de funcţionari publici de care Constituţia se ocupă 
sunt numai magistraţii şi numai în privinţa lor, prin art. 104, se prevede ina- 
movibilitatea, legiuitorul constituant ridicând astfel legiuitorului ordinar dreptul 
ca printr'o lege de administraţie publică să restrângă sau să înlăture inamovi- 
bilitatea magistraţilor, ! 

In ce priveşte celelalte categorii de funcţionari publici, însă, situaţia lor 

juridică, nefiind reglementată de Constituţie, ea este aceea pe care legea de or- 

ganizare respectivă — şi: în lipsa ei, statutul funcţionarilor publici — le-o 

creează. 

iCa atare, o funcţiune publică se dobândeşte şi se pierde în modul şi con- 

diţiunile prevăzute de legile” de organizare administrative şi legiuitorul ordinar 

poate oricând, prin altă lege, intervenită posterior, să desființeze o funcţiune 

creată mai înainte, , 

Recunoscându-i-se legiuitorului ordinar dreptul, ca, oricând, printr'o lege 

de administraţie publică, să poată desființa o funcţiune, urmează a i se recu- 

noaşte. şi dreptul de a modifica condiţiunile pentru ocuparea ei şi, deci, de a 

înlătura pe funcţionarii care îi găseşte inutili, pentrucă nu îndeplinesc nouile 

condițiuni. Aceasta chiar atunci când neîndeplinirea condiţiunilor derivă dintr'o 

împrejurare de fapt considerată ca legală sub vechea lege, — “fiindcă dreptul” 

la funcţiune al funcţionarului public-se naşte prin lege şi se menţine numai cât 

timp ea îl consacră, deoarece funcțiunea publică nu poate forma obiect de 

drepturi patrimoniale, şi, ca atare, nu poate fi vorba, în această privinţă, de 

drepturi câştigate, ci numai de o situaţiune legală obiectivă, creată, menţinută 

şi desfiinţată numai prin voinţa legiuitorului. (Cas. S. U., Dec. No. 41 dn 29 

"Sept. 1932, în Pand. Săpt., 1933, pag. 9). 
2. Numicea unui funcţionar, într'o funcţiune inferioară aceleia de subdi- 

rector, poate fi făcută şi prin Decret Regal, nu. numai prin Decizie Ministerială, 

fiindcă, potrivit art. 88 din Constituţie, Regele numeşte şi revoacă în funcţiu- 

nile publice, — căci art. 48 din statutul funcţionarilor nu poate fi interpretat 

decât că, pentru funcțiunile mai mici ca 'cea de subdirector, numirea-se poate 

face şi prin .Decizie Ministerială, căci altfel ar .iasemna că o lege ordinară a



CONSTITUȚIUNE DIN 1923 (Art. 85 367 

luat Regelui un drept conferit prin Constituţie, ceea ce nu este de admis, 
(Curtea. de Apel Buc. S$. V, Dec. No. 42 din. 25 Febr. 1933,:în Pand-Săpt., 
1933, pag. 39). 

— Această decizie a fost confirmată de Cas. III, prin Dec. No. 1225 din 
18 Iunie 1934, în Rep. Jur. Adm., 1934, col. 1810. : 

Funcfiunea publică. 

3.0 funcţiune care nu este prevăzută în lege, ci numai prin buget, poate 

fi desfiinţată tot pe cale bugetară, întru cât această măsură nu este câtuşi de 

puţin contrară dispoziţiunilor art. 85 din “Constituţie şi art. 3 din legea pentru 

statutul funcţionarilor publici. (C. Apel Buc. S. [, Dec. No. 148 din 31 Martie 

1931, în Pand. Săpt., 1931, pag. 479). 

- — In acelaşi sens: Cas. III, Dec. No. 1310 din 17 Octomvrie 1932. 

Regulamentele. 

4. In ce priveşte regulamentele şi instrucţiunile făcute în' aplicarea legilor 
de către Puterea executivă, cercetarea legalităţii sau constituţionalităţii lor nu 
este un atribut exclusiv al Înaltei Curți de Casaţie Secţiuni Unite, aceste acie 

având: a se judeca de instanţele judecătoreşti respective, potrivit competenţei 
lor. (Cas: S. U., Dec. No. 47 din 3 lulie 1930, în Pand. Săpt,, 1931, pag. 78), 

— In legătură cu această chestiune, vezi şi Nota No. 62 sub art. 103. 

— 'Țudecătorii au dreptul şi chiar obligațiunea de a examina legalitatea 

unui regulament sau ordonanţe ad-tive,:pe cale .incidentală, atunci: când sunt 

„ chemaţi să se pronunţe într'un conflict de drepturi ivit între o autoritate administra- 

tivă şi un particular, cu ocazia aplicării unui regulament, conflict care nu se 

poate soluţiona decât în raport cu legea care reglementează relaţiile dintre auto- 

ritate şi particular. (Cas. III, dec. 2448/36 în Curierul jud. 1937, pag. 283). 

5. Regulamentul nu poate adăuga la lege. Potrivit principiilor constitu- 
ționale, Puterea legiuitoare este singura care face legile, le modifică sau le 
suspendă, iar Puterea executivă, prin actele sale de autoritate, ia numai măsuri 

„pentru executarea legilor, fără însă a avea dreptul de a le modifica, adăugând 
dispoziţiuni noi, sau suprimând ori reducând din cele existente. 

“Legiferarea fiind, deci, de atributul Puterii legiuitoare, principiul separa 
țiunii puterilor în Stat se opune ca modificarea sau suspendarea unei legi să se 
facă -de alte organe decât de Puterea legiuitoare. 

Pentru aceasta, art, 88, alin. 8, din Constituţie, în ce priveşte actele re- 

gulamentare ale Puterii executive, conferă acestei puteri delegaţiunea de a face” 

regulamente pentru executarea legilor, cu condiţiunea însă ca prin aceste regu- 

lamente să nu se modifice sau să se suspende legile, iar, ca consecinţă, dreptul 

Puterii executive în întocmirea regulamentelor urmează a fi mărginit numai la 

stabilirea amănuntelor de executare a legilor, 

Dacă regulamentul crează obligaţiuni şi dispoziţiuni noi şi stabileşte ra- 

"porturi neprevăzute în legea respectivă, el este ilegal, deoarece prin aceasta s'ar 

uzurpa, de către Puterea executivă, atribuţiuni ale Puterii legiuitoare şi în acest
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caz judecătorii sunt obligaţi a nu-le aplica şi 'a-hu avea în vedere decât preve- 

derile şi dispoziţiunile din legea respectivă. 

Aşa fiind, disp, art. 30, alin. II, din regulamentul legii lichidării datoriilor 

„din 13 Iunie 1931-căre- prevede-că beneficiază de" dispoziţiunile, de favoare ale 

legii. lichidării datoriilor din 7 Aprilie 1934 şi debitorii cetăţeni "străini domici- 

liaţi în România, care aparţin Statelor ce sunt legate cu România prin convenţiuni 

internaţionale în care se prevede egalitate de tratament în ce priveşte persoana 

şi bunurile locuitorilor din statele respective, dispoziţiune care nu este prevăzută 

în lege, este vădit contrară dispoziţiunilor şi principiilor legii şi deci este ina- 

plicabilă. (Cas. II, Dec. No. 935 din 9-lan: 1935, Gherasim Polatos, în P. $, 

1935, p. 205)... B 

„(N. B. Prin legea dela 8 Aprilie 1936, pentru interpretarea art. 1 şi 30 

din legea dela 7 Aprilie 1934, însă, dispoziţiunea din regulamentul citat a fost 

întrodusă şi în lege, astfel că astăzi situaţiunea de contradicţie a dispărut). 

— In acelaşi sens : în legătură cu stabilitatea şi inamovibilitatea funcţiona- 

rilor publici: Cas. III, Dec. No. 1629 bis din 1924, în ]ur. Gen., 2211 din 1924. 

— Vezi şi Colecţia Legilor României, No. 14, Statutul funcționarilor pu- 

blici, ediţia IL, Nota No. 2-“Art.'7, pag. 15. 

ÎN | Convenții internaționale. 

6.: Convenţiunile internaţionale încheiate cu Statele străine, constituind 

rezultatul acordului de voinţă dintre două state suverane, stabilesc dela Stat la 

Stat raporturi obligatorii dela executarea cărora Statele contractante nu :pot să 

se sustragă prin voinţa lor unilaterală. (Cas. II, Gherasim Palatos, „Dec. No. 

935 din 9 lanuarie 1935, în P. S., 1935, p. 205). 

7. Pentru ratificarea de către Parlament a tratatelor şi convenţiunilor di- 

plomatice cu Statele străine, vezi : Notele No. 6 şi 7 sub art. 107 ; vezi dease- 

menea G. Alexianu, Curs de drept constituțional vol. III, fasc. 2, pag. 94—9%, 

"precum şi nota din Pand. Săpt, 1937, pag. 340—342. 

8. Legile de pensie în vigoare nu acordă nici un drept de pensie foştilor 

militari” austriaci neînsumaţi în armata română. 

Convenţia încheiată la Viena la 30 Noemvrie 1923 nu constitue prin ea 

" însăşi un titlu pentru acordarea dreptului la pensie. (Cas. S. U., dec. 146/937 în 

Pand. Săpt., 1937, pag. 509). 

9. In ce priveşte sancţionarea şi promulgarea legilor, vezi Nota No. i, - 

sub art. 38. ' 

10. Dacă art, '88 din Constituţie arată drepturile pe. care le are - Regele, 

iar art, 91 dispune că EI nu are alte puteri decât cele conferite prin Constituţie, 

nu se poate trage concluzia că, Constituţia ar opri pedepsirea ofenselor privi- 

toare la viaţa sa privată. (Cas. S$. U., Dec. No. 44, din 2 „Noemvrie 1933, în 

Pand. Săpt., 1934, pag. 369). 

89. Legea, fixează lista civilă pentru. durata fiecărei 

„Domnii, 
90. La 15 Octomvrie al fiecărui an, Adunarea deputaţiior 

şi Senatul se întrunesc fără convocare, dacă Regele nu le-a coa- 

vocat mai înainte.
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Durata fiecărei sesiuni este de cinci luni. 
Regele deschide sesiunea prin un Mesa) la care Adinările 

fac răspunsurile lor. 
Regele pronunță închiderea sesiunii, 
El are dreptut de a convoca, în sesiune extraordinară Adu- 

„mările. 
“El are dreptul a disolva ambele Adunări deodată : sau 1iu- 

mai una, âîn ele. 
Actul de disolvare trebue să conţină convocarea alegători- 

lor până în două luni de zile şi a Adunărilor până în trei luni. 
Regele poate amâna Adunările; oricum, amânarea nu poa. 

siune fără consimţimântul Adunărilor, 
91. Regele nu are alte 

te depăşi termenul de o lună, nici-a fi reînoită în aceeași se- 

» Constituţiune, 
puteri decât acelea date lui prin 

Li 

1. Vezi: Nota No. 6, sub art. 88 

CAPITOLUL IU 

Despre miniştri 

lui în modul stabilit prin Constituţiune. 
e 

92. Guvernul exercită, puterea executivă în numele Rege- 

93. Miniștrii întruniţi alcătuesc Consiliul de Miniștri, care 
este prezidat, cu titlul de.Preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
“de acela care a fost însărcinat de Rege cu formarea guvernului, 

Departamentele ministeriale şi subsecretariatele de Stat 
nu se pot înfiinţa, și desființa 'decât prin lege 

„d 94. Nu poate fi ministru decât cel care este Român sau cul 
care a dobânait naturalizarea 

95. Niciun membru al Familiei Regale nu poate fi ministru, 
96. Dacă miniștrii nu ar fi membri ai Adunărilor, a pot 

lua, parte la desbaterea legilor, fără a avea însă şi dreptul de a 
vota;. . . 

La desbaterile Adunărilor prezenţa cel puţin a unui mini- 
stru e necesară,
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Adunările pot exige prezenţa, miniștrilor la, deliberaţiuni!e 
lor, | ” 

97. In niciun caz ordinul verbal sau în scris al Regelui nu 
poate apăra pe ministru de răspundere. . | 

98. Fiecare din ambele Adunări, precum şi Regele au 
dreptul de a cere urmărirea miniștrilor şi a-i trimite înaintea 
Inaltei Curți de casaţie şi justiţie, care singură, în secţiuni-uni- 

te, este în drept a-i judeca, afară de cele ce se vor statornici 

prin legi în ceea ce priveşte exercițiul acţiunii civile a părții 
vătămate și în ceea ce priveşte crimele şi delictele comise de 

„miniștri afară de exerciţiul funcţiunii lor. 
Punerea sub urr-ărire a miniștrilor de către Corpurile le 

giuitoare nu se poate rosti decât prin majoritate de două treimi 
a membrilor de faţă. 

Instrucţiunea se va, face de o comisiune a Inaltei Curți de 
casație, compusă din cinci membri trași la sorţi în secţiuni-uni- 
te, Această comisiune are şi puterea de a califica faptele şi de a. | 
decide sau nu urmărirea. . 

Acuzarea, înaintea Inaltei Curți de casaţie şi justiţie, se 
va, susţine prin ministerul public. 

- Legea responsabilităţii ministeriale determină cazurile de 
răspundere și pedepsele aplicabile miniștrilor. 

1. Punerea sub urmărire a miniştrilor, In conformitate cu disp. art. 9& 
din Constituţie, miniştrii sunt justiţiabili, pentru faptele săvârşite în timpul şi cu. 
ocazia funcţiunii lor, de către Secţiunile Unite ale Inaltei Curți de Casaţie. To» 
tuşi, în baza aceluiaşi text, punerea lor sub urmărire nu aparţine nici părţii. 
vătămate şi nici chiar organelor competente după dreptul comun, ci numai Re-- 
gelui sau Adunărilor legiuitoare. (Cas. S. U., Dec. No. 1 din 17 lan. 1935, 

«Universul» cu luliu Maniu şi alţii, în 2. S., 1935, p. 262). 

2. Judecarea miniştrilor, Miniştrii sunt justiţiabili pentru faptele săvârşite: 

de dânşii în această calitate de Inalta Curte de Casaţie în Secţiuni Unite. In- 

stanţele ordinare nu pot judeca pe un ministru când,. din examinarea exterioară 

a actului, rezultă că acesta l-a făcut în calitate de ministru. Complicii sunt justi- 

ţiabili de aceleaşi instanţe ca şi autorul principal. (Cas. II, Dec. No. 719 din: 

17 Februarie 1926, în P. S., 1926, p. 371). 
3. Legea responsabilităţi ministeriale. Pentru răspunderea miniştrilor con 

form prevederilor legii responsabilităţii ministeriale din 2 Mai 1879, vezi: Cas. 

S. U., Dec. No. 47 din 20 Februarie 1936, General Enrie Cihoschi, în P. S.. 

1936, p. 221. 

99. Orice parte vătămată de un decret sau o dispozițiune: 

semnată. sau constrasemnată de un ministru care violează wi 

'
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text expres al Constituţiunii sau al unei legi, poate cere Statu- 
lui, în conformitate cu dreptui comun, despăgubiri băneşti pen- 

tru prejudiciul cauzat. 

Fie în cursul judecății, fie după pronunţarea hotăririi, mi- 
nistrul poate fi chemat, după cererea Statului, în urma votului 

unuia, din Corpurile legiuitoare, înaintea instanţelor ordinare, la 

răspundere civilă pentru dauna pretinsă sau suferită de Stat, 

„ Actul ilegal al ministrului nu descarcă de răspundere-soli-. 
dară pe funcţionarul care a contrasemnat, decât în cazul când 

acesta a atras atenţia ministrului în scris, 

1. Daune. Curtea de Casaţie S. |, având să facă aplicaţiunea textelor 

"privitoare la acordarea daunelor, fundează principiul răspunderii Statului pe dis- 

poziţiile art. 998 c. civ. deşi avem în Constituţie şi îri legea contenciosului texte 

speciale pe baza cărora să se fundeze responsanilitatea Statului. Jurisprudența 

Inaltei Curți este constantă 'în acest-sens- dar este “criticată de doctrină. - 

2. Este admisibilă cererea de daune ca rezultat al unui act administrativ - 

“egal, independent de deducerea acestui act în faţa instanţei de contencios ad- 

ministrativ. (Curtea de Apel Bucureşti S. ÎlI, Dec. No. 64 din 14 Februarie 

1935, Aristide Alexandrescu, în P. S., 1935, p. 313). — 
„— Vezi şi Notele No. 12, 13, 14 şi 15, sub art. 107. 

3. Statul răspunde pentru activitatea tuturor puterilor sale. Din punctul 

de vedere al răspunderii, Statul are o unitate de patrimoniu, care suportă re- 

pararea prejudiciilor create de oricare din puterile sau organele sale. 

Responsabilitatea Statului poate fi angajată chiar atunci când nu se im- 

pută agenţilor săi nicio culpă sau rea credinţă, ci este deajuns o greşeală în 

funcţionarea serviciilor publice, care să cauzeze unui particular un prejudiciu, 

pentru ca Statul să fie obligat să-l repare 
Aşa fiind, Statul răspunde nu numai pentru activitatea Puterii executive,: 

ci pentru activitatea tuturor puterilor sale, astfel este' suficient ca această acti- 

vitate să depăşească normele obiective impuse acelei puteri, pentru ca să curgă 

dreptul de daune pentru cei prejudiciaţi prin această activitate ilegală 

De aceea, Statul, persoană juridică una şi indivizibilă, conform art. 1 

din legea de organizarea ministerelor dela 1929, supus fiind în toate ramurile 

lui -de activitate normelor cuprinse în Constituţie şi în legile care'îi sunt :con- 

forme, nu se poate apăra cu o lege neconstituţională, deci cu un act lipsit de 

orice eficacitate, în contra consecinţelor unui act făcut pe baza acelei legi, dar 

cu violarea unei legi conformă Constituţiei. (Curtea de Apel din Bucureşti S. 

III, sub preşidenţia d-lui preşedinte A. Bogdan, Dec. No. 64 din 4 Febr. 1935, 

Aristide Alexandrescu, în P. $., 1935, p. 313). 

— Decizia a fost confirmată de Inalta Curte de Casaţie. Vezi: Cas. |, 

Dec. No. 903 din 8 Mai 1935, în P. $., 1935, p. 541. - A 

4, Răspunderea Statului pentru o lege neconstituţională. Legea. fiind opera 

Puterii legiuitoare şi a Puterii executive, reprezentată prin miniştri, cu concursul 

cărora ea devine executorie, urmează că atunci când prin punerea în aplicare
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a unei legi, declarată apoi neconstituţională, se aduce părţii un prejudiciu, Sta- 
tul, ca persoană juridică unuitară, trebue,;să: repare acel prejudiciu, el fiind ţinut 
să răspundă. pentru oricare din actele puterilor prin-care îşi &xercită 'activitâtea 

sa, (Cas. 1, Dec. No. 903 din 8 Mai” 1955, Aristide Alexandrescu, în P.:S., 1936, 
„pag. 541). 

5. Vezi şi Prof. G. Alexiianiu, Curs de Drept  Gonstituţional; vol. ÎI, 
Fasc, 2, 1932, Cap. III, „Răspunderea puterii publice, pag. 41 şi urm. 

n Vezi şi Colecţia "Legilor. României, No. 15; Legea pentru contenciosul 
administrativ, adnotată cu toată jurisprudenţa la zi, | - 

— Vezi şi Notele: No. 12—15, $ 2. Daune, sub art. 107. 

100. Se vor putea înfiinţa subsecretariate de Stat. 

“Subsecretarii de Stat vor “putea lua parte la desbaterile 
Corpurilor legiuitoare sub responsabilitatea miniștrilor, 

CAPITOLUL IV 

Despre puterea judecătorească 

101. Nicio jurisdicţiune nu se poate isiinţa decât numai 
în puterea unei anume legi. 

Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub 
niciun fel de numire și sub. niciun fel de cuvânt în vederea unor 
anume procese, fie civile fie penale, sau în vederea judecării 
unor anume persoane. 

1. Prin regulament nu se pot impune dispoziţii care să adauge la lege. 
» Crearea unor instanţe de judecată prin regulament este nelegală şi jude- 

cata trebue considerată ca și cum nu ar fi avut loc.. (Cas. III, Dec. No. 547 
"din 2 lunie 1926, în Pand. Săpt., 1926, pag. 663). 

2. Potrivit art. 101 din Constituţie, puterea judecătorească se poate exer- 
cita, deosebit de Curți şi Tribunale, şi prin jurisdicții speciale: cu condiţia ca 
„aceste. jurisdicții să fie create prin anume legi şi nu în vederea judecării unor 
anume persoane. , 

"Aşa fiind, asimilarea civililor cu militarii — cu privire la competența de 
judecată a instanțelor militare, prevăzute” prin art. 52, alin. 7 şi art. 74, alin. |, 
din Codul Țustiţiei Militare, nu se poate socoti ca violând disp. art, 12 din Cons- 

tituție şi nici art. 101,. întru cât este edictată pe baza unor criterii generale. şi 

obiective, iar nu în vederea unor anume procese, sau în vederea judecării unor 

anume persoane, (Cas. S. U., Dec. No. 4 din | Februarie 1934, ţn Pand. Sapt 

"1934, pag. 514).
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3. Dispoziţiunea art. 37 din legea agrară pentru Vechiul Regat, — care 

» institue Comitetul Agrar, ca instanţă supremă de casare şi revizuire, — trebue 

„a fi considerată „o „dispoziţiune de lege, care nu. atinge niciun principiu. consti 

'tuţional, — art 103 din Constituţie referindu-se, după spiritul şi termenii .săi, 

"şi la alte instanţe de casare în afară de Curtea de Casaţie, iar art. 101 oprind 

" numai crearea de Tribunale extraordinare în vederea unor anume persoane sau 

pricini, — ceace nu este cazul în speţă. (Cas. S. U., Dac. No. 69 din îl De- 

cemvrie 1930, în Pand. Săpt., 1931, pag. 265. 

4. Dacă prin art. 17 şi 4, alin. II, din legea dela 1897 şi art. 4 din legea 

„dela 1913, în vigoare în Ardeal,se prescrie că delictele de ofensă a Suveranului 

se judecă de Tribunalul dela sediul' Curţii de Apel, prin aceste dispoziţiuni nu 

se contravine întru nimic principiilor cuprinse în art. 101 din Constituţie, deoa- 

-rece o atare jurisdicţiune este înfiinţată prin lege (legea de organizare jude- 

cătorească), cu acelaşi fel de magistrați, recrutaţi în aceleaşi condițiuni prevă- 

zute în legea de. organizare judecătorească pentru toate “Tribunalele din ţară 

şi acest Tribunal este o jurisdicţiune, nu limitată numai la judecarea numai a 

anumitor persoane sau procese, ci este o jurisdicţiune cu caracter general, com- 

petentă să judece toate infracțiunile de aceeaşi natură, indiferent de persouna 

care le-ar comite, (Cas. S$. U Dec. No. îi din 2 Nov. 1933, în Pand. Săpt., 

1934, pag. 369). Pi 
5. Starea de' asediu. Extinderea : jurisdicției militare în locul celei civile, 

pentru unele infracţiuni privitoare la ordinea publică şi siguranţa Statului, ca 

o consecinţă a declarării stării de asediu, nu contravine disp. art. 101 din Cons- 

tituţie, deoarece acest text prevede că nicio jurisdicție (Comisiuni şi tribunale 

extraordinare), nu poate fi creată în vederea judecării unor anume: procese, fie 

civile fie penale, sau 'în vederea judecării unor anume persoane, (Cas. S. U, 

Dec. No. 34 din 9 Mai 1935, Eugen Fericeanu, în P. S., 1935, p. 648). 

6. Instanţele jurisdicţionale şi procedura organizată de legea pentru orga- 

nizarea Dobrogei-Noui, nu contravin niciunei prescripţiuni constituţionale şi în 

special art. 101, .care opreşte numai înfiinţarea “de instanțe speciale în vederea 

judecării unei anumite persoane sau afaceri, pe când aci instanțele instituite pea- 

tru facerea exproprierii sunt create pentru regularea unor raporturi juridice ge- 

nerale şi comune unei întregi categorii de cetăţeni. (Cas. S. U., Dec. No. 7 din | 

9 Aprilie 1925, în Pand. Săpt., 1925, pag. 217). 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 5 din 23 Ten. 1939, în Pand. 

„Săpt, 1930, pag. 533, 

— Vezi şi Nota No. 2, sub art. 8. 

7. Legea sanitară. Organele administrative prevăzute de art. 76 din legea 
de poliţie sanitară veterinară, instituite ca primă instanţă în aplicarea pedepselor 
ce ea le edictează, au contravine disp. art. „101 din Constituţie, deoarece juris- 
dicţiunea sus arătată este înființată printr'o lege, cum cere primul aliniat el 
acestui text şi ea nu este instituită ad-hoc, în vederea unor procese sau perseane, 

singurul lucru pe care alin. II din art. 101 din Constituţie îl opreşte, ci este o 
jurisdicţiune cu caracter general, competentă pentru toate infracțiunile de aceeași 
natură sancţionate de legea de poliţie sanitară veterinară şi privind toate per. 
soanele ce se prezintă în aceeaşi situaţiune. (Cas. S. U., No, 48 din 19 Septeme 

vrie 1935, Aurel Tancovici, în P. S., 1935, p. 720). |
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8. Organele şi instanţele -de 'judecată instituite prin legea sanitară, nu 
<ontravin intru nimic disp. art. 101 din Constituţie, deoarece această jurisdic- 
țiune este înfiinţată prin lege, cum cere primul aliniat al art. 101 şi nu este ins- 

tituită în vederea unor anume procese sau persoane, singurul lucru pe care ali- 
-niatul al doilea în opreşte, — ci este o jurisdicţiune cu caracter general, com- 
petentă pentru infracțiunile de acecaşi natură şi privind toate persoanele ce se 
prezintă în aceeaşi situaţiune. (Cas. S. U., Dec. No. 16 din 9 Martie 1933, în 
Pand. Săpt., 1933, pag. 415). 

9. Art. 101 din Constituţie opreşte înființarea numai a acelor jurisdicţiuni 
excepţionale, care sar creia în, vederea unor anumite procese sau relativ la 
„judecarea unor anume persoane, ceeace nu este cazul arf. 90 din legea vămilor, 
-<are conţine o dispoziţie generală aplicabilă tuturor pricinilor şi persoanelor aflate 
în situaţia prescrisă de lege. (Cas. S. U., Dec. No. 5 din 12 Februarie 1935, 

“în P, S., 1925, p. 169). si 

10.Legea monopolurilor. In conformitate cu art. 98 din legea pentru ad- 

ministrarea şi exploatarea monopol. regat. Rom., instanţele judecătoreşti în nici 

“un caz nu vor putea să achite pe contravenient pentru lipsă de intenţiune frau- 

-duloăsă, ' Aceasta 'însemnează că pentru existenţa infracţiunii la -legeă mono- 

" polurilor. statului nu este :nevoie de constatarea elementului 'intenţional. 

Legiuitorul penal poate fixa elementele componente ale unei infracţiuni, 

lupă cum crede că reclamă interesul general, nici un text din Constituţie nea- 

ducând vreo îngrădire în această privinţă. Singura obligaţiune a legiuitorului 

ste aceia de a nu crea deosebiri între persoanele : contraveniente la o aceaşi 

-dispoziţie penală şi nici de a decreta că există infracţiune numai in cazul când 

-vatămă anumite persoane şi nu există atunci când vatămă pe altele. (Dumitru 

“Ilie cu C. A. M. Cas. S. U. 1 Oct. 1936, P. S. 1937, pag. 8. 

102. Pentru întregul Stat român este o singură Curte de 

casaţie şi justiţie. 

„103. Numai Curtea de casaţie în secțiuni-unite are dreptul 

de a judeca constituționalitatea legilor şi a declara, inaplicabile 

"pe acelea cari sunt contrarii Constituţiunii. Judecata asupra in- 

constituţionalităţii legilor se mărginește numai la cazul judecat, 

Curtea, de casaţie se va rosti ca şi în trecut asupra.conflic- 
teor de atribuțiuni. 

Dreptul de necurs în casare este de ordin constituţional. 

Î. Cercetarea constituţionalității legilor. 

Procedura. 
x 

| .]. Secţiunile Unite ale Inaltei Curți de Casaţie nu vor putea să judece 

constituţionalitatea unei legi, ce se va fi ridicat într'un proces, decât numai după 

ce se vor fi epuizat toate căile de atac, pe care legea le acordă pentru judecarea 

acelui proces.
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Dela această zegulă generală, art. 29 din legea Curţii de Casaţie prevede 
"o singură excepţie,. în care Secţiunile Unite pot să se pronunţe asupra constitu- 

ţionalităţii unei legi, înainte ca procesul să fie definitiv rezolvat, şi anume atunci 

când reclamantul consimte la suspendarea judecății "afacerii, cu ocazia căreia 

s'a ridicat chestiunea constituţionalităţii. (Cas. S. U., Dec. No. 15 din 3 Mai 

1934, în Pand, Săpt., 1934, pag. 645), 

— În acelaş sens: Cas. S. U., Dec. No. 23 din. 20 Septemvrie 1934, în 

P. $., 1935, p. 12. 

2. Potrivit art, 29 din legea Inaltei Curți de Casaţie instanţa, înaintea. 

căreia se va fi ridicat chestiunea constituţionalităţii unei legi, va continua să 

judece procesul, rămânând ca chestiunea de constituţionalitate să fie adusă în 

judecata Secţiunilor Unite ale Inaltei Curți, după ce procesul va-fi rezolvat în 

mod definitiv, chiar şi în Casaţie, prin rezolvarea altor motive de recurs la 

Secţiunea competentă. : 
Sesizarea Secţiunilor Unite cu judecarea constituţionalităţii unei legi, îna- 

inte de rezolvarea definitivă a procesului, nu este posibilă decât.numai în cazul 

când toate părţile din proces consimt la suspendarea judecării litigiului. (Cas. 

S. U., Dec. No. 8 din 23 Febr. 1933, în Pand. Săpt., 1933, pag. 413). 
— In acelaşi sens: Cas. S. UL, Dec., No. 25 din 1i Mai 1933, în Pand. 

Săpt., 1933, pag. 738; Cas. S. U., Dec. No. 43 din 12 Noemvrie 193t, în Pand. * 

Săpt., 1932, pag. 10; Cas. 5. U., Dec. No. 9 din 28 lan. 1932, în Pand. Săpt... 

1932, pag. 393; Cas. $. U., Dec. No. 2 din 14 Ian. 1932, Pand, Săpt., 1932, 

pag. 563; Cas. S. U., Dec. 19 din 7 Mai 1931, în Pand. Săpt., 1931, pag. 482; 
Cas. S. U., Dec.: No. 52 din 7 Noemvrie 1929, în Pand.: Săpt., 1930, pag. ȘI; 

Cas. S. U. Dec;:No. 42 din 12 Octomvrie 1933, în P. S.; 1934, p. 12; Cas. $. 
U., Dec. No. 43 din 22 Noemvrie 1934, în P. S., 1935, p. 142. 

3. In cazul pricinilor penale, în care Ministerul. Public este parte în pro- 

ces cu dreptul şi îndatorirea de a susţine şi dovedi acţiunea publică pornită 

în contra inculpatului, el are rolul de reclamant în sensul disp. art. 29 din legea 

Inaltei Curți de Casaţie și ca atare consimțimântul săi este necesar pentru a 

se putea obţine suspendarea pricinii penale din partea instanţei sesizată cu jude- 

carea ei. (Cas. S. U., Dec. No. 23 din 20 Sept. 1934, Dumitru Rusu, în P, S,, 

1935, p. 12). 
4, Art. 29 din legea Curţii de Casaţie, după e care, în lipsa acordului păr- 

ților, chestiunea neconstituţionalităţii nu poate fi trimisă Secţiunilor Unite, decât 
după epuizarea tuturor căilor de atac şi a tuturor celorlalte motive de recurs, 
se referă numai la motivele obişnuite de casare, nu şi la acelea cari angajând 

fondul procesului sunt introduse în mod excepţional înaintea Inaltei Curți de 

Casaţie, fiind reglenientate în legi ulterioare de ordine publică ce n'au putut fi 

prevăzute de partea care a făcut recurs. (Cas. S. U., Jurnalul No. 76 din 4 

Oct. 1934, în Pand. Săpt., 1935, pag. 143). . 

5, In conformitate cu dispoziţiunile art. 29 din legea Inaltei Curți de Ca- 

saţie, în cazul când părţile consimt la suspendarea judecării afacerii cu ocazia 

căreia s'a ridicat chestiunea neconstituţionaltiăţii unei legi, instanţa de judecată . 

va suspenda cursul judecății. 

Aceasta este obligaţie pentru instanță; ea nu are dreptul de a aprecia 

- asupra cererii, dacă este concludentă şi dacă procesul de fond poate fi judecat
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independent: de chestiunea neconstituţionalităţii. (Cas. S. U., Dec., No. 5] din 10. Octomvrie 1930, în Pand. Săpt., 1931, pag. 1). 
6. Tribunalul, însă nu poate, din oficiu, să suspende procedura şi să 

| oblige pe părţi să pună în curgere procedura înaintea Secţiunilor Unite, pentru 
a se pronunţa dacă legea în chestiune este sau nu constituţională, câtă vreme 
părţile nu au ridicat înaintea lui chestiunea neconstituţionalităţii legii şi nici nu 
au cerut şi consimţit la suspendareă judecării fondului pricinii. (Cas. S. U., 
Dec. No.'65 din 27 Noemvrie 1930, în Pand. Săpr., 1931, pag. 171). 

7.. În cazul când chestiunea neconstituţionalităţii unei legi se ridică nu 
înaintea Curţii de Casaţie şi a altor instanţe judecătoreşti, judecând ca instanţe 

„de casare, ci a instanţelor de fond, partea care contestă constituţionalitatea legii 
nu poate deduce această chestiune ?naintea Secţiunilor Unite decât sub forma 
unui recurs special, îndreptat în contra hotăririi date în recurs de instanţa spe- 
cială de casare, sesizată cu judecarea recursului 'în fond, iar nu prin trimiterea . 
de către instanţa specială de casare, a recursului întemeiat pe neconstituţio- 
nalitate. (Cas. S. U., Dec. No. 24 din 20 Sept. 1934, Iancu Lupu, în P. S., 
1935, p. 13). - . | 

În acelaş sens: Cas. S. U., Dec; No. 23 din 20 Sept. 1934, Dumitru 
Rusu, în P. S., 1935, p. 12; Cas. S. UL, Dec. No. 44 din 27 Iunie 1935, în P. 
S., 1935, p. 679; Cas. S. U., Dec. No. 41 din 13 Fesruarie 1935, Alexandru 
Balasie, în P. S., 1936, p. 218. | | 

6. Când constituţionalitatea unei legi a fost ridicată nu înaintea Curţii 
de Casaţie şi.a altor instanţe judecătoreşti, judecând ca instanţe de recurs, în 
acest caz partea' care contestă - constituţionalitatea. legii nu poate deduce această 
chestiune înaintea Secţiunilor Unite decât sub forma unui recurs special, îndreptat 
în contra hotăririi date în recurs, de instanța specială de casare. (Cas. $. U., 

" Dec. No. 44 din 27 lunie 1935, Constantin Şercău, în P. S., 1936, p. 679). 

9. Potrivit art 29 din legea Inaltei Curți de Casaţie, care stabilește com- 

petenţa Secţiunilor Unite în judecarea chestiunilor de neconstituționalitate şi pro- 

cedura de urmat în cauză în cazul când o asemenea chestiune se ridică, nu 

înaintea Curţii de “Casaţie, şi în faţa altor instanţe judecătoreşti, judecând ca in- 

stanţe de recurs, — în acest caz partea care contestă constituţionalitatea legii, 

nu poate deduce această chestiune înaintea Secţiunilor Unite decât sub forma 
unui recurs special, îndreptat în contra hotăririi date în recurs, de instanţa 
specială de casare, sesizată cu judecarea recursului în fond. (Cas. S. U., Iancu 

Lupu, Dec. No. 24 din 20 Sept. 1934, în Pand. Sâpt., 1935, pag. 13). 7 

19.. Chestiunea constituţionalității. unei. legi nu poate fi dedusă. în- judecata 

Secţiunilor Unite ale Inaltei Curți de Casaţie, decât numai în cazul în care 

partea care a ridicat aceustă chestiune, ar justifica un interes,. adică atunci când 
legea pretinsă neconstituțională a fost aplicată de instanţele de fond sau ar 

deveni aplicabilă în cursul desfăşurării procesului. (Cas. S. U. Dec. No. 47 din 

10 Septemvrie 1933, Stelian Blegeanu, în -P. S. 1935, p. 721). 

11. Chestiunea neconstituţionalităţii 'unei legi nu poate fi dedusă în faţa 
instanţelor de judecată, decât dacă există un proces deschis. 

-- Un proces terminat printr'un recurs la Casaţie, este un proces definitiv 
terminat şi în acest caz chestiunea constituţionalităţii, dacă nu a fost ridicată. 
până la terminarea recursului, nu poate fi ridicată ulterior şi direct în faţa
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 Secţiunilor Unite. (Cas. S.U, Dec. „No. 53927, în Pand. Săpt., No. 35 din 

1927). 

*— In acelaşi sens: Căs: S. U., Dec. din 11 Martie 1926, 

12. Deşi înaintea Curţii de Casaţie Secţiuni Unite, sesizată ca instanţă 

specială de cercetarea neconstituţionalităţii, nu se pune în discuţiune, în cazul 

când procesul este judecat definitiv, chiar şi în Casaţie, valoarea deciziunii dată 

in cauză, ci numai valoarea legii pe care se sprijină această deciziune, este însă 

neîndoios că soluţiunea, cu privire la chestiunea de neconstituţionalitate are efect 

asupră deciziunii definitive intervenită în cauză ea urmând să fie anulată, dacă 

se decide că legea pe care se sprijină calcă un principiu, de ordin constituţional. | 

De aci rezultă că nu se poate tăgădui părţii câştigătoare dreptul, con- 

form principiilor generale de procedură, de a invoca, pe cale de apărare înaintea 

Secţiunilor - Unite, “excepţiunile de natură a face inutilă - examinarea chestiunii 

de ncconstituționalitate, dacă “hotărîrea definitivă se menţine pe 'consideraţiuni | 

independente de textul de' lege atacat ca neconstituţional. 

Art. 29 din legea Inaltei Curți de Casaţie, referitor la procedura de urmat 

la judecarea chestiunei de neconstituţionalitate, dată prin art. 103 din Consti- 

tuţie numai în căderea Secţiunilor Unite ale Curţii, nu ridică acestei instanţe 

speciale dreptul de a examina asemena excepţiuni, care, însă, nu pot fi cercetate 

decât numai dacă sunt în legătură cu chestiunea neconstituţionalităţi şi dacă 

nu prejudecă asupra fondului procesului a cărei _zezolvare rămâne rezervată 

instanţelor respective, : 

Dar, că din moment ce o hotărire se sprijină pe o lege a cărei neconsti- 
tuţionalitate se pretinde, recurentul are interesul şi dreptul de a ataca acel text 
ca neconstituţional şi a obţine declararea lui ca atare, lăsând în acest: scop, 
instanţelor de fond putinţa de a examina temeinicia acţiunii sale. (Cas. S. U,, 
Dec. No. 25 din 20 Sept. 1934, în Pand. Săpt., 1933, pag. 31). 

13. Neconstituţionalitatea unei legi nu poate fi adusă în judecata Sec- 
țiunilor Unite, potrivit dispoziţiunilor art. 29 legea Inaltei Curți, decât după ce 
procesul va fi fost rezolvat în mod definitiv, chiar şi în Casaţie, prin rezolvarea 
altor motive de recurs de Secţiunea competentă. | 

Aceste dispoziţiuni se referă numai la cazul când partea a atacat cu re- 
curs deciziunea instanţei de fond, invocând şi alte motive, în afară de chestiunea 
neconstituţionalităţii, ” 

Atunci, însă, când partea nu are şi alte motive de recurs contra hotă-, 
ririi instanţei de fond, ci se mărgineşte numai a invoca neconstituţionalitatea , 
legii aplicată, disp. art. 29 din legea Inaltei Curți nu opresc ca 'această ches- 
tiune să fie supusă cercetării Secţiunilor "Unite, ca constituind unicul mijloc 
prin care partea tinde la înlăturarea hotăririi atacate. (Cas. S. U., Dec. No. 39 
din 4 Oct. 1934. în Pand. Săpt., 1935, pag. 167). 

In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 76 din 4 Oct. 1935, Ana Serghiescu, 
în P. $., 1935, p. 143. 

14. Un recurs prin care se invoacă numai neconstituţionalitatea !egii, in- 
„trodus la Secţiunile Unite direct contra hotăririi primei instanţe, este regulat 
introdus. (Cas. S. U., Dec. No. 42 din 12 Octomvrie 1933, în Pand. Săpt., 
1934, p. 12).
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15. Dacă chestiunea neconstituţionalităţii nu a fost ridicată până la ter- 

minarea recursului, nu mai poate fi ridicată ulterior şi direct în faţa Secţiunilor 

Unite ale Inaltei Curți. (Cas. S. U., Rec. No. 53 din 3 Noemvrie 1927, în Pand. 

Săpt,; 1927, pag. 814). 

16. Atunci când chestiunea neconstituţionalităţii se ridică înaintea unei 

Secţii a Inaltei Curți de Casaţie, pe cale de întâmpinare la unul din motivele 

„de recurs şi se trimite de această Secţiune în judecata Secţiunilor Unite, în acest 

caz este suficient ca partea care a ridicat chestiunea neconstituţionalităţii să 

depună un memoriu pentru desvoltarea motivului de constituţionalitate. (Cas. 

S. U., Jurnalul No. 76 din 4 Oct. 1934, în Pand. Săpt., 1935, pag. 143). 

17. Contestaţia constituţionalităţii unei legi, ridicată pe cale de apărare 

înaintea Secţiunilor Unite nu poate fi făcută, întru cât Secţiunile Unite nu se 
pot pronunţa asupra constituționalităţii decât pe calea procedurală indicată de 
art. 29 legea Curţii de Casaţie. (Cas. S. U., Dec. No. 53 din 30 Noemvrie 
1933, în Pand, Săpt., 1934, pag. 371)... 

18. Dacă nu s'a ridicat chestiunea neconstituționalității- unei legi înaintea 
instanţelor de fond şi nici nu s'a făcut recurs la instanța competentă, un recurs 
făcut direct la Inalta Curte Secţiuni Unite este prematur, întru cât nu s'au 
epuizat toate căile de atac prevăzute de lege. (Cas. S. U., Dec. No. 2 din 5 

Noemvrie 1931, în Pand. Săpt., 1932, pag. 181). - 

19. Dacă partea nu a ridicat în termeni precişi, în faţa instanţelor de 

fond, chestiunea neconstituţionalităţii unei legi, ci numai a propus-o în: scris, 

în mod vag, ea nu o poate ridica direct în faţa Secţiunilor Unite ale Inaltei 

“ “Curți de Casaţie, (Cas. S. U., Dec. No. 29 din 14 Aprilie 1932, în Pand. Săpt.,- 

1932, pag. 520). , 

20. Chestiunea neconstituţionalităţii unei legi nu se poate aduce direct 

în judecata Secţiunilor Unite, atunci când ca nu a fost ridicată la instanţa de 

- fond, sau când, deşi a fost ridicată, partea renunţă la ea, nefăcând vre'o rezervă 

înaintea celei din urmă instanţe de fond, când procesul se soluţionează definitiv 

de către acea instanţă şi în recurs prin rezolvarea altor motive de casare. (Cas. 

S. U., Dec. No. 25 din 11 lunie 1931, în Pand. Săpt, 1931, pag. 483). 

21. Motivul de neconstituţionalitate se examinează după epuizarea tutu- 

ror mijloacelor de casare. (Cas. S. U., Dec. No. 48 din 29 Noemvrie 1934, în 
Pand. Săpt., 1935, pag. 142). 

— În acelaş sens: Cas. S. U., Dec. din 10 Dec. 1925, în Pand. Săpt., 

1926, pag. 49). 

22. De nicăieri nu reiese că numai atunci sar putea cerceta constituțio- 
nalitatea unei legi, când această lege ar fi absolut 'necesară pentru deslegarea 
procesului în fond şi că ori de câte ori procesul se poate rezolva şi pe alte 
temeiuri, părţile n'ar mai putea cere şi obţine suspendarea, spre a se judeca 
neconstituţionalitatea. (Cas. S. U., Jurnalul din- 20 Octomvrie 1920, în Pand. 
Săpt., 1931, pag. 121). | | 

23. Din -moment ce soluţia litigiului: se menţine în fapt pe consideraţiuni 
independente de textul legii atacată ca neconstituţională, devine fără interes dis- 
cuţia constituţionalităţii acestei legi. (Cas. S. U., Dec. No .57 din 15 Dec. 
1927, în Pand. Săpt., 1928, pag.. 121).
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- 24. Nu se poate trimite la Secţiuni Unite judecarea unui proces de ne- 

constituţionalitate, atunci când decizia se sprijină pe un alt text de lege, a cărui 

declarare ca neconstituţională nu se propune. (Cas. III, Dec. No. 633 din 3 

Aprilie 1933, în Pand. Săpt., 1933, pag. 603). : ! 
25, Atâta vreme cât recursul la Secţia respectivă nu este terminat, nu. 

se poate judeca chestiunea constituţionalităţii unei legi, chiar dacă 'recurentul 

convine la aceasta. (Cas. S. U., Dec. No. 49 din 20 Oct. 1927, în Pand. Săpt., 

1927, pag. 813). 

26. Secţiunile Unite al Înaltei Curți de Casaţie pot fi sesizate direct: 

cu judecarea neconstituţionalităţii unei legi, deşi recursul nu este îndreptat con= 

tra deciziei ultimei instanţe, ci a primei instanţe de fond. Ai - 

„Dacă, însă, apelul a fost respins ca neregulat introdus, nu se mai poate: 

discuta neconstituţionalitatea unei legi. (Cas. S. U., Dec. No. 42 din 12 Oct. 

1933; în Pand. Săpt., 1934, pag. 12). ” 

— Vezi şi Dec. Cas. S. U.. în P. R., 1935, III, cactul II, pag. 33. 

27. Dim moment ce recurentul a: renunţat, cu ocazia judecării recursului,. 

la motivul de neconstituţionalitate şi Curtea nu a reţinut acest motiv, pentru 

a' fi trimis în judecata Secţiunilor Unite, el nu mai poate fi ridicat în faţa, 

acestor Secţiuni. (Cas. S. UI., Dec, No. 27 din 6 lunie 1929, în Pand. Săpt., 

1930, pag. 8). - - 

— In acelaş sens Cas, S. Ul, 12 Nozmbrie 1926, P. $., 1937 No.6, 

pag. 127. 

28. Deşi în declaraţia de recurs s'a invocat, între alte motive, și acela de- 

neconstituţionalitatea unor dispoziţiuni legale, — dacă la judecarea acestui re- 

curs nu s'a mai stăruit în susţinerea motivului relativ la neconstituţionalicate 

şi astfel s'au epuizat toate căile de atac, nu se mai poate invoca, pe calea 

unei noui cereri de recurs, ca Inalta Curte în Secţiuni Unite să se ocupe cu. 

examinarea acestei chestiuni.  (Cas. S. U., Dec. No. 57 din 30 Oct. 1930, în. 

Pand. Săpt., 1931, pag. 146). , 

29. Nu se poate judeca decât constituţionalitatea articolelor de lege. în. 

discuţie în proces, pentru care s'a cerut suspendarea judecății procesului în. 

fond. (Cas. S. UL, Jurnalul No. 19 din 23 Febr. 1933, în Pand. Săpt., 1933,. 

pag. 3%). 

30. Atunci când se invoacă mai imulte motive de neconstituționalitate, . 

ele trebuesc deduse toate cu ocazia judecății; altminteri înseamnă că s'a renunţat. 

la ele'şi nu se mai pot invoca ulterior în acelaşi proces, (Cas. S. U., Dec. No.. 
45 din 31 Octomvrie 1929, în Pand. Săpt., 1930, pag. 9%). 

31, Devine fără interes judecarea neconstituţionalităţii unei legi care a. 
fost abrogată înainte de pronunţarea hotăririi supuse recursului, (Cas. S$. U.,. 
Dec, No. 44 din 15 Nov. 1934, în Pand. Săpt,, 1935, pag. 194). 

Motivarea cererilor 

_32. Întru cât legea nu prevede o procedură specială după care se vor 

introduce recursurile şi motivele lor, în caz de atacare a legii pentru neconsti- 

„tuţionalitate, motivele de recurs se vor depune în conformitate cu art, 36 din legea 

N
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Curţii de Casaţie. (Cas. S. UL, Dec. No. 42 din 29 Sept.. 1932, în Pand. Săpt., 
1933, pag. 12). , E . : 

— In acelaş sens: Cas. S. U., Dec. No. 21 din 27 Aprilie 1933, în Pand. 
Săpt., 1933, pag. 591; Cas. S. U., Dec. No. 5 din [1 Martie 1926, în P. &. 
1926, p. 386). Ma ” 

33. Intru cât legea nu prevede o procedură specială după care se vor 
introduce recursurile şi motivele lor, în 'caz de atacarea legii pentru neconstitu-. 
ţionalitate, motivele de recurs se vor depune în conformitate cu art. 36 din legea 
Inaltei Curți de Casaţie. | . . . 

"Numai în “felul xacesta; partea protivnică şi Procurorul geheral al Inaltei” 
Curți pot fi puşi în măsură de a cunoaşte aceste motive şi a pune concluziuni 
asupra lor. (Cas. S. U., Dec. No. 20 din 27 Aprilie 193,.în P.S, 1933, _ 
pag. 737). Ia a i r 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., G. Vasiliu, în P. S., 19%, p. 102. 
34. Deoarece art. 29 din legea, Inăltei Curți de Casaţie--nu: prevede un 

„termen, sau o anumită modalitate de fonnulare a motivelor de“ neconstituţiona- 
litate, în ipoteza când se suspendă procesul cu învoirea părţilor, spre a se re- 
zolva întâi chestiunea de 'neconstituţionalitate, părţile pot depune motivele lor, 
fie la instanţa de fond .unde se judecă, fie cu-petiţie la Inalta Curte, căci decă- | 
derile sunt de strictă interpretare. (Cas. S. U.,: Dec. No. 51 din 10 Octomvrie 
1920, în Pand. Săpt., 1931, pag. 1). . 

35. Nu este tardiv un recurs pentru declararea neconstituţionalităţii unei 
legi, când el a fost declarat de recurent după ivirea divergenţei la Secţia res- 

„pectivă a Inaltei Curți de Casaţie, dacă invocarea neconstituţionalităţii s'a făcut, 
pe cale de apărare. (Cas. S. U., Dec. No. 22 din 18 Martie 1926, în 2.5, 
1927, p. 97). | , i 

36. Motivele de recurs, privitoare la neconstituţionalitatea unei legi, într'o 
afacere penală, se depun până în ajunul primei zile de judecată. (Cas. S: U., 
Dec. No. 40 din 12 Oct. 1933, în Pand. Săpt., 1934, pag. 319). 

— Vezi şi Notele No. 16 şi 17, mai sus. . . 

Timbrare 

37. Memoriile depuse, prin care se. desvoltă motivele de neconstituţio- nalitate invocate, se timbrează, conf, art, 6, paragraf. 7, din legea timbrului cu 26 lei.. (Cas. S. U., Dec. No. 21 din 27 Aprilie 1933, în Pand, Săpt., 1933, 
pag. 591). AN | Ă | 

i —, În. acelaşi sens: Cas. S. U.„: Dec. -No. 41 din 29 Septemvrie 1927, . în P. $., 1927. p. 741. 
, 

Judecarea în lipsă. : - 

-38.. Fiind de principiu, după cum tezultă din disp. imperativă a art. 46 
legea Curţii de Casaţie, că Inalta . Curte, -în: toate *recursuiile, fără nicio 
excepţie, judecă în lipsă, motivele de casare, numai dacă recurentul arată că 
înţelege să-şi susţină recursul şi în lipsa sa dela desbateri, — faţă de genera- 
litatea termenilor acestei dispozițiuni de iege,. ea are a fi aplicată şi în cazurile 
în care este vorba de a se examina chestiunea constituţionalităţii unui text de
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lege. (Cas. S. U., Dec.. No. 24 din 31 Martie 1932, în Pand. Săpt., 1932, A 
pag. 373). 

— In acelaş sens: Cas. S. U,.. Dec. Neo. 19 din 7 Mai 1931, în Pand, 
Săpt. 1931, pag. 483. 

39. Potrivit disp: art. 46 din legea Curţii de Casaţie, toate recursurile, 

fără excepţie, vor fi judecate şi în lipsă, dacă recurentul comunică Inaltei Curți 

că înţelege să susțină recursul pe temeiul motivelor scrise depuse la dosar. 

" In lipsa acestei cereri recursul urmează a fi respins şi această dispozi- : 

ţiune se aplică şi cererilor de neconstituţionalitate. (Cas. S. U., Dec. No. 34 

din. 24 Sept. 1931, în Pand. Săpt., 1931, pag. 63]). 

40. Art. 45 din legea Inaltei Curți de Casaţie a fost, însă, modificat prin 

legea dela 31 Martie 1932, alin. II, de. astăzi dspunând că în toate recursurile, 

fără nicio excepţie, Curtea va examina motivele de casare şi în lipsa recuren- 

tului. (Vezi: Colecţia Legilor României, No. 5). 

"Intervenţia. 

41. Cererea de intervenţiune este admisibilă şi înaintea Secţiunilor Unite 

ale Curţii de Casaţie, dacă se constată că intruneşte condiţiunile de fapt și 

de drept cerute de art. 247 proc, “civilă. (Cas. S. U.. Dec. No. 24 din 7 Mai 

1931, în Jur. Rom., 1931, p. 313). 

42.' Judecarea neconstituţionalităţii unei legi, deşi este o cale de atac ex- 

cepțională, care nu pune în discuţiune în mod direct şi imediat interese de or- 

din patrimonial, ca în cazul acţiunilor de drept comun, însă, rezolvarea ei 

poate aduce atingere intereselor patrimoniale ale părţilor sau terţilor, ca şi o 

acţiune de drept comun, astfel că şi din acest punct de vedere cererile de inter- - 

venţie în această materie, ale terţilor interesaţi 'sunt admisibile, dacă 'sunt înde- 

plinite condiţiunile cerute de art. 247 şi urm. proc. civilă. | 

In speţă, interesul unor fabrici de spirt de a interveni 'în ptoces şi a se 
opune la declararea neconstituţionalităţii art. 136, 137 şi 138 din legea asupra 
producţiei şi desfacerii băuturilor -spirtoase din. 27 Iunie 1930, este evident 
întru cât dreptul lor de a face parte din Sindicatul Spirtului şi de a beneficia 

"de beneficiile recunoscute membrilor acestui sindicat, le-a fost recunoscut nu- 
mai prin legea din 1930, astfel că odată această lege declarată neconstituţională 
numitele fabrici sunt în pericol a pierde toate aceste beneficii, şi, deci, ele au 
o situaţiune şi de drept şi de fapt în legătură cu obiectul procesului dedus în 
judecata Secţiunilor Unite ale Inaltei Curți şi care poate fi-periclitat prin admi- 
nistrarea cererii de neconstituţionalitate iar intervenţia lor este făcută ca parte 
alăturată Sindicatului Spirtului, ale cărui membre sunt recunoscute » “prin legea 
din 1930. (Cas. S. U., Dec. No. 36 din 22 Noemvrie 1931, Sindicatul Spir- 

tului). 

43. Pentru ca un terţiu să poată interveni într'un proces în curs, trebue 

ca dânsul să aibă un interes legitim, născut şi actual, interes care nu este su- 

ficient să “fie. numai , afirmat, după aprecierea subiectivă ai părţii, ci el „trebue 

să fie legitim, adică să existe din punct de vedere legal. 

Aşa fiind, intervenţia făcută de o asociaţie, persoană juridică, nu poate 

fi admisă, dacă partea căreia i se alătură nu face parte din această asociaţie.
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(Cas. S. U., Asociaţia micilor plugari «Regele Țăranilor», Dec. No. 41 din Î 

Noemvrie 1934, în P. S., 1935, p. 123). 

44. O cerere de intervenţie făcută de o Asociaţie, în baza statutelor sale, 

prin care este în drept să reprezinte pe asociaţi, pentru apărarea legii contes- 

tate şi a intereselor asociaţiilor nu este admisibilă, neîntrunind condiţiunile  art- 

247 proc. civilă. (Cas. $. Ul., Jurnalul No. 11 din 19 Ian. 1933, în Pand. Săpt., 

1933, pag. 412, şi Cas. S. U., Jurnalul No. 19 din 25 Febr. 1933, în Pand. 

'Săpt., 1933, pag. 381). Ă 
45. O intervenţie în nume propriu numai atunci ar putea justifica un in- 

teres legal pentru intervenient când litigiul în curs, deşi între alte părţi, pune 

însă în discuţiune, prin obiectul său, chiar un drept 'al intervenientului, sau, 

când, deşi nu îl pune direct în discuţiune, însă hotărirea ce s'ar da, cu toate 

că este. intervenită între alte părţi, ar putea să creieze, pentru una din ele. o 

situaţie de'drept, 'care să primejduiască interesele intervenientului. (Cas. S. U., 

Ţurnalul No. îl din 19 Ian. 1933, în Pand. Săpt., 1933, pag. 412). 

46. O cerere de intervenţie, ca în speţă, cea a Ministerului de finanţe, 

motivată pe interesul Statului de a apăra legea asanării datoriilor agricole şi 

pentru apărarea debitorului intimat, nefiind determinată de un interes, în sensul 

art. 247 proc civ,, este inadmisibilă. (Cas. S. UL, Jurnalul No. 104 din 3 Nov. 

1932, în Pand. Săpt., 1933, pag. 83). 

_— In acelaş sens: Css. S. U., jarealul No. 19 din 2% Febr. 1933, în 

Pand. Săpt., 1933, pag. 381. 

47, Potrivit disp. art. 247 proc. civ. oricine are un interes legitim, năs= 

cut şi actual, într'o pricină ce se urmează între alte persoane, va putea cere 

să stea în instariță, pentru apărarea drepturilor sale sau ale uneia din părțile 

prigonitoare. 

In speță, interesul Ministerelor de finanţe şi industrie, de a sta în ins- 

tanță şi de a se opune la declararea neconstituţionalităţii unei legi care conferă. 

Statului drepturi, find cert şi necontestat, cererile de intervenţie sunt admisibile 

în principiu. (Cas. S. U., Dec. No. 51 din 19 Oct. 1930, în Pand. Săpt., 1931, 

pag. I). 
— In acelaşi sens: Cas. S. U., Jurnalul. din 20 Oct. 1930, în Pand. Săpt., 

1331, pag. 121. 

+ Perimare. 

43. Perimarea cererilor de neconstituţionalitate este admisibilă. .(Cas. S. 

U., Dec. No. 19 din 13 Februarie 1936, M. Adalbert, în P. $., 1936, p. 189). 
49. Instituţiunea* procedurală a peririării- nefiind reglementată de legea 

Curţii de Casaţie, ci prevăzută în general, pentru toate instanţele judecătoreşti. 

de legile de procedură în vigoare în diversele ţinuturi, unele din acele legi ne-- 

cunoscând chiar o asemenea instituţie, este necontestat că ea nu a putut intra. 

în prevederile legiuitorului Curţii de Casaţie, astfel că nu a putut fi desfiinţată, 

prin art. 8], legislaţia specială a unor ținuturi, care rămân în vigoare în fiecare: 

din ţinuturile respective. 

Aşa fiind, în ce priveşte perimarea unui recurs din Ardeal, urmează să se- 

aplice dispoziţiuni procedurale acolo în vigoare. (Cas. S. U., Dec. No. 2 din 17 

Ianuarie 1935. N. Barbely, în P. S., 1955, p. 286).
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_— Vezi şi Nota No. 10, sub art. 137. ' , 
"50, In conformitate cu disp. art. 446 proc. civ., din Ardeal, perimarea sau 

stingerea proceselor are loc în urma trecerii a trei ani, socotiți din- ziua de con- 
stituire a procesului sau a desbaterii omise, (Cas. S. U., Dec. No. 19 din 13 Fe- 
bruarie 1936, M. Adalbert, în P. S,, 1936, p. 189). 

Revizuire 

51. Cererea de revizuire a deciziunilor Secţiunilor Unite este inadmisibilă, 
nefiind prescrisă de nicio lege (Cas. Ss. U. Dec. No. 17 din 20 Octomvrie 1921, 
„Maria Schileru). 

Efectul declarării legii ca neconstituțională. 

52. În conformitate cu disp. art. 29 din legea Inaltei Curți de Casaţie, 
în faţa Secţiunilor Unite, sesizate ca instanţă specială de . neconstituţionalitate, 

nu se pune în discuţie, în cazul când procesul este judecat definitiv, chiar şi în 

“Casaţie, „valoarea deciziunii dată în cauză, ci numai valoarea legii pe care se 

sprijină acea deciziune, Este, însă, neîndoios că soluţiunea cu privire la chestiu- 

„nea de neconstituţionalitate are efect asupra deciziunii definitive, intervenită în 

cauză, ea urmând a fi anulată dacă se decide că legea pe care se sprijină calcă 

un principiu de ordin constituţional. (Cas. S. U., Dec. No. 25 din 20 Septemvrie 

1934, Aristide Alexandrescu, în P. S., 1935, p. 31). | 
53. In cazul când neconstituţionalitatea unei legi se judecă la urmă, după 

“epuizarea tuturor căilor de atac legale, şi legea este declarată neconstituţională, 
toate cetelalte chestiuni şi incidente, judecate de instanţele de fond, rămân defi- 

nitiv rezolvate, constituind autoritate de lucru judecat. (Curtea de Apel din Bu- 

<ureşti S. II], Dec. No. 64 din 14 Februarie 1935, Aristide Alexandrescu în Panu. 

Săpt., 1935, p. 313). 

$ 2. — Constituţionalitatea extrinsecă a legilor 

34, Când se pretinde că o lege nu întruneşte cerinţele de formă prevăzute 

„de Constituţie, acrastă chestie trebue ridicată la fond, pe cale principală, fiind 

inadmisibil a se r'dica pentru prima dată înaintea Secţiunilor Unite, sub forma 

de neconstituţionalitatea legilor. (Cas. S$. U. Dec. No. 17 din: 24 Sept. 1925, 

în Pand. Săpt., 1925, pag. 577). 

55. Motivul privitor la lipsa de promulgare a unci legi sau la promulgarea 

neregulată, precum şi susținerea că un text de lege este inexistent: şi neconstitu- 

ţional, pentrucă nu a fost votat la fel, (în aceeaşi formă) de ambele Corpuri 

legiuitoare poate fi soluţionată de orice instanţă de fond, (Cas. S. U., Dec. No. . 

49 din 20 Oct. 1927, în Pand. Săpt. 1927, pag. 813). 
56. Inalta Curte de Casaţie în Secţiuni Unite nu poate declara o lege 

neconstituţională pe motiv că avizul Consiliului Legislativ nu ar fi suficient mo- 
tivat, deoarece Inalta Curte nu are a se ocupa de valoarea intrinsecă a acestui 
aviz. (Cas. S. U., Dec. No. 3 din 9 Febr, 1933, în Pand. Săpt., 1933, pag. 293). 

| 57. Inalta Curte de Casaţie în Secţiuni Unite nu poate cerceta cererea de 
a se declara neconstituţională o lege, pe motiv că ea a fost votată şi de repre»- 
zentanţi care nu aveau calitatea de cetățeni români la acea dată, deoarece veri-
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ficarea titlurilor” membrilor Parlamentului 'se' "face de însuşi Parlamentul, care 
singur judecă contestaţiile ce se ridică în această privinţă, — - puterea judecăto- 
rească neputând impieta asupra prerogativelor puterii legislative : şi examina dacă! 

compunerea Corpurilor legiuitoare s'a făcut sau nu, numai cu cetăţeni români. 

(Cas. S. U., Dec. No. 34 din.23 lunie 1927, în Pand. Săpf., 1927, pag. 621). 

— In acelaşi sens: Cas. S.. U., Dec. No. 35 şi 36 din 23 Iunie 1927. 

— Vezi şi Notele 1 şi 2 sub art. 49. 

57 bis. Dacă este exact că instanţele de fond pot înlătura legile, pretinse 

legi, care nu întrunesc condiţiunile de formă necesare pentru existenţa lor ca legi şi | 

anume pe acelea nevotate de. Corpurile Legiuitoare, nesancţionate, neproniulgate 

şi nepublișate în Monitorul Oficial, nu tot aşa este cu legile care întrunesc aceste 

condițiuni formale, extrinseci, dar contravin din alte puncte de vedere normelor 

edictate de Constituţie, cum ar fi, de exemplu, nerespectarea de către Corpurile 

Legiuitoare a dispoziţiunilor privitoare la discuţiunea şi votarea legilor, astfel 

că nerespectarea dispoziţiunilor art. 49, alin. II din Constituţie, care dispune că 

un proiect de lege nu poate fi adoptat decât după ce s'a votat articol cu articol, 

urmează a fi cercetată numai de Inalta Curte de “Casaţie în Secţiuni Unite, con- 

form art. 103 din Constituţie. (Apel III Buc., 17 lunie 1936, P. S., 1937, 
pag. 137. 

$ 3. — Constituţionalitatea intrinsecă a legilor 

58. Regimul legal al acţiunii în justiţie şi acel al căilor de atac în contra 
diferitelor categorii de hotăriri sunt creaţiuni cu caracter general şi obiectiv ale 
legiuitorului ordinar, care poate modifica regimul existent, dând o nouă regle- 
mentare exerciţiului căilor de atac sau să suprime unele din ele şi o asemenea 
suprimare, dacă nu se referă la calea recursului — care este garantat de art. 
103 — nu violează nici o dispoziţiune a Constituţiei, (Cas. s. U., Dec. No. 14 

din 3 Mai 1934, în Pand. Săpt., 1934, pag. 642). 

— Vezi, în acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No.. 17 din 24 Mai 1934, în 
Pand. Săpt., 1934, pag. 810).. 

59. Atunci când se invoacă drept motiv de casare violarea sau greşita 

interpretare a unui text din Constituţie, judecarea acestui recurs nu este de com- 

petența Secţiunilor Unite, deoarece nu constitue o chestie de neconstituţionalitate 

a legilor, ci este de competenţa instanţei de casare respectivă, căci legea nu face 

nicio excepţie, în cazul când motivul de recurs se bazează pe o violare sau gre- 

şită interpretare a- Constituţiei. (Cas. $. U., Dec. No. 22 din 31 Martie 1932, 

în Pand. Săpt., 1932, pag. 529). 

60. Recursul de neconstituţionalitate introdus direct înaintea Înaltei Curți 

de Casaţie este inadmisibil atunci când — fiind vorba de un act administrativ 

de autoritate — nu s'a pronunţat nicio hotărire de fond asupra legalităţii actului 

şi nici măcar nu au lost sesizate instanțele de contencios administrativ cu chestiu- 

nea ilegalităţi acestui act. (Cas. $, U., Dec. No.'27 din 5 lulie 1930, în Pand. 

Săpt., 1931, pag. 97). 

— Vezi şi în Indexul altabetie: Legi declarate constituţionale şi Legi « de- 

clarate neconstituționale.



CONSTITUȚIUNE DIN 1993 (Art. 193) 385 

$ 4. — Constituţionalitatea legilor formale 

61. Intru cât art. 103 din Constituţie nu face nicio distincţie şi nu aduce 
nicio restricţie dreptului Curţii de Casaţie de a judeca în Secţiuni Unite consti- 
tuționalitatea legilor, după natura domeniului de drept în care s'a legiferat, sau 
după natura obiectului legii, Inalta Curte în Secţiuni Unite poate cerceta şi con- 
stituţionalitatea unei legi care cuprinde un act administrativ de autoritate. (Cas. 
S. U., Dec. No. 49 din 10 Noemvrie 1932, în Pand, Săpt., 1933, pag. 195). | 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 56 din 20 Oct. 1930, în Pand. . 
Săpt., 1931, pag. 100). : 

ş 5. — Constituţionalitatea regulamentelor 

62. Sfera competenţei Secţiunilor Unite se mărginește, în materia consti- tuţionalităţii, la examinarea constituționalităţii legilor, ca acte ale Puterii legiui- toare, în privinţa cărora Constituţia a ridicat, în mod formal, dreptul de control al celorlalte instanţe judecătoreşti. ' 
In ce priveşte, însă, regulamentele şi instrucţiunile făcute în aplicarea le- gilor de câtre Puterea executivă, cercetarea legalităţii sau constituţionalităţii lor nu mai este un atribut exclusiv al Secţiunilor Unite, aceste acte având a se judeca de instanţele judecătoreşti respective, potrivit competenţei lor. (Cas. S. U., Dec. No. 47 din 3 Iulie 1930, în Pand, Săpt., 1931, pag. 77). 
63. Potrivit art. 103 din Constituţie, numai Curtea de Casaţie, în Secţiuni Unite, are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe cele care sunt contrarii Constituţiei şi aplicarea acestui principiu a fost regie- mentată prin art. 29 din legea Curţii de Casaţie. : 
Prin consacrarea acestui drept s'a instituit o puternică garanţie contra ac- 

telor prin care s'ar aduce vreo atingere Constituţiei şi acest drept există nu nu- 
mai când s'a luat o dispoziţie neconstituțională de către Puterea legiuitoare, în 
mod direct, ci şi când s'ar exercita de altă putere dreptul de a legifera, fie în 
virtutea unei delegaţiuni dată de cea legiuitoare, fie fără delegaţie. 

A admite contrariul ar însenina că această garanţie constituţională să fie 
înlăturată numai pentrucă 'o dispoziţie legislativă nu este intitulată lege, nu face 
parte dintr'o lege, sau nu este făcută după normele cerute pentru o lege. 

| Având în vedere că prin art. 156 din legea agrară s'a prevăzut că un re- 
gulament va completa și lămuri în amănunt dispoziţiunile prevăzute în această 
lege, astfel că în regulament sunt texte prin care s'a completat legea agrară, 

"deşi dispoziţiunile din regulament pot fi cercetate de instanţele obişnuite, deoa- 
rece, însă prin art. 131 din Constituţie au fost declarate! constituţionale o serie 
din articolele legii agrare, recursul avâna drept obiect cercetarea constituționa- 
lităţii unui regulament făcut pentru aplicarea unui text de lege, care a devenit 
parte din Constituţie, este admisibil. (Cas. S. U.. Dac. No. 2 din 9 Febr. 1928, 
în Pand. Săpt., 1928, pag. 503). | i ” 

$ 6. — Constituţionalitatea jurnalelor Consiliului de ” Miniştri. 

| 64. Jurnalele Consiliului de Miniştri nefiind opera Puterii Legiuitoare ele 
nu pot fi atacate ca neconstituţionale inaintea Secţiunilor Unite. (Cas. S. U, 
Dec. No. 34 din 9 Mai 1935, Eugen Fericeanu, în P. S., 1935, p. 648). 

<> 

Curs de Drept Constituţional, G. Aleatanu, 25
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$ 7. — Constituţionalitatea Decretelor Regale. 

65. Din dispoziţiunile art. 29 din legea Curţii de Casaţie, Secţiunile Unite 

ale Inaltei Curți nu au a se pronunţa asupra neconstituţionalităţii. Decretelor Re-, 

gale, ci numai asupra neconstituţionalității legilor. (Cas. S. U.. Lec. No. 45 din 

13 Februarie 1936, în 2. S., 1936, p. 220). 

$ 8. — Constituţionalitatea actelor administrative de autoritate. 

66. Un act administrativ de autoritate nu poate fi atacat direct înaintea 

Secţiunilor Unite, ca neconstituţiona!, dacă nu s'a luat calea contenciosului admi- 

nistrativ şi dacă nu s'a invocat acolo neconstituţionalitatea. (Cas. S. U., Dec. No. 

8 din 11 Martie 1926, în Pand. Săpt., 1926, pag. 411). “ 

67, Recursul de neconstituţionalitate introdus direct înaintea Secţiunilor 

„ Unite este inadmisibil atunci. când — fiind vorba de un act administrativ de 

autoritate — nu s'a pronunţat nicio hotărire de fond asupra legalităţii actului şi 

nici măcar nu au fost sesizate instanţele de contencios cu chestiunea legalităţii 

acelui act, (Cas. S. U., Dec. No. 27 din 5 lunie 1930, în Pand. Săpt., 193i, 

„pag. 97). - 

$ 9. — Contradicţie între două legi. 

68. Inalta Curte de Casaţie în Secţiuni Unite, în conf. cu disp. art. 29 

din legea sa organică, nu cercetează contradicţiunea ce S'ar ivi între două legi, 

ci numai pe aceea care ar exista între Constituţie şi o lege ordinară (Cas. S. U. 

No. 46 din 29 Noemvrie 1934, în Pand. Săpt., 1935, p. 94). : 

— Vezi şi Nota No. 59 mai sus. 

— Vezi şi Nota' No. 9 c., sub art. 137. 

$ 10. — Violarea. sau greşita interpretare a unui text al Constituției. 

69. Atunci când se invoacă drept motiv de casare violarea sau greşita 

interpretare a unui text al Constituţiei, judecarea acestui recurs nu este de com- ' 

petenţa Secţiunilor Unite, deoarece nu constitue o chestie de neconstituționalitate 

a legilor, ci este de competenţa instanţei de casare respectivă, căci legea nu face 

nicio excepție, în cazul când motivul de recurs se bazează pe o violare sau gre- 

şită interpretare a Constituţiei. (Cas. S. U., Dec. No. 22 din 31 Martie 1932, 

în Pand. Săpt., 1932, pag. 529). 

 — Vezi şi Prof. G. Alexianu, Curs de Drept Constituţional, vol. 1 1939, 

Controlul constituţionalităţii legilor in România, p. 307 şi urm. ”
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«. 

II. RECURSUL IN CASARE. 

Ş 1. — Principii. 

69. Dispoziţia din ultimul aliniat, al art, 103, prin care 'se stabileşte că 
recursul în casare este de ordin constituţional, trebue înţeleasă în sensul că re- 
cursul se poate organiza prin lege şi la alte instanțe decât Curtea de Casaţie, 
deoarece Constituţia vorbeşte de dreptul de «recurs în casare», iar nu «în Ca- 
saţie>. (Cas. S. U., Dec. No. 4 din 1 Febr. 1934, în Pand. Săpt., 1934, pag. 
514). 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 42 din 2 Sept. 1927, în Pand. 
Săpt., 1927, pag. 741). 

70. Intenţia legiuitorului constituant, atunci când a înscris că dreptul de 
recurs este de ordin constituţional, a fost aceea de a împiedeca, pe viitor, ca 

prin legi ordinare să nu se ridice acest drept: privit ca indispensabil pentru a 

asigura legalitatea hotăririlor judecătoreşti ale instanţelor de fond. 

Prin proclamarea acestui principiu, legiuitorul nu a înţeles să atribue ex- 

clusiv Curţii de Casaţie competenţa de a statuă ca instanţă de recurs şi să des- 

fiinţeze ipso facto această. competenţă a altor jurisdicții. (Cas. S. U., Dec. No. 

19 din 5 Noemvrie 1925, în Pand. Săpt., 1925, pag. 649).. 

71. Legiuitorul constituant proclamând. principiul că dreptul: de recurs în 

casare este de ordin constituţional, prin aceasta nu a înţeles să dea în compe- 

tenţa numai a Inaltei Curți de Casaţie cercetarea recursurilor, — ci numai să 

„avertizeze pe legiuitorul ordinar, că, ori de câte ori va institui, într'o materie 

oarecare, un anume sistem de jurisdicție, el nu va putea să sustragă hotăririle 

instanţei de fond ce va institui în acel sistem, dela controlul formal al unui organ 

judecătoresc superior. Şi numai dacă legiuitorul ordinar nu ar prevede sau ar 

înfiinţa acest organ sau instanţă de control, în privința formelor şi aplicaţiunii 

legilor dreptul de recurs în casare să-şi găsească accesul sau calea lui firească 

la Inalta Curte de Casaţie, singura şi unica instanţă de casare de drept comun. 

(Cas. S. III, Dec. No. 453 din 4 Martie 1925, complet de divergență, în Pand. 

Săpt., 1925, pag. 9%). 

— În acelaşi sens: Cas. III, Dec. No. 695 din 30 Mastie 1925, în Pand. 

Săpt., 1935, pag. 142; Cas. S. U., Dec. No. 19 din 5 Noemvrie 1935, în Pand. 
Săpt., 1925, pag. 649. 

72. Dispoziţiunea art. 103 din Constituţie, prin care dreptul de recurs în 

"casare e declarat de ordin constituţional, vizează exclusiv recursurile ce poartă 

'asupra hotăririlor date de instanţele de judecată de fond şi nu pe cele ce poartă 

asupra hotăririlor date de instanţele de instrucţiune represivă. (Cas. II, Dec. No. 

2691 din 20 lunie 1927, în Pand. Săpt., 1928, pag. 101). 

73. Dreptul de recurs în contra hotăririlor pronunţate de instanțele jude- 

cătoreşti de orice natură, fiind declarat de ordin constituţional, urinează că, orice 

ar dispune legile ordinare, în privinţa lui, el nu poate fi refuzat, atunci când 

este vorba de hotăriri de orice fel pronunţate de instanţele jurisdicţionale, în 

urma punerii în aplicare a nouei Constituţiuni. (Cas. S. U. Dec, No. 3 din 5 

Febr. 1925, în Pand. Săpt., 1925, pag. 5).
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74. Recursul în casare, prevăzut de art. 103 din Constituţie, este acnu- 
sibil numai atunci când prin legile existente partea n'ar fi avut dreptul de a 
recurge la o instanţă de casare. (Cas. 1, Dic. No. 1622 din 16 Iunie 1925. în 
Pand. Săpt., 1925, pag. 269). 

A. Comitetul Agrar. 

75. Instanţa de casare în materie de expropriere după legea agrară a 
rămas şi este Comitetul agrar. (Cas. S. U., Dec. No. 19 dină Nov. 1935, în 
Pand. Săpt., 1925, pag. 619). 

— În acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 23 din 13 Dec. 1928, în Pand. 
Săpt., 1929, pag. 95; Cas. III, Dec. No. 447 din 4 Mai 1925, în Pand. Sâpt., 
1926, pag. 621; Cas. III, Dec. No, 317 din 17. Martie 1926, în Pand. Săpt,, 
1926, pag. 502; Cas. III, Dec. No. 453 din 4 Martie 1925, în Pand. Săpt., 
1925, pag. 90; Cas. $. U., Dec. No. 69 din 11 Dec. 1939, în Pand. Săpt., 1931, 
pag. 265; Cas. S, U., Dec. No. 22 din 18 Nocmvrie 1926, în P.S, 1927, p. 97. 

76. După sistemul legii agrare deciziunile Comitetului Agrar sunt consi- 
derate ca deciziuni date de.o instanţă de casare şi ca atare, ele nu mai sunt 
susceptibile de un nou recurs în casare. (Cas.-S. U., Dec. No. 25 din 13 Dec. 
1928, în Pand. Săpt., 1929, pag. 98). - 

77. Art. 103 alin. ultim. din Constituţie prevăzând că recursul este de ordin 
constituţional, are de scop aopri ca prin legi ordinare să se ridice acest drept. 
găsit ca inadmisbil pentru a asigura legalitatea hotăririlor judecătoreşti. 

În ce priveşte, însă, exerciţiul dreptului de recurs, el poate fi reglementat 
de legiuitorul ordinar după cum crede că reclamă interesul general al societăţii 
pe care o reprezintă. - 

Aşa fiind, legea din 25 Martie 1925, pentru extinderea competenţei Comi- 

tetului Agrar ca instanţă de casare şi asupra hotăririlor pronunţate după pro- 

„mulgarea Constituţiei, de către Comisiunea centrală de expropriere din Basarabia 
(art. 2, 3 şi 4) este constituțională. (Cas. S. U., Dec. No. 99 din 30 Aprilie 

1936, în Pand. Săpt. 1936, p. 352). 

— Vezi şi Nota No. 9, sub art. 137. . 

" — In prezent Comitetul Agrar este desfiinţat prin legea pentru modificarea 
şi abrogarea unor dispoziţiuni din.legile pentru reforma agrară dela 2 Noemvrie 

_1932. (Hamangiu, Codul General al României, vol. XX, pag. 763). , 

B. Deciziunile Comisiunilor Disciplinare. 

78. Comisiunile de disciplină dau adevărate hotăriri, iar nu simple avize. . 

Aceste hotăriri pot fi atacate cu recurs în Casaţie, conf. art. 103 din Constituţie. 

(Cas. 111, Dec. No, 554 din 6 lunic 1927, în Pand. Săpt., 1927, pag. 732). 

79. Deciziunile. Comisiunilor disciplinare „prevăzute de statutul funcţio- 

narilor publici şi de legile speciale de organizare administrativă, nu constituesc 

acte de jurisdicție propriu zisă, care să hotărască prin ele înseşi aplicarea unei 

pedepse, ci intervin numai ca o condiţie sau element esenţial al validității actelor 

de autoritate, prin care se aplică pedepsele, astfel că aceste decizii nu sunt sus- 

ceptibile de recurs în casare, conform art. 103 din Constituţie. Aceasia intru cât 

legiuitorul constituant, prin art. 103 din Constituţie, s'a referit pur şi simplu la
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actele și hotăririle date de organele puterii judecătoreşti, acordând părjilor su- 

puse jurisdicției acestor puteri garanţia supremă a recursului în casare. (Cas. 

JII, M. Păunescu, Dec. No. 1014 din 7. Dec. 1927, complet de diveryenţă, în 

Pand. Săpt., 1928, pag. 276). 

— In acelaşi sens: Cas. Il Dec. No. 67 din 26 Ianuarie 1928, în P.S. 

1928, p. 304. 

$0. Deciziunile Comisiunilor disciplinare nu constituesc pair: ele înşile nici 

„acte de autoritate administrativă, nici acte de gestiune, ci simple acte preparatorii. 

Ele nu sunt susceptibile de recurs în casare, în conf. cu disp. art. 103 din 

Constituţie, întru cât nu constituesc acte de jurisdicție propriu zisă, — ci sunt 

„atacabile pe calea contenciosului administrativ, odată cu actul administrativ care 

je prefectează. 

In atari împrejurări, art. 3, alin. b, din legea contenciosului administrativ, 

„care le sustrage contenciosului administrativ, este constituțional, întru cât nu 

violează nici disp. art. 107, deoarece ele nu sunt acte administrative, de autoritate 

şi nici art. 193, întru cât nu 'sunt nici acte de jurisdicție propriu: zisă. (Cas. $. 

U., Dec. No. 10 din 6 Aprilie 1928, în Pand. Săpi., 192$, pag. 529). 

— Dela această decizie a Inaltei Curți de Casaţie în Secţiuni Unite, juris- 

prudenţa s'a stabilizat în acest sens. 

— In acelaşi sens: Cas. II, Dec. No. 67 din 26 Ian. 1925, în Pand. 

Săpt., 1928, pag. 304; Cas. III, Dec. No. 692 din 26 lunie 1928, în Pand. Săpt.» 

1928, pag. 662; Cas. III, Dec. No. 1768 din 18 Dec. 1929, în Pand. Săpt., 1930, 

pag. 120; Cas. IM, Dec. No. 15 din 30 Ianuarie 1929, în Pand. Săpt., 1929; 

pag. 707; Cas. 1, Dec. No. 1669 din 15 lunie 1927, în Pand. Săpt., 1927, pag. 

704; Cas. III, Dec. No. 67 din 26 lan. 1926, 'în Pand. Săpt., 1925, pag. 3%; 

-Cas. III, Dec. No. 459 din 5 Mai 1929, în Pand. Săpt., 1928, pag. 775. 

N 

- 

C. Deciziuni administrative. 

. 

$1. Miăisterul de Interne, fiind un organ de autoritate administrativă, fă- 

„când parte din puterea executivă, deciziunile sale, nu sunt hotăriri de jurisdicție 

propriu zise, susceptibile de a fi atacate cu recure în Casaţie, conform art. 103 

din Constituţie ci sunt acte administrative de autoritate supuse censurii instan- 

ţelor de contencios. (Cas. II], Dec. No. 1555 din 14 Noemvrie 1930, Pand. 

Săpt., 1931, pag. 399). i 

32. Deciziunea prin care Ministerul de interne reformează deciziunea unui 

Comitet de revizuire. nefiind un act judecătoresc sau de jurisdicțiune, nu poate 

fi atacată pe calea recursului direct în casare, conform art. 103 din Constituţie, 

(Cas. III, Dec. No. 571 din 14 Martie 1934, complet de divergență, în Rep. 

Jur. Adm. 1934, col. 1215). 

$3. Deciziunile date de Comisiunea de asigurări de pe lângă Ministerul 

Muncii nu întră în cadrul de aplicaţiune al art. 103, alin. 3 din Constitutie, 

astfel că nu sunt susceptibile de recurs în casare. (Cas. III, Dec. No. 7$5 din 

28 Mai 1929, în Pand. Săpt., 1929 pag. 787).
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“D. Deciziile Comitetelor de revizuire. 

54. Comitetele de Revizuire, atât cele locale, 
- pot fi socotite ca instanţe de contencios administrativ 

de control ierarhic, 

cât şi Comitetul central, nu 
„ ci ca organe administrative 

„astfel că actele care emană dela ele sunt acte administrative „Supuse controlului justiţiei de contencios administrativ, iar nu hotăriri judecăto- reşti susceptibile de recurs direct în Casaţie. (Cas. II, Dec. No. 1411 din (1 
Noemvrie 1951, complet de divergență, în Pand. Săpt., 1932, pag. 386). 

E. Deciziunile Casei Centrale a Asigurărilor Sociale. 

65. Comisiunea de Apel pe lângă Casa Centrală a Asigurărilor Sociale fiind o instanţă de jurisdicţiune creată de legiuitor, deciziunile sale intră în cadrul de aplicaţiune al art. 103 din Constituţie, întru cât, după cum rezultă din desba- * -- terile parlamentare, ideea care a determinat această dispoziţiune constituţonală 
a fost aceea de a împiedeca, ca prin legi ordinare, să se ridice dreptul de recurs, 
nu numai în afacerile deferite judecății instanţelor de drept comun, pentru care 
rdicarea dreptului de recurs nu se semnalase şi nu era deci de temut, ci. mai ales 
pentru afacerile date în judecata unor instanţe speciale, a căror hotăriri.reclamau 

. imperios admiterea controlului puterii judecătoreşti. (Cas. S. U., Dec. No. 32 din 
II Aprilie 1935, în P. $., 1935, p. 484), . | - 

— Vezi, înainte, contra: Cas. III, Dec. No. 783 din 25 Aprilie 1934, în 
P. $., 1935, p. 185, rez: no. 24 şi Cas. III, Dec. No. 1388 din 17 Sept. 193% în 
Rep. Jur. Adm., 1934, col. 2374. - 

„E. Codul silvic. j 

56. Art, 103 din 'Constitaţie proclamând dreptul de 'recurs în casare, ca 
fiind de ordin constituţional, această dispoziţiune trebue interpretată în sensul că 
fiinţează din momentul punerii în aplicare a Constituţiei, în orice materie, ori- 
care ar fi, sub acest raport, dispoziţiunile legilor ordinare, atât acele anterioare, - 
cât şi a celor venite după promulgarea Constituţiei, acest drept urmând a fi 
exercitat, acolo unde legea specială nu dispune altfel, potrivit legii pentru Curtea 
de Casaţie şi Justiţie, i 

| Așa fiind, dispoziţiunea art. 45, alin. ultim din codul silvic este neconsti- 
tuţională, astfel că recursul este admisibil şi în această materie. (Cas. S. U., Dec, x 

No. 25 din 28 Martie 1935, 1. Ghidroe, în P, S.. 1935, p. 540). 

G. Legea lichidării datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934, 

67. Comisiunea de arbitri înstituită de art. 51 din legea lichidării datoriilor 
agricole .şi urbane din 7 Aprilie 1934, fiind o instanță de jurisdicţiune creiată 
de legiuitor, deciziunile sale intră în cadrul de aplicaţiune ale art. 103, alin. ultim 
din Constituţie, întru câ, după cum rezultă din desbaterile parlamentare, ideea 
care a determinat această dispoziţiune constituțională, a fost aceea de a opri ca 

- prin legi ordinare să se ridice dreptul de recurs, nu numai in afacerile deferite 
judecății instanţelor de -drept comun, pentru care ridicarea dreptului de recurs 
nu se semnalase şi nu eru, deci, de temut, — ci, mai ales, pentru afacerile date 
în judecata unor instanţe speciale, a căror hotăriri reclamau imperios admiterea 
controlului puterii judecătoreşti. :
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Aşa fiind, deşi legea lichidării datoriilor agricole şi urbane, prin art. 5], 
alin. Il, prevede că deciziunile comisiunii de arbitraj se dau fără drept de recurs, 
totuşi, din moment ce rămâne stabilit că această 'comisiune are ătribuțiuni juris- 
-dicţionale, .hotărind în primă şi ultimă instanţă, în conformitate cu disp. art. 103, 
alin. ultim, din Constituţie, deciziunile” sale sunt supuse recursului în Casaţie, 

„ (Cas. S. U., Dec. No, 64 din 17 Octombrie 1935, Jack Woeinfeld, în P. S., 1935, 
p. 723)... ÎS | 

— În acelaş sens, Cas. S. U., 10 Dec. 1936, P. S., 1937, -pag. 196; Cas. 
„5. U., Dec. 971936, ]. R., 1937, pag. 127. 

H. Legea de organizare judecătorească. 

83. Art. 103, alin. 3, din Constituţiune nu se ocupă de calea de atac a 
„apelului, ci numai de aceea a recursului, proclamând-o numai pe aceasta din 

“urmă de ordin constituțional, — astfel că disp.. art. 138 din legea de 
“organizare judecătorească, care nu prevede calea apelului în contra hotăririlor 
Ministerului de Justiţie în cazul magistraţilor amovibili. nu atinge niciun prin- 
-cipiu constituţional. (Cas. S. U., No. 5 din 31 Ianuarie 1935, Arcadie D. Bu- 
.căfaru, în P. S., 1935, p. 290). | ! 

— Vezi şi Notele No. 30, 31 şi 32, sub art. 17, la pag. 15: 

I. Codul de procedură penală. 

59. In ce priveşte dreptul de recurs, el poate fi reglementat de legiuitorul 
„ordinar, după cum crede că reclamă interesul general. | 

Aşa fiind, disp. arc. 422 proc. penală nu răpeşte condamnaților acolo pre- 
“văzuţi dreptul de a face recurs în contra deciziunilor condamnatoare, ci regle- 
-mentează numai exerciţiul acestui drept, arătând ce condițiuni trebue să îndepli- 

:nească recurentul pentru a fi primit in cererea sa, — astfel că acest text nu 

“violează art. 103 din Constitutie, (Cas. S. U., Dec.. No. 36 din 23 Mai 1935, . 

“Tauba Kiselman, în P. S., 1935, p. 616). 

$ 2. — Dreptul de recurs, 

90. Constatările Oficiului de plăţi externe, referitoare la modul de regu- 

Aare al acestor plăţi sunt definitive şi neatacabile pe nici o cale. în. justiţie. şi, 

-deci, nici pe calea recursului, deoarece prin asemenea constatări. Oficiul nu face 

acte de jurisdicție, prin care să recunoască sau să valorifice drepturile sau ra- 

porturile de creanţă între părţile litigante, ci constată şi stabilește,. pur şi simplu, 

-modul de lichidare al acestor raporturi. (Cas. III, Dec. No. 1578 din 17 Dec. 
1931, în Pand. Săpt., 1932, pag. 243). „ a e 

91. Deşi în materie de legea burselor, :legiuitorul ordinar 'a suprimat drep- 

tul de recurs în contra deciziunilor Curţilor de Apel ca instanţă. de trimitere. 

“totuşi, această dispoziţie, fiind contrarie principiului constituţional înscris în art. 

103, nu-şi poate avea nicio aplicaţie, socotindu-se ca nulă şi neavenită această 

-dispoziţiune. (Cas. S. III, Dec. No. 609 din 8 Iulie 1975, în Pand. Săpt., 1925, 

pag. 575). . A N 
92. Comisiunile instituite pentru stabilirea taxelor prevăzute de legea 'pen- 

4ru regimul apelor constituesc adevărate jurisdicţiuni, hotăririle lor fiind supuse
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recursului în casare, potrivit art. 103 din Constituţie, (Dec. No. 47 din 20 la- 

nuarie 1932, complet de divergență, în Pand. Săpt., 1932, pag. 546). 

93.. In contra ordonanțelor de adjudecare a imobilelcr vândute prin lici- 

taţie publică, pentru ieşire din indiviziune, — deşi nu există drept de recurs, — 

această dispoziţie a legii nu contravine principiului înscris în art. 103 din Ccn- 

stituţie, că dreptul de recurs este de ordin constituțional, deoarece acesta pre- 

supune un litigiu, în care a intervenit o hotărire judecătorească, ceea ce nu se 

întâmplă în cazul vânzărilor pentru ieşire din indiviziune, care sunt simple vân- 

zări voluntare făcute sub privegherea justiţiei. (Cas. S. II, Dec. No. 209 din 7 

"Aprilie 1925, complet de divergență, în Pand. Săpt., 1925, pag. 318). 
-— In acelaşi sens: Cas. II, Dec. No. 440 din 30 Sept. 1925, în Pand. 

Săpt.,. 1925, pag. 640. 
! 94. Recursul fiind de ordin constituţional şi art. 137 din Constituţie abro- 

gând dispoziţiunile contrarii ei din legile în vigoare, — calea recursului este 

deschisă şi contra seatințelor judecătoreşti date în cauzele de minimă valoare, 

" care, potrivit procedurii în vigoare în Ardeal, nu erau susceptibile de nici o cale 

de atac. (Cas. [, Dec. No. 2110 din 16 Sept. 1925, în Pand. Săpt.; 1928, pag. 

265), -. 
95. Sub “imperiul art, 103 din Constituţie, recursul impotriva sentinţei Tri- 

- . Bunalului, date asupra unui «recurs?, contra juenalului judelui sindic, în materie 

3 

" p, $., 1929,-p. 290. 

de fixarea onorariilor unui. administrator concordatar, este admisibil. (Cas. S$. III, 

„Dec.. No. 120 din 25 Ianuarie 1930, în Pand. Săpt., 1930, pag. 250). 

96. Recursul fiind de ordin constituţional, disp. art. 78, alin. 7 din codul de 

hotăriri egale nu are loc remediu de drept mai departe, urmează a fi socotită 

ca fără fiinţă, întru cât contravine art. 103 din Constituţie. (Cas. II], Dec. No. 

423 din 9 Martie 1929, în Pand. Săpt., 1929, pag. 130). 

97. Hotăririle date de Comisiile de arbitri din Ardeal pot fi atacate cu 

recurs în Casaţie — în baza art, 103 din Constituţie — numai după ce sa epui- 

zat instanţa judecătoriei de ocol, prevăzută de proc. civilă ardeleană. (Cas. III, 

Dec. No. 403 din-26 Aprilie 1928, în Pand Săpt., 1928, pag. 801). 

98. «Recursul» judecat de Curtea de Apel din Timişoara, în contra hotă- 

ririi «Camerei Arbitrale a Soc. Lloyd», fiind o cale ordinară (remediu de drept) 

de reformare a unei hotăriri, nu este un recurs în sensul legii Inaltei Curți de 

Casaţie, astfel că recursul în contra acestei hotărîri este admisibil în baza art. 

103 din Constituţie. (Cas. S. UL; Dec. No. 48 din 13 Oct. 1927, în Pand. Săpt., 

1928, pag. 3). -: - 37 o 

99. Dispoziţia art. 521 pr. civ. din Ardeal, care ridică dreptul de revizuire 

în contra sentinţei Tribunalului, ca instanţă de apel, în caz când valoarea lici- 

giului nu trece de 10.000 lei, a- fost abrogată prin art. 103 din Constituţie. (Cas. 

S. U., Dec. No. 6 din 21 Februarie 1929, în Pand. Săpt., 1929, pag. 364). 

' — In acelaşi s2ns: Cas. S$. U, Iuzc, No. 7 din 21 Februarie 1925, în 

| -100. Incheierea asupra admisitilităţii celuării procedurii în penal prevăzută 

de paragr. 355, p. 2, proc. pen.: din Bucovina, nu este o hotărire definitivă. în- 

trucât permite părţii a repune oricând în discuţiune chestiunea reluării şi ca atare 

nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, nici în virtutea art. 103 din Con- 

stituţie şi nici în baza art. 24 din legza Înaltei Curți de Casaţie. (Cas. II, Dec,
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pen. No. 272 din 31 Ianuarie 1933, Matei Mateiciuc, complet de divergență, în 
P. $., 1933, p. 245). 

— Vezi, inainte, contra: Cas. II, Dec. pen. No. 4181 din 8 lunie 1929, 
în P. S$., 1930, p. 12. 

101. In contra cărţilor de judecată, prin care se respinge o contestaţie la în- 
scrierea pe listele electorale la comună, există drept de recurs la Tribunal, po: 
trivit art. 103, alin. ultim, din Constituţie. (Trib. Teleorman S$. 1, Sent. din 3 
Noemvrie 1925, în Pand. Săpt., 1926, pag. 92). 

"102. Art, 103, alin. ultim, din Constituţie, prevăzând că recursul este 
die crdin constituţional are de scop a opri prin legi ordinare să se ridice acest | 

drept, găsit ca inadmisibil pentru a asigura legalitatea hotăririlor judecătoreşti, 
"i. “În ce” priveşte însă dreptul de recurs,'el poate fi reglementat . de. legiui- 
torul ordinar, după cum crede că reclamă interesul general al societăţii: pe fare 
o reprezintă, 

Legea din 25 Martie 1935 pentru extinderea competenţei Comitetului 
Agrar, ca instanţă de casare şi asupra hotăririlor pronunțate, după promulgurea 
Constituţiei, de Comisiunea Centrală de expropriere din Basarabia, a :avut de 
“scop tocmai de a crea dreptul de recurs în contră acestor hotăriri şi printr'o 
asemenea reglementare dreptul în sine rămâne neatins și cl nu poate fi zădăr- 
nicit decât de lipsa de diligenţă a părţii. (Cas. S. U., Dec. No, 99 din 50 Aprihe 
1936. în P. S., 193%, p. 352). 

— In acelaşi sens: Cas. S. U.. Dec. No. 416 din 29 Noemvrie 1934, în 
P. $., 193%, p. 94. 

$ 3. — Renunfarea la recurs, 

103. Deoarece părţile pot renunţa valabil la orice cale de atac, în contra 
unci hotăriri, nu se poate spune că dispozițiunile art. 21 din acordul dintre cre- 
ditorii elveţieni şi debitorii români dela 13 lunie 1924, care au fost apoi omolu- 
gate prin lege, violează art. 103 din Constituţie, care prevede că dreptul de 
recurs este constituţionai, căci, renunţarea la recurs este valabilă prin simplul 
consimţimânt al părţilor, iar nu prin efectul acestei legi, care nu a avut de scup 
decât să dea putere accrdului părților, în ce priveşte dispoziţiunile cu caracter 
privat din acord. (Cas. il, Dec. No. 141 din 15 Febr. 1928, complet de diver- 
gență, în Pand. Săpt., 1931, pag. 291). 

— In acelaş sens: Cas. III, Dec. No. 135 din 15 Febr. 1925, în Pan. 
Săpt., 192$, pag. 309; Cas. S. U., Dec. No. 71 din 21 Noemvrie 1935, în P. &., 
1936, p. 157. 

— În acelaşi sens, pentru acordul cu creditorii italieni din 14 Aprilie 1924: 
-Cas. II, Dec. No. 81 din 20 Ianuarie 1930, în Pand. Săpt., 1930, pag. 467. 

104. Părţile, în convenţiunile lor private, pot renunţa valabil la dreptui 

de. recurs, proclamat de art. 103 din Constituţie de ordin constituțional, cu sin- 

„gura rezervă de a nu fi vorba de atingerea ordinei publice. 

Această posibilitate de a renunţa la căile de atac în genere rezultă din 

principiul libertăţii convenţiunilor, care permite părţilor să reglementeze după cun: 

voiesc electele actelor juridice ce încheie, art. 969 cod civil dispunând că între 

părți toate convenţiunile legal făcute au putere de lege şi singura restricţiune 

adusă acestei libertăţi este ceea care rezultă din dispoziţiunile art. 5 cod. civil,
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care interzice a se deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare la legile 
care interesează ordinea publică şi bunele moravuri. (Cas. S. Ul... Dec. No. 71 dim 
21 Noemvrie 1933, Firma Stevart, în P. S., 1936, p. 157).. 

195. Deşi un apel ar fi inadmisibil, totuşi dacă a fost judecat de instanţă, 
recarsul împotriva lui, făcut în termen, trebue primit, ca unul ce este de oriin. 
constituţional. (Cas. III, Dec. No.' 492 din 15 Martie 1933, complet de divere 
genţă, în P. S., 1933, p. 489). . . i i 

205. Recursul în “contra deciziunii dată de un Tribunal arbitral, când 's'a. 
convenit renunţarea la această cale de atac, este inadmisibil, (Cas. III, Dec. No. 
138 din 15 Februarie 1928, în P. S.,; 1928, p. 309). i 

„107. Vezi şi Colecţia Legilor României, No. 5, Legea Curţii de Casaţie, 
adnotată cu toată jurisprudenţa. la. zi, Notele .No: 1—4, sub art. .2 şi jurispru- 
denţa sub art. 24. ” a pc 

- 

$ 4. — Neretroactivitatea dreptului de recurs. 

105. Dacă după disp. art. 193 alin. ultim, din noua Constituţie, promulgată 
la 29 Mastie 1923, dreptul de recurs în casare este declarat de ordin constitu- 
țional, această dispoziţiune a legiuitorului constituant nu se poate aplica în trecut, 
la hotăririle judecătoreşti pronunţate în baza unei legi care nu prevede dreptul. 
de recurs, decât dacă acele hotăriri nu erau încă definitive în momentul promu!- 
gării nouii Constituţi, căci altfel sar repune în stare de judecată o' serie nesfâr- 
şită de procese definitiv terminate, ceea ce nu a fost în intenţia legiuitorului con- 
stituant. (Cas. II, Dec. pen. No. 184 din 10 Octomvrie 1923 în Juris. Rom., 1923, 
p. 441). | ' ” ! 

—lIn acelaşi sens: Cas. 1, Dec. No, 989 din 1923 în Dreptul, 1923, p. 9%; 
Cas. II, Dec. pen. No. 1587 din 17 Sept. 1923, în Pand. Rom., 1925, |, 5. 

109. Vezi şi Prof. G. Alexianu, Curs de Drept Constituţional, vol. IL, 
Fasc. I, 1932, Cap. VI Recursul în casare, pag. 130 şi urm. . 

104. Judecătorii sunt inamovibili în condiţiunile speciale 
pe care legea le va fixa. 

1. Prin inamovibilitate se înţelege o situaţiune juridică în virtutea căreia: 
un funcţionar nu poate pierde funcțiunea sa decât prin demisiune, ajungere la: 
limita de vârstă, punere în retragere pentru infirmităţi, sau printr'o hotărire a. 
unei instanţe disciplinare competente. 

In dreptul român, magistraţii inamovibili nu pot fi nici înaintați fără. 
consimţământul lor, 

Inamovibilitatea garantează nu numai dreptul la o anumită funcţiune, 
ci şi exercitarea acestui drept întrun anumit loc, de unde nu poate fi mutat 
decăt în cazurile şi cu- formele prescrise de lege. . | | 

- Inamovibilitatea nu cere neapărat o numire pe viaţă, putând. exista şi 

numai pe un anumit timp; ea reclamă totuşi, ca funcţionarul să nu fie scos, să 

nu fie deposedat din drepturile lui înainte de termenul la care i se fixase prin 
- lege încetarea funcțiuni.
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Durata, ca element constitutiv al inamovibilităţii, este deosebit de impor-. 

tantă, căci nestatornicia şi nerespectarea ei duce inevitabil la desfiinţarea ina- 

movibilităţii. 

Aceste concluziuni se impun cu atât mai mult în legislaţiunile în care 

_ inamovibilitatea este de ordin constituţional şi unde însuşi legiuitorul este dator 

să le respecte în întregime. 

- De aceia reducezea vârstei de pensionare a magistraţilor, care erau în 

funcţiune, dela 70 ani, la 68 ani, prin legea dela 4 Aprilie 1931, violează art. 

104 din Constituţie. (Cas. S. U., Dec. No. 25 din 20 Sept. 1934, în Pand. Săgt,, 

1935, pag. 31). 
-— În acelaşi sens: Cas. S. U. Dec. No. 36 din 25 Mai 1932; în Pand. 

Săpt., 1932, pag. 507. - 

2. Art. 128 şi 192 din legea de organizare judecătorească, acordând Mi- 

misterului Justiţiei dreptul de a lua măsurile disciplinare acolo indicate, nu con- 

travin inamovibilităţii judecătorilor, întru cât aceste măsuri se arată că nu pot 

fi luate de ministru singur decât în contra magistraţilor care nu sunt inamovibiii 

şi care se bucură numai de 'stabilitate, situaţie de drept;care nu este garântată 

de Constituţie. (Cas.S. ., Dec. No. 5 din 31 Ianuarie 1935, Arcadie D. Bucă- 

Zaru, în P.S, 15%, p. 290, 

105. Juriul este statornicit în toate materiile criminale şi 

pentru delictele politice și de presă, afară de cazurile statorni- 

cite prin Constituţiunea de faţă. 
Acţiunea pentru daune-interese rezultând din fapte ş şi de- 

licte de presă nu se poate intenta decât înaintea aceleiași juris- 

dicţiuni de competința căreia este delictul. 

) ” i 

1. Dacă este adevărat că art. 105 Constituţie prevede că juriul este sta- ' 

tornicit în materie criminală şi pentru delictele politice şi de presă, acest text 

nu conţine decât o declaraţiune principială, rămânând în sarcina legiuitorului 

ordinar de a reglementa organizarea, competența şi funcţionarea juriului, 

Astfel, legiuitorul ordinar, reglementând judecata infracţiunilor, a sustras | 

unele crime dela judecata juriului, prin art. 65 cod. penal, referitor la crimele 

“săvârşite de minori, prin art. 494 proc. penală, pentru crimele săvârşite în audi- 

enţa Curţilor, precum şi prin art. 493 proc. penală pentru delictele săvârşite 

de un judecător în condiţiunile acelui text, etc., şi în aceste cazuri, sunt com 

petente instanţele indicate de lege. (Curtea de Apel Chişinău, $. II, Dec. No. 

455 din 17 Dec. 1925, în Pand. Săpt., 1926, pag. 284). 

2. Ofensa adusă contra persoane Regelui, fiind: un delict de drept comun, 

iar nu politic, se judecă de tribunalele ordinare, iar nu de juraţi. (Cas. II, Dec. 

„572/1887, în Bul. Cas, pag. 1012). 

— In legătură cu această chestiune, vezi şi Nota No. 9, sub art. 88 şi 

Nota No. 8, sub art. 137. . 
3. Prin judecarea delictelor de presă, deferite de art. 105 din Constituţie 

juriului, nu s'a înţeles toate felurile de abateri, precum este şi abaterea unui 

tipograf de a nu fi înserat numerele pe operele ieşite, conf. art. 17 din legea
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presei, ci numai acele infracţiuni cari consistă în manifestarea unei opiniuni 
prin mijlocul presei, contrar dispoziţiunilor din codul penal. (Cas. II, Dec. No, 
1C27/1501, în Bul. Cas., pag. 1577). 

4. Atunci când presa serveşte. ca mijloc de a reproduce scene obsecene, 
atingând simţul moral, fără nici o gândire exprimată, pentru asemenea fapt 
nu se poate invoca beneficiul jurisdicțiunii juriului. (Cas. II, Dec. 'No. 2605/999, 
în Jurispr. Cas., 1509, pag. 563). 

5. Toate delictele electorale surt delicte politice şi se judecă de Curtea, 
cu juraţi. (Cas. Il, Dec. No. 954/1501, in Bul. Cas,, pag. 1523). 

6. După art. 105 din Constituţie, numai comisiunea juraţilor judecă și 
se pronunţă asupra daunelor interese şi asupra “cuantumului lor, în delictele de 

„ presă. (Cas. Il, în Curierul Judiciar, 1906, No. 74, pag. 592). 

7. Militarii în activitate sunt justiţiabili 'de tribunalele militare pentru 

toate delictele comise de dânşii, deci şi pentru delictele de presă, care nu sunt 

exceptate de codul justiţiei militare. (Cas. II, Dec. No. 314/1992, în Bul. Cas., 

pag. -474). ” 
—— Vezi şi Nota No. 1, sub art. 25. 

— Vezi, deasemenea şi Nota No. 6, sub art. 137. 

106. Justiţia militară se organizează prin osebită lege. 

]. Potrivit art. 106 din Constituţie, justiția militară se organizează! prin 

osebită lege. (Cas. S. U., Dec. No. 4 din 1 Febr. 1934, în Pand. Săpt., 19%, 

pag. 519). 
. Asimilarea civililor cu militarii, prevăzută şi i reglementată de art. 32, 

alin. 7 şi art. 74. alin. ], din Codul Justiţiei Militare, fiind făcută pe baza unor 

criterii generale şi obiective, iar nu în vederea judecării unor anume persoane 

sau procese, este constituţională şi nu violează principiile puse de art. 12 din 

Constituţie. (Cas.. S. U., Dec. No. 4 din 1 Febr. 1934, în Pand. Săpt., 1934, 
pag. 514). 

. — Vezi şi Notele No. 2 şi 4, sub art. 101. 

107. Autorităţi speciâle de orice fel, cu atribuţiuni de con- 

_tencios administrativ, nu se pot înfiinţa. 

Contenciosul administrativ este în căderea puterii judecă- 
torești, potrivit legii speciale. 

Cel vătămat în drepturile sale, fie printr'un act admini- 

strativ de autoritate, fie printr'un, act de gestiune făcut cu căl- 

carea, legilor şi a regulamentelor, fie prin rea voinţă a autorită- 

ților administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept, 

poate face cerere la instanţele judecătorești pentru recunoaște- 

rea dreptului său. 

Organele puterii judiciare judecă dacă actul este ilegal, îl . 
put anula sau pot pronunţa, daune civile până la data restabi-. 

lirîi dreptului vătămat, având și căderea de a, judeca şi cererea
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de despăgubire, fie contra autorităţii administrative chemate în 
judecată, fie contra funcţionarului vinovat. 

Puterea, judecătorească. nu are cădere de a, judeca actele de 
guvernământ, precum şi acele de comandament, cu caracter mi- 
litar. 

$ 1. — Acţiunea în contencios. 

Î. Autoritatea, pubiică, prin actul administrativ de autoritate ordonă sau 
interzice ceva, în raporturile dintre particulari, cemportându-se astfel ca putere 
publică, iar prin act de dispoziţiune (gestiune) se înțelege actul prin care 
autoritatea dispune cu privire la patrimoniul Ci. 

Aşa fiind, renunşarea la o expropriere nu poate fi decât tot un act 
administrativ de autoritate, tot aşa precum expropriezea a constituit un act al 
parerii publice (administrative). din cele msi caracterizate. (Cas. S.u,, Dec 
No. 60 din 13 Nov. 1930, în Pand. Săpt., 1931, pag. 147), | 

—. În aceiaşi sens: Cas. III, Dec. No. 71 din 19 Ianuarie 1931, în Pand. 
Săpi., 1931, pug. 354. 

2. Uontenciosul adminintrativ român nu este în întregime un contencios 
de plină jurisdicție, ci legea a instituit, pe lângă contenciosul de anulare, şi 
contencosui de plină jurisdicție; cel dintâi funcţionând când se atacă legalitatea 
unui act de autoritate a cărui anulare se cere, iar cel de al doica. în cazul 
daunelor şi al refuzului administraţiei de a rezolva o cerere întemeiată pe un 
drept.  (Cas. III, Dec. No. 1044 cin 25 Iunie 1930, în Pand. Săpt., 1931, 
pag. 91). 

3. FHotăririle pronunţate de instanţele de contencios administrativ în anu- 
larea unui ac* adniinisteatv de autoritate sunt opozabile erga omnes, iar au 
numai faţă de părţile care au fost citate în proces, (Cas. III, Dec. No. 1130 
din 15 Iunie 1953, în complet de divergență, sub preşedinţia d-lui D. Volarischi, 
prim-preşedinte, Elena Vasilescu, în £. S., 1935, p. 698). 

4. Agentul care execută un ordin sau o decizie nu poate fi făcut respon- 
sabil pentru executare, fiindcă el nu acţionează din propria sa autoritate, ci 
aduce la îndeplinire mandatul primit. (Cas. S.. U., Dec. No. 26 din 6 Iunie 
1929, în Pand. Săpt., 1930, pag. 5). 

5. Actele de guvernământ, precum şi ictele de comandament cu caracter 
militar nu "pot fi cenzurate de către instanţele judecătoreşti, potrivit art. 107 
din Constituţie şi a principiilor existente în această materie. 

In speţă, deşi mobilizarea atinge pe un ofiţer pus în poziţie de retragere, . 
„totuși, ea nu încetează de a fi un act de comandament cu caracter militar, ne- 
cenzurabil de către instanțele judecătoreşti şi deti, nesusceptibil de a da naştere 

ia dreptul de a cere daune în baza art. 995 şi urn. cod. civil. (Cas. I, Dac, 

No. 590 din 8,Mai 1931, în Pand. Săpt., 1931. pag. 553). 

Tratate şi convențiuni. 

6. Tratatele şi convenţiunile. Art. 2 din legea contenciosului: administrativ 

exceptând dela controlul justiţiet actele de executare şi interpretarea tratatelor
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şi convenţiunilor diplomatice, cu Statele străine, deci şi a convenţiunilor comer- 
ciale, nu contravine cu nimic disp. art. 107 din “Constituţe şi nu calcă, de ase: 
menea disp. art. 88, aliniatul final şi este, deci, constituţional. | | 

Dacă Constituţia, prin art. 88, aliniatul final, recunoaşte acestor conven- 
fiuni autoritate îndatoritoare numai după ce au fost supuse Puterii legiuitoare 
şi aprobate de ea, prin aceasta nu sa recunoaşte Parlamentului niciun drept de 
a modifica prin' vreun amendament textul convenției propuse, ci -numai dreptul 
de a o admite sau respinge în total, neavând căderea să modifice actul con- 
simţit de un guvern “străin. 7 

Acesta fiind caracterul şi scopul legii de ratificare impusă prin art. 

88, alin. final, din Constituţie, dispoziţiile cuprinse în acest text-nu:pot fi de 

natură să creeze pentru Guvern o obligaţie de a aplica regimul cuprins în con- 

venţia ratificată şi, deci, ele nu ridică măsurilor,. prin care interpretează sau 

suspendă executarea convenţiunilor, caracterul unui act de guvernământ, astfel. 

cum se recunoaşte prin art. 2 dir legea contenciosului administrativ. 

"Rațiunea care a determinat pe legiuitor să enumere prin acest text: între 

actele de guvernământ şi acuele de interpretare şi executare a tratatelor şi 'con- 

venţiilor diplomatice cu statele străine, este că aceste acte îmbracă în totul — 

caracterul unor măsuri de apărare a intereselor: generale, avut în vedere de 

legiuitorul constituant, atunci când, prin art. 107, a exceptat dela controlui 

justiţiei actele de guverrământ. (Cas. S. U., Dec. No. 19 din 9 Martie 19533, 

Ignatz Spiro, în P. S:, 1933, p. 451). 

i — Vezi şi Nota 5 de sub art. 88. 

7. Tratatele de comerț au şi ele caracterul unor tratate diplomatice şi - 

intră în categoria actelor de guvernământ, exceptate de art. 107 din Constituţie 

de a fi judecate şi censurate de instanţele de contencios administrativ. (Cas. 

S. U., Dec. No. 19 din 9 Martie 1933, în Pand. Săpt,, 1933, pag. 451). 

8. Deciziunile Comisiunilor disciplinare nu constituesc, prin ele înşile, 

pici acte administrative de autoritate, nici acte de gestiune, ci sunt simple acte 

preparatorii, atacabile pe calea contenciosului administrativ numai odată cu 

actul. administrativ care le perfectează. 

In atare împrejurări, art. 3, alin. b, din legea conteciosului administrativ, , 

care le sustrage . contenciosului administrativ,. este constituţional, deoarece .ele 

nu sunt acte administrative de autoritate. (Cas. S. U., G. Holban, Dac. No. 10 

din 6 Aprilie 1928, în P. S., 1928, pag. 529). 

— Vezi şi Notele No. 75, 76 şi 77, sub art. 103, 

— Vezi şi Colecţia Legilor României, No. 5, Legea Curţii de Casaţie, 

adnotată cu toată jurisprudenţa la zi. | 

9. Comitetele de revizuire, atât cele locale, cât şi Comitetul central, nu 

pot fi ocotte ca instanţe de contencios administrativ, ci ca organe adminis- 

trative de control ierarhic, astfel că actele care emană dela ele sunt acte admi- 

nistrative de autoritate supuse controlului justiţiei de contencios administrativ, 

iar nu hotăriri judecătoreşti susceptibile de recurs direct în casare. (Cas: [II, 

Dec, No. 1411 din 11 Nov, 1931, complet de divergență în Pand. Săpt. 1932, 

pag. 386).
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10. Deoarece art. 107 din Constituţie deschide calea contenciosului admui- nistrativ tuturor celor vătămaţi în drepturile lor. excluzând numai actele de 
guvernământ şi cele de comandament cu caracter : militar, dispoziţiunea art. 3 
din legea contenciosului administrativ, care sustrage acestui control actele admi- 
nistrative de autoritate şi de gestiune ale Preşedintelui Senatului şi al Preşedin- 
“telui Adunării Deputaţilor este contrarie - principiului înscris în: art. 107 dia 
Constituţie şi urmează a fi înlăturată pe baza art 29 din legea Inaltei Curți de . 
Casaţie.  (Cas. S. U.. Dec. No. 28 din 6 lunie 1979, în Pand. Săpt., 1929, 
pag. 557). - a : CC | 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 45 din 15 Nov. 1934, în Pand, 
Sâpt., 1935, pag. 240). | Ă . 

11. Asupra legii pentru contenciosul administrativ, a se vedea şi Colecţia 
Legilor României, No. 15, Legea contenciosului administrativ, adnotată cu toată 
jurisprudenţa la zi. : ! 

$ 2. Daune. 

12. Pentru acordarea daunelor cauzate prin acte administrative de auto- 
ritate, partea lezată are “deschisă şi calea dreptului comun, întru cât scopul 
urmărit de legiuitor prin instituirea contenciosului administrativ a fost de a se 
da părţii lezate posibilitatea de a obţine cât mai grabnic anularea actului ilegal 
şi reintegrarea ei în drepturile sale, acest fapt fiind de esenţa procedurii speciale a 
contenciosului administrativ, fiind de cele mai multe ori mai profitabilă decât 
atribuirea” daunelor compensatorii. . 

In ce .priveşte competenţa instanţei de contencios de a se pronunţa şi 
asupra acestor daune, aceasta a fost edictată numai în mod accesoriu, spre a 

" da părţii lezate posibilitatea de a le.obţine şi pe calea procedurii rapide a con- 
tenciosului administrativ, în mod mai uşor decât pe calea dreptului comun. 

De nicăieri. nu rezultă că partea vătămată prin astfel de acte nu ar'avea 
dreptul să-şi valorifice pretenţiunile la daune şi înaintea instanţelor ordinare, în 
afară de dreptul prevăzut în art. 6 dia „legea contenciosului administrativ, pe 
lângă anularea actului şi daune şi în lipsa unor dispoziţiuni exprese. contrarii 
nu se poate refuza celui vătămat calea dreptului comun pentru obţinerea dau- 

nelor, atunci când nu cere şi anularea actului. (Cas. III, Dec. No. 1299 din i 

Oct. 1935, Mircea Teodorescu, în P. S., 1935, p. 784). 

— În acelaşi sens: Cas, |, Dec. No. 1052 din 30 Octomvrie 1934, Dr, 

Toma Ciorbă, în P. S., 1935, p. 146, : 

13. Atunci când se cer numai daune, fără să se ceară şi anularea actului 

adminstrativ, cel vătămat are deschisă calea dreptului comun. (iCas. S. U., Dec. 

No. 24 din 11 Mai 1933, în P. $.,1933,p.547). . - Sa 

| — la acelaşi sens: Cas. I, Dec. No. 903 din S Mai 1935, Aristide Alex- 

andrescu, în P. S$., 1935, p. 541). | 

14. Este admisibilă cerera de daune, ca rezultat al unui ast administra- 

tiv ilegal; independent de deducerea acestui act în faţa instanţei de contencios 

administrativ. (Cas. 1, Dec. No. 903 din 8 Mai 1935, Aristide Alexandrescu, în 

P. $., 1935, p. 541). „- NR
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: — Vezi şi Curtea de Apel Bucureşti S. III, Dec. No. 64 din 14 Febr. 
1936, în acelaşi proces, în P. S., 1935, p. 313. 

15. Partea are în principiu dreptul la o acţiune i în daune in cazul în care 
procedura autorităţii a fost abuzivă faţă de ea, chiar dacă acţiunea în conten- 
cios ce a făcut a fost respinsă. (Cas. [, Dec, No. 1232 din 6 Oct. 1933, în P.S. 
1934, rez. no, 101, -p. 288). 

— Pentru răspunderea Statului pentru daune, vezi şi jurisprudenţa sub 
art. 99. 

— Vezi şi. Colecţia Legilor României, No. 15, Legea pentru contenciosul 
administrativ, cu toate modificările. ulterioare, cu lucrările preparatorii şi „juris- 

„prudenţa la zi, Art. 1, $ 10, Acţiunea în daune, p. 54 şi Art. 6, $ 7, Daune, 

CAPITOLUI, V. 

Despre instituțiile judeţene şi comunale. 

108. Instituţiunile judeţene şi comunale sunt regulate de 
legi. 

Aceste legi vor avea de bază descentralizarea administra- 
tivă, 

Membrii consiliilor judeţene și consiliilor comunale sunt 
aleşi de către cetăţenii români prin votul universal, egal, direct, 
secrei, obligatoriu şi cu reprezentarea minorităţii, după formele 
prevăzute de lege. La aceştia se vor putea adăuga prin lege şi 
membri de drept şi membri cooptați. Intre membrii cooptați pot 
fi si femei majore. 

1. Dispoziţiunile art. 536 din legea pentru organizarea administraţiei locale. 
în ce priveşte atribuţiunile Comisiunilor interimare judeţene, nu sunt neconsti: 
tuționale. (Vezi: Nofa No. 1, sub art. 41). 

TITLUL IV 

Despre finanţe 

109. Niciun impozit de orice natură nu se poate stabili și 
percepe decât pe baza unei legi. 

1. Potrivit art. 109 din Constituţie, niciun impozit de orice natură nu se 
poate stabili şi percepe decât în baza unei legi, în sensul că legea care înființează 
impozitul trebue neapărat să fixeze și maximul cotei, acestui impozit.
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Ast., 58, lit. j, din legea drumurilor dela 1929, care recunoaşte Consiliilor 

judeţene dreptul de a fixa anual cotele adiţionale pentru drumuri, contravine, 

dar, disp. art. 109 din Constituţie. (Cas. S. U., Dec. No. 37 din 22 Oct. 1951, 

în Pand. Săpt., 1932, pag. 8). 

- — In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 4 din 28 lan. 1932, i în Pand. 

_Săpt., 1932, pag. 393. . 

2. Principiul neretroactivităţii legilor nu este un principiu de ordin consti- 

tufional şi înlăturarea lui nu constitue un caz de neconstituţionalitate. 

„Aşa find, legea asupra maximului taxelor şi contribuţiunilor comunale din 

Iunie 1923, care ratifică taxele fixate de comunele urbane şi rurale cu efect re- 

troactiv, este constituţională, deoarece a îndeplinit condiţiunile cerute de 'art. 109 

şi 111 din Constituţie, care prevede numai că niciun impozit de orice natură 

nu se poate stabili şi percepe decât pe baza unei legi. (Cas. S. U., Dec. No. Il 

din 17 Mai 1928, în Pand. Săpt., 1928, pag. 530). - 

3. Sporirea taxei pe zahăr prin Jurnalul Consiliului de miniştri No. 955 

din 20 Aprilie 1920. este constituțională, deoarece acest jurnal a fost ratificat 

de legea din 10 Martie 1923, căci legile cu efect retroactiv; sunt şi- ele: consti- . 

tuționale. (Cas. S. U., Dec. No. 2% din 28 Sept. 1933, în Pand. Săpt., 1934, 

pag. 9). 
— In acelaş sens: Cas. S. U., Dec. No. 26 din 26 Scpt. 1933, în Pand. 

Săpt., 1934, pag. 39. | 
4. Ministerul industriei şi comeițului, în exercitarea atribuţiunilor sale, în | 

legătură cu permisele de export, este în drept să supună la anumite condițiuni, 

eliberarea acestor permise, putând încheia, în acest scop, chiar şi convenţiuni, 

pentru a-şi mări patrimoniul în vederea creierii mijloacelor de desvoltare a co- 

merţului şi a refacerii economice a ţării şi pentru ameliorarea valutei naţionale, 

fără ca prin aceasta să se violeze vreun principiu constituţional sau text de lege. 

întru cât nu este vorba de înfiinţarea unei taxe ilegale, sau de crearea vreunui 

impozit, ci de o contra-prestaţiune, la care se obligă cineva. în schimbul apro- 

bări: exportului. (Cas. III, Dec. No. 1285 din 1: Dec. 1928, în Pand. Săpi, 

1929, pag. 326). - 

110. Prin lege se pot crea impozite numai în folosul Sta- 

tului, judeţelor, comunelor şi instituțiunilor publice cari: înde- 
plinese servicii de Stat. 

111. Orice sarcină sau impozit judeţean sau comunal nu se 

poate așeza decât cu învoirea consiliilor judeţene sau comunale 

în limitele stabilite de lege. 

112. Nu se pot statorniei privilegiuri în materii de im- 
pozite. - 

Nicio excepţiune sau micşorare de impozit nu se poate sta- 
tornici decât prin o lege. 

Monopoluri nu se pot constitui decât numai prin lege și 

exclusiv în folosul Statului, judeţelor şi comunelor, 
4



402 . | CONSTITUȚIUNE DIN 1993 (Art. 112—114) 

1. Legiuitorul ordinar are dreptul, în conformitate cu Constituţia să îa- 

fiinţeze un impozit aplicabil asupra unei categorii de venituri, cum ar fi aceea 

a salariilor plătite funcţionarilor particulari, atâta vreme cât nu se face, nicio 

distincţiune, după origine etnică, după religie sau „după limba acelora care pri- 

__mesc veniturile supuse impozitului desfiinţat. (Cas. S.U., Dec. No. l din 18 an. 

1934, în Pand. Săpt., 1934, pag. 393). a 

2. Impozitul fiind o preluare efectuată asupra resurselor contribuabililor, - 

în scopul de a surveni la cheltuelile Statului, contribuabilii nu au un drept în 

această materie, ci numai datorii şi legiuitorul poate, oricând va aprecia, să 

abroge o lege fiscală, care ar nesocoti interesul general, sau să revină 'asupta 

unei scutiri acordată anterior. (Cas. S. U., Dec. No. 14 dn 5 Martie 1931, in 

Pend. Săpt., 193i, pag. 267).. : 

- — Ia acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. si dn 12 Mai 1932; Cas. S.-U., 

Dec. No. 13 din 5 Martie 1931:Cas. S.:'U., Dec.'No: 46 din 6 Oct. 1927.- (Vezi 

Notele „No. 14 şi 15, sub art. 17). 
3. Pentru constituţionalitatea art. 18 din legea dela 1 Aprilie 1935 pentru 

: soființarea unui impozit excepţional pe veniturile proprietăţilor clădite în prezent 

scutite. vezi: Nota No. 25,'sub art. 17.. , 

4. Impozit asupra capitalului. Legiuitorul constituant, prin art. 109—112, 

în materie de impozite, prevede că niciun impozit, de orice natură, nu se poate 

stabili decât pe baza unei legi numai în folosul Statului, judeţelor şi comunelor 

şi că privilegiile în această materie sunt interzise. Niciuna din dispoziţiunile în- 

scrise în Constituţie în art. 109—112, deci, nu opresc impozitul asupra capita- 

lului, astfel că: impozitul poate atinge deopotrivă nu numai veniturile contribua- 

bilului, ci şi capitalul pe care acesta l-ar poseda şi pe care legiuitorul l-ar găsi 

susceptibil de a fi impus. '(Cas. S. U., Dec. No. 15 din 14 Martie 1935, în P. S., 

1935, p. 440). 

— In acelaşi sens: Cas. $. Ul., Dec. No. 37 'din 23 Mai 1935, în P. S., 

„1935 p. 591; Cas. S. U., Dec. No. 176 din 17 Septemvrie 1936, în P. S.. 19%, 

p. 6ll. 
— Vezi şi Notele No. 25, 26, 27, 28 şi 29, sub art. 17. 

5. Potrivit art, 112, aliniatul 3 din Constituţie, nu se poate constitui un 

monopol, decât numai prin lege şi exclusiv în folosul Statului, judeţelor şi co- 

munelor, : ” 

Şi ca o consecinţă a principiilor înscrise în art. 17 din Constituţie, expro- 

_prierea în această materie, nu se poate face decât pentru cauză de utilitate pu 

blică şi numai prin lege, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, stabilită de 

justiţie, care trebue să aibă libertatea deplină de apreciere, — orice restricţiune, 

de orice natură, în această privinţă, fiind contrarie Constituţiei. (Cas. S. UL, 

Dec. No. 51 din 10 Oet. 1930, în Pand. Săpt., 1931, pag. 1). 

113. Niciun fond pentru pensiuni sau gratificațiuni în sar- 

cina tezaurului public n nu se poate acorda decât în virtutea unei 

. 
jegi. 

114. In fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile 

şi votează bugetul.
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Toate veniturile sau cheltuelile Statului trebuese trecute 
în buget şi în socoteli. 

Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă 

va îndestula serviciile publice după bugetul anului precedent, 

tăvă a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul 
pentru care a fost votat. 

d ! - - . “ i 

]. Bugetul unei administraţiuni publice, deşi nu constitue prin sine însuși 

un act administrativ de autoritațe, fiind supus, conform art. 114 din Constituţie, 
aprobării Adunării Deputaţilor, totuşi, întru cât printr'insul:se încheie bilanţul 

şi se stabileşte, în prealabil, în baza legilor existente, veniturile şi: cheltuielile 

anuale, la întocmirea lui putându-se produce erori, fiind astfel posibil ca autori- 

tatea publică să nu aibă în vedere diferite legi, care o obligă să prevadă în buget 

anumite cheltuieli legale şi obligatorii, — de aici rezultă că, în acest caz, părţile 

vătăziate în drepturile lor, pot, în baza legii contenciosului administrativ, să se 

adreseze instanţelor competente, pentru valorificârea drepturilor lor astfel în- 

călcate şi peste care Camera Deputaţilor şi Departamentul respectiv. nu pot trece, 

în lipsa unui text expres de lege, reducând, sau neprevăzând în buget, sumele 

necesare” cuvenite în baza legilor în vigoare. (Cas. III, Dec. No. 758 din 5 

Mai 1931). 
2. Intocmirea bugetului unei administraţiuni constitue netăgăduit un act 

administrativ de autoritate, — iar partea lezată, prin alcătuirea lui, se poate 

adresa instanţelor de contencios administrativ pentru valorificarea dreptului său. 

(Cas. III, Dec. No. 324 din 24 Febr. 1930, în P. S., 1930, p. 425). 

— In acelaş sens: Cas. III, Dec. No. 2095 din 4 Decemvrie 1936, în Rep. 

Jur. Adm., 1936, col. 3557. 
— Vezi şi Colecţia Legilor României, No. 15, Legea pentru contenciosul 

administrativ, cu modificările ulterioare, cu lucrările preparatorii şi jurisprudenţa 

la zi, Notele No. 16 şi 16 bis, sub Art. 1. 

115. Controlul preventiv şi cel de gestiune a tuturor veni- 

turilor şi cheltuelilor Statului se va exercita de Curtea de con- . 

turi, care supune în fiecare an Adunării deputaţilor raportul” 

general rezumând conturile de gestiune al bugetului trecut, sem- 

nalând totdeodată neregulile săvârşite de miniștri în aplicarea 

bugetului. 
Regularea definitivă a socotelilor trebue să fie prezentată 

Adunării deputaților cel mai târziu în termen de doi ani dela în- 

cheierea fiecărui exerciţiu. 

116. Pentru toată România, este o singură Curte de conturi. 

1. Prin art. 54 din legea Curţii de Conturi, prevăzându-se expres că numai 
dacă Curtea de Conturi persistă în doctrina sa — ceea ce presupune un conflict 

asupra chestiunii de doctrină între Curtea. de Casaţie şi Secţiunile Unite ale
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Curţii de Conturi — recursul făcut din nou se va judeca de Secţiunile Unite ale 
Înaltei Curți de Casaţie, — de aci rezultă învederat că atunci când ea se con- 
formează doctrinei Curţii de Casaţie, nu este niciun cuvânt ca noul recurs, făcut 
pentru alte motive să nu se judece de. acecași secțiune a Curţii ce Casaţie, care 
a judecat şi primul recurs și care este chemată, după legea Curţii de Casaţie, a 
judeca recursurile în contra deciziunilor Curţii de Conturi. (Tas. S. U.. Dec. 
“No. 5 din 5 Febr. 1931, în Pand. Săpt., 1931, pag. 243). ! 

| — in acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 11 dn 28 Februarie 1935, în P. S., 

1935, p. 39%. : 

117, Toate fondurile provenite din Case speciale, și de cari 
guvernui dispune sub diferite titluri, trebue să fie cuprinse în 

bugetul general al veniturilor Statului. 

118. Legile financiare se publică în Monitorul Oficial ca şi 
celelalte legi şi regulamente de.administraţiune publică. 

TITLUL V 

Despre puterea armată 

119. Tot Românul, fără deosebire de origină etnică, de 
limbă sau de religie, face parte âin unul din elementele puterii 

armate, conform legilor speciale. 

Puterea armată se compune din: armata activă cu cadrele 

ei permanente, rezerva, ei și milițiile. | 

120. Gradele, decoraţiunile şi pensiunile militarilor ru se 

pot lua decât numai în virtutea unei sentinţe judecătoreşti şi în 

cazurile determinate de legi. 

121. Contingentul armatei se votează pentru fiecare an de 

ambele Corpuri legiuitoare. 

122. Se va înființa un Consiliu superior al apărării ţării, 

care va îngriji, în mod permanent, de măsurile necesare pentru 
organizarea apărării naţionale. 

123. Nicio trupă armată străină nu poate fi admisă în ser- 
viciul Statului, nici nu poate intra, sau trece pe teritoriul Ro- 
mâniei gecât în puterea unei anume legi.
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TITLUL VI. 

Dispoziţiuni generale 

“104, Culorile drapelului României sunt: Albastru, Galben 
și Roşu, aşezate vertical. 

125. Reşedinţa guvernului este în capitala ţării. 
126. Limba rcmânească este limba oficială a Statului 

român. | 

1. Pctrivit disp. art. 126 din Constituţie, toate autorităţile, de orice natură, din România, care funcţionezză pe baza unei legi în vigoare, sunt obiigate a îu- 
trebuinţa, ca limba oficială, limba română. ” ” 

Camera arbitrală de pe lângă Bursa din. Cernăuţi, fiind o instituțiune ale 
cărci hotăriri sunt controlate şi executate de organele Statului, trebue să fie 
compusă numai din persoane care cunosc bine limba oficială a Statului şi tre- 
bue să judece şi să pronunţe hotăririle tot în limba oficială a Statului. (Cas. IM, Dec. No. 1416 din 12:Nov. 1951, în Pand. Săpt., 1932, pag. 265). 

— În acelaşi sens: Cas. III, Dec. No. 279 din 7 Martie 1928, în Pand, 
Săpt., 1928, pag. 430; Cas. III, Dec. No. 811 din 26 Sept. 1926, în Pand. Săpt., 
192$. pag. 672. : 

2. Prin art. 341 proc. civilă, permiţându-se că arbitrii să fie de orice na- 
ționalitate, de aici se deduce implicit că limba îngăduită înaintea “Tribunalului 
arbitrat poate fi și alta decât cea română. (Cas. S. U., Dec. No. 71 din 21 
Noemvrie 1935, Firma Stevart, în P. $., 1936, p. 157). 

2. Cunoaşterea limbii oficiale a Statului se cere în mod imperios pentru 
toţi funcţionarii publici. (Cas. III, Dec. No. 48 din 14 lanuarie 1935, în Rep. 
Jur. Adm., 1935, col. 595). 

4. Un învăţător are datoria legală şi morală de a cunoaşte în permanenţă | 
limba română şi el poate fi supus oricând lă examen, chiar dacă a mai trecut 
odată examenul de cunoaşterea limbii române. (Curtea de Apel Cernăuţi, S. II, 
Dec. 5 Aprilie 1935,-în P. S., 1935, p. 347). a 

* — Vezi şi Colecţia Legilor României, No. 14, Statutul funcţionarilor pu- 

bici, adnotat cu toată jurisprudenţa la zi, Art, 5. 

121. Niciun jurământ nu se poate impune cuiva decât în 

puterea, unei legi care hotărăște şi formula lui. 

1. Deşi Constituţia, în art. 127, prevede obligaţia pentru funcţionarii pu- 
blici de a depune jurământ, dacă legea ordinară-nu prevede formula jurământului, 
nu se poate conchide că un funcţionar pierde această calitate dacă el întrunește 
toate celelalte condiții de funcţionar public. (Cas. III, Dec. No: 1313 din 19 
Oct. 1931, în Pand. Săpt., 1932, pag. 14).
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2. De remarcat că formula jurământului funţionarilor publici nu se găseşte 
în legea pentru statutul lor din 19 Iunie 1923, ci în art. 11 din regulament, ceea 
ce contravine textului constituțional. (Vezi: Colecţia Legilor României, No. 14, 

„Statutul şi Regulamentul Funcţionarilor Publici, adnotat cu toată jurisprudenţa 
la zi. 

128, Constituţiunea de față nu poate fi suspendată nici în: 
total nici în parte. 

In caz de pericol de Stat se poate prin lege institui starca 
de asediu generală sau parțială. 

i], Starea de asediu este o măsură de siguranţă publică luată de legiuitor, 
care are drept efect instituirea unui regim de excepție. 

- Prin art. 128, alin. II, din Constituţie, legiuitorul constituant, a corferit 
celut ordinar dreptul de a edicta, în caz de pericol, dispoziţiuni de excepție pen- 
tru apărarea odinei publice. 

In virtutea aceluiași drept, legiuitorul ordinar poate, în anumite condițiuni, 
să defere instanţelor militare judecarea unor infracţiuni comise de civili în timpul 

legii stării de asediu, dacă, prin gravitatea lor, ele pot pune în pericol siguranța 

ţării şi a ordinei publice, aceasta indiferent de calitatea infractorilor şi de îm- * 

prejurarea că sub regimul dreptului comun, ei n'ar.putea fi judecaţi decât de 

instanţele“ ordinare. 

In virtutea aceluiaşi drept, Legiuitorul ordinar poate, asemenea fără a 

contraveni normelor constituţionale, să edicteze modalitatea după care urmează a 

fi judecate asemenea infracţiuni, nu numai în cazul când judecata lor ar începe - 

şi S'ar sfârşi în timpul legii stării de asediu, dar şi când, începând sub imperiul 

ei, nu sar fi sfârşit până la ridicarea ei, precum şi când asemenea infracţiuni, 

fiind instruite şi trimise acelor instanţe spre judecare, în timpul legii stării de 

asediu, judecarea lor n'ar fi avut loc până la ridicarea stării de asediu. (Cas. 

S. U., Dec. No. 17 din 24 Mai 1934, în Pand. Săpt., 1934. pag. 810). 
2. Menţinerea stării de asediu este legală, deoarece legea din 1916, care 

"a introdus-o, nu a condiţionat sfârşitul acestei stări de asediu de încheierea păcii 

între Statul Român şi celelalte state beligerante, ci, în genere, de restabilirea 

păcii europene, 

Numai puterea legiuitoare poate să constate, printr'o lege specială, că ter- 

menul de existență a acestei stări excepţionale a expirat. (Cas. II, Dec. No. 2029 

din 6 Mai 1927, în Pand. Săpt., 1927, pag. 748). 

3. Dacă este adevărat că instituirea stării de asediu şi deci şi extinderea 

jurisdicției militare, ca o consecinţă, nu se poate face decât în puterea unei legi. 

nimic nu se opune, însă, ca legiuitorul ordinar să autorize puterea executivă a 

lua, în caz de necesitate, asemenea măsuri, sub rezerva ratificării sale ulterioare, 

sau să ratifice măsurile luate anterior, ori de câte ori necesitatea și urgenţa lor 

pentru apărarea Statului reclamă intervenţia imediată a Puterii executive, în lipsa 

Parlamentului. 
Aşa fiind, dacă Decretul Regal prin care. s'a instituit starea de asediu a 

fost ratificat de Parlament, urmează că atât acel Decret Regal, cât şi legea prin
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care a fost ratificat, formează un tot şi nu contravin niciunui principiu coustitu- 

ţional. (Cas. S. U., Dec. No. 34 din 9 Mai 193%, Eugen Fericeanu, în P. S., 

1935, p. 648). 

TITLUL VII 

„Despre revizuirea, Constituţiunii 

129. Constituţiunea poate îi revizuită în total sau în parte 

din: iniţiativa Regelui sau oricăreia din' Adunările legiuitoatre, 

- In urma acestei iniţiative ambele Adunări întrunite sepa- 
rat, se'vor rosti cu majcritate absolută dacă este locul ca, ispo- 

ziţiunile constituţionale să fie revizuite. 
îndată ce necesitatea revizuirii a fost admisă, ambeie Cor- 

puri legiuitoare aleg din sânul lor o comişiune mixt care va 

propune textele din Constituţiune ce urmează a fi supuse re 

vizuirii, i E - 

După ce raportul acestei comisiuni va fi citit în fiecare 

Adunare, de două ori în interval de cincisprezece zile. ambele 

Adunări întrunite la un loc, sub președinția celui mai în vârstă 

dintre Preşedinţi, în prezenţa a cel puţin două treimi din tota- 
litatea membrilor ce le compun, cu majoritate d= două treimi, 

stabilesc în mod definitiv cari anume articole vor fi supuse re- 
vizuirii, -. E | 

In urma acestui vot Adunările sunt de drept disolvate şi 

se va convoca corpul electoral în termenul prescris de Con- 

stitnțiune. 

130. Adunările cele noui, proced în acord cu Regele la mo- 

dificanea punctelor supuse revizuirii, 

In acest caz Adunările nu pot delibera dacă cel-puţin două 

treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezenţi şi nicio 

schimbare nu se poate adopta dacă nu va întruni cel puțin două 

treimi ale voturilor. - 

Adunările alese pentru revizuirea Constituţiunii au o du- 

rată constituţională obișnuită şi în afară de modificarea, Consli- 

tuţiunii ele funcţionează şi ca Adunări legiuitoare ordinare. 

Dacă adunările de revizuire nu-şi pot îndepiini misiunea, 

„noile Adunări vor avea același caracter.
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TITLUL VIII 

Dispoziţiuni transitorii şi suplimentare 

131. Sunt şi rămân cu caracter constituționai dispozițiu- 
nile din legile agrare privitoare la pământurile cultivabile, pă- 
durile şi bălțile expropriabile, în total sau în parte, a starea lor 
juridică, la subsol, la preţuire, la modul de plată, ete., aşa pre- 
cum sunt formulate în articolele de mai jos ale fiecăreia Gin le- 
gile agrâre şi cari articole, în întregul lor, fac parte integrantă 
di prezenta Constituţiune, şi ca atare nu se pot modifica, decât 
cu formele prevăzute pentru revizuirea Constituţiunii, și a- 
nume; a | | 

a) Art. 1 (unu) alin. II, art. 2 (doi), 3 (trei) alin. 1, art. 
4 (patru), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (nouă), 10 (zece), 13 
(treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 (șasesprezece), 18 (opt: 
sprezece), 21. (douăzeci şi unu), 23 (douăzeri şi trei), 82 (trei- 
zeci și doi), 36 (treizeci și șase) și 69 (şasezeci şi nouă) din 
legea pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi 
Dobrogea (vechiul Regat). din 17 Iulie 1921; 

b) Art. 2 (doi), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapic). 8 
(opt), 3 (nouă), 10 (zece), 11 (unsprezece), 12 (douăsprezece), 
13 (treisprezece), 16 (şasesprezece), 45 (patruzeci şi cinci), 46 
(patruzeci și șase), 47 (patruzeci şi şapte), 48 ( patruzeci şi opt), 
49 (patruzeci și nouă), 50 (cincizeci) şi 53 (cincizeci şi trei) din 
legea pentru reforma agrară din Basarabia din 13 Martie 1926; 

c) Art. 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 
8 (opt), 9 (nouă), 10 (zece), 11 (unsprezece), 12 (douăspreze- 

ce), 13. (treisprezece), 14 (patrusprezece), 1 (şasesprezece,, 
18 (optsprezece), 22 (douăzeci şi doi), 24 (douăzeci şi patru), 

. 82 (treizeci şi doi), 50 cincizeci) şi 85 (optzeci și cinci) din 
legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana 
şi Maramureș din 30 Iulie 1921; 

d) Art. 2 (doi), 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), punetul u- 
alin. I, art. 6 (şase), 7 (şapte), 9 (nouă), 10 (zece), 12 (dovă- 
sprezece), 13 (treisprezece), 29 (douăzeci și nouă) 31 (treizeci 

şi unu) şi 55 (cincizeci şi cinci) din legea pentru reforma agrară | 
Gin Bucovina din 30 Iulie 1921.



CONSTITUȚIUNE DIX 1993 (Art. 131132) - 409 

1. Din dispoziţiunile art. 24 din legea agrară rezultă că subsolul tuturor 
terenurilor expropriate rămâne proprietatea Statului, astfel că 'dispoziţiunile legii 
interpretative a acestui articol, dela 1926, nu violează art. 7 din "legea agrară, 
care are putere constituţională, în baza art. 160 din aceeaşi lege şi art. 131 din 
Constituţie. (Cas.' S. U., Dec. No. 15 din 3 Martie 1932, în Pand. Săpt., 1932, 
pag. 395). 

2. Fiind de principiu că o lege ordinară nu poate mcdilica dispoziţiunile 
unei legi cu caracter constituţional, urmează că, prin art. 125 legea agrară din 
1921 — care nu este trecut printre dispoziţiunile de ordin constituţional, enume- 

„rate de art. 160 al legii — Legiuitorul nu a putut să valideze «iecât acele în- 
străinări de terenuri rurale, cari au fost efectuate după expirarea termenului de 
inalienabilitate fixat prin art. 132 din Constituţia dela 1884, adică după 1916, 
când inalienabilitatea a fost prelungită printr'o lege ordinară, asupra dispoziţiu- | 
nilor căreia art. 125 din legea agrară a putut reveni, fără a fi contrariu Consti- 
tuţiei. (Cas. I, Dec. No..2132 din 4 Oct. 1929, în Pand. Săpt., 1930, pag. 58). 

— În acelaşi sens: Cas. |, Dec. No. 53 din 15 Ian. 1930, în Pand. Săpt,, 

1920, pag. 219). 

3. Legea din 5 August 1924 prin care se perfectează instrăinările de tere- 

nuri în loturi mici, făcute după 1 Februarie 1921, contravenind art. 3, alin. |, 

din legea agrară, declarat constituţional prin art. 137, este neconstituţională, 

(Cas. S. U., Dec. No. 19 din 30 Septemvrie 1926, în P: S., 1926,.p. 793). 

132. In scop de a se satisface trebuinţele normale de lemne 

de fce şi de construcţie ale populaţiei rurale din vechiul Regat, 

Basarabia. şi Bucovina, Statul e dator ca, din pădurile din câm- 

pie, deal sau munte să destine suprafeţele necesare în acest . 
scop. | 

In vechiul Regat şi în Bucovina, acolo unde Statul nu ar 

avea păduri într'o rază de douăzeci de kilometri de centru comu- 
nei, pentru satisfacerea trebuinţelor mai sus arătate, el prin 
derogare dela, art. 7 lit. e și art. 8. lit. a,b şi c din legea pentru 
reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea 
din 17 Iulie 1921 şi dela art. 5, punctul a, alin. IV şi dela art. 
6 și 7 din legea pentru reforma agrară din Bucovina din 30 Iu- 
lie 1921, va putea expropria din pădurile persoanelor juridice, 
fie publice, fie private, cari s'ar afla în această rază şi numai în 
lipsa acestora va, expropria proporțional din pădurile tuturor 
proprietarilor particulari, aflate în această rază, însă numai în 

„limita acestor trebuințe şi în tcate cazurile cu respectul unei 
supraiețe intangibile de una sută hectare de fiecâre proprietate. 

Nu sunt exprepriabile, oricare ar fi proprietarul, pădurile 
replantate sau în curs de replantare.
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Contractele de vânzare spre exploatare a pădurilor expro- 
priabile cari vor fi în vigoare în momentul exproprierii, se vor : 
respecta, | i cc 

Pădurile astfel expropriate rămân în proprietatea, Statului 
şi se vor administra şi exploata de dânsul spre a satisface potri- 

vit legii şi în prima linie nevoile de mai sus. | 
“Exproprierea, acestor păduri se va face cu dreaptă și prea- 

labilă despăgubire fixată de justiţie. 
„Modul de expropriere va fi regulat prin lege specială, 

1. Exproprierea pădurilor, făcută în baza legii agrare şi a. păşunelor co- 
munale nu poate fi efectuată, în conf, cu disp. art. 132 din Constituţie, decât 
după o dreaptă despăgubire, — astfel că preţul cuvenit proprietarului nu poate 
fi plătit în titluri de rentă, ci în numerar, întru cât arţ, 69 din legea pentru re» 

"forma agrară din vechiul „Regat nu-şi. poate avea aplicațiune, decât cu privire 
la terenul expropriat, nu şi la materialul lemnos. (Cas. S. U., Dec. No. 28 din 
14 Aprilie 1932, în Pand. Săpt., 1932, pag. 566). 

— Vezi şi Nota No. 30, sub art. 17. 

-. 138, Se ratifică decretele-legi No. 3.902 din 29 Dacemvrie 
1918, publicat În Monitorul Oficial No. 223 din 30:-Decemvrie 
1918, privitor la acordarea drepturilor cetăţeneşti; N o. 2.085 din 
22 Mai 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 33 din 28 Mai 
1919, şi No. 3.464 din 12 August 1919, publicat în Monitorul 
Oficial No. 93 din 13 August 1919, privitoare Ia încetățenirea 
Evreilor cari locuiau în Vechiul Regat. 

De asemenea se ratifică şi toate decretele-legi de încetăţe- 
nire individuală, cari s'au făcut înaintea decretelor specificate 
mai sus, o îi | | 
„Evreii, locuitori din vechiul Regat, cari nu-și vor fi regu- 
lat încetăţenirea în termenul prevăzut de decretul-lege No. 3.464 
din 12 August 1919, vor putea face declaraţiunile de încetățe- 
'nire conform decretului-lege No. 2.085 din 22 Mai 1919, în ter- 
men de trei luni dela promulgarea acestei Constituţiuni. 

134. Până la facerea unei legi de organizarea Consiliului 
legislativ, prevăzut în această Constituţiune, prezentarea proiec- 

„telor de legi înaintea Corpurilor legiuitoare va continua să se 
facă în conformitate cu legile şi regulamentele azi în vigoare. 

135. Până la promulgarea legii speciale bazată pe princi- 
piile din-prezenta Constituţiune, legile relative la organizarea şi - 
judecarea, contenciosului administrativ rămân în vigoare. 

y
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136. O lege specială va fixa lista civilă a Intâiului Rege al 
României întregite. 

137. Se vor revizui toate coâicile şi legile existente în di- 
ferite părţi ale Statului român spre a se pune în armonie cu 

Constituţiunea de faţă şi asigura unitatea legislativă. 

Până atunci ele rămân în vigoare. 
Din ziua promulgării Constituţiunii sunt însă desfiinţate 

„acele dispoziţiuni din legi, decrete, regulamente şi orice alte 
acte contrarii celor înscrise în prezenta Constituţiune. 

1. Legea din 31 Ianuarie 1924, suspendând legile de pensii existente în 

teritoriile alipite, fără să creieze un alt regim, a violat dispoziţiunile art. 137, din 

Constituţie şi, ca atare, este neconstituţională. (Cas. S. U., Dec. No. 20 din 19 

Noemvrie 1925, în Pand. Săpt., 1925, pag. 673). 
— În acelaşi sens: Cas. S.U,,. Dec. No. 68 din 4 Dec. 1930, în Pand. 

Săpt., 1931, pag. 193. 

2. Dispoziţia art. 521 pr. civilă din Ardeal, care ridică dreptul de revi- 

zuire în contra sentinței Tribunalului, ca instanţă de apel, în caz când valoarea 

litigiului nu trece de 10.000 lei, a fost.abrogat prin art. 137 din Constituţie, ca 

contrar art. 103. (Cas. S. U., Dec. No. 6 din 21 Febr. 1979, în Pand. Săpt,, 
1929, pag. 364). 

— In acelaşi sens: Cas. S. U., Dec. No. 7 din 21 Februarie 1929, în P. S., 

1929, p. 290. 

— Vezi şi Nota No. 99, sub art. 103. . 

3. Dispoziţia art. 78, alin. 2, din Codul de faliment din Transilvania (L. 

"XVII: 1881), care prevede că împotriva a două hotăriri egale nu are loc remediu 

de drept mai departe, urmează a fi socotită fără fiinţă, fiind contrarie art. 103 

din Constituţie. (Cas. III, Dec. Ne, 423 cin 9 Martie 1929, în. „Pand. Săpt., 

1929, pag. 430). 

— Vezi şi Nota No. 96, sub art. 103. : 

4. Dacă art. 137 din Constituiie declară desfiinţarea legilor anterioare pro- 

mulgării ei, care cuprinde dispoziţiuni contrarii celor înscrise întrinsa, aceasta 

nu se poate aplica legii stării de asediu din 1916, deoarece noua Constituţie nu 

opreşte înfiinţarea unei asemenea stări, ci, din contra, prescrie, în art. 128, alin. 

2, că, în caz de pericol de Stat, starea de asediu, fie generală, fie parţială, se 

poate institui prin lege. (Cas. II, Dec. No. 2029-din 6 Mai 1927, în Pand. Săpt., 

1927, pag. 713). 

-5. Prin dispoziţiunile art, 137, Legiuitorul constituant a voit ca opera legis- 

lativă a Ţării să se facă prin legi unitare şi unificatoare, dar nu a interzis ca 

până la unificarea definitivă şi completă, să se extindă în unele părți ale Țării, 

legiuirile vechiului Regat, în interesul unci armonioase organizări şi funcţionări a 

“ Vustiţiei şi administraţia Statului. 

Aşa find, extinderea dispoziţiunilor codului român de procedură penală, 

relative la poliţia judiciară, atribuţiunile Ministerului Public, a Judecătorilor de 

instrucţie,. a “Trbunalelor corecţionale, ca instanţe de confirmare a mandatelor de 

e, Ă ..
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arestare, precum şi cele referiteare lu atribuţiunile Camerii de punere sub acu- 
zare şi a funcţionării ei pe lângă Curjile de Apei, care au fost extinse, pe ziua 
de | Septembric 1925, în întreg teritoriul Ţării, prin art. 315 din legea de orya- 
nizare judecătorească, nu contravine dispoziţiunilor art, 127 din. Constituţie. (Cas. 
S. U., Dec. No. 12 din 19 Aprilie 1934, în Pand. Săpt.; 1934, pag. 791). 

| 6. Intru cât dispozițiunile art, 39 din legea organizării judecătoreşti din 
Dobrogea, care prevede că pentru afacerile dintre mahomedani, relative la orga- 
nizarea familiei, succesiuni ab intestat, etc., se institue Tribunale mahomedane. 
care vor judeca conform legilor şi uzurilor mahomedane, nu violează disp. art. 
8, alin. II, din Constituţie, ele nu au putut fi desfiinţate prin at. 137, alin. III, 
din Constituţie. (Cas. S. U., Dec. No. 9 din 15 Martie 1934, în Pand, Sâ, 
1934, pag. 805). , : 

7. Având în vedere că chestiunea dedusă în judecata Sucţiunilor-Lnite, 
constă în aceea de a ști dacă art. 59 din legea Dobrogei-Noui din 1921, potrivit 
căruia Curtea de Apel din Constanţa este chemată să judece în primă şi ultimă 

instanţă crimele săvârşite în judeţele Caliacra şi Durostor, este sau nu constitu- 

țional. - ” , , 

Considerând, în adevăr, că art. 105 din noua Constituţie prevede că juriul 
este statornicit în toate materiile criminale şi pentru delictele politice şi de jresă. 

"Considerând însă că, art. 137 tot din Constituţie dispune în al. 1 zi II că: 

toate codicele şi legile existente în diferitele părţi ale Statului Român, — deci şi 
în Dobrogea Nouă, — se vor revizui spre a se pune în armonie cu această - 
constituţie şi a asigura unitatea legislativă şi că «până atunci ele rămân în 
vigoare». , 

Că, prin urmare, legea Dobrogei-Noui din 1921 fiind în vigoare în mo- 

mentul promulgării Nouei Constituţii din 1923 şi o lege de procedură penală care 

să-i substitue dispoziţiuni, care să creeze o altă stare Jegală, cu privire la jude- 

carea crimelor comise şi în această parte a ţării, nefiind încă edictată dispo- 

ziţiile art. 59 din legea' Dobrogei-Noui continuă a-şi avea aplicaţiune, deoarece 

legiuitorul constituant a. înţeles să menţină legile existente până la elaborarea 

unor legi de unificare, — aşa că. nu se poate susţine că prevederile acestui art. 

59 ar fi neconstituţionale. | 

| Că deşi al. următor al art. 137 prevede că din ziua promulgării consti- 

tuţiunii, sunt desființate dispoziţiunile din legi, acte, decrete, regulamente şi orice 

alte, contrarii celor înscrise în Constituţie, totuşi dispoziţiunile acestui aliniat nu 

sunt aplicabile în speţă deoarece altfel dispoziţiile al. II al aceluiaşi articol — 

că până la elaborarea nouilor legi de unificare ele rămân în vigoare — nu şi-ar 

mai avea aplicaţiunea. (Cas. S. U., Dec. No. 45 din 27 Oct. 1932. Elena Căpt.. 

Popescu în Dreptul, 1932, p. 217). 

8. Dispoziţiunea art. 4 din legea XXXIV din 1913, în.vigoare în Ardeal. 

care dispune că delictele de ofensă a Suveranului sunt de competenţa Tribuna- 

lului dela sediul Curţii de Apel respective, nu contravin nici unui text constitu- 

ţional, astfel că nu a fost abrogată prin art. 137 din Constituţie. (Cas. S.U. 

Dec. No. 44 din 2 Nov. 1933, în Pand. Săpt., 1934, pag. 369). 

9. a) În contra hotăririlor Comisiunei Centraie de Expropriere din Basa- 

rabia, anterioare promulgării Constituţiei din 1923, ca şi în contra hotăririlor 

Comisiunilor judeţene, fie anterioare, fie posterioare promulgării Constituţiei, şi
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care au rămas definitive prin neapelare la Comisiunea Centrală, nu există niciun 

drept de recurs în casare, întru cât disp. art. 137 din Constituţie nu au efect 

retroactiv. 

Aşa fiind, art. 2 din legea pentru extinderea competinţei Comitetului agrar 

din 5 Martie 1925, care menţine această dispoziţie este constituţional. 

b) Dacă un text de lege urmăreşte să creeze o situaţie juridică unică, su- 

primând inegalitatea ce exista până la data promulgării Constituţiei, între iocui- 

torii din Basarabia şi cei din restul ţării, sub raportul dreptului de a ataca cu 

recurs înaintea Comitetului grar, deciziunile Comisiunilor de expropriere, acest 

text nu violează, ci se conformă întocmai principiului conţinut în art. 8 aliniatul 

II din Constituţie, care proclamă egalitatea tuturor inaintea legii, după cum de 

asemenea se conformă şi art. 137 din Constituţie, care prevede că se vor revizui 

toate codicele şi legile existente în diferite părţi ale Statului Român spre a se 

pune în armonie cu Constituţia de faţă şi a asigura unitatea legislativă. 

"c) În ce. priveşte susţinerea că disp. art. 2 din legea pentru extinderea 

competinţei Comitetului agrar din 25 Martie 1925 violează art. 3 din Tratatul 

privitor la unirea Basarabiei cu România, ratificat prin legea promulgată la $ 

August 1922, — această susţinere nu are a fi examinată de Secţiunile-Unite, 

care, conform art.' 29 din legea Curţii de Casaţie, nu cercetează contradicţiunea 

ce sar ivi între două legi, ci numai pe acea care ar exista între Constituţie 

şi o lege ordinară. (Cas. S. U., Dec. No. 46 din 29 Nov. 1934, în Pand. Săpt., 

1935, pag. 91). , 

, — In acelaşi sens: Cas. S$. U., Dec. No. 99 din 30 Aprilie 1935, în F.S., 

1936, p. 352. : | - 

10. Instituţiunea procedurală a perimării. nefiind reglementată de legea 

Inaltei Curți de Casaţie, ci prevăzută în general, pentru toate instanţele judecă- 

toreşti, de legile de procedură în vigoare în diversele ţinuturi — unele din ele 

necunoscând chiar o asemenea instituţie — este necontestat că ea nu a putut 

intra în prevederile legiuitorului legii Curţii de Casaţie la edictarea art. Sl: 

Aşa fiind, în materie de perimare a recursurilor sunt şi rămân apiicabile 

— până la unificarea procedurii — dispoziţiunile legilor de- procedură în vigoare 

în fiecare din ţinuturile respective. (Cas. S. U., N. Barbely, Dec. No. 2 din 17 

Ianuarie 1935, în P. S. 1935, p. 236). | 

— Vezi şi Notele No. 48, 49 şi 50, sub art. 103. 

11. Până la 1 lanuarie 1937 — data punerii în aplicare a noului Cod 

- penal Regele Carol II-lea sunt şi rămân în vigoare, în ce priveşte Transilvania, 

dispoziţiunile codului din 29 Mai 1878 (legea V). 

! Prin acest din urmă cod, deşi în delictul de mituire, prevăzut de art. 479, 

se pedepseşte nu numai mituitul, dar şi mituitorul, spre deosebire de Codul penal 

din 30 Octomvrie 1564 în vigoare în Vechiul Regat, care nu pedepseşte decât 

pe mituit, — această dispoziţiune din legea penală ardeleană nu contravine prin- 

cipiului egalităţii cetăţenilor înscris în Constituţiunea din 1923, întru cât ea se 

aplică, fără deosebire tuturor persoanelor locuind în “Transilvania, sub un regim 

legat menţinut, după cum s'a arătat, prin însăşi prevederile Constituţiunii, prin * 

art. 137. (Cas. S. U., Dec. No. 112 din 28 Mai 1936, în P.S. 1936, p. 509). 

12. Statul Român nu este succesor cu titlu universal al Statuiui austriac, 

ci numai în limita tratatelor de pace şi a convenţiunilor încheiate. Ă 

7



414 . CONSTITUȚIUNE DIN 1923 (Art. 133—138) | 

Un funcţionar al fostei administrații a căilor ferate austriace care la data . - 

de 3 Noemvrie 1918 nu fusese încă scos la pensie şi care n'a fost admis în ser- 

viciul Statului nostru, n'are drept la pensie, potrivit convenției dela Viena din 

10 Nov. 1923 (M. O. 201 din 8 Sept. 1926) decât dacă a depus jurământul de 
credinţă Statului Român. (Cas, III, 19 Oct. 1933, în Pand: Săpt,, 1934, p. 784). 

A 
să! 

138. Actualele Adunări naţionale după promulgarea, pre- 

zentei Constituţiuni pot funcţiona până Ja expirarea mandatului 

lor legal. 
In acest timp ele - vor trebui să facă, pe baza principiilor 

din această, Constituţiune, legea electorală. 

Până la facerea acestei legi, decertele-legi electorale rămân 

| în vigoare. | '
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Constitutțiune din 1938 
  

CONSTITUŢIUNE 

27 Februarie 1938)). 

TITLUL 1 

Despre teritoriul României 

Art. 1, — Regatul României este un stat naţional, unitar 
şi indivizibil. 

Art. 2. - Teritoriul României este inalienabi!. 

Art. 3. — Teritoriul României nu se poate coloniza cu 
“populaţiuni de seminţie străină. 

TITLUL II 

” Despre datoriile şi drepturile românilor 

CAPITOLUL 1 

Despre dutu, ie - Românilor 

Art. 4. — Toţi românii, fără deosebire de origine etnică şi 

credinţă religioasă, sunt datori: a sccoti Patria drept cel mai de 

seamă temei al rostului lor în viaţă, a. se jertfi pentru apărarea 
integrităţii, independenţei şi demnităţii ei; a contribui prin 
munca lor la înălțarea ei morală şi propăşirea ei economică; a 
îndeplini cu credinţă sarcinele obşteşti ce li se impun prin legi 

și a, contribui de bună voie la împlinirea, sarcinilor publice, fără 
de care fiinţa Statului nu: poate vieţui. 

Art. 5. — Toţi cetăţenii români, fără deosebire de origine 
  

1) Noua constituţie a României a fost decretată la 20 Februarie 1933; 

“ea a fost supusă plebiscitului în ziua de 24 Februarie 15285, când a fost primită 

cu 4.297.581 voturi, contra fiind 5483 voturi, | 

A fost promulgată cu I. D, R. No. 1045 din 27 Februarie 1928 și publicată - 

imediat în M. Of. No. 43 din 27 Februarie 1938, 

Cuss de Drept Constituţional, G. Alexianu. 27
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etnică, și credinţă religioasă, sunt egali înaintea legii, dato- 

rându-i respect şi supunere, - 

Nimeni nu se poate socoti deslegat de îndatoririle sale ci- 

vile ori militare, publice ori particulare, pe temeiul credinţei 

sale religioase sau de orice alt fel. | 
Art. 6. — Nu se admite în Statul Român nici o deosebire 

de clasă socială. Privilegiile în aşezarea, dărilor sunt oprite. Mic- 

şorările şi măririle de impozite nu pot fi decât generale și sta- 

tornicite prin legi. 
Art. 7. — Nu este îngăduit niciunui Român a, propovădui 

prin viu grai sau' în scris schimbarea formei de guvernământ a . 

Statului, împărţirea ori distribuirea, averii altora, scutirea de 

impozite, ori lupta de clasă. 

“Art; 8. — Este oprit preoţilor, de orice rit şi credinţă reli- 

gioasă, a pune autoritatea, lor spirituală în slujba propagandei 

politice, atât în locaşurile destinate cultului şi funcţiunilor ofi- 

“ciale, cât şi în afară de ele. 

__ Propaganda politică, în locaşurile destinăte cultului, ori cu 

prilejul manifestaţiunilor religioase, nu este îngăduită nimănui. 

Orice asociaţiune politică pe temeiuri ori pretexte reli- 

'gioase este oprită. 

In afară. de, persoanele, de condiţiunile- şi de. formele pre- 

văzute în legi, nimeni nu poate lua ori presta jurăminte de cre- 

dinţă. | 

Art. 9. — Românul care, fără prealabilă autorizaţie a Gu- 

vernului, va intra în orice serviciu al unui Stat străin, sau se va 

- alătura pe lângă o “corporație militară străină, pierde . de plin 

drept cetăţenia română. - 

Supunerea, pentru oricât timp şi din orice fapt ar rezulta 

ea, la: vreo protecţie străină, trage după sine pierderea de plin 

drept a cetățeniei române, - : 

| Naţionalitatea: română pierdută î în cohdiţiunile aci arătate 

nu se'poate redobândi decât prin naturalizare, 

" CAPITOLUL, II 

Despre drepturile” Românilor *! a 

va 

, Art, 10. — Românii se bucură de libertatea conştiinţei, de 
libertatea muncii, de libertatea învățămâhtului,: de libertatea. 
„presei, de libertatea întruniri:or, de libertatea de asociaţie şi de
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toate libertăţile din care decurg drepturi, î în  conăițiunile stator- 

nicite: prin legi. | | 

Art. 11. — Naţionalitatea română se dobândește prin că- 
sătorie, prin filiaţiune, prin recunoaştere şi prin naturalizare. 

N aturalizarea, se acordă Brin. lege î în mod individual; ea nu are 

efect retroactiv, Soţia. profită de naturalizarea soțului, şi copiii 
minori de aceea a părinţilor. 

„art. 18, — , Libertatea indiviâuală este garantată. 

„Nimeni nu poate fi urmărit sau pereche ziţionat, decât în 

cazurile şi după formele stabilite de lege, 

„Nimeni nu poate fi deţinut sau arestat decât în puterea 
unui mandat. judecătoresc motivat şi comunicat în momentul 

arestării, sau cel mai târziu în 24. ore “după arestare. 

In. caz de vină “vădită ori de urgenţă, deținerea sau ares- 

tarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite şi comu- - 

“nica în 24 ore, conform alineatului precedent. | 

Art. 13. — Nimeni nu, poate fi sustras, în contra voinţei ' 

sale, dela judecătorii pe care îi dă legea. 

Art, 14,.— Domiciliul este inviolabil, 

, Nici o vizitare a, domiciliului nu se “poate face decât. de 

autorităţile competente î În cazurile şi potrivit formelor. stabilite 
de lege. 

Art. 15. — Pedeapsa. cu moartea, se aplică î în timp de Tăz- 
boiu potrivit codului de justiţie miiitară. 

"Consiliul de miniștri va putea decide aplicarea 'dispoziţiu- 

nilor din alinsatul precedent şi în timp de pace, “pentru atentate 

contră Suveranului, Membrilor Familiei Regale, Şefilor Statelor 

străine şi demnitarilor statului din mobile în legătură cu exer-' 
cițiul: funcţiunilor ce le sunt încredinţăte, precum şi în cazurile 

de tâllărie cu omor. şi asasinat politie, 

Art. 16. — Proprietatea de orice natură, precum şi crean- 
ţele atât asupra, pârticularilor cât şi asupra Statului, sunt in- 

violabile şi garantate:ca, atare. 

“ Oricine: poate dispune liber de bunurile ce sunt ale ti, 

după normele prevăzute în legi. E 

“Bunurile care fac parte dir domeniul public sunt admini- 

strate şi nu pot fi înstrăinate decât după regulele şi cu formele 

stabilite” prin lege: Nicio lege nu poate înfiinţa pedeapsa con- 
fistării: averilor, afară de cazurile de înaltă trădare şi i delapi- 

dare de bani publici. 

E
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Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de uti- 
litate publică şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire sta- 
bilită, de justiţie conform legilor. Prin cauză de utilitate publică 
nu se poate înţelege decât aceea, care este de natură a folosi în 
acelaşi timp tuturor şi fiecăruia în mod actual ori eventual. 

In afară de cazurile de utilitate publică pentru apărarea 
națională, pentru lucrările de interes militar. sanitar, cultural, 
pentru căi de comunicaţii terestre, nautice ori aeriene, pentru 
pieţe şi lucrări publice prevăzute în legile actuale, nici un alt . 
caz nu se poate stabili decât prin legi votate de ambele Adunări 
cu majoritate de două treimi. 

Art. 19. — Zăcămintele miniere precum şi bogăţiile de 
orice natură ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se ex- 
ceptează masele de roci comune, carierele de materiale de con- 

„Strucţii şi depozitele de turbă, fără prejudiciul drepturilor do- 
bândite de Stat pe baza legilor anterioare. O lege a minelor va 
determina normele şi condiţiunile de punere în valoare a acestor 
bunuri, va fixa drepturile proprietarului care vor fi de cel puţin 
50% din redevenţa și din preţul la hectar al concesiunii şi va 
arăta, totodată, putinţa și măsura în care aceștia vor participa 
la exploatarea acestor bogății. 

Drepturile câștigate î in favoarea Statului pe baza-actelor. 
de concesiune încheiate până. în prezent se respectă. 

Art, 18. — Drumurile mari şi mici, ulițele care sunt în 
sarcina Statului, Judeţelor, Municipiilor şi Comunelor, fluviile 
şi râurile navigabi e sau plutitoare, țărmurile. adăugirile către 
mal şi locurile de unde s'a retras apa mării, porturile naturale 
sau artificiale, malurile unde trag vasele, spațiul atmosferic, 
apele producătoare de forțe motrice de folos obştesc şi în de- 

» obște toate bunurile care nu sunt proprietate particulară, sunt 
- considerate ca dependinte ale gomeniului public. 

Art. 19. — Libertatea conştiinţei este absolută. 
| Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă, libertate 
şi protecţiune, întru cât exerciţiul lor nu aduce atingere ordi- 
nei publice, bunelor moravuri și Siguranţei Statului. 

Biserica ortodoxă creștină, şi cea greco-catolică sunt bise- 
” rici româneşti. Religia creștină ortodoxă fiind religia marei 
majorităţi a Românilor, biserica ortodoxă este biserica domi- 
nantă în Statul Român, iar cea greco-catolică are întâietate faţă 
de celelalte culte. ă
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„Biserica ortodoxă română este și rămâne neatârnată de 
orice chiriarhie străină, păstrându- -şi însă unitatea, în privinţa 
dogmelor, cu biserica. ecumenică a Răsăritului. . 

Chestiunile spirituale şi canonice ale bisericii ortodoxe To-: 
mâne ţin de o singură autoritate sinodală centrală. 

Raporturile dintre diferitele culte şi Stat sunt de dome. 
niul legilor speciale. 

Art. 20, — Actele stării civile sunt de atribuţia legii civile. 
Intocmirea acestor acte va trebui să preceadă totdeauna, * 

„binecuvântarea religioasă, care este obligatorie pentru toţi 
membrii cultelor, - 

Art. 21. — Invăţământul este liber în condiţiunile stabilite 
prin legi speciale și întru cât nu wa fi contrar bunelor moravuri, 
ordinei publice şi intereselor de Stat. 

Invăţământul primar este obligator. In şcolile statului | 
acest învăţământ va fi gratuit. 

Art. 22. — Constituţia, garantează fiecăruia, în limitele EN 
condiţiunile legii, libertatea de a comunica şi publica ideile şi 
opiniunile sale, prin grai, prin scris, prin imagini, prin sunete 
sau prin orice alte mijloace. 

Art. 23. — Secretul scrisorilor, telegramelor şi convorbi- 
rilor telefonice este inviolabil. Se exceptează, cazurile în care ju- 
stiţia e datoare să se informeze conform legii. 

Art. 24. — Cetăţenii români au dreptul a se aduna pașnici 
şi fără arme pentru a, trata tot felul de chestiuni, conformându- 
se legilor care regulează exerciţiul acestui drept 

Intrunirile, procesiunile și manifestaţiile pe căile publice 
ori în aer liber, sunt supuse legilor şi orânduirilor polițienești. 

Art. 25. — Oricine are dreptul a se adresa prin petițiuni, 
subserise de una sau mai multe persoane, la, amtorităţile publice, 
însă numai în numele celor subscrişi. 

Autorităţile constituite au singure dreptul să adreseze pe- 
tiţiuni în nume colectiv, 

Art. 26. — Cetăţenii români au dreptul a, se asocia, con- 
formându-se legilor. 

Dreptul de liberă asociaţiune nu implică dreptul de a crea 
"persoane juridice. Condiţiunile în care se acordă personalitatea 

juridică se stabilesc prin lege. 
Art. 27. — Numai cetăţenii români sunt admisibili în func- 

țiunile şi demnităţile publice, civile şi militare, ţinându-se
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seamă; 46 caraeteul najoritar şi creator de Stat al Națiuni 
Române . **-- 

| Supușii străini nu “pot ocupa: atari' funcțiuni; „de cât î în ca-i” 
zurile stătornicite prin legi, o 

Străinii aflători pe pamântul' României se 'bucură de > oii: 
tecţiunea:dată 'de legi persoaneor şi averilor în genere. -- 

Numai Românii şi cei naturalzaţi români pot dobândi cu” 
orice titli şi deţine imobile rurale în România. Străinii vor avea. 
drept numai la- valoarea, acestor imobile, Ra | 
Art. 28. —'Decoraţiunile strzine se vor. purta, de Români! 

numai cu „autorizarea Regelui. Ă tăi 
Insignel;, emblemele, medaliile, precum şi uniformele de: 

orice fel nu pot fi creiate, : nici atribuite, nici purtare fără le 
giuită încuviințare. SI 

TITLUL II | 
„Despre puterile Statului, 

Art, 29. — - Toate puteri-e Statului « emană dela „Națiunea. 
Română,  .:: . 

Ele însă nu se pot exercita decât prin delegaţiurie : şi numaj. 
după principiile şi regulile așezate în Constituţia de faţă. | 

Art: 30; —'Regele este Capul Statului. 
“Art ŞI; — Puterea legislativă se exercită de Rege prin. 

Reprezentajinca: Naţională, car6 se “împarte în două, Adunări: 
Senatul: și Adunarea" Deputaţilor. . 

"Regele sancţionează și promulgă legile. 
„Inainte de e a i se da sancţiunea regală, legea nu e: vala- 

bilă. - 
Regele poate refuza sancţitinea. 

| Nici o lege nu poate fi supusă. sancţiunii regale, decât. 
după ce va îi ost discutată și Votată de majoritatea ambelor 
Adunări. - | / ț 

Promulgarea legilor votate de ambele: Adunări se va. face- 
pri îngrijirea “Ministrului de Justiţie care. este. și păstrătorul. 
Marelui: Sigiliu al Statului. 

“Iniţiativa legilor este dată Rege! ui. Fiecare din cele două. 
Adunări pot propune. din iniţiativă propris numai legi i în inte- 
resul” obştese al! Statului,
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_.. Interpretaţiunea legilor cu. a drept d de autoritate : se: face: nu- 
mai de puterea legiuitoare, pe 

Nici. o lege, nici un: regulament: de administraţiune: 'gene- 
rală sau comunală nu pot fi îndatoritoare: decât după ce se pu- 
blică în chipul hotărît: prin ele, . NE pr 

Art. 92. — Puterea executivă este : ineredinţată 1 Regelui, 
care o exercită prin Guvernul Său î în modul stabilit. “prin Con- 
stituţie, PE . - Doi a 

- Art. 88. — Puterea judecătorească s se: > exercită, de orga- 
nele ei, Ei . a. . a. [e ie 

Hotărîrile judecătoreşti: se pronunţă î în virtutea. legii. - 
“Ele s se execută i în numele. Regelui. Pe zi ai 

.3 

  

CAPITOLUL 1 | | zei 

  

. 

Art. 34. — Puterile constituţionale ale Regelui. Sunt ere- 
ditare în linie! coborîtoare' directă, şi legitimă a a . Majestății Sale 
Regelui Carol I de, Hohenzollern Sigmaringen, din; bărbat în 
bărbat prin ordinul” de primogenitură, şi cu exclusiunea,- perpe- 
tuă a femeilor și coboritorilor lor, pie îmi 

Coboritorii Majestății Sale „vor fi crescuţi în rougiunta 
ortodoxă a, Răsăritului. „| 

Art. 35. — In lipsă de coboriţori în, linie: “părbăteaseă ai 
Majestății Sale Regelui. Carol, I de Hohenzollern “Sigmaringen, 
succesiunea Tronului se va cuveni celui mai, în. vârstă, dințre 
fraţii Săi, sau coboritorilor acestora, după, regulile ;statornicite 
în articolul! precedent. mesi ci e 909 

Dacă nici unul din fraţii s sau coboritorii. lor. nu s ar, „Săşi 
în viaţă, sau ar declara, mai dinainte 'că,. DU. primesc. "Tronul, 
atunci Regele va putea, indica, succesorul Său „dintr”g dinastie 
suverană din Europa occidentală, cu primirea Reprezentaiungi 
Naţională dată în forma prescrisă, de art. 36. Sr rai 

„Dacă nici una, nici alta, nu va, avea loc, Tronul este, vacant. 
Art. 36, — In, caz de vacanţă. a 'Tronului,. ambele, Adunări 

se întrunesc. de. îngată. într'o,. singură "Adunare, chiar fără, con- 
vocare şi, cel „mai țârziu „până î în „opt, zile, delă întrunirea, lor, 
aleg un Rege. dintr o dinastie suverană. din “Europa, gccidentală. 

“Prezenţa a trei pătrimi din raerbrii cari compun fiecare 
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din ambele Adunări şi majoritatea, de două treimi a membrilor 
prezenţi sunt necesare pentru a se putea purcede la această 

- alegere, In caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul 

mai sus descris, atunci în a noua zi la amiază Adunările întru- 

nite vor păşi la alegere, oricare ar fi numărul membrilor pre- 
zenți şi cu majoritatea absolută a voturilor. 

Dacă Adunările s'ar afla disolvate în morhentul vacanței 

Tronului, se va urma după modul prescris la articolul următor. 

In timpul vacanței Tronului Adunările, întrunite, vor numi 
o Locotenenţă Regală compusă din trei persoane, care va exer- 

cita puterile Regale până la svirea Regelui pe Tron. 
In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret. 

Art. 37. — La moartea Regelui Adunările se. întrunesc 
chiar fără convocare, cel mai târziu zece zile după declararea 
morţii. 

Dacă din întâmplare ele au fost disolvate mai dinainte și 
convocarea lor a fost hotărită în actul de disolvare, pentru o . 
epocă în urma celor zece.zite, atunci Adunările cele vechi se 

adună până la întrunirea acelora care au a le înlocui. 

Art. 38. — Dela data morţii Regelui şi până la depunerea 

Jurământului succesorului Său la Tron, puterile constituţionale 
ale Regelui sunt exercitate în numele Națiunii Române de mi- 

niștrii întruniţi în consiliu şi sub a lor responsabilitate. 

Art. 39. — Regele este major !a vârsta de 18 ani împliniţi. 

La suirea Sa pe Tron El va depune mai întâi în sânul 

Adunărilor întrunite următorul Jurământ: 

«Jur a păzi Constituţia și legile Națiunii Române, a men- 
ţine drepturile ei naţionale şi integritatea teritoriului». 

Art. 140. — Regele poate numi un Regent și doi Supleanţi 

cari, după moartea Lui, să exercite puterile Regale în timpul 

minorităţii succesorului Său. 

Această numire se face cu primirea Reprezentaţiunei Na- 

ționale, dată în' formă prescrisă de art. 36 din Constituţia de 

faţă. 

Regentul + va exercita totodată şi tutela Rege'ui minor. 

Dacă la moartea Regelui, Regentul nu sar găsi numit 

şi succesorul Tronului ar fi minor ambele Adunări întrunite 

vor numi pe Regent şi pe cei doi Supleanţi, procedând după for. 

mele prescrise de art. 36 din Constituţia de faţă, 

Regentul şi Supleanţii Săi nu intră în funcţiune decât 
[îi
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după ce vor fi depus înaintea ambelor Adunări întrunite, jură- 
mântul prescris de art. 39 din Constituţia de faţă. 

In caz de deces al Regentului, Supleantul cel mai în 
vârstă îi va lua de drept locul, procedându-se conform celor sta- 
bilite la alineatul precedent pentru alegerea unui nou Supleant. 

„Art: 41. — Dacă Regele se află în imposibilitate de a 

domni, Princepele Moștenitor major, singur, ia de drept Re- 
genţa. In cazul în care Principele Moștenitor ar fi minor, Con- 

siliul de Miniștri, după ce s'a constatat legalmente imposibili- 
tatea de a domni, convoacă îndată Adunările Legiuitoare reunite 
pentru a decide. 

Art. 42. — Nici o modificare nu se poate face Constituţiei 
în timpul Regenţei. 

Art. 13. — Regele nu va putea fi totodată şi Şeful unui 
alt Stat fără consimțămânul Adunărilor. 

Nici una din Adunări nu poate delibera asupra acestui 
obiect, dacă nu vor fi prezenţi cel puţin două treimi din mem- 
brii cari le compun și hotărîrea nu se poate lua decât cu două 
treimi din voturile membrilor de faţă. 

Art. 44, — Persoana Regelui este inviolabilă. Miniştrii 
Lui sunt răspunzători, | 

Actele de Stat ale Regelui vor fi contrasemnate de un Mi- 
nistru care, prin aceasta însăşi, devine răspunzător de ele. 

Se exceptează numirea Primului Ministru care nu vă fi 
contrasemnată. 

„Art. 45. — Regele convoacă Adunările Legiuitoare cel 

puţin odată pe an, deschizând sesiunea prin mesaj, la care Adu- 
nările prezintă răspunsul lor. 

Regele pronunţă închiderea sesiunii. - 
El are dreptul de a, dizolva ambele Adunări deodată sau 

- numai una, din ele. Actul de dizolvale trebue să conţină convo- 
carea alegătorilor și a nouilor Adunări. | 

”  Regae poate amâna Adunările. Ele se întrunesc de plin 
“ drept la împlinirea unui an dela data amânării, dacă între timp 

nu au mai fost convocate, 

Art. 46. — Regele numeşte şi revoacă pe Miniştrii Săi. 
EI are dreptul de a ierta sau micșora pedepsele în materii 

criminale, afară de ceea ce se statornicește în privinţa Mini- 
ştrilor. 

+
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EL nu poate suspenda cursul urmăririi sau judecății, nici. 
a interveni prin niciun.mod în administrarea. “justiţiei.” 

„El numeşte sau confirmă în funcțiunile publice potrivit 
legilor. | 

El.nu poate crea o nouă funcţiune; fără o lege specială. : 
EI face regu'amentele necesare pentru executarea legilor, 

fără să poată modifica legile şi scuti pe cineva, de executa-. 
„rea lor. , . 

: -EIl Doate: în timpul când Adunările Legiuitoare sunt disol. 
"vate. şi în intervalul dintre sesiuni, să facă în. orice privinţă: 
Decrete cu putere de lege, care urmează a fi supuse Adunările 
spre ratificare la cea mai apropiată a lor sesiune. 

EL este Capul Oştirii. - i 
EI are dreptul de a declara, războiul şi de a încheia pacea. 
E! conferă, gradele militare î în conformitate cu legea, . 
EI conferă decoraţiunile române. 

“EI acreditează A mbasadorii şi Miniştrii Plenipotențiar pe. 
lârigă Şefii Statelor Străine. e 

EI are drepiul de a bate monedă, conform unei legi spe-. 
ciale. 

“EI încheie, cu Statele Străine, tratatele politice şi militare. | 
Convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi altele âse- 
menea de El încheiate, pentru a avea putere de lege în interior 
trebue - să fie însă supuse Adunări! or Legiuitoare şi „aprobate 
de ele. 

Art. 4]. — Lista, civilă, se hotărăşte prin lege. 

CAPITOLUL II 

„Despre, reprezentarea naţională | 

Art. pi. — Membrii Adunărilor Legiuitoare reprezintă Na- 
ţiunea şi nu-şi exercită mandatul decât după depunerea legiui- ” 
tului jurământ. | N 

Art. 49 — Fiecare “Adunare: determină, prin regularaentul 
său modul după care se constitue şi își exercită atribuţiunile. 

Art; 50. —: Validarea 'âlegerilor pentru ambele: Adunări și 
verificarea; titlurilor membrilor: aparţinând fiecăreia din e'e, se 
face de: 'Inaltă Curte de: Casaţie * şi Justiţie,” înainte de data 
fixată pentru întrunirea Adunărilor.
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Ari. 51. — Nimeni nu poate fi totodată membru al uneia 
şi al celeilalte Adunări. . AIR 

Art, 52. — Deputaţii ş şi Senatorii, numiţi de puterea exe- 
"„cutivă într'o funcţiune salariată pe care o primesc. pierd de 

:plin drept mandatul, lor de reprezentanţi ai Națiunii. 
- Această dispoziţiune nu se aplică miniştrilor ș și i subsecre- 

tarilor de stat. SI ED ta 
Art. 53. — Membrii -Adunărilor Legiuitoare nu pot apăra 

interese particulare împotriva Statului; ei nu pot face parte din 
consiliile de administraţie ale întreprinderilor care au contrac- 
“tat cu: Statul, judeţele sau' comunele, 

"Art, 54. - — Orice hotărire se ia cu majoritate absolută a 
, voturilor afară de cazurile statornicite î în altfel j prin Constituţie. 
“In caz de paritate a voturilor propunerea, în deliberare este 
“respinsă. 

Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus anul, din numărul 
membrilor înscriși în apelul nominal. 

Ari. 55. — Fiecare membru al Adunărilor are ăreptul a 
adresa Miniştrilor întrebări la care aceştia, sunt obligaţi « a răg- 
punde în termenul prevăzut de regulament. : 

„Art. 56. — Niciunul din membrii uneia sau celeilalte Adu 
nări nu poate fi urmărit pentru. opiniunile și voturile de el 
“emise în cursul exerciţiului mandatului, 

Art, 57. — Niciun membru al uneia, sau celeilalte Adunări 
nu poate, în timpul sesiunii, să fie urmărit sau arestat pentru 
“vine penale, decât cu autorizarea. Adunării! din care face parte, 
afară de cazul de flagrant delict. 

| Detenţiunea sau urmărirea. vreunuia, din merabrii Adună- 
rilor este suspendată în tot timpul sesiunii, dacă Adunarea o 
cere, 

Art..58. — Fiecare din Adunări deliberează şi hotărăște 
separat, afară de cazurile anume arătate în Constituţia de faţă, - 

| Art. 59. — Poliţia Adunărilor se exercită de Preşedintele 
fiecăreia din ele care, singur, . după încuviințarea” Adunării, 
poate da ordine gărzii respective, 

Art. 60. — Diurnele Deputaţilor şi Senatorilor s se o stabilese 
prin lege.
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Secţiunea 1 
Despre Adunarea Deputaţilor 

„Art. 61. — Adunarea Deputaţilor se compune din depu- - 
taţi aleşi-de cetăţenii români, care au vârsta, de 30 ani împliniţi 
şi practică efectiv o îndeletriicire intrând în vreuna 'din urmă 
toarele trei categorii: “ 

1.. Agricultura şi munca manuală; 
"2. Comerţul şi industria; 
3. Ocupaţiuni intelectuale. 
Alegerea se face cu vot secret, obligator şi exprimat prin 

scrutin uninominal, pe circumseripţiuni care să asigure repre- 
zentarea felului de îndeletnicire a, alegătorilor, 

Legea electorală va fixa circumscripţiunile și va statornici 
după ncrmele mai sus impuse, conâiţiunile cerute pentru a fi 
alegător, pentru bărbaţi şi femei, incapacităţile, decăzerile, in- 
compatibilităţile, procedura votării şi garanţiile libertăţii ale- 
gernor precum şi numărul deputaţilor. 

Durata mandatului este de şase ani. - - | 
"Art. 62. — Spre a fi eligibil în Adunarea Deputaţilor se 

cere; Ă 
a) A fi cetăţean român; | i 
b) A avea exerciţiul drepturilor civi' e şi politice şi a prac- 

tica efectiv îndeletnicirea respectivă a -uneia din cele trei cate- 
gorii arătate în articolul precedent, pe ai cărei alegători ur- 
mează 'a-i reprezenta; a 

c) A avea vârsta de 30 ani împliniţi; 
d) A avea domiciliul în România. 
Incapacităţile, decăderile temporale ori definitive şi în- 

compatibilităţile, se vor stabili prin legea electorală. 

Secţiunea II 

Despre Senat 

Art. 63. — Senatul se compune din senatori numiţi de 
Rege, din senatori de drept şi din senatori aleşi cu vot obliga- 

"tor, secret şi exprimat prin scrutin uninomnial de membrii cor- 
purilor constituite în Stat, în numărul și condiţiunile, pentru 
alegătorii şi eligibilii, bărbaţi şi femei, ce se vor stabili prin 
legea electorală,
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Proporția, senatorilor numiţi în raport cu cei aleşi este de 
jumătate. Sa E 

Art. 64. — Sunt de-drept membrii ai Senatului, în virtutea 
înaltei lor situațiuni. în Stat. şi- Biserică: 

a) Moştenitorul Tronului deia vârsta de.18 ani împliniţi; 
b) Toţi Principii Familiei Regale, majori; 
c) Patriarhul şi mitropoliţii ţării; 
d) Episcopii eparhioţi ai bisericilor ortodoxe române şi 

greco-catolice, întru cât vor fi aleşi conform legilor ţării; 
e) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de 

fiecare confesiune, întrucât sunt aleşi sau numiţi conform le- 
gilor ţării. şi reprezintă un număr de peste 200.000 credincioși; 

£) Actualii senatori de drept recunoscuţi până la data pro- 
mulgării prezentei Constituţii, | 

Mandatul senatori or de drept, enumăraţi la paragrafele 
a—e inclusiv, încetează, odată cu calitatea sau demnitatea în 
virtutea, căreia îl deţin. 

Durata, mandatelor senatorilor numiţi şi aleşi va fi de 
nouă ani. Mandatele senatorilor aleşi 'se reînoiese din trei în 
trei ani dela data depunerii jurământului prevăzut de art. 48 
din Constituţie, în proporţie de o treime. | 

Ultima treime neieşită la sorţi peniru reînoire păstrează. 
manaa.e.e pana la expirarea termenului de nouă ani. : 

Pentru mandatele ieşite la sorţi se va proceda, a noi a e.-. 
geri conform legii electorale. ” 

CAPITOLUL Ul 
Despre Guvern şe, ua.uştri 

Art. 65. — Guvernul se compune din Miniștri şi Luibsecre- 
tari de Stat. | - i 

Miniştrii exercită puterea executivă în numele Regelui, în 
condiţiunile stabilite de Constituţie şi pe a lor răspundere. 

- Miniştrii au răspundere politică numai faţă de Rege. 
Art. 66. — Miniştrii întruniţi alcătuese Consiliul de Mi. . 

niştri, care este prezidat de acel care a, fost însărcinat de Rege 
cu formarea Guvernului şi care poartă titlul de Președine al 
Consiliului de Miniștri.
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E Departamentele Ministeriale şi Subsecretariatele de Stat 
' nu se pot înființa şi desfiinţa, decât prin leg6. | 

„ Art, 67. — Nu poate fi Ministru decât;:cel care este român 
de cel puţin trei generaţii. Se exceptează, acei, care au “fost, Mi- 
niștri până acum. , SINE 

Art. 68. — Merabrii Familiei Regale n nu pot fi Miniştri, 

Art. 69. — Miniştrii şi Subsecretarii de Stat care nu sunt 
Membri ai Adunărilor pot lua parte la desbaterea legilor dar 
nu pot vota; Adunările pot cere prezența. Miniştrilor la delibe- 
rările lor. Desbaterile nu pot începe fără prezenţa unui Ministru. 

"Art. 20. — - Regele şi fiecare din Adunări poate cere urimă- 
rirea Miniştrilor” şi trimeterea lor în judecata Inaltei Curţi de 

„Casaţie şi Justiţie: care, singură, în secţiuni unite, estă în drept 
a-i judeca. In ceeace privește exercițiul acţiunii civile a părţi 

- vătămate şi în ceea, ce priveşte crimele şi delictele comise de 
ei afară de exerciţiul funcţiunii lor sunt supuşi regulelor de 
drept comun, 

Punerea, sub urmărire a Miniştrilor de către Corpurile Le- 
giuitoare se va rosti prin majoritate de două treimi a membri i- 
lor de faţă. 

Instrucţiunea se va face de | o comisie a Inaltei Curți de 
Casaţie şi Justiţie compusă Gin cinci membri trâși la'sorţi în 
secțiuni unite. Această comisiune are şi puterea de a califica 
faptele şi de a decide sau nu urmărirea. - 5 

Acuzarea înaintea Inaltei Curți de Casaţie și Justiţie s se 
va susține de Ministerul Public, 

Legea responsabilităţii Ministeriale determină cazurile de 
răspundere și pedepsele aplicabile Miniștrilor. 

Miniştrii de Justiţie ieşiţi din funcţiune nu pot exercita 
profesiunea, de avocat timp de un an dela data ieșirii. | 

| Miniștrii ieşiţi din funcţiune nu pot face parte din con- 
siliile de. administraţie ale întreprinderii cu care .au încheiat 
contracte în cei trei ani următori. | 

Art. 11. — Ori ce parte vătămată în ârepturile saje prin- 
tr'un. decret. sau dispoziţiune semnată de un Ministru, cu vio- 
larea unui text expres. al Constituţiei ori legilor în -vigoare, 
poate cere Statului despăgubiri băneşti „pentru. paguba si suferită, 
conform dreptului comun. |



_CONSTITUȚIUNE - DIN'-198 431 

- CAPITOLUL -IV' - i E 

Despre. Consiliul legislativ 

Art. 92. — Consiliul legislativ funcţionează pe baza legii 
sale organice. 

Consultarea, Consiliului “Legislativ este obligatorie pentru. 
toate proiectele de legi, atât înainte cât şi după amendarea lor 
în comisiuni, afară, de cele care privesc creditele bugetare. 

Nici un regulament pentru aplicarea legilor nu se poate 

” face fără consultarea prealabilă a Consiliului Legislativ, afară 

de cazul prevăzut la alineatul următor pentru proiectele de 1eg.. 

Adunările legiuitoare. pot.proceda la discutarea proiectelor 
de legi fără a mai aștepta aprobarea Consiliului Legislativ, dacă 

acesta, nu-l dă în termenul fixat de legea sa organică. 

* CAPITOLUL YV 

Despre Puterea .Judecătorească 

Art, 13. — Nici o jurisdicţiune nu se poate înfiinţa decât - 
în puterea unei legi. : . 

Comisiuni şi tribunale: extraordinare nu se pot creia, sub, 

nici o numire şi nici un cuvânt, în vederea unor anume. procese, 

fie civile, fie penale, sau În vederea judecării unor anume per- 
soane. 

Juriul se desfiinţează, 
Art. 14..—.: Pentru întreg! Statul Român există, o singură 

Curte .de Casaţie şi Justiţie, | 

« Art. 15, — Numai Curtea, de Casaţie ş şi i Justiţie î în. secţiuni 

unite are dreptul de a judeca, constituţionalitatea legilor şi a 
declara. “inaplicabile pe acelea care sunt potrivnice Constituţiei. - 

Judecata inconsțituționalităţii legilor se mărginește numai la. 
„cazul judecat. 

:Curtea de Casaţie şi Justiţie se va rosti. asupra conflictelor 
de atribuţiuni. ai 

“Dreptul de. recurs în casare este de ordin constituțional, 

= Art, 16, — „Judecătorii sunt inamovibili. Inamovibilitatea 

se va statornici.printr'o lege specială care -va interveni cel mai 

"târziu în termen de şase luni de la promulgarea. prezentei Con- 

stituţii,. In' acest răstimp sancţiunile diseipi inare se vor aplica, 
prin Decret Regal. ,
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Art. 77. — Justiţia militară se organizează prin lege, 

Art, 78, —.Contenciosul administrativ este în căderea pu. 
terii judecătoreşti, potrivit legii speciale. 

„__ Puterea judecătorească nu are cădere să judece actele de 

guvernământ precum și actele de comandament. cu caracter 

militar. 

CAPITOLUL VI 

Despre Înstituţiunile Judeţene şi Comunale 

Art. 79. — Instituţiunile administrative sunt. statornicite 

prin legi, 

TITLUL IV 

Despre wwmanţe 

Art. 80. — Nici un impozit de orice natură nu se poate 

stabili şi percepe de cât pe baza unei legi. 

Prin lege se pot crea impozite numai În folosul Statului, 

Judeţelor, Comunelor și Instituţiuni-or Publice îndeplinind un 

serviciu de Stat. 
"Art. 81; — Nu se pot înfiinţa monopoluri decât prin lege 

şi numai în folosul Statului, Judeţelor și Comunelor. 
Art. 82. — Fonduri de pensiuni sau gratificaţiuni în sar- 

cina tezaurului public nu se pot înființa decât în virtutea unei 

legi. 
Art. 83. — In fiecare an Adunările Legiuitoare încheie so- 

cotelile şi votează bugetul .ă.ă a puiea spori, cheltuelile pro- 

puse. 
'Toate veniturile şi cheituelile Statului trebuesc trecute în 

buget. şi socoteli. 
" Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă 

va, face faţă, necesităţilor serviciilor publice aplicând bugetul 

anului precedent, fără a putea merge cu acel buget mai mult 

de un an peste anul pentru care a fost votat. 
Art. 84. — Controlul preventiv şi cel de gestiune al tutu- 

ror veniturilor şi chetluelitor Statului se va exercita de Inalta
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Curte de Conturi, care va, supune în fiecare an Adunărilor Le- 

giuitoare un raport general asupra conturilor de gestiune ale 

bugetului trecut, semnalând neregulile ce ar fi săvârşite de 

Miniştri în aplicarea lui. 

Regularea definitivă a socotelilor trebue să fie prezentată 

Adunărilor Legiuitoare cel mai târziu în termen de doi ani de 

la încheierea fiecărui exercițiu. 

Un corp superior de control va avea misiunea de & supra- 

veghea și examina legalitatea şi corectitudinea executării ge- 

stiunilor în toate serviciile publice. 

Acest corp va funcționa pe lângă Preşidenţia: Consiliului 

de Miniștri şi va lucra după ordinele Șefului Guvernului. 

Art. 85. — 'Toate fondurile provenite dela Case 'Speciale, 

de care Guvernul dispune sub diferite titluri, trebueze cuprinze 

în bugetul general al veniturilor Statului. 

Art. 86. — Pentru toată România, există o singură Curte 

de Conturi. . 

Art. 87. — Delapidarea, de bani pubiici se calitică crimă 

şi se pedepseşte ca, atare. 

TITLUL V 
Despre Oştire 

| Art. 88. — Toţi cetăţenii români sunt datori a face parte 

din unul din elementele oştirei, conform legilor. 

Art. 89. — Gradele, decoraţiunile : şi pensiunile militare nu 

pot fi retrase decât în virtutea unei sentinţe judecătoreşti. 

Art. 90. — Contingentul oștirii se votează pentru fiecare. 

an de Adunările Legiuitoare. 

Art. 91. — Nicio trupă armată străină nu poate fi admisă. 

în serviciul Statului şi nu poate intra sau trece pe teritoriul 

României decât în Virtutea unei legi.
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o DITLUL VI 
„Dispoziţiurii, generale Aaa 

Ari. 92. — Culorile drapelului României! sunt: Albastru, 
Galben, Roşu; așezate vertical, IEC e 

Art. 93. — Reşedinţa Guvernului e în Capitala Țării. : 
Art. 94. — Limba română este limba „oficială a Statului, - 
Art, 95. — Niciun jurământ nu leagă şi nu poate îi impus 

decât în puterea, unei legi, care hotărăşte și formula lui. | 
Art, 96. — Constituţia de faţă nu poate fi suspendaiă nici în total nici în parte, a d 
In caz de pericol de Stat se poate institui starea de asediu generală sau parţială. De | Da 

TITLUL VII | 
Revizuirea Constituţiei 

Art. 97. — Constituţia de faţă nu poate fi revizuită, în 
total sau în parte decât din inițiativa Regelui şi cu consultarea prealabilă a Corpurilor Legiuitoare care urmează a indica şi textele de revizuit. | 

Consultarea Adunărilor Legiuitoare se face prin : mesaj 
Regal şi se exprimă cu majoritate de două treimi ale Adună- rilor întrunite într'una singură sub preşedinţia preşedintelui Senatului. Rezultatul consultațiunii se aduce la cunoştinţa Re- 
gelui de preşedinţii celor două Adunării însoţiţi de:o Comisiune specială, | a 

" 'Textele noui, urmând a înlocui pe cele revizuite, se vo- tează cu majoritate de două treimi, de ficare Adunare în parte, i - .. i ii Pe 

TITLUL VIN 
Dispoziţiuni trausitorii şi finale 

„Art. 98. — 'Toate pătnânturile expropriate “şi distribuită | pe baza legii pentru reforma agrară a Vechiului Regat din 17:
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Iulie 1921; a legii pentru reforma agrară din- Basarabia din 13 
Martie 1920; a legii pentru reforma agrară din Transilvania, 

„Banat, Crişana şi Maramureș din 13 Iunie 1921 şi a legii pentru 

! reforma agrară din Bucovina, din 30 iulie 1921, sunt respectate 

“ca drepturi câştigate şi vor fi cârmuite, pentru orice litigii Te- 
lative la, ele în prezent şi pe viitor, ae acele legi. 

Dispoziţiunile acestor legi introduse în articolul 131 din 

Constituţia dela, 1923 rămân cu caracter constituţional. 

“Toate drepturile politice dobânaite în virtutea decretelor- 

legi ratificate prin articolul - 133 al Constituţiei din 1923, se 

respectă. ÎN : 

Toate codicele şi. legile î în vigoare ; se vor:revizui în „vede- 

rea unificării legislaţiei, punându-se în armonie.principiiie ac- 

tualei Constituţii. Până atunci ele rămân în vigoare. Din ziua | 
promulgării Constituţiei de faţă sunt desființate acele dispoziţii 
din legi, decrete, regulamente şi orice alte acte. care sunt con- 
trarii celor înscrise în această Constituţie. Aa 

Se abrogă de asemenea-din ziua promulgării prezentei Con- 

stituţii, Constituţia, promulgată cu decretul regal Nr, 1360 din 

28 Martie 1923, e 

Juriul în materie criminală va mai funcționa. până la pu- 
__nerea Codului Penal Carol al II-lea şi al Procedurii Penale în 

acord cu principiul statornicit în art. 73 al Constituţiei de faţă. 

Până la convocarea Adunărilor Legiuitoare toate decre- 

tele au putere de lege fără a mai fi nevoie de ratificarea lor. 

Statutul Familiei Regale are caracter Constituţional şi nu 

se poate modifica decât cu procedura pentru revizuirea, Consti- 
tuţiei. 

„Art. 99. — Pentru alegerea Adunărilor Legiuitoare ce ur- 

mează a fiinţa pe baza. prezentei Constituţii un decret regal cu 

putere de lege, în condiţiurnile art. 98, va fixa condiţiunile ce» 

rute pentru a fi a/egător şi ales, în Cameră şi Senat, cireum- 

scripţiunile electorale, numărul Deputaţilor şi Senatorilor, nor- 

mele după care urmează a se face alegerea. 

Acest decret are un caracter Constituţional și nu se poate 
modifica. decât cu majoritate de două treimi. 

Art. 100. — Prezenta Constituţie, după ce va fi edictată 
de Rege, va fi supusă, Națiunii Române spre «bună ştiinţă şi 
învoire». -
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Un decret regal va, fixa procedura după care se va urma 

în acest scop. 

După terminarea, acestei operaţiuni şi a aducerii rezulta- 
tului ei la cunoştinţa, Hegelui de câvre preşediniele consihuiui 

de miniştri, Constiruţia de faţă va fi promulgată şi intră în 
vigoare. 

Dată în Bucureşti la 20 Februarie 1938. 

„CAROL 

Preşedintele Consiliului de miniștri, 

MIRON, 

Patriarhul României 

G-ral ARTHUR VĂITOLANU Dr. 1. COSTINESCU 
Dr. AL. VAIDA VOEVOD VICTOR IAMANDI - 
G. G. MIRONESCU MIRCEA CANCICOV 

„N. IORGA ARMAND CĂLINESCU 

Dr. C. ANGELESCU G-ral de div. I. ANTUNESCU 

GH. TĂTĂRESCU CONSTANTIN ANGELESCU 

C. ARGETOIANU . G-l adj. PAUL TEODORESCU 

Dr. VOICU NIŢESCU - N. PETRESCU-COMNEN 
_GH. IONESCU-SISEȘTI 

PLEBISCITUL VA FI JOI 

«Monitorul Oficial» publică următorul decret regal, prin 

care poporul este chemat să se rostească asupra, nouti Con- 

| Stituţii: 

CAROL al II-lea, aa 

- Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa națională, Rege al Ro- 

“mâniei; 

La toți. de faţă şi viitori, sănătate: 

In temeiul art. 100 din Constituţiune, 

Am decretat şi decretăm:
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Ari. 1. — Poporul român este chemat în ziua de 24 Fe- 

bruarie 1938 să se rostească asupra primirii Constituţiunii ce: 
am decretat astăzi. 

Art. 8. — La: votare vor participa alegătorii. înscrişi până 
astăzi în listele electorale. pentru Adunarea Deputaţilor. . 

Participarea la vot este obligatorie. 

Art. 3. — Fiecare comună constitue o circumscripţiune Ge. 

votare, , 
" Comunele urbane şi municipiile vor putea fi împărţite de. 

primari în mai multe secțiuni de votare, după numărul celor: 

înscriși în listele electorale. In acest caz una din secţiuni va fi. 
însărcinată cu totalizarea voturilor, 

In comunele rurale votarea se va face la primărie, iar în. 

celelalte comune în uocalurile fixate de primar. 

Art. |. — Birourile secţiunii de votare vor fi prezidate 
în comunele rurale de primar ori de înlocuitorul său, iar în co- 

munele urbane şi municipii de funcţionarii comunali desemnaţi. 

de primar. Preşedintele biroului va fi asistat de noiar sau de. 
unul din funcţionarii primăriei. . 

In ziua votării preşedintele va, completa biroul cu doi lo-- 

cuitori cu ştiinţă de carte, traşi la sorţi dintre acei care ar fi. 

prezenţi în sală. In lipsa acestora, biroul va funcţiona numai. 

cu preşedintele şi asistentul său, 

"Art, 5, — Votarea va începe la ora 8 și va dura până la. 
ora 17. 

- Art. 6. — Votul se va face prin derlaraţiune verbală înain... 
tea biuroului de votare. | 

- Se vor ţine liste deosebite de cei care au votat pentru şi. 

de cei ce au votat împotrivă. 5 

Art. 7. — Indată după închiderea scrutinului, preşedintele: 

va, încheia proces-verbal constatând numărul total al votanţilor,. 

numărul voturilor pentru, cum și al celor împotrivă, 
Procesul-verbal se va încheia în” dublu exemplar si se va. 

învesti cu sigiliul primăriei; unul din evemplare se va trimeie. 

neîntârziat, împreună cu listele de votare triburalului. 

Art. 8. — 'Totalizarea rezultatelor din fiecare judeţ se va. 

face de către președintele tribunalului sau înlocuitorul său. 

Procesul-verbal constatând această operaţiune, împreună. 

cu tabloul care totalizează rezultatele precum. şi procesele-ver- 

bale ale secţiunilor de votare însoţite de toate actele referitoare,
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formând un. dosar. șnuruit şi sigilat, va îi trimes de îndată mi- 
nisterului justiţiei. 

Ari. 9; — "Totalizarea vezultătălor din întreag ga țară s se'va 
face de o comisiune compusă Gin prim-preşedinte.6 Consiliului 

legislativ şi patru consilieri 'ai Curţii de Casaţie desemnați prin - 

tragere la sorţi de Ministrul Justiţiei prin" deosebit decret. * 

Rezultatul acestui plebiscit se va promulga. - | 

Art. 10. — Miniştrii de interne şi justiţie sunt însărcinaţi 

cu pregătirea şi desăvârşirea operațiunilor acestui plebiscit. 

Dat în București, la, 20 Februarie 1938, 

ă i CAROL 
Preşed. Cons. de miniștri, a 

_. MIRON, 

Patriarhul României” 
Mihistrul justiţie, ad-iriterira, 

. „Mircea Cancicov 
PE 

„Ministrul de interne, 
„Armand Călinescu 

COMISIA PENTRU TOTALIZAREA VOTURILOR - 

«Monitorul Oficial». publică următorul decret: 

„CAROL al-II-lea, - 

Prin graţia, lui Dumnezeiu ș şi voința, naţională, Rege al Ro- 

“mâniei, - : 
La, toţi de faţă și viitori, sănătate: 

In temeiul art: 100 din Constituţiune, 

Am decretat şi decretăm: 

Art. unic, — Se numesc membri în Comisiunea. pentru to- 
talizarea rezultatului plebiscitului ce va avea loc în ziua e 24 
Februarie 1938 d-nii: Alexandru N. Gane, prim-președintele 

Consiliului Legistativ, Nicolae Bădescu-Roşiori, Eugeniu P. Bă- 
„nescu, Gheorghe Drirba. şi „Corneliu Gheorghian, consilieri la 
Curtea, de casaţie, 

Dat în București, la 20 Februarie. 1938.- 
A Da CAROL 

„Ministrul justiţiei, ad-interim, - 
Mircea Cancicov 

Nr. 902.
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Movileanu, căruia-i aduc toate mulţumirile mele,
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al materiei cuprinse în vol. |, Il (fasc. 1 şi 2) şi III (fasc. 1 şi 2). 

A posteriori (control al constitu- 
„ ţionalităţii legilor) v, Cons- 

tituţionalitate. 
"A priori (control al constituţiona- 

lităţii legilor) -I, 427; II, 2, 
14, 

Abdicarta (Tron) Il, 1, p. 205. 
Abolitio II, 1, p. 238. 
Abrogarea — legilor lo ca- 

le [, p. 53; — uniunii. 
Liga pentru (Irlanda) |, p. 
157; — legilor 
HI, 2, p. 28. 

Absenteismul — falsifică sinceri- 
tatea votului universal III, i, 

pg. 3l. 

vechi 

Absoluta — Monarhia v. Mo- 
narhia. 

Academia — de instrucţie: 
publicăl,p.1!7n:;:—Ro. 
mână (președintele ei, se- 
nator de drept) III, 1, p. 151. 

Achiesare (constituționalitate) I. 
p. 322. 

Accrdare — de pline puteri v. 
Pline puteri; — de pensii 
viagere şi recompense naţio- 
nale — legi formale IL, 2. p. 
39, 

Acorduri (ale guvernelor) - — va- 
loarea lor III, 2, p. 64. 

*) NORME 

pentru consuliarea indexului alfabetic 

1. Cifrele romane, indică volumul; după dânsele urmează cele arabe, ari 

reprezintă întâi fascicola şi apoi pagina respectivă. 

„2. Volumul I constând din o singură fascicolă, după cifra romană urmează 

indicaţiunea paginei. 

3, Un n pus după pagină, indică trimiteri la notele subliniare. 

4, Spre uşurinţa citării, la noţiunile a căror trimiteri sunt numeroase (de 

ex. Franţa, Duguit, Dissescu etc.), materia a fost aşezată pe fascicole şi volume. 

5. Se va citi deci: 

|, p. 452 = Volumul 1, pagina 452. 

II, 2, p. 193 == Volumul II, fâscicola 2-a, pagina 193. 

II, 1, p. 78n = Volumul III, fascicola I-a, pagina 78 notă.
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I, p. 194; — Gouverne- 
ment of India (Reform) Il, 
p. 198; — War, time pro- 
ioitiun |, p. 205; —vouneto: 
man ],p.273; —of sett- 
lementI,p.215 şi 225; — 

* Colonial laws validity |, * 
p. 282—283; — Armyl,p. 
391; — Defence. of the | 
realm |, p. 391; (consolida-- 
tion). I,.p. 391; — discre- : 
ționar v. biscreţionar; — 
of settlement (garanţii 
aduse libertăţii individuale) 
HI, 2, p. 1il. :. 

Acte — de Unire v. "Unire; 

— de guvernământv. 
" Guvernământ; — ad-tive 
„“sub formă de lege (criteriul 
“ formal, Jurispr.) ÎI, 1, p. 36n; 
"— jurisdicţionale” şi 
nejurisdicţionale II, 1,:p. 56- 
57; — ad-tive sustrase. 

„controlului contenciosului ad. ES 
tiv ÎL, 1,p. 185—191; —de : 
tutelă:',v. Tutelă; — de 
control ierarhic v. Con- 
trol; — de comanda- 
ment cu,caracter militar v. 
Comandament; — ad-tive 
de. autoritate. şi gestiune II], 
1, p. 176—177; — de sta- 
re civilă ale membrilor Fa- 
«iliei Regale -v. Regalitate; 
— ale Regelui (contra- 

- semnarea lor) -]],-1, p. 226- 
"228; — ad- tiv e.:în formă 
-de lege ÎII,:2, p. 35-40; — 
politice —_ ratificarea lor 
II, 2, p. 55-60; —de gu- 
vernământ:— ratifica- 

„„.rea lor.III,:2, p. 55 şi urm. 
Actele stării civile şi liber- 

tatea cultului III, 2, p. 208.. 
Acts — Defence of the Realm J, 

p. 237. 

» INDEX ALFABETIC 

-Actul — separat din 1826 1, p. 
414-415; — de stabilire 
(Anglia 1701, garanţiile li- 
bertaţii individuale) 111, 2, p. 
11. 

Acţiunea — pentru neconstituțio-. 
nalitate (St.-Unite) 1, p. 2/0. 
271; —în indemnizare 
v. Indemnizare; — în con- 
tencios v. Contencios; 
— contra regu.amentelor 

„de: ad-ţie. locală v.. Regula- 
mente. 

Ad — hoc, Divanurile I, 
„1 -p» 423; — nutum (revoca- 

î.+.. rea Miniştrilor) II, 1, p. 34; 
(revocarea. mandatului de 

ui. drept civil) IL, 1, p- 194 și. II, - 
1,-p. 204, 

Administrativ Co ont encios 

„.vV.. Contencios; —.Sfat-v, 
Sfat; —Dr ept Î,p.16. 

Administrativă —Descentra: 
lizare v. Descentralizare ; 
—]udecătozie .v. Jude- 
“cătorie; — Tutelă v. Tu- 
telă; — Curte v. Curte; 

„— Moralitate v. Mora- 
„litate; — Justiţia .-v. Jus- 
tiia; — Organizarea 
(Legea de ) v. Administra- : 
ţia; — Stabilitatea v. 
Stabilitate; — Descon- 
centrare v. Desconcen- 
centrare; — Aplicarea,a 
legii (S: Unite) I, p. 273— 
274, : 

Aduinistrative — Cur ți 
Curţi;--— Autorităţi v. 
Autorităţi; — Acte v. Ac- 
te; — Tribunale v.Tri 
bunale; — Alegeri v. A- 

“legeri; — Circumscrip- 
ţii v. Circumscripţii: — | u - 
risdicţii v. Jurisdicţii. 

„ Administrătivi -— 'Funcţio» 
nari v.: Funcţionatri.
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Administraţia: (ce este) II, 2, p: 

i 43 şi 49; —şiguvernulv. 
Guvernul; — p refecto-. 

“ rală (reforma ei, Franţa) 
"1p. 390; — locală (Fran-. 

ţa, reforma ei) |, p. 390-391; 
„— publică (ideia de de- 
"legare în regulamentul ei) |, 

p. 236—237; — centrală, 
Desconcentrarea ei v. Des- 
concentrare; — Regula- 
“mente: de v. Regu-amen- 
te; —centrală şi loca- 
lă (proiectul ei de lege) I, 

_p.388n; — Locală (cele 2 
- funcţii ale ei) II, 2, p. 50—51; 
(cauzele rapidei modificări ale 
legilor ei) II, 2, p. 76;—L o- 

„icală, Legea pentru 
organizarea ei (din 
19 2.5):"I1, 2, p. 61—63; III, 
1, p. 77-78 (reprezentare 

- proporţională); (din 1929); 
III, 1, p. 177—178 (conten- 
cios ad-tiv); II, 1, p. 256-257 
(acţiune contra regulamente- 
lor de ad ţie publică); II, 2, 
p. 63—64; II, 2, p. 64-69 
(critica ei); II, 2, p. 63—64n 

"(expunere de motive); II, 2, 
„p. 85—86 (taxe, impozite); 

„II, 2, p. 181 (femei, electo- 
“ rat); II, 2, p. 5ln (materiile 
de interes local); III, 1, p. i 

-- şi 17 (femei, vot); III, * 
15n (membrii comunei); E 

:"1,.p. 28n (nu prevede incom- 
patibilitatea primarului de a 
fi parlamentar); III, 1, p. 78- 
80. (repezentare proporționa- 
lă);. III, 1,.p- 91 (apartenen- 
ţa comunală); “III, 1, p. 95n 

“(carnete de identitate); —. 
(proectul din 1931) 

„.” II, 2, p. 50n (rolul consiliu'ui 
comunal); II, 2, p. 65-67; 
II, 2, „p. 69—70; (proiectele 

Argetoianu: şi 'Mi- 
"halach e) III, 1,p. 80 (re- 

__ prezentarea proporţională), ” 
Adopţiunea (Statutul Familiei Re- 

gale) v. Regalitate. 
Adrianopole — 'I'ratatul delă |, p. 

415-416;—. stabileşte protec> 
toratul Rusiei III, 2, p. 128, 

Adunarea — Naţională de 
revizuire (Franţa) |, p. 
358—359; '— deputaţi: 

„lor v. Parlament; — Ob- 
_ştească I, p. 417; (obici- 

nuită, Reg. Org.) II, 1, p- 
30—31; (extraordinară) |, p. 
4l!7n; — electivă |,p. 
425—426, 437.—438; — N a- 
ţională din 1789 (ostilă 
dreptului de grație) II, 1, p. 
238—239; — Naţională. 
v. Vacanţa Tronului, v. Suc 
cesiunea la Tron; —Naţi o- 
nală dela Alba-lulia.|], 
444_—446. 

Adunările. — legiuitoare 
„ (consimțământul lor) y. O- 
bligaţiile Pegale; v. Par'a- 
ment, v. Organizarea parla- 
mentară; — noi, Rolul 
lor (revizuirea constituţiei) 
I, p. 350.—353. 

Advisory — opinions I, p. 271; 
TI, 2, p. 142. 

Afacerea — Skodav. Skoda. 
Afişajul — (libertatea presei) UI, 

2, p. 225-—226, 
Agrar — Comitetul v. Comitet. ! 
Agrară — Problema (consti- 

tuționalitate) I, p. 328—330; 
— Reforma :(1864, D.- 
Lege) I, p. 393; (1918, D- 
Lege) I, p. 394; — Legea 
(art. 36, constituționalitate) 

„IL, p. 317, 327, 329; (art. 75 
76) 1, p. 331: (Basarabia, art. 
23, neconstitutional)::1|. p. 

_332—333; (V.-Regat, art. 10,
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şi art. 50 din Regulament, 
" constituționalităte) I;:p. 335. 
rman — Convenţia dela (a- 
legerea Domnului) Î, 413-415 .. 
şi 413 notă; — (domni pă- 
mânteni) III, 2, p. 128. 

Alba-lulia — Adunarea na- 
ţională dela I, p. 444-446; — 
Actul de Unire dela 1, p. 
450. 

„Albert-Carol (Piemont) 1, p. 231, 
232; (Italia) II, 1, p. 220. 

“Albertin — Statutul ], p. 231-232. 
Alcool v. Monopolul. - 
“Alcoolice — Băuturi v. Bău- 

turi, _ 
Alecsandri V, — şi revoluţia dela 

1848 III, 2, p. 129... 
Alegător — Cărţi de III, 1, p. 

95—97. 
„Alegători — direcţi şi indirecți (L, 

elect. Cuza) I, p. 435.—436. 
Alegeri — ad-tive (reprezen- 

tare proporţională în) III, 1, 
 p. 77—80; (anularea lor, Ju- 

rispr.) JII, 1, p. 90n; (veri- 
'ficarea lorde puterea judecă- 
torească) ÎI], 1, p. 127—128; 

„— parţiale III, 1, p. 164; 
v. Procedura electorală. 

„Ales — runcţionar v. Funcţio=: 
par. 

„Alexandresco — D — iresponsa- 
sabilitatea Statului pentru 
pagubele de război II, 1, p. 
59. 

„Alexandrescu Ar, (contra contro- 
lului constituţionalităţii legi- 

ler) I,p.316. - 
Alexandru cel Bun. — Pravila lui 

I, p. 407. 
„Alexeef Prof. — constituția nu 

domină un decret (U. R. S$. 
S.) 1, p. 303. 

Algiu — P r e ş. (şi controlul con- 
Stituționalităţii legilor) 1, p. 

"312n, 
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Alianţă — Tratate de v. Tratate 
Alibert R, — controlul. constitu- 

ționalităţii legilor în St. Uni- 
„te, operă a ]urispr. I, p. 317n; 
— motivele lipsei acestui 
control'în Franţa I, p. 277n. 

Alienaţu — regimutu ur special 
(libertatea individualâ) III, 
2, p. 161. | 

Alsacia şi Lorena — tratate di- 
" plomatice I, p. 46; — soluţii 

de drept interprovincial I, p. 
53.—55, 

Althusius şi teoria contractului 
social I, p. 90. 

Amendamente constituţionale (St. 
Unite) 1, p. 258, 360. 

Amendamente — (legi) 1il, 2, p. 
14—16; — (comisii mixte 
pentru evitarea lor) III, 2, p. 
18; — aduse constituţiei a- 
mericane III, 2, p. 114. 

America v. Statele Unite; — cen- 
trală (vot universal obli- 
gatoriu) III, 1, p. 30. 

ericana — Concepţia v. 
Necesitate; — Constitu- 
anta (secretul desbaterilor 

ei) III, 1, p. 187. 
Amnistia (în materie politică) II, 

1, p. 238—245; (din 1918, 
absenţe vot) III, 1, p. 34; — 
şterge excluderile din corpul 
electoral III, 1; p. 25. 

Amnistianta — Graţia v. Graţia. 
Amnistie — Legi de (aduc a- 

tingere autorității lucrului 
judecat) III, 2, p. 29; — a- 
cordarea ei, lege for- 

„mală III, 2, p. 40. 
Amparo (Mexic) 1, p. 340. 
Ana (regina Angliei) II, 2, p. 10. 
Anam (stat sub protectorat) ], p. 

205. 
Anchete — parlamentare: 

III, 2, p. 41 şi urm.
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Anchetă — Comisii de v. 
Comisii. | 

Anexe |, p. 467—475 (Unirea pro- 
vinciilor surori, Saşilor şi 
Şvabilor,  D-Lege. pentru 
desființarea serviciilor au- 
tonome ale Basarabiei). 

Anglas — Boissy d' — Elita, 
corpul electoral 11,2, p. 161; 
recrutareă elitei (avere) II, 
2, p. 163n; — durata corpu- 
lui Jegislativ II, 1, p. 157n. 

- Anglia — Monarhia absolută ], 
p. 81—82; — uniunea per- 
sonală cu Hanovra |, p. 151; 
— şi Irlanda v. Irianda; — 
constituţia pact I, p. 223— 
226; — controlul constitu- 

' ţionalităţii legilor 1, p. 281— 
286; — revizuirea constitu- 

ţiei . (pact) 1, p. 346; — 
pline puteri I, p. 369; — de.-. 
cretul-lege “], p. 391; — 
Stat federal I], p. 194—20Q1; 
_— ÎI], 1: — starul nu răspun- 

de față de individ p. 46n; — 
nici pentru actele Parlamen- 
tului p. 52—53; — nici pen- 
tru cele ale funcţionarilor ju- 
decătoreşti p.- 58; — urmă- 
rirea contra funcţionari'or p. 
82; — dreptul de dizolvare p. 
102—103; — inviolabilitatea 
Regelui p. 225; — lista civilă 
p.. 272; — tendința limitării 
puterilor executivului p. 17. 
— II, 2: — Originea şi evo- 
luţia guvernului parlamentar 
p. 9—11; — Consiliul privat 
al Regelui p..9; — Secretari 
de Stat p. 19n; — Subsecre-: 
tari de Stat p. 19—20; — 
Rege!e nu prezidează Consi- 
liul de Miniştri p. 28; — Ra- 
porturile Regelui cu Consiliul 
de Miniştri p. 30n; — siste- 
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mul cenzitar p. 163; — votul 
universal p. 168—169., 
— III, 1: — majoratul politic: 
p. 19; — capacitatea electo- 
rală a faliţi or p. 26; — Se- 
natorii universitari p. 39n, 
148; — reprezentarea pro- 
porțională p. 49; — vot limi- - 
tat p. 51—52; — declaraţii- 
le de candidatură (100 lire 
cauţiune) p. 100; — Justiţia 
verifică legalitatea mandate- 
lor p. 125; — dualitatea Ca- 
merelar p. 129; — Camera 
Lorzilor p. 130; — origina 
sistemului bicameral p. 133— 
134; — Magnum Concilium 

-p. 134; — disciplina parla- 
mentară p. 198; — demisia 
parlamentarilor p. 208; — 
— gratuitatea mandatului 
parlamentar p. 218; 
— III, 2; — puterile Parla- 
mentului 10; — iniţiativa le- 
gilor 14; — distincţia între 
legi formale şi materiale 36- 
37; — magistraţii şi înainta- 
rea 70; — juriul 74; — tri- 
bunale speciale de judecată 
85; — libertăţile franceze şi 
cele anglo-saxone, deosebiri 
109; — garanţiile libertăţii 
individuale 109—]12; — de- 
osebirea dintre declaraţiile 
de drep'uri engleze şi ameri- 
cane 115, 117n; — libertatea 
individuală 155—156; — li- 
bertatea presei 213. 

Anglo — franco-americană — 
Concepţia v. Necesitate. 

Anonimă — Societatea-v. Socie- 
tatea. 

Anson — W. R. — magna Char- 
ta ], p. 223n; — petiția drep- 
turilor I, p. 224; — bilul 
drepturilor I, p. 225n. 

Antică —D octrina (rolul Sta- 
tului) I, p. 145—146.
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Antichitatea — şi Evul -Me- 
diu — garanţii ale libertăţii 
individuale, II, 2, p. 107— 
'109.- 

Anulare — Contenciosul de II, |, 

p. 179, 180. | 
Anulaţiuine — Recurs în v. 

Recurs; i 
'Anzilotti —- valoarea tratatului 

internaţional neregulat în- 
* *cheiat III, 2,'p. 64; — rapor- 
-- tul dintre dreptul internaţio- 

nal şi cel intern III, 2, p. 65. 
„Apa — Căi pe v. Căi, 
Apărarea — “Ţării; Consiliul Su- 

perior al ei Il; 2, p. 119-120; 
— patrimoniului pu- 
-blic — Legea pentru III, 2, 
p. 202. -: 

Apartenența — comunală, III, 1, 
- p. 91. .- 

Ap — legea lor III, 2, p. 185; — 
“minerale, 
III, 2, p. 183; —naviga- 
bile şi flotabile — 
domeniu public III, 2, p. 200. 

"Apel; — Curte de v. Curte. 
Apelativă — Curtea I, p. 419. 
Apell: — Paul — -(repartizarea 

resturilor electorale) II, 1, 
p. 57. 

'Aptitudine intelectuală 
vot). III, 1, p. 20—21. 

Aguino — Thomas d' — doc- 
trina teocratică I, p.-79;' — 

" -drept divin supranatural |, p. 
82; raportul dintre Stat şi 
drept |, p. 133; — tiranicidul 
Ip. 396. - 

Arabi — Paşa I, p. 204. 
Aranjamente (ale auvernelor) — 

valoarea lor III, 2,'p. 64. 
Ardeal — Saşii din v. Saşi; — 

„desființarea autonomiei lui ], 
“p. 43—45; Unirea cu Româ- 

„mia |, p. 444—446, 470—A472; 
o Cauzele de minimă valoa- 

(drept 

+ 

__curative . 
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re din (Jurispr.) II, 1;p. 135; 
— |Contenciosul ad-tiv în II, 
1; p. 164—166; —v. Tran- 
silvania. : 

Arest peventiv — în materie de 
presă e inierzis II, 2, p. 219 
Şi urm. - 

Arestarea — III, 2, p. 158—161.. 
Argentina — vot universal obli- 

gatoriu III,:1, p. 30; .— vot . 
limitat. II], 1, p.. 52. 

Argentrâ. d' — doctrina realistă 
I,p.31,35,. 

Argetoianu C.—regionalis 
mul Il, 2, p. 54—55n, 74; 
proiectul din 1921 (uni- 
ficarea organizaţiei ad-tive) 
II, 2, p. 61;.— Legea, din 
1931 (ad-ţie locală) II, 2, p. 
7l; proiectul, din 
1931 (taxe, impozite) II, 2, 

p.86;.— proiectul. (re- 
prezentarea, proporţională) 
III, 1, p. 80. 

Arhitecţi — titraţi — pot fi par- 
lamentari III, 1, p. 28, 161. 

Aristocratica — Monarhia ], p. 
207. 

“Aristocraţia |, p. 207. 
Aristot (formele de activitate ale 

_” Statului) II, 1, p. 8—9. 
Armata (forţa publică ) II, 2, 

116—119; -— Legeaei de 
organizare (1930) II, 2, p. 
119; — Putereaă : (capul 
ei, Regele) II, 1, p. 264; — 
Contingentul ei v. ' Contin- 

 gent. ' 
Army — act I, p..391. | 
Asachi G. —- şi revoluția din 

1848 [11..2. p. 129.. 
Asanarea datoriilor — Legea pen- 
„tru III, 2, p. 204. .. 

Asediu — Stare del, p..370— 
„379; —origina şi evoluţia 
“instituţiei p. 370—1;.— ca- 
ractezistica ei p-, 371;
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— instituirea ei (sub 
consti.uţia din 1866) p. 371- 

"374, .(sub' Constituţia din 
1923) p. 374—377; — Le- 
gea. ei, din 1864, p. 373, 
377—378; — (legea din 1918, 

__Jurispr.) p. 478—379; — 
„ (răscoalele din 1907, Jurisp. ) 

374; — (răsboiul din. 1918, 
„Jurispr.) p. 374; — în EL 
veţia,p. 373;— în Eran- 

„.ța şi Germaniap.376r.. 
— (act de guvernământ) II, 
1,.p. 186; — (declararea ei, 
lege formală) III, 2, p. 40. 

Ashley — Percy (se'f gouver- 
nement şi descentralizare) II, . 
2, p. 50n. 

Asociaţie — libertatea de 
” III; 2, p. 232—238, 
Asociaţii de State”v. State. 
Asociaţii fără scop lucrativ III, 2; 

„p. 235 şi'urm, 
Asociaţii de sport, turism, educa- 
ție Fizică — creaţiunea lor 

TI, 2..p. 238... 7 
Atanasovici — VI. -(desbateri 

parlamentare, — procedura 
cercetării necons ituționalită- 

ţii legilor) I, p. 324. 
Atmosferic — spaţiul — (pa- 

trimoniu - public) III, 2, p. 
200. -: 

Atribuţiile Parlamentului v, Pute. 
rea legiuitoare.! - 

Attorney general (Sherman act 
I, p. 273. 

Auber şi doctrina realistă 1, p 36. 
Aubry şi Rau — personalitatea 

Statului I, p. 112. 
„ Australia — verificarea mandare- 

lor parlamentare III, 1, p. 
126. 

Austria — I: — controlul consti- 
„tuţionalității legilor, p. 253- 

„301; — revizuirea constitu- 
LL piei, pu 364, 

447, 

„— DB. 1: — răspunderea mi- 
nisterială, p. 120-—121; —-- 

„Tribunale ad-tive p. 155; —- 
graţierea p. 239n. 

„— IL. 2; — votul universal 
p. 169; . Ma 
— UL. 1: — drept. vot fe. 
mei p.. 16; — majoratul puli- 
tic, p. 19; — obligativitatea 
votului, p. 30; — egalitatea 
votului, p. 39; — vot direct, 

" p; 8l;-— verificarea manda- 
„telor parlamentare, 'p. 126; 

- — “dualitatea Camere! vr, p. 
129; 
— III, 2; — ratificarea tra- 
tatelor politice de Parlament 
63; — valoarea tratatelor in- 
ternaționale în raport - cu 

- dreptul intern 65. 
Austria de Sus. (reprezentarea 

proporţională) III, 1, p. 45. 
Austro-Ungaria — uniune. reală 

I, p. 153—154; — deciararea 
războiului II, 1, p. 269. 

Autolimitaţiunea. Statului IL, p. 
138—140, . 

* Autonoma — Casa v. Casa; 2— 
Regia v. Regia. : 

Autonomia Ardealului v. 
Ardeal; — locală (oruiec- 
tul de constituţie al partidu- 
lui țărănesc) I, p. 453. | 

Autoritate — Acte ad-tive de v. 
Acte. 

Autoritatea Centrală — “Tutela 
şi controlul ei II, 2, p. 50. 

“Autoritatea lucrului indecat v, 
Lucru judecat. 

Autorităţi ad-tive — pot ridica 
„chestiunea. neconstituţionali- 
„tăţii legilor? I, p. 325—326. 

Autorizare înstcăinare bunuri — 
(staț, stabilimente!. publice) 
— lege formală III, 2, p. 39. 

Auvergne. — Guillaume. d' — şi
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suveranitatea populară I,. p. 
84. 

Avere — Vot restrâns bazat pe 
II, 2, p.:162—163. 

Avern. — confiscarea lor e oprită 
III, 2, p. 201—292; —ile-! 
gal dobândite — Le- 
gea pentru contro'ul lor III, 
2, p. 202; — ale supuşi- 
lorinamiciv. Lichidare. 

Avize conforme (Comisiunii dis- 
ciplinare) II, 1, p. 142—143 

148—150; — v. Recurs în ca- 
_sare (în materie disciplina- 
ră). 

B. 

Bădărău-Alex. — Legea (Cont. 
- î tiv) 4, 1, pe aoy—0U. 

Baiazid — Sultanul (hatti-hama-. 
iumul lui ) I, p, 412. 

Balde -(postglosatorii) I, p. 34. 
Balfour I, p. 197. 
Banat — Unirea sa cu România 

I, p. 444—447, 470—472; — 
" Şvabii din v. Şvabii. 

Banca Naţională (revocarea gu- 
venatorului ei, Jurispr.) Il, 
1, p. 253n. 

Bancruta fraudu'oasă v. Cod co- 
merţ. 

Bănescu — Eugen P. — (decrete 
legi, stare de asediu, consti- 
tuţionalitate) I, p. 379n. 

' Barbarii- şi ideia de Stat |, p. 3 
" Bar. : — „catechism nuimal 

(declaraţia franceză 1789) 
1.2, p. 123. 

Barnoschi D. — originile dema- 
craţiei române (proiectul de 
constituţie din 1822) 1, p. 
4300. 

Barthilemy ]. — istoria, izvor al 
dreptului constituțional I, p. 
19n, 22n; — sistemul compe- 
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Avocat — profesiunea de 
— (organizare) III, 2, p. 
177—179. 

Avocaţi publici — Legea corpu- 
lui lor, 1931 (votarea ei) III, 
2, p. 20; — (autorizare tran- 
zacțiuni şi îns.răinare bunuri 
ale statului şi stabilimentelor 
publice) III, 2, p. 39. 

Avocaţi — pot fi parlamentari - 
III, 1,p.28,161; — Legea 
lor (art. 40, cons.ituţionali- .. 
tate) I, p. 331, 

Avuţii publice v. 
zarea. 

Comerciali- + 

tinţei şi democraţia I, p. 234; 
__— Senatul conservator, Cor- 

pul ponderator Î, p. 252; -— 
stare de necesitate I, p. 365; 
— starea de asediu I. p. 379n. 
— II. 1: — numirea şi revo- 
carea Miniştrilor, p. 228; 
—" Il. 2: — recrutarea Mi- 
niştrilor, p. 13—l4n; — Sub- 
secretari de Stat, p. 21; — 
Comisari ai guvernului, p. 24, 
— Preşedintele Republicei 
nu prezidează. Consiliul de 
“Miniştri, p. 28n; — Preşe- 
dintele de Consiliu, p. 31-32; 
— Sindicalismul funcţionari- 

„lor, p. 47—48n; — compune- 
rea Corpului electoral, p. 160, 
161; — elita, p. 162; — regi- 
mul democratic şi votul uni- 
versal, p. 165—166. 
— HI, 1: — votul universal 
p. 7; — drept de vat fernei, 
p. 14; — crede că Statele fe- 
derale cu constituţie nouă au 
regim bicameral, p. 129; -- 
senatul francez, p. 135 —135; 
— este contra scrutinului pu-
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blic, p. 168—169n; — parla- 
mentarii să poată fi numiți în 
funcțiuni publice, p. 223. 
— au, ai: — patlamentul 
francez şi respectul regulelor 
de drept 10; — retruactivi- 
tatea legilor 33; — iegi for- 

“male, conformitatea or cu 
legile generale 33n. 

Barthtlemy-Duez: — |: — suve- 
ranitatea Statului, p. 909-100; 
— supremaţia constituţiei, 
baza regimului democratic, p. 
245; — “constituția scrisă şi 
democraţia, p. 245, 246; — 
revizuirea constituţiei, p.349; 
— puterile Adunării Naţio- 
nale, p. 359; — democraţia şi 
Justiţia constituțională, p. 
340.—341; — jurământul de 
credinţă, p. 342; — modifi- 
carea constituției sub Regen- 
ță, p. 343. 
— III, 1: — dreptul justiţiei 
de a verifica legalitatea ale- 
gerilor politice, p. 123. 
— Il, 
tăţii 9; — legi formale şi gene- 
rale, deosebiri p. 36; — an- 
chetele parlamentare p. 49;— 
puterea judecătorească e in- 
dependentă? p. 67—68. 

Bartole — (şcoala italiană, drept 
interprovincial) |, p. 32—34; 
— influenţează pe Michoud 
(suveranitatea Statului) I, p. 
100. 

Basarab-Matei — Pravila lui |, 
p. 407, 

Basarabia — unirea cu România 
|, p. 442—443; — desfiinţa- 
rea serviciilor ei autonome |, 
p. 474—475; — v. Comisia; 
v. Legea agară. 

Basilescu N. — contra controlu- 
lui constituţionalităţii legior 
I, p. 3lân. 

„Curs de Drept Cos stituțional, G. Alexianv 

2: — regumul iegali- 
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Baudry-Lacantinerie — ficţiunea 
personalităţii Statului, I, p. 
112. 

Băutiu aicoolice — Vânzare de, 
autorizare III, 2, p.: 180. 

Băuturi spirtoase v. Monopolul. 
Bavaria — justiţia ad-tivă II, 1, 

p. 155—156; — drept vot fe- 
mei III, 1, p. 16. 

Beauusuu — gi urepturile indivi- 
duale II], 2, p. î16. 

Bekker — personalitatea statului 
I, p. 114. 

Belgia — |: — uniunea personală 
cu Congo, p. 152; — consti- 
tuţia pact, p. 228; — 'consti- 
tuționalitatea legilor, p. 289- 
291; — revizuirea constitu-! 
ţiei pact, p. 346; — suspen- 

darea constituţiei, p. 473; — 
decrete legi, p. 380. 
— II, 1: — ad-ţia judecă pe 
funcţionari, p. 82; — răs- 
punderea ministerială, p. 
109—111; — constituţia nu 
prevede contenciosul ad-tiv, 
p. 154; — drept de veto (de- 
cretul din 1842), p. 232; — 
formula de sancţionarea le- 
gilor,. p. 232; — numirea 

funcţionarilor, p. 247n; — 
publicarea decretelor, p. 248- 
249, 249n; — tratate de co- 
merţ, navigaţiune, p. 269; — 
lista civilă, p. 27ln; — ti- 

-tlul Regelui, p. 275; — căsă- 
toria membrilor Familiei Re- 
ga'e, p. 282. 
— II, 2: — jurământul func- 
ţionarilor publici, p. 18; — 
nu există subsecretari de 
Stat, p. 22; — taxe, impozite, 
p. 81; — autorităţi în folosul 
cărora se pot stabili impozi- 

te, p. 83; — dreptul de libe- 

ră impunere, p. 83—84; — 

29
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gratificaţiuni şi pensiuni, p. 
95; — anualitatea Bugetului, 
p. 108; — Curtea de Con- 
turi (atribuţiile), p. 112, (ca- 
racierul şi competinţa), p. 
114; — datoria pub.ică, p. 
115; — scutirea rentei de im- 
pozit are caracter constitu- 
ţional, p. 116. 
— III, 1: — tendinţa acor- 
dării dreptului de vot femei- 
lor, p. 16—17; — vot uni- 
versai obligatoriu, p. 30; — 
sancţiuni pentru realizarea o- 
bligativităţii votului, p. 32— 
33; — votul plural, p. 37— 
38; — reprezentarea propor- | 
ţională (alegeri), p. 45; — 
repartizarea resturilor electo- 
rale, p. 55; — dualitatea Ca- 
merelor, p. 130; — senatul, 

p. 141. 
— AU, 2: — ancheie parla- 
mentare p. 42, 44; — liber- 
tatea de asociaţie, p. 234. 

Bellarmin  — drept divin supra- 
” natural. ], p. 82. 
Benjamin Constant v. Constant. 
Benoist Ch. — statul de drept'|, 

p. 141; — cere controlul con- 
stituționalităţii . legilor în 
Franţa |, p. 276n; — critica 
declaraţiei franceze din 1789 
III, 2, p. 122. 

Bentham..— repararea erorilor 
judiciare penale [i, 1, p. 55; 
— critica declaraţiei france- 
ze din 1789 III, 2, p. 122. 

Berariu — Proiectul (de constitu- 
ție) I. p.  454—457; — şi 
Srepiarile individuale III, 

„ 132, 
Berner — Legea (Franţa, rea- 

bilitare) III, 1, p. 25. 
Berlin — "Tratatul dela (duce Ia 

modificarea constituţiei), | 
p. 442. 

" INDEX ALFABETIC 

Berna — Cantonul. (consti- 
tuţionalitatea“ legilor) l, p. 
287, : 

Berth Ed, — greva generală III, 
2, p. 188n. 

„ Berthilemy — 1: — orgina drep- 
tului disciplinar, p. îln; — — 
definiţia Statului, p. 70; 
personalitatea Statului, p. 
116; — admite controlul con- 
stituționalităţii legilor, p. 
280; —  constituționalitatea 
legilor în Elveţia, p. 288; — 
justifică  constituționalitatea 

“ Decretelor-Legi, p. 386-387; 
— reforme în Franţa, prin 
D-Legi, p. 388—389; —com- 
petința Consiilor de prefec- 
tură (Franţa) p. 390. 
— II, |: — separaţia bipar- 
tită a puterilor, p. 39; — ad- 
mite răspunderea Statului 
numai pentru actele de ges- 
tiune, p. 42—43, 43—43n; 
— răspunderea Statului, p. - 
73, 

Bethmann-Holweg „Not kennt 

kein gebot“, [, p. 368. 

Beudant Ch. — I: — origina no- 
ţiunii „drept>, p. 2; — legi- 
ştii şi doctrinile teocratice, p. 

" 8in; — evoluţia concepţiei 
suveranităţii, p. 85—86; — 
explicaţia succesului doctri- 
nei lui Rousseau, p. 90—D1; 
— concepţia greco-romană 

- (raportul dintre Stat şi drept) 
p. 131—132, (şi creștinis- 
mul) p. 134—135; — rolul 
Statului, p. 147. 

Bibescu Gh. — Domnitorul, fuga 
în străinătate 1848, III, 2, p. 
130. | 

Bicameral — Regim, State cu 
(majorat politic special pen- :
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tru al 2-lea Corp) III, 1, p. 
18. . 

Bierling — ficţiunea personalităţii 
statului |, p. 112. - 

Bile — Vot cu v. Vot. 
Bill — of Rights 1, p. 215, 225; — 

Reform II, 2, p. 300; — 
of Rights (garanţii 'ale 
liben.ăţii individuale) III, 2, 
p. 110, 111, 157. o 

Biologică — Şcoala (personalita- 
tea statului) I, p. 117—118,. 

Birouri de plasare — autorizarea 
lor III, 2. p. 180. :- 

Birourile — Corpurilor Le- 
giuitoare v. Organizarea par- 
lamentară; — electorale 
judeţene III, 1, p. 97; —pro- 
vizorii (Corpurile Legiui- 
toare) III, 1, p. 167. 

Biserica — raporturile cu statul şi 
„ organizarea.-ei III, 2, 'p. 207 

şi urm.; — Catolică — 
raporturile cu Statul Român 
WI, 2. p.210.241.- 

Bisericească — Logofeţia 1, p. 
421, | 

Bismark — (politica lui) I, p. 180; 
— (D-Legi) 1, p. 382; — 
(despre sistemul electoral 

'prusian) LII, 1, p. 401. 
Blakstone common law |, 

p. 256; — şcoala dreptului 
natural şi declaraţia franceză 
din 1789, III, 2, p. 121: — 
inviolabilitatea domiciliului 
III, 2. p. 171—172. 

. Blam — Votul de II, 1, p. 34. 
Bluntschli' — personalitatea sta- 

tului ÎI, p. 118; — rolul 
statului Î, p. 147-148; — 
valoarea tratatului  interna- 

_ţional neregulat încheiat III, . 
2, p.'64, 

Bodin ]. — nu adoptă cuvântul 
„stat“ I, p. 72; — doctrina 
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teocratică |, p. 81; — majes- 
tas I, p. 83; — influenţează 
pe Michoud (suveranitatea 
statului) I, p. 100; — atribu- . 
ţiile suveranităţii II, |, p.9. * 

Boilă.R. — suveranitatea statului 
|, p. 109n; — rolul statului 
|, p.. 149 n; — proiectul de 
lege a ad-ţiei loca!e și cen- 
trale I, p./388 n; — proiectul 
(de constituiţe) I, p. 45 2— 
454, şi nota; — distinge 4 
funcțiuni esenţiale ale statu- 
lui II, I, p. 40 n; — proiectul 
legii de organizare a Minis- 
terelor II, I, p. 228 n; — co- 
dul ad-tiv adnotat II, 2; p. 

__52—53 n; — proiectul său 
de constituție, şi drepturile 
individuale III, 2, p. 132.: 

Boissy D'Anglas v. Anglas. . 
Bolingbroke — separaţia puteri- 

„lor II, 1,p.9. 
Bolnavi mintali. ('ibertatea indivi- 

duală) III. 2. p. 162. 
Bonald — drept divin providen- 

țial |, p.83. 
Bonaparte — Napoleon, Louis [... 

I, p. 231. o 
Bonifaciu VIII (Papa) v. Bula. 
Bonnar Law — ], p. 163... - i 
Bonnard — susține idealismul ju- 

ridic I. p. 13 n; — represiune 
jurisdicţionalizată II, 1, p. . 
142 n. | 

Bonnefous — proiectul: de lege 
(validarea mandatelor parla- 
mentare) III, 1. p. 126. 

Borden R. 1, p. 197. :: 
Bossuet — doctrina teocratică I, 

p. 81; — drept divin supra- 
natural |, p. 82. 

Boucher — tiranicidul 1, p. 396. 
Boubhier (adept al lui Dumoulin) . 

I, p. 37. 
Boullenois — conciliază doctrina |
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realistă cu cea personală, I, 
p. 37. 

Bourgoigne — doctrina realistă 
I, p. 36. 

Boicotaj, Boycott... I, p. 160, 
“ Brătianu — |. |. C.—raportal că- 

tre Suveran pentru convoza- - 
rea Constituantei I, p. 462— 
463n; — ideia reformei elec- 
torale (1913) III, 1, p. 37n; 
— Fraţii, şi revoluția din 
1848, III, 2, p. 129. 

Briand — Proiectul (federaliza- 
rea Europei) 1, p. 201; — 
(piine pueri) I, p. 237; -— 

„ Guvernul (pline puteri) |, p. 
383; — (acordarea graţierii) 
II, 1, p. 241; — (preşedinte 
de Consiliu) II, 2, p. 28n. 

Brinz — personalitatea statului I, 
p. 113. 

Britanic — Imperiul (stat fede- 
ral) Î, p. 194—201. 

British — Conimonwealth 
of Nations I,p. 201. 

Brunken — deosebirea însre 
„construcţie“ și „interpreta- 

„re”Î,p.263n.  * 
Bryce — dreptul de iniţiativă al 

poporului (Elveţia) I, p. 176;. 
_— revolta coloniilor (Şt. U- 
nite) I, p. 190; — constizu-! 
ţiona'itatea legilor în St. U- 
nite ÎI, p. 261; — constituţia 
engleză, constituţie flexibilă 
|, p. 284: — constituţia flesi- 
bilă și democraţia I, p. 28%; 
— constituționalitatea legilor 

„în Elveţia I, p. 288. 
__ Bucovina — Unirea cu România 

[, p. 443—444 şi 468—A70; 
— Contenciosul ad-tiv în [1, 
1, p. 162—164; — (piesde- 
rea drepturilor politice, pe- 

- deapsă complimentară) II, 
1, p. 23n, 24—35. 
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Bucuresti — Primăria (pro- 
cesul. tramwaelor) 1, p. 319 
şi urm; —'Tratatul dela 
(1812): 1, p. 412—413; — 
Curtea de Apel din, S.IV 
(revocarea funcţionarilor) II, 
l, p. 253n; — Imprumu- 
tul oraşului (rambursare în 

„ aur) II, 2, p. 89; — Legea 
pentru organizarea ad- 
ției sale comunale (Capitala 
Ţării) II, 2, p. 128, (nu pre- 
vede incompatibilitatea Er:- 
marului a fi parlamentar) Il, 
1, p. 28n; — Universi- 
tatea din v. Universități. 

Bugetul v. Guvernul (Finanţe); 
— (votarea lui sub Statut) ], 
p. 437; — (votarea lui nu- 
mai de Cameră) II, 2, p. 105; 
— (şi distincția dintre legi 
formale şi materiale) III, 2, 
p. 10; — (lege formală) III, 
2, p: 38, 

Buletine — de votIII,1, p. 105; 
— scrise, Vot cu v. Vot, 

Bulgaria — stat vasa! 1, p. 294; 
— sistemul unicameral III, 1, 
p. 131; — tratat politic ne- 
regulat încheiat, efecte III, 2, 
p. 64. 

Bula clericis laicos (Bonifaciu 
* VIII — privilegiul clerului la 

impozite) II, 2, p. 91. 
Bund-Deutscher 1, p. 177—178. 
Bundesrath (Germania) I, p. 292; 

— (Elveţia, separaţia puteri- 
lor) II, 1, p. 19. 

Bundesstaat (E'veţia) 1, p. 171. 
„Bunuri — Înstrăinarea lor v. In- 

străinare: — publice III. 
2, p. 200; — de mână 
moartă — pericolul ce-l 
reprezintă III, 2, p. 237 n, 

Burgess — guvernul parlamenta- 
II, 2, p. 8n.
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Burke — critica declaraţiei fr, 
1789 III, 2, p. 122. 

Burschenschaft ], p. 178. 

Cabinet — Vot de [II, 2, p. 54. 
“Cachin (procesul) II, 1,'p. 117 
Cahen — separaţia puterilor II, 

1, p..16. 
Căi — pe apă, Exploatarea lor 

v. Regia; — ferate, Mo- 
nopolul lor II, 2, p. 102; — 
regia autonomă a lor II, 2, 

p. 1V2; — de cemunicaţie, do- 
meniu public III, 2, p. 200. 

'Caillaux (procesul — răspunde- 
rea ministerială) II, 1, p. 117. 

-Căimăcămie |, p. 432. 
Calificată — Majoritate ('egi vo- 

tate cu, modificarea lor i, 
p. 355—6. 

California (revocarea judecători- 
lor) I, p. 226. 

Calimah — Codul I, p. 407. 
Calitatea — de naţional v. 

Naţional; —de Român v. 
Român. 

Calomnii aduse prin presă, (in- 
stante chemate a le judeca), 
III, 2, p. 220, 222—223. 

Cambodge — stat sub protectorat 
I, p. 205. 

Camera — prinților (India) 
I, p. 199; —înstelată ], 
p. 224; Il, 2,p.9. 

Camerele v. Parlament; — în al- 
te (Senat) v. Parlament; v. 
Organizare parlamentară; — 
profesionale III, 1,p. 
88 (senatorii lor v. Sena- 

" tori); —de muncă (atri- 
butiuni) III, 2, p. 193. 

Cameroun — stat sub protecto- 
rat I, p. 205. 

“Campbell-Henri Bannermann (e- 
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Burse de comerţ — Legea lor (re. 
curs în casare) II, 1 p. 134. 

C. 

voluţia statului federal englez) 
I, p. 200. ' 

Canada — verificarea mandatelor 
parlamentare III, 1, p. 126. 

Cahnoniștii , influențează șe 
Rousseau , p. 90. 

Cantacuzino C. — origina comu- ! 
nă a Românilor III, 2, p. 126. 

Cantemir Dim. — obiceiul pă- 
mântului I, p. 407n; — eredi- 
tatea Domniei I, p. 4lIn. 

Cantoane v. Confederaţia; v. El- 
veţia. 

Capacizate — Vot restrâns bazat 
pe II, 2, p. 163—164. 

Capitant v. Colin. 

Caragea — Codul lui I, p. 407. 
Carantina — restricţii aduse ii- 

bertăţii individuale III, 2, p. 
170. 

Carnete de identitate III, 2, p. 
169. 

Carol 1 (Franţa) I, p. 226, (An- 
glia) I, p. 224; — Albert 
I, p. 231, 232; — de Ho- 
henzol!c:n 1, p. 227, 
441, (titulatura lui) II, 1, p. 
274; — (Anglia — petiția 
drepiurilor —) III, 2, p. 111. 

Carolina de Nord — declaraţii 
de drepturi individuale II[, 2, 
p. 113. 

Cartier general — Marele II, 1, 

p. 266. 
Cărţi — de joc v. Monopolul; 

— Jocuri de interzice» 
rea lor monopol) II, 2, p. 
103; — dealegător Ii, 
1, p. 95—97.



454 

Casa — orfanilor I, p. 421; 
— autonomă a Monopo- 
lurilor II, 2, p. 101. 

Casare — Recursul înv. Re- 
cursul, 

Căsătoria — membrilor Familiei 
| Regale v .Regalitate. 

Casaţie şi Justiţie, Inalta Curte de 
„ (Convenţia dela Paris) I, p. 

427—428; — (necesitatea re- 
organizării ei) II, 4, p. 140n; 
„— Legea ei (art. 29)], 
“p. 322, 323; (art. 2) Il. 1, p. 
141, 144, 174ân, (publicare 
decrete) II, 1, p. 251; —v. 
„Recursul în casare; — le- 
gea ei (şi.legile interpre- .| 

“tative) III, 2, p. 31 n;— (or- 
gan al puterii judecătorești)” 
III, 2,.p. 85 şi urm.; — le- 
gea ei (recurs în interesul 
legii) III, 2, p. 86, 87-88 n. 

Cascadă — Responsabili- 
tate în (presă) III, 2, p. 
219. 

Case — făcătoare de bine, 
* Eforia lor I, p. 421; — spe- 
ciale, Fonduri provenite 
din (trecute în Buget) il, 2, 

„pp. 107; — de schimb,au- . 
torizare III, 2, p. 180. 

Câştigate — Drepturi, |. p. 
10. (avizul Const. Legisl.) 1, 
p. 258n; — Situaţii, în 
raport cu legea nouă (drept 
interprovincial) I, p. 49; — 
situaţii (deosebirea de 
expectative) III, 2, p. 34; — 
drepturi (deosebirea de 
expectative) III, 2, p. 34. 

Catargiu-Lascar |, p. 441; II. 1, 
„p, 221. 

 Gatoli — Partidul (lupta c cu cel 
radical, Elveţia) I, p. 179 — 
171. 

Catolică — Biserica, rapor- 
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turile cu Statul Român, 
2, p. 2102211. 

“Cecil-Robert (federalizarea Euro- 
pei) I, p. 201—202n.: 

Cehoslovacia — [:. — controlul 
constituţionalităţii legilor, p. 
306—307; — revizuirea con- 
stituției p. 363—364; 
— II, 1: —' răspunderea mi- 
nisterială, p. 121—122; — 
justiţia administrativă, p. 155. 

III, 

„— LI, 1: — drept vot temei 
p. 16; — vo: universal obli- 
gatoriu p. 29; — reprezenta- 
rea proporţională, p. 45; 
verilicarea mandatelor parla- 
mentare p. 126; — dualita- 

tea Camerelor p. 129. | 
— MI, 2: — valoarea trata- 
telor internaţionale în raport. 
cu dreptul intern p. 65. 

Celsus — definiţia dreptului I, 
p. 4. 

Cens, Census II, 2, p. 1630. 
Centrala — A d - ţia v. Adminis- 

tratia; — Comisia v. Co- 
misia; —.Autoritate v. 
Autoritate. - 

Cenzitar — Sistem v. Elita. 
Cenzura şi libertatea presei, NI, 

2, p. 214, 216. 
„Cernăuţi — Actul da Unire 

dela I, p. 450; — Curtea 
de Apeldin — SS. 1 (căi 

„de atac în materie disciplina- 
ră) IL, 1, p. 147; — SII 
(acte de guvernământ) II, 1, 
p. 187n; — (legea ad-tivă 
din 1929) II, 2, p. 67n; — 
s. II ('egea nouă generală,. 
abrogare legi speciale vechi) 
III, 2, p. 28 n. 

Cereti şi vagabonzi (libertate 
individuală) III, 2, p. 163. 

Cetatea Albă v. Akerman. | 
Cetăţeni — activi şi pasivi II, 2, 

p. 162.
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Ckamber-Star I, p. 224; II, 2, p. 9, 
Chamberlain .], p. 160—161. 
Chardon — autonomia „puterii 

ad-tive“ II, 2, p. 44n. 
Charta — Magna I, p. 215,: 

'223-—224; — concedată 
„Î, p. 222—223; — france. 

ză din 1814 |, p. 81, 223; 
— Revizuirea eil, p. 
346; — Magna (garanţii 
ale libertăţii individuale) III, . 

"2, p. 109—110; — fran- 
ceză (1815, 1830) şi idrep- 
turile individuale III, 2, p. 
124, 

Chateaubriand (graţierea) II, 1, | 
p. 239n. 

Cheltueiiie Siatului — Legi rela- 
tive la, votarea lor III, 2, p. 
17-18, 17 n. 

Cheron A. — (drept interprovin- 
cial francez) I, p. 54. 

Chibrituri v. Monopolul. 
„ China — controlul constituţiona- 

lităţii legilor I, p. 307, 339. 
Chirculescu — N. D. — repzezen- 

tarea minorităţii III, 1, p. 47, 
47—48n; — recrutarea Sena- 
„tului III, 1, p. 142 n; — vină 
vădită III, 2, p. 160 n. 

Chişinău — Actul de unire dela 
I, p. 450, 

Ciceo-Pop St. III,-1, p. 153n. 
Circumscripțiuni —teritoria- 

le (regiuni de desconcentra- 
re) II, 2, p. 54; —electo- 
rale III, 1, p. 69, 86-—89; 
— v; Vot; — adminis- 
trative — fixarea lor (le- 
ge formală) III, 2, p. 39-40. 

Civil — Cod v. Cod. 
Civilă — Societatea v. So- 

cietatea; — Răspunde- 
rea, a: Miniștri'or v. Răs- 
punderea ministerială; — Li- 
sta v. Lista; — Stare v. 
Stare. 
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Civism — Stagiu de (natura- 
lizare) III, 1,.p. 10, îl. 

Clasă — legislaţia de, în- 
lăturarea ei III, 2, p. 176. 

Clause — Due” Process I, p. 
270, 

Clerici — pot fi parlarentări TI, | 
i, p. 28, - CCI 4 

Clerics vaicos v. Bula. 
Cluj — Uhnivezsitatea. din v. Uri- 

versităţile, , 
Codul — de comerț (român, 

abrogă dispoziţiile contrarii * 
din procedura rusă?) 1, p. 52; 
(bancrută frauduloasă, exclu- 
dere din Corpul e'ectoral) 
III, 1, p. 26; —penal (-fe. 
art. 127) 1, p. 278n; (art. 
108) 1, p. 314; (reabilitarea) 
III, 1, P 25; (art. 76—80): 

„TI, 1, p. 225; (art. 77) II, 1, 
p. 226; tart, 385) ||, 1, p. 
255n; v. Transilvania; v, Bu- 
covina; — civil (art. 480) 
1, p. 334; (art. 998) 1,1. p. 
44, 45, 98; (art. 811, 817) Il, 
2, p. 27n: (majoratul) III, 1, 

p. ie. 19n:; (art. 435, 548) 
III, 1, p. 20; — lui Cali-,... 
mah şi Caragea I,p.: 
407; — civil (art. 2, ne- 
retroactivitatea legilor) III, 
2, p. 30. 

Codul — civil german — e 
votat fără amendamente III, 
2. p. 15. 

Coeficient electoral HI, 1, p. 52- 
53, 59, | 

Cogălniceanu — Ministerul 1, p. 
434, 

Colaborarea Puterilor (şi contro- 
lul reciproc) II, 1, p. 18—26... 

Colaterali — Moştenitori v.. Rez: 
galitate. 

Colegii — v. Legea electorală; 
„— locale (senatorii lor) v 

Senatori.
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Colegiul — de 3 (Prusia) II, 1, 
p. 19; — unic Il, 1, p. 37. 

Colin et Capitant: — dreptul na- 
tural ], p. 7; — neretroacti- 
vitatea Î, p. 331—332; — legi 
retroactive, 
ŢI, 1, p. 52; — când'nu răs- 
punde autorul faptului preju- 
diciabil II, 1, p. 97—98; — 
technica legislativă II, 2, £ 
135, 

Collins I, p. 153. 
Colonial — la w s validity act], 

p. 282—283; — Pactul 
(St. Unite) I, p. 188. 

Colonies — Taxation of, act 
I, p. 194; — Self gouver- 
ning I, p. 195. 

Colonizarea — II, 2, p. 125—126. 
Comandament — Acte de, cu ca- 

racter militar II, 1, p. 185, 
_188—19]. 

Comerciale — Datorii v. Lichi- 

dare. i 
Comercializarea întreprinderilor 

publice, Legea pentru II, 2, 
p. 102. 

Comerţ — Cod dev. Cod; — 
şi Finanţe, Departamen- 
tul lor ], p. 421; — Burse 
de v. Burse; — Tratat de 
v. Tratat; — ilicit Il, 2, 
p. 99; — Libertatea 
lui v. Libertatea muncii, co- 
merţului şi industriei. 

Comerţuti — supuse unei autori- 
zări prealabile III, Z, p. 179- 

180; — reglementate 
III, 2, p. 180; —monopo- 
lizate (interes fiscal) III, 
2, p. 185, 

Cominatorii — Daune v. Dau- 
ne. 

Comisarii guvernului II, 2, p. 24- 
26; pot fi parlamentari HI, 
1, p. 228." 

Comisia — Centrală de'a 

constituţionale 
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Focşani I, p. 426—427; — 
“de judecată a membri : 

lor Corpului didactic (recurs. 
casare, jurispr.) II, 1, p. 134; 
— Centrală de expro- 

„ priere din Basarabia. (idem) 
II, 1,p. 134; — Centrală 
electorală (repartizarea man- 
datelor) III, 1, p. 64—65n,. 
'66—67n, 10ln, 103—105; 
(controlul alegerii semnelor: 
electorale) III, 1, p. izi-1Z2; 
— superioară a persoa- 
nelor juridice III, 2, p. 237n. 

Comisii — disciplinare (a-: 
vizul lor) v. Recurs în casa- 
re (în materie disciplinară); 
(punerea în indisponibiltate: 
a funcţionarilor ce nu cunosc 
limba română) II, 2, p. 130; 
—ale Parlamentului 
v. Organizarea parlamentară.. 
m.; — mixte: (de parla- 
mentari, modificări legi, evi- 
tare amendamente) III, 2, p. 
18; — de anchetă par- 
lamentară (drepturile 
lor) II, 2, p. 42-44; — (con- 
cluziile) III, 2, p. 50—51; — 
de control şi suprave- 
ghere (atribuţii politice ale 
parlamentului) III, 2, p. 55. 

Comission — Federal Trade |, p.. 
273. 

Comit6 — du salut public (de su- 
rete generale) II, 1, p. 19. 

„ Comitete — şcolare (atribu- 
țiile lor) I, p. 40—42n; (Le-- 
gea lor). 1, p. 47; — de ce.- 

„_vizuirell,1.p. 178; (Le- 
- gea 1929) II, 2, p. 64; (pro- 

iectul 1931) II, 2, p. 75; (re- 
curs ierarhic) II; 2, p. 68-69; 
— de revizuire (legea 
lor, şi contenciosul de peti-- 

„ţionare) III, 2, p. 229; — v.
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Tribunale administrative; — 
v. Curți adminictrative. 

“Comitetul — Central Exe: 
cutiv (U.R.S. 8.) I,p. 
301, 302, 304; — âgrar 
(recurs în casare) II, 1, p 
138; — Central de revi- 
zuire (regularitatea formală 
a listelor electorale, juris.! 
III, 1. p. 113—ll4 n; —a- 
grar [II], 2, 97—98; —v. 

- “Tribunale administrative. 
:Commca Law], p. 194, 195, 256. 

„265, 270, 271, 274, 284n.. 
Commonwealth — (British, ol 

Nations) I p. 201; (Austra- 
Ha) J, p. 195. 

“Comparat — Dreptul, şi dreptut 
constituţional |, p. 21. 

“Competinţei — Sistemul, şi cel al 
drepturilor proprii (deosebi- 
ri)l, p. 234—235. 

“Compromisul din 1864 (Austro- 

Ungaria) I. p. 153, 154. 
Comşa D. N. — admite contro- 

lul constituţionalității legilor 
I, p. 3l4n, 

“Comte Aug. — personalitatea sta- 
„tului ], p. 118. 

“Comuna (organ de descentraliza- 
re ad-tivă) II, 2, p. 51. 

“Comunale —'Impozite şi taxe II, 
2, p. 85. 

Comunicaie — căi de (dome- 
niu public) III, 2, p. 200. 

“Concedata — Charta |, p. 222—- 
223, 

"Concesie — Lege II, 1, p. 78—79. 
Concesiuni de exploatare (mine) 

III, 2, p. 183. 
“Concilium — Magnum (Anglia) 

III, 1, p. 134, 
Concordatu. lu, 2, p. 210—211. 
“Concordatului preventiv — Le- 

gea (excluderi vot) III, 1 L 
26, sai 

457 

Condamnări ce atrag excluderea 
“din Corpul electoral III, L 
p. 22 şi urm, 

Condorcet — repararea erorilor 
judiciare penale II, 1, p. 55; 
— separaţia puterilor II, 1, 
p. 16. 

Comell O” 1, p. 157. 
Confederaţia — irlandeză 1, 

p. 158 —de state ],p. 
165—166; — celor VIII 
cantoane (Elveţia) 1, p. 
167—168; — celor XIII 
cantoanel,p.163;—el- 
veţiană (1815) 1, p. 169; 

"germanică (1815) |, p. 
175—178; — de nord și 
cea de sud (Germania) 
Î, p. 180—181: — din 1778 
(Statele Unite) I, p. 190. 

Conferentia i universitiri—- drept 
vot (senatorii Universităţi- 
lor) III, 1, p. 148—149 şi 
notă. 

Confesiuni recunoscute de stat 
(capii lor, senatori de drept) 
III, 1, p. 151. 

Confesiuni religioase — nu sunt 
motiv de neegalitate pentru 
drepturi civile III, 2, p. 142- 
144; — menţionarea lor în 

„actele stării civile, recensă- 
minte, certilicate școlare, IIl, 
2. p. 143 n. 

Confiscarea averilor e oprită III, 
2, p. 201-—202, 

Conflictul — legilor I, p. 30- 
31; — în timp IL, p. 48—51 
(drept interprovincial); — în 
timp și spaţiu I, p. 51—53; 
— legilor de drept 
privat (dr. interprov.) |, 
p. 56. 

Contuziunea puterilor (D- Legi) 
I, p. 380; II, 1, p. 19—20.
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Congo şi Belgia (uniune perso- 
_nală) ], p. 152, - 

Congresul — d in Frankfurt 
(1846) 1, p.179; — (St. U- 
nite) I, p. 190, (revizuirea 
constituţiei) 361; — (Era - 
ţa, revizuirea constituţiei) |, 
p. 358; — general din 
Bucovina, I, p. 443—444. 

Connecticut — constituţia con- 
venţie I, p. 229; — recruta- 

__rea Corpului electoral IL, 2, 
p. 164. 

"Conservator — Senatul (Franţa) 
"1, p. 241—242; 250—252, 

» Consilier — Contro!or (controlul 
Bugetului) II, 2, p. 111—112. 

Consilii — de prefectură 
"“ (Franţa, reforma lor) I, p. 399; 

— locale (senatorii lor) v. 
Senatori; —comunale şi 
județene — : dizolvare, ex- 
cluderi vot. -IIl, 1. p. 27. 

Consiliu judiciar — (statutul Fa- 
miliei Rega'e) v. Regalitate; 
— Incapabili sub, excluşi 

„drept vot III, 1, p. 20. 
Consiliul- Dirigent (Transilvania) 

I, p. 39n,'448. 
— Statelor (Elveţia) 1, p. 
287. 
— Privat (Anglia) 1, p. 
281n, 339; — 11,2, p. 9. 
— Regelui (Franţa) II, 2, 
p. 9. 
— De Miniștri v, Guvernul. 
— De Coroană II, 2, p. 33- 

42, Să 
„— Superior al apărării Țării 

II, 2, p. 119——120, 
'— De Stat — din Fran- 
ţa: (legalitatea decretelor): 

„1, p. 374n; (răspunderea sta- 
i. tului) II, 1, p. 59, 73, 74-76, 
„_95-—96; (răspunderea minis- 

„„%.* terială) II, 1, p. 118; — din 
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Italia II, 1, p. 154, 154— 
1555; — (Cuza, Statut) 1, 
p. 435, 308; II, 1, p, 157— 
158, 159 170. 
— Legislativ — (dreptul 

de a aviza)| |, p. 27In; — 
(avize) I, p. 258n, 314; 

II, 1, p. 259—260n, 263; (ne- 
constituţionalitatea regiunei) 
II, 2, p. 52—53 şi nota; — 
legea lui (art. 3, al. b) 
II, 1, p. 174n; (art. 2,al. 2) 
II, 1,p.259; —rolul lui 
II, 2, p. 131—148: (technica 
legislativă 131—2, concepţia 
constituţiei şi a legii din 1925 
p. 142 şi urm., dacă poate 

- examina constituţioaalitatea 
proiectelor de legi şi conse- 
cinţele drepturilor atribute 
de legea sa organică p. 140- 
146; examinarea proiectelor 
de legi p. 146—148); — (ou. 
ganizarea sa [I, 2. p. 
148— 157: actuală 148—150, 
critica legii (din 1925) p. 
151—153, recrutarea consilie- 

- rilor 154—155, procedura în- 
naiîntea lui 155—156; pro- 
iectul Hamangiu II, 

„2, p. 156—157, 
— Superior al magistraturii 
(recomandare înaintări) II, 
2, p. 70—71. 
— de miniştri (autorizarea 
miniştrilor spre a supune Re- 

__ getui mesagiile pentru trimi- 
“ terea în deliberare a proiec- 

telor de lege) II], 2, p. 13; 
— Legislativ (aviz proiecte 
de legi) II, 2, p. 1ţ; — le- 
gea lui (şi publirarea le- 
gilor) III. 2. p. 22; — (și nu- 
merotarea legilor) III, 2, p. 
22, 

Constantinescu Alex. (ministrut 
agriculturii, desbateri parla-
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mentare) ]], 2, p. 140; III, 1, 
p. 87 n.; — (desbaterile con- 
stituantei, art. 23 constituţie) 
II], 2, pg. 144 n. — (libertatea 
presei) III, 2 p. 215). 

“Constant — Benjamin — antichi- 
tatea şi libertatea individuală 
III, 2, p. 107. 

-Constituanta — edictează 
constituţia scrisă |, p. 221; — 
americană '(secretul des- 
baterilor) II, 1, p. 187; — 
din 1922 (raportul pentru 

" convocarea ei) |, p. 462— 
463n. 

“Constituţia — scrisă: (origina 
ei engleză) |, p. 215; — (g2- 
neralizarea ideei ei, în sec. 
XVIII) 1, p. 216—218; — in- 
stituirea ei |, p. 221; — şi 
democraţia I, p. 245; — oc- 

„__troiată ÎI, p. 222—223; 
— pact, p. 223—223: — 
convenție Î, p. 229—251, 
(şi referendum) I, p. 230, (şi 
plebiscitul I, p. 231; — sta- 
tut Î, p. 231—233; — fi- 
xează competenţe |. 
p. 233; — engleză, con- 
stituţie flexibilă I, p. 284; — 
Hexibilă şi democrra- 
ţia ], p. 284-286; — Nouă 
a Principatelor Uni- 
te I, p. 434 şi urm; — din 
1866 (instituire, modificări! 

I, p. 441—448; — dia 1923 
(necesitatea ei) I, p. 499— 
450, (procedura instituirii 

„ei) Î, p. 460—463; — mon- 
tagnardă (neretroactivi- 
tatea legilor) III. 2. p. 30. 

“Constitutie -— Proiectul de, dia 

1822 1, p. 430n, (separaţia 
puterilor) ÎI, 1, p. 27—29.. 

Constituţiei — Rolul, p. 233. 
238; — Supremaţial, p. 

238—341 : contro'ul consti- 
tuționalităţii legilor prin un 
organ politic 247—253; —— 
prin un organ jurisdicţional 
253—307. (ln St. Unie, 
Franţa, Anglia, Elveţia, Bel- 
gia, Germania, Austria, Ru- * 
sia, Italia, Cehoslovacia); în 
România 307-338; în alte țări 
338—340; — Revizui- 
rea ], p. 341—364; — pact 
(Tugoslavia, România) 345- 

"356; — convenţie (Franţa, 
St. Unite, Germania, Ceho- 
slovacia, Polonia, . Austria) 
357—364; — Imutabili- 
tatea I, p. 341.—345 (mij- 
loace de a o asigura); — 
Suspendarea 1, p. 364- 

404 (prin acţiunea guvernan-. 
ţilor 395—404); — Extin- 
deri ale I, p. 442, 447— 

448; — Modificarea, 
sub Regenţă II, 1,p. 
219—220. 

Constituţii — flexibile şi ri- 
gide Î, p. 25, 219—221; — 
cutumiare şi scrise, 
p. 214; — Diferite for- 

„me de |, p. 222—223; — 
nescrise și flexibile ], p. 
240—241, 

Constituţional — Drept: 1. p 
17, (importanţa, izvoarele) 1, 
p. 18—21, (şi Sociologia) I, 
p. 22, (englez, şi statu! de . 
drept) I, p. 138; — Tribu- 
nalul (Cehoslovacia) 1. p. 
386—387; — Contencio- 
sul, p. 144; —Regimul 
(ce este, origine, instituire) 
|, p. 142, 213 şi urm. 

Constituţională —— Monarhia 
I, p. 206—207; — Evolu- 
ţia, a Statului român |, p. 

„404—463 (până la Cuza 404
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432, epoca instituţiilor naţio- 
„Bale 432—463); — Legi- 

timitate v. Legitimitate. 
Constituţionale — Amenda. 

mente v. Amendamente; 
UL.-nvenţii (Dicey) |, 
p. 20; — Legi (caracterul, | 
definiţia) 1, p. 23, 26. 

Constituţionalitatea — in trin- 
secă ], p. 248—249; —ex- 
ternă şi internă I,p. 
310n, 319—320 (Jurispr.); — 
externă, p. 247, (şi pro- 
mulgarea) II, 1,:p. 236; — 
Decretelor-Legi (jus- 
tificarea) 1, p. 386—387; — 
legilor, Controlul 

i ei: pretinde constituţie scri- 
sa Î, n, 245—246; răcut 
de un organ politic I,p. 
247—253 (juriul constituţio- 
nar, senatul conservator, cor- 
1» nderatrr) ; de un or- 
gan jurisdicţionall, 
p. 253—340: superioritatea 
hi 253—255, în St. Unite 
255—276, Franţa 276—281, 
Anglia 281—286, Elveţia 286 
—289, Be'gia 289—291, Ger- 
mania 291-295, Austria 295- 
301, Rusia 301—305, Italia 
305-306, Cehoslovacia 306- 
307; Norvegia, Grecia, Chi- 
na .307; România 307—333; 
generalizarea lui 338—340 
(Norvegia, Grecia, 
Irlanda, Mexic. Polonia. E- 
gipt); — sub Statut (Cu- 
za) 1..p. 439—440; —apri- 
ori |. n. 427; Il, 2, p. 141; 

"— Tribunalelor ad- 
tive Il, 1, p. 172—176n; — 
Regaulamentelorov. 
Reaulamente; —proiec- 
telor de legi v. Consi- 
liul Legislativ; — legilor, 

- 

China, 
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Controlul ei şi domeniul legii 
III, 2, p. 25—26. 

Constituţionar — Juriul |, a. 
241—242, 249—250. 

„Construcţia“ americană I, p. 
263—264, 

Construcţiilor — încurajării, Le- 
„_gea (constituţională) I, p-. 

331.. 
Consultaţii prealabile I, p. 271. 

272. 
Constiinţă — libertatea de III, 2, 

206—210. 
Contabilităşi publice — Legea 

(îngrădirea Parlamen:ului „a. 
propune sau a mări credite) 
II, 2, p. 105n; (definiția 
Bugetului) II, 2, p. 106; (pre-. 
lungirea Bugetului) II, 2, p. 

109, 109n; (art. 130) II, 2, p.. 
“109; (scutirea rentei de im- 

pozit) II, 2, p. 116. 
Contenciosul — Censtituţional ], 

p. 144; — Electoral v. Pro- 
cedura electorală; — Obiectiv 
II, 1, p. 161; — Subiectiv II, 

„p. 161; — General], 1, p.. 

168, 169, 177; — Special II, 
1, p. 168, 169,.177; — Fiscal 
II, 1, p. 168; — Listelor elec- 
torale II, 1, p. 168; — De a- 
nulare II, î,p. 179, 180; —. 
De reformare II, 1, p. 179, 
180; — De plină jurisdicție. 
II, 1, p. 179, 180; — Admi- 
nistrativ, |, p. 143; II, 1, p. 
152—191: — istoricul 

„contenciosul ad- 
_tiv român: ce este con- 

tenciosul ad-tiv p. 152—153; 
.constituționalitatea cont. ad--. 
tiv român 153—157; până la 
constituţia din 1866 p. 157— 
159; sub constituția din 1866. 
p. 159—162. în provinciile: 
a'ipite p. 162—167; — legea.
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lui din 1925 p. 167—169; — 
principiile lui: a-, 
parţine puterii judecătoreşti ' 
169—173; cine are deschisă 
acţiunea în contencios 173— 
178; drepturile puterii jude- 
cătoreşti în această materie 
178—185; acte ad-tive sus- 
trase acestui control 185—. 
19|; —comunicarea 
deciziilor lui nu poate fi va- 
labil primită de un Subsecre- 
tar de Stat (Jurispr.) II, 2. 
p.23n: — Acţiunea în 
(art. 127 L. elect.) III, 1, p. 
70n. 

Contenciosului ad-tiv, Legea — 
(din 1905)11, 1, p. 159- 
160, 178—179;' — (di'n 
1910) [1], 1,p.161; — (din 
191 2) 1, 1,p. 161; — (din 
1 9 2 5): II, 1, p. 167-—169; 
(art. 3, al. 2) I, p. 332, 1], 1, 
p. 144, 190, 191; (art. 3, al. 
ult.) I, p. 333; (art. 6,7) 11, 
1, p. 85, 101; (termen; acţiu- 
ne) II, 1, p. 251. 

Contingentul Armatei — Legi re- 
lative la, votarea lor, III, 2, 
p. 17. 

“ Continuitatea funcţionării servi. - 
cii'or publice I, p. 380. 

Contract social (teoria lui) I, p. 
p. 66—92 (orginea doctrinei, 
interpreţii, critica). 

„Contracte — de închiriere 
v. Inchiriere; — legi II, 1, 
p. 78-79, II, 2, p. 87 şi urm;; 
— libertatea lor III, 2, p. 
194—195; — de locaţiu- 
ne — prelungirea lor forţa- 
tă III, 2, p. 195. 

Contzactele încheiate — şi legea 
IN, 2, p. 28—29. 

Contractul de muncă — 'regle- 
mentarea lui în vederea pro- 
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tecției muncitorului III, 2, p. 
1%6 şi urm. 

Contracts — Imparing the obii- 
gation of I, p. 270. 

Contrasemnarea — actelor Dom- 
„nului (Conv. Patis) II, 1, p. 

32; — actelor Regelui II, L 
p. 226-—228. 

Contribusuilor uirecte-Legea: — 
(art. 130, constituțional) I, p. 
330; (răspunderea statului, 

- Jurispr.) IL, 1, p. 48, 50—5i; 
(impozite, taxe) II, 2, p. 8; 
(ridică scutiri impozite) II, 2, 

„_p. 87—92, (Jurispr. Casaţiei, - 
II, 2, p. 87—88, 93, 93n, (cri- 
tica acestor decizii) II, 2, p. 
95; — (minim impuzau.! 
III, 2, p. 149—159. ” 

Controlul — o bştesc L.p. 
421; —legalităţiiv. 
Legalitate; — constitu- 
ționaliLăţii legilor v. 
Constituţional tate; — pu t e- 

rilor v. Puterilor; — ie- 
rarhic (acte;e lui exerp - 

te de la Contencios, 1905) II, 
1, p. 160; — preventiv 
şi de gestiune .vunct) 
II, 2, p. 1lO—lll;—auto- 
rităţii centrale v. 
Autoritate centrală; — 'e. : 
galității III, 2, p. 10; — 
averilor ilegal do- 
bândite — Legea penru 

„su. 2, p. 202. 
Conturi — Cu:tea de — controlul 

Bugetului II, 2, p. 110 și urm.: 
— atribuţii judecătoreşti II, 2. 
p. L11, 113—114; — funcţiu- 
nea ad-tivă II, 2, p. 1ll— 
112;:-— caracterul şi compe- 
tinţa II, 2, p. 115; — (sub 'e- 
gea din 1895) II, 2, p. 115; 
— III, 2. p. 98—100. x. 'Tri- 
bunale administrative. 

Convenţia — de la Aker- 
:
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man v. Akerman — dela 
Paris v. Paris. 

Convenţie — Constituţia 
Y, Constituţia; —consti- 
-tăţională (proiectul de 
constituţie al partidului țără- 
nesc) I, p. 458... 

Convenții — constituționale I, p. 
1-20, 
Convenţional — - Guvern II, 2, p. 

7—8, 
Convenţiuni — (dreptul de a le 

" încheia) II, 1, p. 266—270; 
_— diplomatice, politice (acte 
„de guvernământ) II, 1, p. 
186—187. 

Comversiunea datoriilor — Legea 
„pentru III, 2, p. 204. 

Convocarea — parlamentului II, 
1, p. 270 (Regele). 

Convorbiri telefonice — secretul 
lor III, 2, p. 226—227. 

Coquille — Guy, — (personalita- 
tea statutelor) 1, p. 35. 

Coroana — Domeniul ei Il, 
1, p. 272; — Consiliu de 
v. Consiliu. 

Corpul — Didactic v. Didactic, 
— Ponderator (şi constitu- 

„ ţionalitatea legilor) I, p. 252, 
358, 435, 438—A40; III, 1, p. 
129, 137—138. . 
— Electoral: — II; 2, p. 159- 
I8l:—compunerea 
lui (constituția consacră 
guvern reprezentativ, cine fa. . 

"-ce parte din corpul electoral, 
elita îl formează în principiu) 
159—165; —votul uni-: 
versal (democraţia îl pre- 
tinde, expansiunea lui) 165— : 
173; —evoluţia regi- 
mului electoral în 
România (legile electo- 
rale din '1864, 1866, :1884, 

„1926, Qecretele electorate din: 
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1918) p. 173—181; — III, 1, 
"p. 7—29: condiţii cerute pen- 
tru a face parte din el 7—9; 
calitatea de naţional 9—13, 
sexul 13—17, maturitatea ju- 
decăţii 18—20, ap.itudinea' 
intelectuală 20.—21, demnita- 

„tea 21—27, incompatibi.ita- 
tea 27—29. | 
— Avocaţilor publici v, A. 
vocaţi publici. 

Corpus .—. Habeas v. Habeas. 
Costin — Miron — origina co- . 

mună a Românilor III, 2, p.. 
126. 

Coulanges — Fustel de I; p. 130n, 
"132, 133 (raportul dintre stat 
şi drept), 

"Council —-Privy L, p. 200, 
Creanţe asupra Statului III, 2, p. 

202-—204, - 
Credinţe religioase v. Confesiuni, 
Credit —a gricol (prob'ema 

„lui, constituționalitate) 1, p. 
333 și urm; —funciazr 
rural] v. Societatea civ, 

Creditul Statului — Legea pentru 
” apărarea sa.]II, 2, p. 221—. 

222, | 
Creștinismul şi raportul statului c cu 

dreptul |, p. 134—135. 

Crime —imputabile Mi- 
niștrilor II,1,p.123— 

125; —ce atrag exclu- 
derea din corpul electoral III," 
1, p. 22. 

Crișana — Unirea ei I, p. 444— 
„. 446. | 
Criteriu formal v. Formal. 
Cromwell — separaţia puterilor 

II, 1,p.9. 
Cuba — stat sub protectorat Ip 

205. 
Culorile României II, 2, p. 126-- | 

128. 
Culpa — bază a răspunderii sta-
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tului II, 1, p. 43; — condiţiu- 
ne a acordării daunelor II, 1, 
p. 97. 

Cult — libertatea lui III, 2, p. 
207 şi urm. 

Cumul de mandate elective III, 1, 
pp, 228—229. 

Cumulativ — Vot v. Vot. 
Curative — ape III, 2, p. 183. 
Curatorul membrilor Familiei Re- 

„gale II, 1, p. 285. 
Curs forţat şi obligaţia de a plăti 

în aur II, 2, p. 90 (Juris.). 
Curtea —de conturi v. 

- Conturi; —de Casaţie 
“şi Justiţie v. Casaţie; 
—de' Apel din Cernăuţi, 

-Jaşi, Bucureşti, v., Cernăuţi, 
-* laşi, Bucureşti; — Supre- 
mă ad-tivă (Ardeal) 
II, 1, p. 164, (Bucovina) II, 
1,p.162; —din Paris 
v. Paris; —apelativăl, 
p. 417; — Supremă (Ul. 
R. S$. $.) 1, p. 302 (St. Uni- 
te) I, p. 193, (Maine |, p. 
272, (Irlanda) 1, p. 339; — 

D. 

Danemarca (şi  confederaţia 
statelor germane) I, 'p. 166; 
— votul universal II, 2, p. 
170; — drept vot femei III, 
„1, p. 16; — vot universal o- 

- -bligatoriu III, 1, p. 30; — re- 
prezentarea proporţională. 

JI, 1, p. 45.. 

Danzig — drept: vot femei III, 1, 
'p. 16; — verificarea manda- 
telor parlamentare III, 1, p. 
126 

_Dareste — drept cutumiar, identi- 
tatea legislaţiilor primitive IL, 

„p. 409—410. : 
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Inalta, de 
constituțională (Austria) 1, 

p. 298—299; — Inalta, 
de revizie I,p. (417), 
419; —de prize mari- 
tim e (legea ei, constituţio- 

„nală) I, p. 331, 
Curți — administrative (proiec- 

"tul Berariu) Î, p. 457; v. Tri- 
bunale ad-tive; v. Comiiete 
revizuire, 

Cutuma de Paris, I, p. 195. 

(teorii asupra originei lui) ], 
p. 407—408. 

Cutumiare -— Constituţii I, p. 214. 
Cuza — Alex. |. -— Statutul 

lui v. Statut; — (jur ă- 

mântul) I,p.433n; —? 
(abdicarea)l,p.441; 
— (culorile Principate- 
lor) II, 2, p. 127n;: —L e- 
gea lui electorală II, 2, 

p. 173—175; — legea rurală 
III, 2, 
sei III, 

p. 131; — legea pre- 
2, p. 214. 

Daşcovici Prot. — dreptul de a 
declara război II, 1, p. 267n; 
— Consiliul de Coroană II, 
2, p. 33 şi urm. 

Data legii III, 2, p. 23. 

Datoria — publică II, 2, p. 115— 
116, (controlul contului ei) 
„II, 2, p. 112. 

- Datorii' — legea pentru "conver» 
siunea: lor III; 2, p. 204. 

Datorii comerciale v. Lichidare. 

Daudet — Leon II, 1, p. 114. 
Daune —î împotriva statu 

„lui (drept interprov. fr.) |, p. 
55; v. Răspunderea statului: 

justiţie _ 

 Cutumiar — Drept, al nostru.
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—rezultate din func- 
ţionarea regulată a unui ser- 
viciu public II, 1, p. 78—80; 
—când pot fi cerute 
II, 1,p.88—90; —condi- 
ţiuni cerute pentru a- 

„ cordarea lor (daune morale) 
II, 1,p.96—97; —pentru 
risc sociallIl, 1, p. 69- 

„70, 
Daune cominatorii (refuz publi- 

care răspuns presă) JI, 2, p. 
22% 

Davitt 1, 60. 

Dayl Rireann |, p. 163. 
Deciziilor judecătoreşti — Revo- 
„carea (St. Unite) 1, p. 266— 

„267. . 
Declaratorii — Judecăţi I, p. 272- 

273 | 
Declaraţia — drepturilor I, p. 248, 

249, (separaţia puterilor) II, 
1, p. 15; (din 1791, rezisten- 
ţa la opresiune) I, p: 397. 

Declaraţia drepturilor omului și 
cetăteanului (1789) III. 2, p. 
27, 30; — izvoare III. 2, p. 
115—117; — conţinut III, 2, 
p. 117—119; — izvoare lite- 
rare III, 2, p. 120—121; — 
valoarea ei III, 2, o. 121— 
122; — critica ei III, 2, p. 
122—123: — evoluţia III, 2; 

p. 123—125 (textul ei) 119- . 
121  n.; — (egalitiea de 
drept) III. 2, p. 134; — (e- 
galitatea la ocuparea  func-. 
ţiunilor publice). III, 2, p. 
151; —(art. 2) III, 2. p. 153; 
— şi proprietatea III, 2, p. 
196; — și îimoozitul III, 2, 
199; — libertatea de opinie 

- III, 2, p. 204—205; — liber- 
tatea presei III, 2, p. 213. 

Declaraţia de utilitate publică, 
lege formală III, 2, p. 38. 
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Declaraţii solemne de intangibili- . 
tate Î, p. 342—344, 

Declaraţii ce drepturi âmetricane 
şi engleze, deosebiri III, 2, p. 
115,117 n. * 

Declaraţii ale guvernelor — va- 
loarea lor Lil, 2, p. 64. 

Declaraţii ce drepiuri în Franţa 
(evoluţia: declaraţiei din 
1789) III, 2, p. 123. 

Decorații (cu ordinul M. Vitea- 
zul, gratificaţii în natură) II, 
2,.p. 97n, (cu Virtutea mili- 
tară de război, idem) II, 2, 
p. 98. 

Decoraţiuni — române (a- 
cordarea lor) II, 1, p. 270; 
— grade ,, pensiuni [], 2, 
p. 120—121; — nu sunt po 

- hibite de constituţie III, 2, p. 
141. 

Decrete — (Cuza, putere de lege) 
I, p. 440; — (numire funcţio- 
nai) II, 1, p. 247; — (publi- 

„carea lor) II, 1, p. 250—252; 
„— regulamentare 

(Franţa) Ii, 1, p. 257—258; 
— de 
(acte de guvernământ) II, 1, 

_p.238; — do expulzare, 
extrădare (acte de gu- 
vernământ). Ii, *, p. 187; — 
electorale j:3i5i II, 2, 
p. 178—179. 

-Decrete Legi — Guvernarea 
prin I, p. 380—395: caract- 
ristica 380—381, origina3?1 - 
382; Belgia 380; (acte de au- 
vernământ) 381; (Bismaral! 

„382; —în timpul uk.- 
 timului război 382- 

395: Franţa 382, 382—391 
(justificarea  constituţionali- 
tăţii lor 386—387); Anglia 
382, 391; Italia 382, 391— 

„...392; St. Unite 392—393; El- 
veţia 393; România 393— 

promulgare :
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395 (sub statutul lui Cuza 
393, ratificarea lor 394— 
395); — (acte de gu-: 
vernământ)Ii,l,p. 
+186; — ratificarea lor III, 2, 
p. 16—17, 56, 58—60; — 
(neconstituționalitatea legii 
de ratificare din 20 Apr. 
1935) III, 2, p 

Defence of the Ze ae I, p. 237, 
391, (consolidation) 391. 

Degre.Al. — contra controlului 
-. . constituţionalităţii legilor I, p. 

316n. 
natu- 

ralizări) III, 1, p. LO—11. 
Delegalizarea materiilor (Franţa) 

III, 2, p. 56—57. 
Delegări date puterii executive de 

a publica legi III, 2, p. 22 n. 
_Delegata potestas' non delegatur 

|, p. 235—236, 336; II, 1, p. 
"194, 217, 246; — III, |, p. 
204. - | 

Delegaţi ai Parlamentului (con- 
trol, supraveghere) III, 2, p. 
55, 

Delegaţie — I deia de, în 
"regulamentul de ad-ţie publi- 

„că, p.236—237; —de.pu- 
tere. în timpuri de criză 
I, p. 237-238. 7» 

Pe'eaaţie legislativă III, 2, p. 28, 
Delicte —imputabile Mi- . 

nistrilor II, 1, p. 107, 123— 
125; —ce atrag exclu- 
derea din Corpul electoral 
III, 1, p.22—24; —roliti- 
ce (legea din 1928 le am- 
nestiază) II, 1, p. 244. 

Delicte de presă — ce sunt. și in- 
stantele chemate a le judeca 
III. 2, p. 219—224. 

Delictal de inconstituțiunalitate 
(răspundere ministerială) II, 
1, p. 124. 

Po. 
7 

Demnitatea (drept de vot) III, 1, 
- pe 21—27. 

Demnităţi — admisibilitate în III, 
2, p. 137, 137 n. 

Democratică —  Repubiica 1, p. 
207. . 

Demoerati ice — Doctrine (suvera- 
ranitatea statului) I, p. 83— 
92, (recente) I, p. 92—96: 
— Regimuri (justiţia consti- 
tuțională fundament al lor) I, 
p. 338—341: 

Democraţia — şi constituţia seri- 
să, p. 207, 245; — pretinde 

- votul universal II, 2, p. 165- 
166; — şi trataele secrete 
III, 2, p. 62. 

Denais ]. (proiect lege naturali- 
zare) III, 1, p. 10n. 

Departamentul — Vorniciei dină- . 
untru, Finanţelor şi Comer- 
ţului |, p. 421. 

Decline puteri v, Pline puteri. 
Deprivation — of liberty, — of 

property I, p. 279. 
Deputaţilor — Adunarea v. Par. 

lament; — v. Organizarea 
parlamentară. 

Desbaterea proiectelor de legi III, 
2.p.14 

Descentralizarea —a d-tivă: 
(proiectul de constituţie al 

„partidului țărănesc) I, p. 459; 
(crearea noţiunii ei) II, 2, p. 
44; —a ad-ţiei noa- 
stre locale (organele 
ei) II, 2, p. 51 și urm. . 

Desconcentrarea —ad-ţiei 
centrale (proiectul Be- 

rariu) |,p. 459 —ad-ţiei 
noastre locale (or- 
ganele ei) II, 2, p. 51. 

Desființarea de funcțiuni v. Func- 
țiuni. 

Despăgubire — Dreptul de. (ca- 
racteristica lui) II, 1, p. 68.
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“Despăgubiri de război v. Răspun- 
derea statului, 

Despărțenia membrilor Familiei 
___ Regale v. Regalitate. 
Despotică — Monarhia I, p. 205- 

206, - 
Destituirea funcţionarului grevist ” 

(cine o pronunță? Jurispr. ) 
„TI, 2, p. 48——A9, 

| Deutsche Zeitung (ziarul) 
I,p.179; —r Bund (1815) 
I, p: 177—8. : 

Devoluţiunii statutare — Teoria 
II, 1, p. 201, 

Diablo V. — controlul constitu- 
ţionalităţii legilor (în U. R. 

„5. 8.) 1, p. 302, 303—305. 
Dicey — dreptul constituţional I,: 

p. 17; — convenții constitu- 
- ţionale, sursă a lui I, p. 20; 
— rolul Justiţiei federale în 

"St. Unite I,p. 193; — consti- 
tuția flexibilă şi cea rigidă I,. 
p. 241; — constituţia flexi- 
bilă şi democraţia 1, p. 285; 
— legislaturile coloniale (An- 
glia) I, p. 283; — statul de 
drept I, p. 459; — puterea re- 
gulamentară II, 1, p. 255— 
256 n.; — libertatea presei în 
Anglia III, 2, p. 213. 

Didactic — Corpul (judecarea 
membrilor lui, recurs în casa 
re, Jurisor.) II, 1, p. 134; 

„i — membrii lui pot fi parla- 
„ mentari III, 1, p. 28, 225. 

Dieta _—- din 7iirich I: p. 169; — 
". (în confederaţia de state) I, 

p. 165; — (Deutscher Bund, 
1815) 1, p.178 —Rute- 
niei subcarpatice I, p. 306. 

- Difamaţii aduse prin presă — în- 
stante chemate a le.-iudeca 
III:. 2, p. 220. 222—223, 

Digestele dreptului civil englez 
(daune morale) II, 1, p. 95. 
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| Diploma din Oct. 1860 (Austria) 
I, p. 154. 

Diplomatice — Tratate (Al- 
sacia şi Lorena) I, p. 46; — 
— Convenții (acte de 

__ guvernământ) II, 1, p. 186— 
187; — i pt ei ale 

„parlamentului III, 2, p. 60— 
66; — Tratatev, Tratate, 

Direct — Vot. v. Vot, 
Directe — Contribuţiuni v. Con- 

tribuţiuni. 
Directorate — regionale Il, 

2,p.51; —Ministeria- 
le locale (desfiinţarea 
lor, proiectul 1931) II, 2, p. 

„73—74, 
Directori — scolari, pot candida 

în alegeri parlamentare (op- 
„1 tând apoi) III, 1, p. 28, 16l-: 

162, 
Direcţi — Alegători v. Alegători | 
Dirigent — Consiliul v. Consiliul. 
Disciplinar — Drept, şi pe-. 

nal (deosebiri) I, p. 40— 
42n; — Drept, parla- 
mentar, III,1,p. 197— 

"202, 
Disciplinară — materie, Recurs 

în TI. 1, p. 134, 140—152. 
Disciplinare — Comisii v. 

Recursul în casare (în mate- 
rie disciplinară); — P e - 

- depse v. Pedepse: — lu- 
risdicţii v. Jurisdicţii, 

Disc-etionar — Act (punerea în 
libertate a unui parlamentar 
arestat, de către Parlament) 
HI, 1,p.216. 

Disponibilitate —  Punere în 
(funcț. ce nu cunosc lb. ro- 
mână, Jurispr.) II, 2, p. 129- 

“130. 
| Dispoziţiuni generale ( din Consti- 

tuție) II, 2, p. 123—130: — 
„stat naţional, unitar, indivizi-
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bil 123—4124; — Teritoriul 
statului 124—125; — coloni- 
zarea 125—126; — culorile 
Statului 126-128; — reşedinţa 
guvernului 128; — limba ofi- 
cia:ă a statului 128—130. 

Dissescu — C, G. — 1: — deți- 
„ niţia statului p. 71; — suve- 

ranitatea lui p. 104; — per- 
sonalitatea 122—23; — ad- 
mite controlul constituționa- 
lităţii legilor p. 316—317, 
318n; — revizuirea constitu- 
ției, parţială p. 349; _— com- 
petinţa noilor Adunări revi- 

” zuitoare p. 350; — adeziu- 
nea Regelui p. 353n; — ne» 

„constituţionalitatea legii din 
1864 (stare de asediu) p. 
373n; — origina slavă a 
Greptu'ui nostru cutumiar p. 
407, - o 
— II, 1: — severitatea legii 
responsabilităţi ministeriale 
p. 108; — rațiunea procedurii 
speciale de judecare a Mini- 
ștrilor p. 125; — acte de co- 
mandament cu caracter mi- . 
litar p. 188n. 
— II, 2: — dreptul de a de-: 
clara război p. 401; — 
nulitatea înstrăinării de teri- 
toriu fără lege p. 125n; — 
technica legislativă, necesita 
tea Consiliului Legis'ativ p. 
132; — votul, funcţie socială 
(restrângerea lui) p. 161n. 
— “UI, 1: — reprezentarea 
minorităţii p. 47; — rolul Se- 
natului p. 139n; — Inalţii cle- 
rici, senatori de drept. p. 
15in. 

= IL, 2: — neegalitatea în 
natură p. 135—136 n.; — 
(desbaterile cons'ituantei, 
art. 23 Const.) p. 144 n.; — - 
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dreptu! de întrunire al străi- 
nilor, p. 231... 

Distiller's Association I, p. 275a. 
Divan — (Inaltul) 1, p. 419-420; 

şi Î, p. 414, Aa 
Divanurile —judecătore-: 

şti 1,p.240; —ad hoc 
TI, p. 423. 

Divin — Drept, supranatural şi 
providenţial (distincţia) 1, p. 

Divorţ v. Despărţenie, 
Dizolvare — Dreptul de 

(răspundere ministerială) II, 
1, p. 102—103; —a Paz, 
lamentului I|, I, p. 
270; —a Consiliilor 
v. Consilii. 

Djuvara M. — sfera noţiunii 
„drept (legea Cont. ad-tiv) 
II, 1,:p. 176; — (recrutare şi 
înaintare magistrați, legea 
1937) III, 2, p. 71. 

Dobrogea-Nouă — legea pentru | 
organizarea ei, constituționa- 
litate (art. 114—116) 1, p.. 
330—331, | 

Doctrine v. Contractul social; — . 
_Y. Suveranitatea statului; — 

v. Personatitatea statului, 
Domeniul Coroanei II, 1, p. 272. 
Domeniul Legii II], 2, p. 25—35; 

— v. Legea. 
Domenini puhiic III. 2. . 200. 
Domiciliul (drept vot) III, 1, p. 

91; — inviolabilitatea lui II], - 
2, p. 170—174; — (derogări 
la acest principiu) III, 2, p.. 
174. 

Dominicană — Republica (sub 
protectorat) I, p. 205. 

Dominionuri (Anglia) 1, p. 194 
și urm, 

Domn — şi boieri v.Bo- 
ieri; —dreptul lui de 
veto (proiectul din 1822) II, - 
1,p.28; —contrasem-
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narea actelor lui (Conv. 
Paris) II, 1, p. 32; —ire s- 
ponsabilitatea lui 
(Conv. Paris) II, 1, p. 32; — 
titulatura luili,l,p. 
274, 

Domnească — 
Locotenenţa, 

Domnia —în vechiul nos- 
tru drept I, p. 410 şi urm.; — 
viageră I,p.415; — 
legalităţii v. Legali- 
tate. - 

Domnitoare — Familia (proiectul 
Berariu) 1, p. 456; — II, 1, 
p. 275 şi urm.; — v. Regali- 
tate. 

Drept — disciplinar v. 
Disciplinar; — de inter- 
pelare v. Interpelare; — 
de recurs v. Recurs; — 
de despăgubire v. 
Despăgubire; —de dizol- 
vare v. Dizolvare; —na- 
tural (şcoala lui) v. Şcoa- 
la; —origina noţiu- 
niil,p.l;—înţelesul 
ş i definiţia |, p. 2—5; — 
obiectiv, subiectiv 
1p.5;—şi moralal, 
_p.5;—pozitiv şi na- 
tural I,p.7 şi urm; — 
câştigat (elemental 

Locotenenţa v. 

dreptului natural) I, p. 10; 
_—public şi privat 

|, p. 13—15; —public, 
diviziunile I, p. 15 şi urm; 
— Constituţional 
(importanța) I, p. 18, (izvoa- 
rele) p. 18, (comparat) p. 21, 
(şi Sociologia) p. 22; —di s- 
ciplinar şi penal 
(deosebiri) I,.p. 40—42n; — 
interprovincial ov. 
Interprovincial; — Statul 
de v. Statul; —și stat, 
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Raportul dintre, 
p.130urm.; —electoral 
pasiv (proiectul Berariu) 
I, p. 457. 

Drepiu, incesn — raportul cu tra- 
tatele in;. ernaţionale III, 2, p. 
65—66.: 

Dreptul nostru cutumiar v. Cutu- 
miar, 

Drepturi —regalienel,p. 
84; —câştigate (a- 
viz Cons. Legisl.) I, p. 258; 
— şi libertăţi na- 
ţionale (Incercări inter- 
ne pentru dobândirea de) |, 
p. 428—432; — câştiga- 
te — deosebiri de expecta- 

- tive III, 2, p. 34. 
Drepturi „individuate — organiza- 

rea 'or III, 2, p. 134 şi urm; 
— v. Egalitatea civilă (134. . 
144); — v. Egalitatea drep- 
turilor politice  (144—152); 
— v. Libertăţi primordiale 
(152 şi urm.); — v. Libertăţi 
complimentare (212 şi urm.). 

D:epturile omului — proclamarea 
lor în România III, 2,p. 125- 
133; —— (Const. 1822, Reg. 
Org., Revol. 1848, Conv. Pa- 
ris, Siatut Cuza. Const. 1856, 
anteproiectele de Constitu- 
ție, si Const. 1923). 

Drepturile Evrei'or v. Evrei. 

Drepturilor — Declaraţia 
v. Declaraţia: —proprii, 
Sistemul, șicelal com- 
petinței (deosebiri) I, p. 234- 
235; —Petiţia (Anglia) 
|, p. 215, 224; —Bilull, 
p. 215, 225.. 

Dualitatea Camerelor v. Parla- 

ment. 

Duca — I. G. — Rolul Senatu'ui 
III, 1,p.139n. 

Ducos — scutirea de impozit, sub
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minimum impozabil III, 2, p. 
50, o. 

Ducrocq — ficţiunea personalității 
statului I, p. 112; — separa- 

„ţia bipartită a puterilor II, 1, 
*p. 39. - 

Due process clause 1, p. 270.. 
Duez P. — controlul constituţio- 

nalităţii legilor (judecătorul 
asociat la opera legislativă) 
II, 2, p. 143; —v. Bartelemy- 
Duez. 

Duguit — 1; — rezistenţa la o- 
presiune ll; — definiţia sta- 
tului 70; — dificultăţile pro- 
b'emei suveranităţii 77; drept 
divin supranatural şi provi: - 

* denţial 82; — suveranitarea 
statului 96-99; — personali- 
tatea. 114—115; — monarhia 
despotică şi cea absolută 206; 
— legea contrarie dreptului 
246; — controlul constituţio- . 
nalităţii legilor în U. S. A. 
260n; — justifică atitudinea 
Curţii Supreme 274n; — ad- 
mite acest control (în Fran- 
ţa) 280; — competența: noi- 
lor . Adunări: revizuitoare 
353n; — puterile Adunării 
Naţionale 358—9; — rezis- 
tența la opresiune 398, 398n, 

„399: — revoluția 401—402. 
— II, 1: — separația puteri- | 
lor 16; — revoluţia fr. şi res- 
ponsabilitatea statului 41n, 
42n; —răspunderea 
statului (culpa) 44, 
(riscul) .45—46, (pentru ac- 

„ tele. funcţionari'or judecăto- 
reşti). 53—54n; — (pentru * 
pag'"be de război) 59 (nentru 
actele funcţionarilor ad-tivi) 
72—3, 76, (fundamentul ace- 
stei răspunderi) 74; — dis- 
tinge acte jurisdicţionale şi 

A 

nejurisdicţionale ' (răspunde. 
rea statului) 56—57; — dau- 
ne pentru risc social 65; — 
drept şi echitate 74; — fapt 
personal şi fapt de serviciu. 
81, 84; — dreptul de dizol- 
vare 102_—103; — răspunde- 
rea, ministerială 113; — veto. 
şi sancţionarea 233; — gra- 
ţierea 240, 
— UI, 2; — legi formale (au-. 
torizare: împrumut) 86—87; 

» — corpul e'ectoral, organ su-. 
prem al statului 160n. 
— UI, l: — demisia parla-. 

mren.arilor 209; — inaemni-- 
tatea parlamentară 218 n. 
— UI, 2: — acte administra-. 
tive în formă de lege 36 n; 
— critică legea franceză a- 
Supra anchetelor parlamen- 
iare p. 48; — drepturile co-. . 
misiunilor de anchetă parla- 
mentară p. 50; — responsa-: 
bilitatea miniştrilor p.'51; — 

„inadmisibi itatea de.egării de 
a face legi p. 56; — statul şi 
dreptul p. 153-—154; — li- 
bertatea individuală. p. 155; 
— Hagrant-delictul 169-161; 
— prostituția p. 164; — li- 
bertatea şi pașapor.ul p. 165; 
— refuz de eliberare paşa-- 
port, căi de atac-p. 167-168; 
— dreptul de a petiţiona p. 
228; — dreptul de asociaţie 
p. 233; — fondaţiunea p. 
236;— restricţii aduse libertă-. 
ţii muncii, comerţului şi indu- 
striei p. 177; — stabilirea re-. 
gimu' ui minier p. 180——181; 
— minele şi proprietatea. 
subsolului p. 181; — justifi- 
carea derogărilor la liberta- 
tea muncii, prin contractele 
de muncă p. 186—187; — ju- 
stificarea interdicţiei dreptu-
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„...luide grevă p, 189—190; — 
“greva legitimă p. 191 n.; — 

libertatea de opinie p. 205. 
Duma — decizia — (daune mc- 

“ rale) II, 1, p. 100. 
“Dumont — repararea erorilor ju- 

_diciare penale | II, 1,-p. 55. 

Eduard III (regele) 1, p. 155. 
lducaţie tizică — Asociaţiu- 

ni de, creaţiunea lor III, 2, 
p. 238. 

Eforia — şcoalelor î,p. 
421; — caselor făcă- 

toare de bine [,p.421. 
Egalitatea in faţa legii (şi liber 

tatea — declar. tr. 1789) II, 
| 2, p. 118. , 

Egalitatea civilă — III, 2, p. 134- 
144; (conţinutul ideii de ega- 
litate  134—135, 
civilă în Cons'ituţia noastră 
136—137, egalitatea în fața. 
legii 137—139, desfiinţarea 
privilegiilor 139—141, admi- 
sibilitatea în Îluncţiuni publi- . 
ce 141—142, sexul! nu e mo- 
tiv de inegalitate pentru drep- 
turi 142, credinţele religioa-. 
se, origina etnică şi limba, 
idem - 144—144). 

„Egalitatea drepturilor politice — 
III, 2, p. 144-—152; — (dr. 
politice 144—145, egalitatea 
în faţa justiţiei (legii) 145— 
147, excepţii la aces: princi- 
piu 147—148, egalitatea în 
faţa impozitelor şi sarcinilor * 
pub'ice 148—150, egalitatea 
la ocuparea funcţiunilor pu- 
blice p. 151—152). 

Egalitatea votului v. Vot. 

Egipt — stat vasal I, p. 204; — 

egalitatea . 
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Dumoulin — şcoala statutară |, 
p. 31, 34. 

Dupont-White _— rolul statului 
modern II, 2, p. 56—5în. 

Duprat-Pascal — (proiect lese, 
răspundere ministerială) Ul, 
1, p. 113. - 

Durham donăul) I, p. 195. 

controlul  constituționalităţii 
legilor I, p. 340. 

Eglanune — wab-e D' — contra 
scutirii impozitelor sub mini- 
.mum impozabil Ii, 2. p. 150, 

-Eireann — Dail I, p. 163. 
Eisenmann — Ch. — Curtea de 

Justiţie constituționa ă (Ausc 
tria) -I, p. 299; — controlul 
constituționalităţii legilor 
(Austria) 1, p. 300. 

+ Flaborarea legii v. Legea. 
Electivă — Adunarea Î, p. 425— 

426; — I, p. 437—438, 
Electivo — Ereditar — Siste- 
„mul (desemnarea Domnu- 

nului) |, p. 411; —Troa 

II, 1.p. 196. 

Electoral — Coeficient v. 
Coeficient; — Conten- 
cios v. Contencios; —M i- 

 nimum v. Minimum; — 

Corpul v. Corpul; —Re- 
gim v. Regim; — pasiv, 
Dreptul (proiectul Bera- 
riu) I, p. 457. 

Electorală — Perioada vw. 
Perioada; — Lista v. 
Lista;— Comisia Cen- 
trală v. Comisia; —Pro- 
cedura v. Procedura; — 

Legea: din1864:1,p 
435—437; IL, 2, p. 173—175; 
III, 1, p. 18 (majoratul poli- 
tic); — din 1866: I],2;
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p. 175—176; II, 1, p. 18 
(majoratul politic); — din 
1884: II, 2, p. 176—177; 
— din 1918: III, 1,p.58- 
62 (reprezentarea minorită- 
ţii); — din 1926: I],2,p. 

„181; (excluderi vot) III, 1, p. 
20, 22—24; 26—27; (incom- 

patibilităţi) III, 1, p. 27; 
(sancţionare absenţi vot) III, 
1,p. 35; — III, 1, p. 40, 62— 
74, 91—92, 9ln, 145, 224; — 
proiectele din 1932 - 

“(Mirto, Şeicaru) III, 1 
74—77; — Legea (Cuza) 
III, 2, p. 131. 

„Electorale —Decrete v. De- 
 crete; — Liste v. Liste; — 
Resturi v. Resturi; — 

“« Circumscripţiiv.. 
Circumscripţii; — Semne 
v. Semne; — Birouri v. 
Birouri. 

Electoratul — (drept indi- 
vidual) II, 2, p. 160, 161; 
— (funcţie socială) 
“II, 2, p. 160,161; —pasiv 
('egea 1864) II,.2, p. 174— 
175: —activ (legea 1864) - 
II, 2, p.173—174; —poli-: 
tic III, 1,p.8,9—ad- 

_ministrativ Il, 1,p.8, 
9; —v. Corpul electoral. 

Elementele — statului |, p. 66— - 
69; — armatei II, 2, p. 116— 
119. 

Elita — formează. în principiu - 
__ Corpul electoral II, 2, p. 161- . 

165; (moduri de recrutarea 
ei; avere, capacitate); — po- 
litică şi. tendința votului uni- 
versal III, 1, p. 20. 

Elveţia — stat federal L, p. 167- 
176; — controlul constituţio- 

„ nalităţii legilor 1, p. 286-289; 
— pline puteri I, p. 369,393; . 

an 

_— starea de asediu I; p. 373; 

__— Decrete legi 1, p. 393; — 
„votul universal II, 2, p. 170; 
".— votul universal obligatoriu 

III, 1, p. 30; — reprezenta- 
rea proporţională III, 1, p. 
45; — urna mobilă (votarea) 
III, 1, p. 89n; — dualitatea 
Camerelor II], 1, p. 129. 

Emanuele — Vittorio II, 1,p. 
220, 221. 

Emigrări * (Mircea - cel Mare) I, 
p..429. 

Energia hidraulică III, 2, p. 184- 
185. 

Englez — — Dreptul constituţional, 
-. şi statul de drept I, p. 138 

— pavilionul (monopolul lui) 
I, p.'188; — Dreptul civil 

„(daune morale) II, 1, p. 95. 
Engleză — Doctrina (rolul! 

statului) I, p. 146—147; — 
Origina,.a constituției 
scrise I, p. 215; — Consti- 
tu ; i a (constituţie flexibi- 
lă) 1, p.. 284; v. Anglia. 

“Engleze — Dominionuri v: Domi- 
nionuri. 

Epidemi — restricții aduse liber- 
tăţii individuale III, 2, p. 170. 

Episcopi — senatori de drept III, 
1, p. 150. ” 

Epitropie a orfanilor — “Obștea- 
sca Î, p. 421. 

Epureanu — M. K. —. (preşe- 
dintele ' constituantai . din 
1866) I, p. 442. 

Ereditatea Tronului v. Tron. 
Erga Omnes (efectul ' neconsti- 

tuționalităţii legii cantonale, 
E'veţia) I, p. 289; — (efectul - 
hotărîrilor Tribunalului Con- 
stituțional, Cehoslovacia) I,. 
p. 306. 

Erori i în publicarea legilor şi rec- 
tificarea lor III, 2, p. 23—25.
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Erori judiciare penale, Repararea - 
lor II, 1, p. 55—56. 

Errera — controlul constituţio- 
nalităţii legilor în Belgia |, 
p. 290; — revizuirea consti- 
tuției, numai parţială I, p. 
348—349; — competința noi- 
lor Adunări revizuitoare |, p. 

- 350; 
— II, 1: — răspunderea mi- 
nisterială p. 109—110; — 
tronul  electivo-ereditar p. 
213n; — dreptul de veto p. : 
231n; — publicarea decrete- 
lor p. 249; — lista civilă a 
Regelui p. 27ln. 
— II, 2: — impozitul p. 80n; 
— sarcine, impozite, taxe p. 
82n; — Bugetul p. 104n; — 
(anuali'atea lui) p. 108. 
— III, 2: — misiunea presei 
p. 214; — responsabilitatea 
în cascadă p. 219; — învăţă- 
mântul p. 227; — libertatea 

“de asociaţie p. 234. 
Esmein — 1: — dreptul constitu- 

țional şi Sociologia p. 23; — 
definiţia statului p. 70; — pa- 
tria 75;—impor.anţa princi- 
piului suveranității 76;-— su- 
veranitatea statului 92-94; — 

şi teoria ficţiunii persona 'ității 
statului 112-113;—ideia con- 
stituției scrise în seco'ul al 
XVIII-lea p. 217; — justifi- 
carea constituționalităţii. De 
cretelor-legi p. 386. 
— II, 1: — vot încredere p. 
104; — promulgarea 235n; 

___— graţierea 241; — amnistie- 
rea 242; — numirea în func- 
ţiuni publice 246, 246—247n; 

- — regulamentele 255; — na- 
tura regulamentului de ad- 
ţie publică 258. 
—II, 2: — guvem parlamen- 
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tar p. 8n; — Consiliul privat 
p. 9—10; — miniştrii nu sunt 
delegaţi ai capului statului p. 
16—17; — subsecretarii de 
stat p. 21; 
— NI, |: — demisia parla-. 
mentarilor p. 209. 
— INI, 2: — acte adiministra- 
tive ale parlamentului p. 36; 
— aprobă dispoziţiile leg. fr. 
asupra anchetelor parlamen- 
tare p. 49; — egalitatea de 
drep. şi egalitatea 'de tapt p. 

"135; — legi conținând privi- 
“legii, acte de administraţie 
sau guvernământ p. 139; — 
legi de circumstanţe, acte de | 
guvernământ p. 147; — im- 
pozitul progresiv, arbitrariul 
lui p. 149; — libertatea mun- 
cii, comerţului şi industriei p. 
175; — exproprierea pentru 
utilitate publică p. 195—196; 
— libertatea de conştiinţă p, 
205; — jurământul p. 208. 

Esmein — Nezard: — con'rolul 
constituționalităţii legilor în 

- St. Unite I, p. 260n; — imu- 
tabilitatea normelor consti- 
tuționale şi modificarea lor |, 
p. 265n; — răspunderea ci- 
vilă a miniştrilor II, 1, p. 
119—120. 

Estonia — valoarea tratatelor in- 
ternaționale în raport cu 
dreptul intern, II], 2, p. 65. 

Etnică — Origina v. Origina. 
Europa — Expansiunea votului 

universal în II, 2, p. 166-172. 
Evul Mediu — 'Tendinţele drep- 

tului natural în I, p. 9—10; 
— garanţii ale libertății indi- 
viduale III, 2, p. 107—109; 
— şi ideia drepturilor indivi- 
duale III, 2, p. 116—il7. 

Evrei — Drepturile lor (Decrete- 
le-legi 1918, 1919) I, p. 448.
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Executivă — Puterea v. Puterea. 
Exercițiul liber al muncii — asi- 

qurarea lui [II, 2, p.5177— 
179. | 

Expectativele — deosebirea de 
situaţii şi drepturi câștigate 
III, 2, p. 34. 

Exploatarea căilor pe apă și a 
porturilor, Regia pentru II, 

| 2, p. 102. X 

Exploatare — (permis exclusiv 
de: concesiuni) JI, 2, p. 183. 

“Baxpropiate — Moşii (constitu- 

ționalitate — art, 36 Legea a- 
grară) 1, p. 327. 

Expropriere —pentru uti- 
litate publică şi naţiona- 
lă 1, p. 328; —Decrete- 

4 
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Legi de I, p. 328—329; — 
a terenurilor rura- 

- le 1,p.442; —Comisiuw- 
nea Centrală de,din 
Basarabia v. Basarabia. 

Expropriere păduri III, 2, p. 198- 
199. | 

Expropriere pentru. utilitate pu- 
blică III. 2, p. 197—198. 

Expulzare — Decrete de (acte 
guvernământ) II, 1,'p. 187. 

Externă — Constituţionalitate v. 
Constituţionalitate. 

Extrădare — Decrete de (acte de: 
__ guvernământ) II, 1, p. 187. 

Extrinsecă — Constituţionalitate: 
v. Constituţionalitate. 

E. 

Fabre d'Eglantine 'v. Eglantine. 
Faliţi (cei în stare de faliment, 

exc'uși din Corpul electoral) 
III, 1, p. 20—21, 25—26. 

Familia Regală (Domnitoaze) v. 
Regalitate; — proiectul Be- 

„__rariu) I, p. 456. 
Fapt personal şi fapt de servicit 

(răspunderea statului pentru 
actele funcţionarilor ad-tivi) 

II, 1, p. 80—85. 
Fapte de război v. Război. 

- Karmacii — autorizare III, 2, p. 
180. 

Tarmacist —- profesiunea de, or- 
ganizare II, 2, p. 177—179. . 

Fascist — Regimul —— înlătură re- 
prezentarea proporţională Il 
1, p. 45; — restrânge votul 
universal II, 2, p. 171—2.: 

Fayette — La — şi drepturile 
publice individua'e III, 2, p. ” 

117 

Federal — Tribunalul vw. 

| Tribunal; — Trade Co- - 

mission I,p. 273; — 
Statul [,p. 166 şi urm. 
(Elveţia, St. Unite, Anglia, 
Germania); — (viitorul lui) 
I, p. 201—203; —Pactul 
(din 1815, Elveţia) I, p. 169. 

Federală — Leqislaţia (El- 
veţia) I, p. 288; — Consti- 
tuţia, din'1815 (Elveţia) 

| I, p. 171. | 

Federale — Legi (E'veţia) |, p.. 
286, (constituţionalitatea loc) 
ÎI, p.288—289. . 

„„Federalism” (Hauriou, St. Uni- 

te) 1, p. 268. 

Federativă — Puterea (Locke) 
II, 1, p. 10. 

Federaţii de state |, p. 165 şi urm.. 
Fein-Sinn I, p. 162. 

- Remei — extinderea dreptului e- 

lectoral la II, 2, p. 180; — a- 

legeri ad-tive III, 1, p. 9, 16- 
17; — profesori universitari, 
drept de vot II, 2, p. 180, (a--
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legerea Senatorilor universi- | 
tari). II, 1, p. 149n, 

Remei măritate — ridicarea inca- 
pacităţii lor civile (1932) III, 
2, p. 142, 

Fenians |, p. 159. 
„. Ferate — Căi v. Căi. 

Ferdinand — 1 (Austria) 1, p. 
295: — (Neapole) I. p. 232; 
— (România) _mesagiile lui 
III, 1, p. 179. 

Ficţiunii — Sistemul (personali- 
tatea statului) I, p. 109—113; 

Filip — de Flandra (Contele) 1, 
p. 341; — V (Spania) II, 1, 
p. 201. 

Filitti — 1. C. — Consiliul Le- 
gislativ face parte din pute-. 
rea legislativă II, 2, p. 148n. 

Finante v. Guvern; — Principii! e 
dreptului privitoare la II, 2, 

"p. 78—79, 

Finanţelor şi comerțului — De- 
partamentul I, p. 421. 

Fialanda — votul universal î în ÎI, 
2, p. 170. 

Fiscal — - Contenciosul II, 1,p. 
168. 

Fiscală — Problema “(constituţio- 
nalitate) |, p. 330. 

Fiscale — Monopoluri II, 2, p. 
_99—101. 
Fixare circumscripții administra- 

| tive — lege forinală UI, 2, p. 
39—40, 

Fiziocraţii şi drepturile individua- 
le III, 2, p. 116. 

"Flamandă și Olandeză — Şcoala 
I, p. 36. 

Flotabile —-ape —— 'domeniui pu- - 
blic III, 2, p.:200. - 

- Flandra — Filip de (contele) l, 
p. 441, 
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Flezibilă — Constituţia, şi demo. 
craţia |, p. 284—286. - 

Flezibile — Constituţiuni 1, p. 25, 
 219—221; — (şi nescrise) 1, 

p. 240—241, 
” Flower — May I, p. 229. 

Focşani — Comisia Centrală de 
„la, p, 424, 426—A27. 
Fondaţiuin — III, 2, p. 235 şi urm, 
Fonduri provenite din case spe- 

ciale (trecut în buget) II, 2, 
p. 107. . 

Formal — Criteriul, al actelor ad» 
„_tive sub formă de lege (Ju- 

„rispr. C. Cas.) II, 1, p. 36n. 
Formate — Legi — III, 2, -p. 35- 
„40; — importanţa deosebirii 

de cele materiale) MII, 2, p. 
9—12, 

Forţa-Armată (capul ei, Regele) 
„TI, 1, p. 264—265. 

„— Publică II, 2, p. 116—122; 
— (declar. fr. 1789) III, 2, 
p. 119. 

Forţat — Curs v. Curs. 

Franceză — Charta, din 1814 
- 1, p. 222, 
'— Şcoala v. Şcoală; — 
„Revoluţia v. Revoluţia. 

„Franco-Anglo-Americană —Con- - 
cepţia v. Necesitate. 

"Frankfurt - — Congresul din |, p. 
„179, 

Franklin (Pensilvania) I, p. 247. 

Franţa — I: — constituția din 
1848, confundă dreptul na- 
tural şi morala p. 6n; — ex- 
tinderea legislaţiei civile în 
“Lorena p. 29; — legi de or- 

" ganizare aplicabile în provin- 
ciile alipite p. 45—46; — mo- 

" narhia absolută p. 81—82; — 
constituția pact p. 226; — 
constituția convenţie p.. 229; 
controlul: constituționalității
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| legilor (organ politic) p. 252. 
253, 276—281; — revizuirea 
constituției p. 357.—359; — 
starea de asediu 376 n; — 
decrete-legi p. 382—391 (re- 
forme înfăptuite astfel). 
— II, l:—separaţia 

„ puterilor p. 15, 18—19, 33; 
—răspunderea.sta- 

"tului (pentru actele paria- 
mentului) p. 46—47, (pentru : 
pagube de război) p. 59, 61, 
(legi relative la aceasta) 
p. 61, 64—65, (pentru actele 
funcţionarilor judecătoreşti) ' 
p. 54, 55—56; —răspun- 
derea funcţionarilor p. 82; 

„_— ad-ţia judecă funcționarii 
p. 82; — răspunderea minis- 
terială (Cachin, Maivy,Cail- 
laux) p. 111—120; — tribu- 
nale ad-tive p. 154; — con- 
stituțiile nu prevăd conten- 

„ciosul ad-tiv p. 154; — revo- 
„ carea miniştrilor, contrasem- 
nare (constituţia din 1848) 
p. 227; — dreptul de veto p. 

233, 237; — graţierea mini- 
ştrilor p. 241; — constituţio- 
nalitate extrinsecă p. 236n; 
— graţia amnistiantă p. 245; 
— publicarea d ecretelor p. 
248; — crearea de noi func-. 
țiuni p. 254; — decrete re- 
gulamentare şi regu'amente: 
de ad-ţie publică p. 257-258;: 

_— declararea războiului. p 
269—270. 

„— II, 2: — guvern conven- 
ţional p. 8; — parlamentarii 
numiţi în guvern se supun din 
nou votului? p. 12—13n; — 
miniştri de stat, miniștri fără- 
portofoliu p. 15; — secretari 
de stat, p. 19n; — subsecre-: 

„tari de stat p. 20—21, 20n; 
— delegaţii date prin decret 

subsecretarilor de stat p. 23n: . 
— comisari ai guvernului p. 
24—25, 24—25n; — consiliul 
de miniştri; consiliul de ca- 
binet p. 27; — preşedintele 
Republicei nu prezidează 
Consiliul de Miniştri p. 28n; | 
— organizarea centralistă 

dată de Napoleon ad-ţiei p. 
44; — tendința alcătuirii unui 
statut al funcţionarilor publi- 
ci p. 46-47n;— regionalismul 
p. 55—56; — statele generale 
(impozite). p. 79; — prelun- 

girea bugetului p. 109; — da- 
toria publică p. 115; — drep- 
tul de veto p. 142; — restrân- 
gerea dreptului de vot (Na-.. 
poleon) p. 167; — votul uni- 
versal p. 166—168. 
— III, |: — raportarea na- 
turalizării p. 11; — drept vot 
(sex masculin) p. 13; — ten- 
dința acordării dreptului de 
vot femeilor p. 16; — cei sub 
consiliu judiciar au drept de 
vot p. 21; — reabilitarea p. 
25; — vot universal neobli- 
gatoriu p. 29; — reprezenta- 
rea proporţională p. 49, 49— 
50n; — prima majoritară p. 
_73—74n; — scrutin uninomi- 
nal p. 83; — scrutin de listă 
cu panaşaj p. 84; — votarea 
în circumscripţii diferite p. 
92n; — drepturile alegători- 
lor înscrişi în liste (Jurispr.) . 
p; 94n; — regimul. perioadei 
e'ectorale p. 98; — declara- 
ţii de candidatură p. 99n; — 
controlul legalităţii listelor e- 
Jectorale p. 112; — legalita- 
tea actelor complexe preala- 
bi!e alegerii (Jurispr.) p. 122; 
— verificarea mandatelor 
parlamentare p. 126; — dua- : 
litatea Camerelor p. 129; ——
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camera pairi'or p. 135;— Se- 
natul p. 135-137; — durata 
mandatului parlamentar p.; 
102; — reinoirea tarlamen- 
tului p. 163; — alegerea pre- 
şedinte'ui Camerei prin vot 
public p. 168-169; — sunt 20 
comisiuni permanente p. 175 

- n; — proiectele legi trec nu- 
mai pe la comisiuni p. 181; 
— votarea prin intermediar 
(parlamentari) p. 194 — 
drept disciplinar parlamentar 

„p. 198 — refuzul jurispru- 
denţei de a primi recurs con- 
tra pedepselor disciplinare 
parlamentare p. 201; — vali- 
darea mandatelor par'amen- 
tare 206n; — demisia parla- 
znentarilor p. 209; —exclude- 
rea din Parlement pe. 710: — 

_iresponsabilitatea parlamen- 
tară p. 213, 213n, 214;— tra. 
'ficul de influență p. 214; — 
delicte comise de parlamen- 
tari p. 213;— inviolabilitatea 
parlamentară  (jurispr.) p. 
216 ; indemnitalea  parla- 
mentară p. :219, 220; — 
alegerea funcţionarilor în Se- 
nat p. 224; — parlamentari 
numiţi în funcțiuni publice p. 
228; — incompatibilităţi între 

"mandatul parlamentar şi ocu- 
paţiile private p. 229. 
— III, 2: — parlamentul şi 
regula de drep* p. 10; — me- 
sagiul de trimitere în 'delibe- 
rare a proiectelor de lege p. 
13; — situaţia proiectelor de 
legi votate de un corp legis- 
lativ a! parlamentului dizol- 

- vat p. 19; — intrarea în vi- 
goare a legii p..22—23; — 
legi formale şi conformitatea 
lor cu legile generale p. 37- 
38 n.; — acordare pensii na- 
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ționale p. 39; — anchetele 
parlamentare p. 41—42, 43- . 
44, (legea referitoare la ele) 
p. 48 n.; — comisiuni de su- 
praveghere şi contro. p. 55; 
— delegalizarea materiilor 
p. 56—/; — încheiere irata- 
te p. 62; — ilegalitatea tra- 
tatelor neratificate de parla- 
“ment (când se cere ratifica- 
rea) p. 64; — inamovibilita- 
tea magistraţilor p. 71—72; 
— juriul p. 74, 76; — ame- 
stecul puterii legislative. în 
administrarea justiţiei p. 81; 
— tribunale speciale de 
judecată p. 85; — tribunale 
administrative p. 90; — li- 
bertăţile franceze . şi cele 
anglo-saxone,  aeoseviri p. 
109; — constituţiile franceze 
şi drepturile individuale p. 
123—125; — desfiinţarea 
nobletei și titlurilor (legea 
din' 1790) p. 140; — legiu- 
nea de onoare (decoraţii) p. 
141; — confesiunea nu se 

“constată  adnrinistrativ  p. 
143, 143 n; -— libertatea in- 
dividuală p. 155; — prosti- 
tuția p. 164; — refuz elibe- 
rare pașapor:, act discreţio- 
nar p. 167; — inviolabilitatea 
domiciliului p. 170; — drep- 
tul de proprietate asupra mi- 
nelor p. 182; — proprietatea 
p. 195, 196; — dreptul de în- 
trunire (legea 1791) p. 233; 
— lupta împotriva bunurilor 
de mână moartă p. 237 n. 
— v. Revoluţia Franceză; — 
v. Declaraţia drepturilor. 

Franz-losef |. n. 153, 296. 
Frauduloasă-Bancrută v. Cod co- 

merț. , 
Freeman — naşterea constituţiei 

engleze I, p. 219n. 
Funciar-Credit v. Credit,
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Funcţionari — publici, Sta- 
tutul lor v. Statut; — răspun- 
derea lor II, 1, p. 33; — 
—grevişti, destituirea 
lor o poate pronunța direct 
autoritatea (Jurispr.) II, 2, p. 
48—49, 
—techaici, 
bilitatea lor II, 2, p .49. 
—ce nu cunosc lim- 

- ba română, punere 1n dis- 
ponibilitate II, 2, p. 129-130. 
— (publici) cepot fi 
parlamentari III, 1, p. 225- 
226. 
—aleşi (rectori, decani), 
li se poate retrage funcţia de 
cutie uorpul care i-a ales? 
III, 1 „p. 7ln. 
—ai corpurilor Le- 
giuitoare III, 1, p. 171-172. 

"— Sindicalismul 
lor v. Sindicalism. 
— publici: asocierea lor 
JII, 2, p. 193—194; — vio- 
lare de domiciliu III, 2, p. 
173, 
—administrativi, 
când pot intra în domiciliul 

G. 

Gandhi |, p. 199. - 
Garcon (aut. 127 cod penal 312 

n.; — arestare imediată 
(mărturisire de culpabilitate) 
TI, 2, p. 160. 

Gaz Metan v. Monopolul. 
General — Contenciosul II, 1, p. 

168, 169, 177. 
Generale — Dispoziţiuni v. Dis- 

„poziţiuni. 
Generale și formale — Jedi, dis- 

tincțiuni IM, 2, p. 36—37. 
Generalia snecialibus non dero- 

qant III. 2, p. 28.: 
Geneva — Cantonul, (controlul 

inamovi- - 
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unei persoane fără voia ei? 
III, 2, p. 174. ” 

Funcţiuni —publice, Nu- 
mirea în II, 1, p. 245—253, 
(revocarea p. 252-3); —Ad- . 
misibilitatea în III, 2, p. 141- 
142; — Egalitatea la ocupa- 

” rea lor III, 2, p. 151—152. 
— n oi,. crearea lor numai 
prin lege specială II, 1, p. 
254, ” 
— Confirmarea în 
II, 1, p. 247. , 

„—Desfiinţarea de 
II, 1, p. 254, (Jurispr.) 254n. 

Rencţiune jurisdicuionaă v. Ma- 
gistraţi. 

Fundamemtale- Legi I, p. 23, 214, 
(Austria) 296; și ordinare I, 
p. 240. 

Fundamentai Orders L p :229. 

Fur -— Louis Le — statul |, p. 65, 
75; — suveranitatea statului 
I, p. 104; — personalitatea 
statului Î, p. 125-129; — va- 
loarea tratatului  internaţio- 
nal neregulat încheiat [II, 2, 
p. 64. 

constituţionalităţii legilor în) 
I, p. 287; — prostituţia, de- 
lict III, 2, p. 164. | 

Gâny Fr. — drept natura! |, p. 9; 
--— rezistenţa la opresiune |, 

p. 399—A00; — technica le- 
gis'ativă II, 2, p. 131, 134, 
136; (legislaţia) 135. 

"George — (Regele) I,p. 
156;—II, 2, p. 10;— Lloyd 
(şi independenţa Irlandei) |, 
p. 162. 

Georgia — declaraţii de drepturi 
individuale III. 2, p. 113. 

Gerber — suveranitatea statului
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I, pag. 102; — personalitatea | 
- statului '], p. 117; — starea 

de necesitate I, p. 366. 
Germain Martin — impozitul II, 

2, p. 79. 
German — Imperiul v. Imperiul. 
„Germană — Şcoala (suvera- 

nitatea statului) ÎI, p. 102— - 
104; —Doctrina (per- 
sonalitatea statului) 1. p. 117; 

* (rolul statului) I, p. 147— 
148; — Concepţia (sta- 
rea de.necesitate) I, p. 366 
—368. 

Germania — 1: — 
176—187; — constituţia-con- 
venţie 229—230 ; — cons- 

tituţia-pact p, 226; — con- 
trolul 
gilor p. 291—295; — revizu- 
irea constituției p. 361—362; 
2— suspendarea 
(stare de asediu) p. 376n. 
— UI, 1: — răspunderea sta-: 
tului (pentru actele .par!'a- 
mentului) p. 47-48; (pentru 
ad-ele funcţionarilor judecă- 
toreşti) p. 57—58, (pentru 
pagube de război) p. 60; 77; 

__— când este statul apărat de 
daune p. 78;— ad-ţia judecă 
funcţionarii p. 82; — răspun- 
derea ministerială p. 120; — 
tribunalele ad-tive p. 155; — 
graţierea. p. 239 n.; — pre- 
şedintele, comandant al ar- 
matei p. 266. 
— II, 2: — regionalismul p. 
isi n.; —.votul univer-: 
sal p. 169. 
— Ji, 1: — legea Delbriick 
(naturalizări) p. 10—11; — 
drept vot femei p. 16; — ma- - 

joratul politic p. 19; — capa- 
citatea electorală a faliţilor p. 
26; =— “egalitatea votului p. 
39; — repartizarea mandate- 

stat federal ă 

constituționalităţii le- 

constituţiei . 
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„lor p. 4l,a resturilor electo- 
rale p. 57; — vot direct p, 
81;: — Tribunalul electoral 
(verificarea legalităţii man- 
datelor) p. 125—126; — dua- 
litatea Camerelor p. 129; — 

“exc uderea din Parlament pe 
210. p. 
— HI, 2: — cod civil votat 
fără amendamente p. 15; — 
ratificarea. tratatelor politice 
de parlament: p. 63; — va- 
loarea tratatelor internaţio- 

_nale în raport cu dreptul in- 
tern p. 65; — prostituţia-de- 
lict p. 164, 

Germanică — Confederaţia (din 
1815) 1, p. 177; — (din 
1871) ], p. 181—183. 

Gerson — tiranicidul I, p. 396.. 
Gesamte Hand 1, p. 116. - 
Gestiune — Acte de v. Acte; 

— Control de v.Con- 
trol, | [Să 

Ghica Ur, — ridicarea din dom- 
nie III, 2, p. 128. 

Ghica 1. — I, pag. 227. 

Gierke şi interpreţii teoriei con- 

tractului social I, p. 90; — 
teoria organică a statului [], 
1, p. 44; — evul mediu şi 
drepturile individuale II, 2, 
p. 116—117. : 

Giron — argumentele lipsei con- 
trolului constituționalităţii le- 

„gilor în Belgia I, p. 291; — 
amnistierea II, 1, p. 243; — 
taxe, impozite II, 2, p. 82. 

Girondină — Constituţia, şi 
“cea , montagnardă — deose- 
biri III, 2, p. 123. 

Giurescu C, — contestă hati-şeri-- 
furile ce ne consacrâu drep- 
turi şi privilegii I, p. 424n. 

Gladstone — opera lui (Anghia şi 
Irlanda) 1, p. 159, 160—161.
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(Godcharles And C-ie Wiegman 

ÎI, p. 262. . 
Golescu N, (generalul) I, p. â4l; 

II, 1, p. 221. 
Gordon (judecătorul) [, p. 262n. 
Gouvernement —of India 

(Reforms) act I, p. 198; — 
Home l,p.159.. 

Gradarea Puterilor II, 1, p. 17. 
Grade-militare, Conferirea lor ÎI, 

1, p. 270; (pensiuni, decora- 
„ ţiuni) 1, 2, p. 120—121. 

Gratificaţii şi pensiuni II, 2, p. 

95—98; — (în natură) II, 2, 

p. 97—98n. 
Graţie — Dreptul de II, 1, p. 

238—245; — amnisti- 

| antă (Franţa) II, 1, p.245. 

- Grecia —— controlul constituţiona- 

lităţii legilor I, p. 307n. 339; 
— votul universal îl, 2, p. 

170; — verificarea mandate- 

lor parlamentare III, 1, p- 

126; — sistemul unicameral 

III, 1, p. 131; — tratat poli- 
tic neregulat întocmit, efecte 
ŢII, 2, p. 64. 

Greco — Romană — Concepţia 
- (raportul dintre stat şi drept) 
I, p. 131. - 

Gregci:e — Abate'e Î, p. 251; — 
proiect al datoriilor indivi- 
dului III, 2, p. 117. 

Grevă — Dreptul de (pro- 

iectul Boilă) I, p. 453; — ge- 

nerală, mijloc de luptă 
a Sindicalismului II, 2, p. 48; 
— NI, 2, p. 188 şi urm. 

Grey — lordul II, 2, p. 30n. 
Griffith — Arthur I, p. 163. 

Grotius —: Hugo — drept natural 

|, p.'9; — şi teoria contrac- 
tului social I, p. 90: — sepa- 

raţia puterilor II, 1, p. 9; — 
— răspunderea statului II, |, 
p.6%.. 
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Gruia — I. V. — constituționali- 

tatea 'Tribunalelor ad-tive II, 
1, p..172—176n; — constitu- 

ţionalitatea Regiunei II, 2, p. 
57.61n; — Consiliul Legisla- 
tiv, organ consultativ al pu- 

terii executive II, 2, p. 149n. 
Guvern — şi stat |, p. 74—75. 

. - Comisarii lui v. Comisari, 
— (reşedinţa lui) II, 2, p. 
128. | 
— prezidenţial II, 2, p. 7. 
— convenţional II, 2, p. 7--8. 
2— reprezentativ II, 2, p. 159 
—160. , 
— Expresia de (înțelesurile 
ei) II, 2, p. 43. | 

„—recrutarea mem- 

brilor :lui II,2,p.7— 
26: guvern parlamentar p. 7 
— 9, origina lui p. 9-11, re-. 
crutarea miniștrilor p. 11--19, 
subsecretari de stat p. 19— 
24, comisarii guvernului p. 
24—26. i 
—unitatea lui II,2, 
p .26—43; consiliul de mi- 
niștri p. 26—29, raporturile 

lui cu Regele p. 29—31, pre-: 

şedintele lui p. 31—32, Con- 
-siliul de Coroană p. :33—42, 
instabilitatea ministerială şi 
unitatea guvernului p. 41— 
42. 
— şiadministraţiall, 
2, p. 43-77: raporturile lor 43 

-—A5, cu ad-ţia centrală 45— 
49, cu cea locală 49—57, 
principiile legilor de organi- 
zare ad-tivă p. 58—77. 
—realizarea ope 
rei de guvernă- 
mânt II, 2, p. 77—122: 
— finanţe. 78—116: im- 
pozite 78--86, împrumuturi.de .. 
stat p. 86—90, scutiri de im-.
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pozite p. 91-95, gratificaţii şi 
pensiuni p. 95—98; monopo- 
luri p. 98—103, bugetul p. 
103—107, anualitatea buge- , 
tului p. 107—109, buget pro- 

" vizoriu p. 109—10, controlul 
lui p. 110—115, datoria pu- 
blică p. 115—116. | 

—forţa publică p. 
116 şi urm: armata p. 116— 
119, Consiliul Superior al A- 
părării Ţării p. 119—120, 
grade, decoraţiuni, pensiuni, 
p. 120—121, jandarmeria şi 

- poliția p. 121—]122, trupe 
" străine p. 123; — dispoziţiuni 
. generale v. Dispoziţiuni. 

Guvernământ — Acte de — (de- 
crete legi) I, p. 381; II, 1 
p. 185—188, 269; — ratifi- 
carea lor III, 2, p. 55 şi urm. 

H. 

Habeas Corpus I, p. 215, 225, 
(suspendarea ui) "382; (St. 
Unite) |, p. 392; — (An- 
glia) III, 2. p. 157, 157 n. 

Hamaiumul v. Hatti. 
Hamangiu — Proiectul (răspun- 

“derea ministerială). II, 1, p. 
126.—129, (Consiliul Legisla- 
tiv) II, 2, p. 156—157; — 
— Proiectul, pentru or-. 
ganizarea magistraturii (îna- 
intări) III, 2, p. 71. 

Hamilton — (separaţia puterilor) 
II,.1, p. 14; — motivele neîn- 
scrierii în constituția federa- 
lă americană (1787) a 'decla- 
raţiilor de drepturi III, 2, p. 
114. _ | 

Hinel — suveranitatea statului 
1, p. 102. 

Hanovra şi Analia, uniune perso- 
nală I, p. 151. 
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Guvernamental — Regim ÎI, 2, p- 
8n. 

Guvernare — prin decrete-legi v. - 
- Decrete. 

— Organe de, ale Reichului 
1, p. 185—187, 
— Opera de, Realizarea ei v. 
Guvern. 

' Guvernatorul Băncii Naţionale 
(revocare, Jurispr.) II, 1, p. 
253n. , , 

Guvernaţilor — acțiunea, Suspen- 
darea constituției prin 1, p. 
395—404. | 

Guve-ne — declaraţii, acorduri, 
aranjamenie înţelegeri, ale 
lor, (valoarea lor) III, 2, p. 
64. 

Guvernul — membrii lui şi vota- 
rea. legilor III, 2, p. 16; — 
amestecul lui în administra- 
rea justiţiei III, 2, p. 81—82. 

7 £ 

Hanseatică — Liga 1, p „177. 
Haralambie— Colnelul 1. p. 4âl; 

WI, 1,p.221. 
Hârtie de tigarete, Monopolul ei 

II, 2, p. 100. 
Haşdeu — B. P. — origina roma- 

nă a dreptului nostru cutu- 
miar |, p. 407. 

Hatti —şerifuri I,p.412, 
413n, 414, 415, 4i8, 103ns 
hamaiamul (lui Baia- 
zid) -I, p. 412, (lui Mehmed! 
II) I, p. 412. , 

Hauriou — I: — legitimitatea 
constituţională (drept natu-. 
ral) p. 11, (directivă consti- 
tuțională) p. 17—18; — sta- 
tul p. 65, 66, 67, 72; naţiu- 
nea p. 74; — suveranitatea 
statului p. 94—96; — perso- 
na'itatea statului p. 119—. 
120; — controlul constituţio=
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nalităţii legilor prin un organ 
politic p, 242; — dreptul, 
mijloc represiv p. 243; — in- 
tepretarea judecătorească în 
St. Unite p. 258n; — contro- 
lul constituționalităţii legi-or . 

- în St. Unite p. 203; — ad- 
mite acest control in Franţa 
p. 280; —— controlul tendin- 
ţelor legislative p. 2/5n; — 

„regimul de dicta.ură p.. 335; 
— rezistenţa la opresiune p. | 
p. 400—401. 
— II, 1: — răspunderea sta- 
tu.ui (risc social) p. 46; — 
când nu răspunde statul p, 
50; — daune pentru risc so- 

„ cial p. 70; — tapt personal şi 
- fapt de serviciu p. 8in, 84; 
— urmărirea contra tuncţio- 
narilor p. 82; — vot de în- 
credere p. 103—104; — Ca- 
saţia franceză şi răspunderea 
ministerială p. 113; —  răs- 
punderea civilă a Miniştrilor 
p. 118—119; 
— UI, 2: — rolul preşedintelui 

„de Consiliu p. 3ln, 
— LU, 2: — constituția so- 
cială, constituţia politică şi 
puterea poitică p. 104, 104 
n.; — declaraţiile de dreptu- 
ri — necesitatea lor p. 107; 
— Romanii şi drepturile in- 
dividuale p. 108; — modifi-. 
carea constituţiei politice 
(Fr. 1875) p. 125; — refuz 
eliberare“ pașaport, căi de a- 
Lac p. 168; — autorizare sta- 
bilimente periculoase sau in- 
salubre p; 180. 

„_Hedonistic — Rol (daune mora- 
le)_II, 1, p. 92. a 

Hedonistică — Justificarea (repa- 
rarea daunelor morale) [I, 1, 
p. 93. 

Curs de Drept Constituţional, G. Alexianu. 
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“Hegel — problema suveranităţii 
- I,p. 78; — starea de necesi- 

- tate I, p. 366n. : i 
Helio — justiticasea dreptului de 

“anchetă parlamentară ]il, 2,: 
p. 42. - ” 

Helvetică -— Repuhlica 
Henric VII |, p. 155. 
hcres necessurius ui, 1, p. 201. 
Herriot — II, 1, p. 229; — Ca- 

binetul, autorizează sin- 
dicalismul funcţionarilor II, 2, 
p. 47. , | | 

Heuvel — Van der — personali- 
- tatea statului |, p. 115. 

Hidraulică — Kuergia II, 2, p. 
184—185. | 

Hobbes Th. — dreptul natural I, 
p. 10; — doctrina teocratică 
(suveranitatea statului) 1, p. 
81. . 

Hoerni — garanţii judecătoreşti - 
contra legilor neconstituţio- 

__ nale (Euvena) Lp. zoz." 

Hohenzollern — Ca rol.de 
Î|,p.â41; — Wilhelm 
de II, 1, p. 200n. 

Holstein 1, p. 166. - 

Holweg — Bethman — „Not 
“ kennt kein gebot“ I, p. 368. 

“Home — gouvernement. 
I, p. 159; —rule I,p.159,- 
(adoptarea lui) p. 162. . 

Hommeau — L/ (teoria devolu- 
! ţiunii statutare) II, 1, p..201, 

Hondt — (repartizarea resturilor 
electorale) III, 1, p. 55. 

Hotărârile judecătoreşti să fie res- 
pectate de stat (statul de 
drept) I, p. 144, | 

Hotman — Fr, — suveranitatea 
(statului) I, p. 85;— şi drep- 
turile individuale II], 2, p. 
116. 

Il, p. 166. 

_ai
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Houques — Roucarde - — ficţiu- 
nea personalității statului I, 
p. 112. Ă , 

Hrisostoraul — = Ioan: SE. — doc» 
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trina teocratică (suveranita» 
tea statului) I, p; 79; 

Hughes I, p. 196, 197. 
Hutington — Lord 1, p. 160. 

L 

lacob ÎI (Anglia) I, p. 225; — 
II, 2, p. Ul. 

laşi — Tratatul dela 
(1791) |, p. 412;— Curtea 
de Apel din (răspun- 
derea statului pentru pagube 
de război) II, 1, p. 62—64; 
(legea ad-tivă, — electa una 
via): II, 2, p. 67n. 

Idealism juridic — (susţinătorii 
lui) |, p. 13n, 

Identitate — Carnete de III, 2, p. 
169.. 

Ierarhic — Conţrol v. Control. 
lerarhizarea Ministerelor II. 2, p. 

| 14, . 
Ihering v. Jhering. 

_-Ilderim-Baiazid |, p. 412. 
litov — “Lribunalul (pagube de 

război, răspunderea statului) 
II, 1, p. 59. 

licite — ludustrii şi Comerțuri 
II, 2, p. 99; — III, 2, p. 185. 

Illinois — reprezentarea propor- 
ţională (vot cumulativ) III, 
1, p. 50; — II, 2, p. 185. 

Imobile construite — (scutiri de 
impozite, Jurispr.) II, 2, p. 94. 

Imobile rurale — deținerea lor de 
străini “III, 2, p. 200—201. 

Imparing the obligation of con- 
. tracts I, p. 270. 

Impeachement (Anglia, vot încre- 
dere) ÎI, 1, p. 103. 

Imperial —— Tribunalul v. Tribu-. 
„_ nalul, 

Imperiul Britanic (stat 
federal) 1, -p. 194—201; — 
germanic (din 1871), 
p. 181. (actual!) I, p. 183— 

| Imperiul (Franţa) și 

187; — Indiilor I,p.. 
198. 

drepturile 
individuale III, 2, p. 124. 

Imperium Î, p. 76, 83; — II, 1, p. 
261, 

Impozit — egalitate în , faţa lui 
III, 2, p. 148—150; —pro- 
gresiv, constituţionalitatea 

lui III, 2, p. 149; — Scu- 
tire de, 'sub minimul im- 
pozabil,  constituţionalitatea 
ei III, 2, p. 149—150, 

Impozite — II, 2, p. 78—86; — 
Scutiri de II,2,p.91— 
95; —și taxe comuna- 
le Il,2,p.85; —Excep- 
tări sau micşorări 
de II, 2, p. 92. 

Impozitul —— derogare adusă pro- 
prietăţii III, 2, p. 199. 

Imprumut — Autorizarea statului 
pentru contractare de II, 2, 
p. 94—95, 

Imprumutul orașului București v. . 
Bucureşti. 

Imprumuturi de stat II, 2, p. 86— 
90. 

Imprumuturile Statului şi. stabili 
mente'or publice, legi forma- 
le III. 2. p. 38. 

Imunități parlamentare v. Statutul 
membrilor Parlamentului. - 

Înaintarea Magis:raţilor, III, 2, p. 
70—71. 

Inalta: -— Curte de Justiţie Con- 
stituțională (Austria) |, p. 
298—299; — Curte de Casa- 
ție și Justiţie v. Casaţie; — 

„Curte de Revizie I,.p. 418.
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Înaltul Divan I, p. 419-—420. 
Inamici — Supuși v. Lichidare. 
Inamovibilitatea magistraţilor v. 

- Magistraţi. 
incheiere tranzacţiuni 

stabilimente publice), 
formală III, 2, p. 39. 

Inchiriere — Contracte de, Legea 
pentru prelungirea lor, cons- 
tituţională |, p. 331. 

lege 

Incompatibilităţi — (statutul lui - 
Cuza) 1, p. 436—437; 
(drept vot) III, 1, p. 27-29; 
— v. Statutul membrilor par- 
lamentului. - 

Incorporală — Uniunea (asocia- 
ţii 'de state) I,.p. 155 şi urm. 

Încorporate — Teritorii (St. Uni- 
te) I, p. 193. 

Incredere — Vot de v. Vot. 
Incuirajarea construcțiilor — Le: 

gea pentru, constituțională Il, 
p. 331. 

Indezinitatta parlamentară v. Sta. 

lui. 
Îndemnitate — Acţiunea în (Le- 

gea 'de org. judecăt: — răs- 
punderea statului pentru ac- 
tele funcţ. judecătoreşti) II, 
1, p. 57, 57n. 

Indemnuri la omor, prin presă, 
- (instanţe chemate a le jude- 
ca), III, 2, p. 220. 

Independența magistraţilor N, 2, 
p..67 şi urm. 

India — Gouvernement 
o f. (Reforms) act:l, p. 198; 
— Imperiul ei l, p. 

„198, 
Indirecţi — Alegători |; p. 435— 

436. 
Individuale -— Li b ertăţi v. 

Libertăţi; — Drepturi v. 
Drepturi. 

Indivizibil — Stat (art. 1 Const. ). 
II, 2, p. 123—124. 
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- Industria '. Naţională — 

(Stat şi | 

tutul membrilor Parlamentu- 
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p. 238. -- 
Legea 

pentru încurajarea ei (scutiri 

„de impozite) II, 2, p. 92. 
Imidustrici — Libertatea v. Liber- 

- tatea muncii, industriei și co- 
merțului. 

Industrii ilicite II, 2, p. 99. 
Industrii — reglementate 

II], 2, p. 180; — supuse 
unei autorizări prealabile III, 
2, p. 179—180; — prohi- 
bite din cauza vătămării a- . 
duse sănătăţii publice III, 2,. 
p. 185—186; — monopo- 
lizate III, 2, p. 18%. 

Infans conceptus pro iam, nato 
habetur... ÎI, 1, p. 214. 

Infirmi mintali (libertatea indivi- 
duală) III, 2, p: 162. 

Influență — Traficul de (Franţa) 
VII, 1, p. 214. 

Intractori anormali (libertatea in- 
dividuală III, 2, p. 162. 

Ingineri —, (funcţionari technici, - 
inamovibilitate) II, 2, p. 49; 
— pot fi parlamentari III, |, 
p. 28, 161. 

Indulgentia II, 1, 

' Iniţiativa legii II, 2. p. 12—14. 
Injectio — Manus II, 1, p. 94. 
Injoncţiuni— (St.Unite) 1, p. 269; 

— (Franţa, Parlamente judi- - 
ciare) 1, p. 278. 

Injurii aduse prin presă (instanțe 
“ chemate a le judeca), [II, 

- p. 220, 222—223. . 
Injuste— Leg: — element al drep- 

“tului natural I, p. 10. - 
Insalubre — Stabiiimente v. Sta- 

bilimente. .. - ::» 
Inspectorate — regionale 

II, 2, p. 54; — generale : 
II, 2, p. 74. 

Instabilitatea ministerială şi unita- 
tea guvernului II, 2, p. 41-42. 

Instanţe —de instrucţie 
represivă v. Instrucție; 

.-



4934 

—judecătorești (ju- 
„.rământul în fața lor) II, 2, 

p. i8n. 
Instanţe militare — (justiţia mi- 

litară) III, 2, p.- 88—89; —. 
„recurs în anulaţiune impotri- 
va hotăririlor lor III, 2, p. 
89. 

Instelaă — Camera v. Camera. 
Institutori — pot fi parlamentari 

HI, 1, p. 161. 
lustituţia —jurătorilor. Il, 

p. 409; — Domniei v. 
Domnia; —Regalităţii 
v. Regalitate, 

Instituţiile — | u i Justinian 
(drept natural) I, p. 9; — 
statului moderni, 
p. 212; —româneşti, 
Originalitatea lor |, p. .406- 
410. 

Instrăinaze bunuri — Autorizare 
de (stabilimente publice), le- 
qi formale III, 2, p.:39. 

Instrucție represivă — Instanţe de 
(Jurispr., recurs casare) II, 
I, p. 136, 

Insular Cases I, p. 275n. 
Intangibilitate — Declaraţii so- 
„lemne de I, p. 342—344. 

Integrum — Restitutio in II, 1,p. 
238. 

Intelectuală — Aptitudine - (cepe 
vot) III, 1, p. 20—21. 

Inter arma silent leges II, 1, p. 
187. 

Interdicie — Incapabili 
sub, excluşi dela dreptul de 
vot III, 1, p. 20; — (Rega- 

| “litate) II, 1, p. 285—286. 
"Interese simple, dau loc la acţiu- 

ne Ja 'Tribunalele administra- . 
tive. III, 2, p. 94. _ 

Interesul legii — Recurs în v..Re- 
Curs, 

Internaţionale — Tratate v. 
“Tratate; —Raporturi- 

2 
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le v. Acte de guvernământ. 
" Interpelare — Dreptul de II, 1, 

p- 34, 104—105. 
Interpeia:ea (atribuţiuni politice 

ale parlamentului) -I1l,. 2, p. 
52—54, 

Interpătrunderea diverselor leşi 
teritoriale |, p. 30. 

Interpretative — igi, retroacti- 
vitatea lor III, 2, p. 31—32. 

Interpreţii teoriei contractului so- 
cial ], p. 90.. . | 

Intezprovincial — Drept. 1, p. 26 
şi urm.: — istoric p. 26; — 
raportul cu dreptul interna- 

- ţional p. 27, 56; — izvoarele 
p. 27; — Franţa şi Italia p. 
28; — originea p. 31; — ca- 
racterele p. 37;  — - român, 

| caracterele p. 38; — jurispru- 
-  denţă p. 39, 46; — soluţii în - 

Alsacia şi Lorena p. 55, —. 
caracteristicele p. 55; — re- 
guli generale în p. 56; — con- 
flictul legilor de drept privat 
p. 56. 

Interregnum II, 1, p. 210, 214n, 
" Intrebarea (atribuţiuni politice ale 

parlamentului) III, 2, o. 52. 
” Intreprinderea avuţiilor publice v. 

Comercializarea, 
Întruniri — ţinerea lor III, 2, p. 

212; — Libertatea d e 
III, 2, p. 230—232; —_ sub 
cerul Mier III, 2, p. 232: 

Intuitu personae (mandat de. 
drept public) II, 1, p. 194: — 
III, 1; p. 204, - - 

Inţelegeri ale guvernelor — va- 
-loarea lor III, 2, p. 64. 

Invăţământ — superior, Le- 
gea lui (introducerea î în Bu- 
covina) I, p. 49, (publicarea 
decretelor) II,.1, p. 251; —s e- 
cundar: şi 'superior, 
Legea lui (comisii disciplina- 
re, drept de recurs) II. 1, p.
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„pp. 143, 143n; —primat, 
Legea lui (idem) II, 1, p. 
143—144, 144n, 

Învăţământ — libertatea lui III, | 
2, p. 227—228, 

Învăţământ universitar — legea 
lui, (1932) “cere --candidăți- 
lor la catedre la Fac. Teol. 
ort., a profesa religia ortodo- 
xă III, 2, p. 143 n. 

Invăţători definitivi — pot fi par- 
„.lamentari INI,-1, p. 161... 

Iaviolabilitatea parlamentară . v, 
„Statutul membrilor  Parla- 

-mentului, - 
* Inviolabilitatea domiciliu'zi III, 2, 

p. 170—174, (derogări la a- 
„ est principiu) III, 2, p. 174. 

Inviolabilitatea proprietăţii . (III, 
2, p.:195—204); — v. Pro- - 
prietate. . - 7 

Toaniţesew D. — proiectul de'con- 
stituţie I, p. 450—452, 

Ionescu En. — vechimea poporu- -: 
lui român I, p. 404—405n. .. 

Iorga N. — boeria I, p; 4lin; — 
(Regalitatea) II, 1, p. 196n, 

„ 199—200n; — critica recru- 
tării Senatului III, 1, p. 141, 
142—143, 142-—143n; — se- 
natorul Academiei române 
"IL, l,.p. 151; — mesagiul 
regal ÎII, 1, p. 177—178n. 

- Tresponsabilitatea — Domnu-. : 
lui (Conv. Paris) II, 1,p. - 
32; —parlamentară 
v. Statutul membrilor parla- 
mentului. SE 

Irlanda — unirea cu Anglia 1, p.: 
156; — cauzele neînțelegerii 
cu Anglia I, p. 156; —'rapor- 
turile lor şi problema re'igi- 
oasă [, p. 156; — blocus şi 
situaţia ei I, p. 157; — lupte 
pentru desrobirea ei [, p. 157; 
— "recunoaşterea indepen- 
denţei ei I, p. 162; —— consti- 
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tuția din 1922 I, p. 163--165; 
— controlul constituţionali- 

-_tăţii legilor în-1, p, 339;. — 
proc'amarea legii marţiale 1, 

-p. 382; — drept vot: femei 
ML, p.16, i: 

Island — Rhode v. Rhode Island. 
Islaz — Proclamaţia dela, şi drep= 

turile omului III, 2, p. 129. 
Ismail Paşa (kediv Egipt) 1, p. . 

204, i [| 
Isnard (pact social) 'I, p. 249. 
Isopescu-Grecul C. — şi ideia 'fe- 

deralizării Europei I, p. 202- 
„203 notă." a 

Istoria dreptului public I, p.16. 
Istorică — Școala, şi dreptul-na- 

“_tural Î, p. 8. 

Italia — I: — drept interprovin- 
vincial p. 28; — contro'ul 
constituționalităţii legilor _p. 
305.—306; — pline puteri p. 
369, 391—392; — Decrete- 
Legi p. 382; 301—392, - 
— II, ]: — administraţia ju- 
decă funcţionarii p. 82; — . 
răspunderea! ministerială p. : 

123; — Consiliul de sat p.. 
154, 154—155 n.; —— locote- 

“ nență regală p. 220-—221; — 
lista civilă a Regetui p. 272n; 
— II, 2: — subsecretarii de - 
stat 'p. 21—22; —  regiona- 
limul.p. 54—55n; — anua- 
litatea Bugetului p. 108; —- 

- buget provizoriu p. 109-110; 
— recrutarea Corpului elec.. 
toral p. 164; — votul univer- 
sal p..170—172. 
— III, 1: — numai bărbaţii 
„au dreptul de vot p.. 17; — 
înlăturarea sistemului. pro- 

- porţionalist p..45; — duai- 
talea Camerelor p. 129; — 
Senatul p. 130—131 n. 137. 
— INI, 2: — a avut 'mai mul- 
te Curţi..de Casaţie p. 85— 
86.
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Ttalian — Statutul v. Statut. 
lunian Gr.: —. (desbateri ' parla- 

- mentare, Consiliul Legislativ, 
technică legislativă) II, 2, p. 
137—138, 152-—153n; — ce- 

re crearea unui Consiliu eco- 
nomic naţional II, 2, p. 146- 
147, 152—153n; — procedu- 

" Jandarmeria (forţă publică) II, 2, 
p. 121—122, ” ” 

Japonia — votul universal II, 2, 
p. 173; — verificarea man- 

„datelor parlamentare III, 1, . 
p. :126. 

- Jay — separaţia puterilor II, 1, p. 
n Dea a 

Jellinek — suveranitatea statului 
I, p. 102; — personalitatea 
statului I, p. 117; — autoli- 
mitarea statului I, p. 140; — 

- constituţionalitatea legilor în 
Austria I, p. 298: — starea 
de necesitate I, p. 366; — se- 
paraţia puterilor II. 1, p. 16; 
— teoria organică a persoa- 

„? nelor colective II; 1, p. 44. 
Jenkes Fr. III; 2, p. 157 n. 
Jemkins (magistratul) —: greva ], 

p. 403... , 
Jăze G. — I: — controlul legii ne- 

regulat întocmite .p. 247n; — 
superioritatea. controlului ju- 
risdicţional al constituţiona- 
lităţii legilor p, 254; — con- 
trolul, constituţionălităţii le- 

„ gilor în Franţa p. 277n; (ten- 
_'dinţa introducerii 'lui) - p. 
280n; '— în Elveţia p..288;. 
"— motivele controlului con- 
“stituţionalităţii legilor (aface=: 
rea trâmwaielor): p.-313; -— 
legi.: cut efect “retroactiv * p.. 
SBR ine | 
CS i ii cn 

ti 
tei 
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ra înaintea Consiliului Le- 
gislativ (publicitate) II, 2, p- 

„155; — propune garanţii ale 
“libertăţii individuale, ÎII, 2, 
132 n. Di 

Justinian — Instituţiile lui v. In- 
stituţii. . 

Izvoare minerale III, 2, p. 183. 

Ţ. 

— 1, |: — constituţionalita- 
tea legilor cu efect retroactiv 
p. 52. | 
— UI, 2: — legi formale, 
conformitatea lor cu legile 
generale p. 38 n. 

Jhering — personalitatea statului 
|, p. 117; — rapoztul dintre 
stat şi drept I, p. 139; — stă- 
rea de necesitate I, p. 366— 
367; — riscul, fundăment al 
răspunderii statului II, 1, p. 
88. . - 

Joc — Cărţi de (monopolul lor) 
II, 2, p..100. - 

Jocuri — de cărți U,2,p. 
103 (interzicerea lor, mono- 
pol); —de noroc (in- 
terzicerea lor, monopol) II, 
2, p. 103; — autorizarea lor 
III, 2, p. 180. 

Jos — "Ţările de (şi Luxemburg, 
uniune personală) ], p. 151; . 
—v. Ţările. 

Joseph-Franz 1, p. 153. 
Josserand — personalitatea statu- 

lui I, p. 116. - | 
Jouvenel des Ursins II, 1, p. 201. 
Judecat — Lucru (recurs în ca- 

sare) II, 1, p. 133; — şi le- 
gea III, 2, p. 29; — şi vali- 
darea mandatelor parlamen- 
tare, III, 2, p. 41; - 

Julecata —- maturitatea ei. (drept 
vot) III, i, p.18—20.. 

Judecătorească — Putetea 

ee si
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z (controlul legalităţii). |; p. 
„.. 243—244; (sub Regulamen- 

- ul Organic) 1, p..418—A20. 
— Organizarea (Fran- 
ţa, reforma ei) 1, p. 389--390, 
—puterea (contencio- 
sul ad-tiv) II, 1, p. 169—173, 
«(drepturile ei în această ma- . 
terie) II, 1,'p. 178—185. 
— organizare, Le 
gea de: (art.77)|,p. 
:312; — II, 1, p, 143, 146, 

- 149; (publicarea decretelor) 
II, 1, p. 251; (abrogă $ 225 
pr. civ. buc.) I, p. 52; (con- 
stituţionalitatea ei) ], p. 331. 

Judecătorească — Puterea — 
II, 2, p. 67—100, (indepen- 
-dența judecătorilor : 67—77, 
independența. funcţiunii juris- 
dicţionale faţă de guvern şi 
parlament 78—82, ' organele 
puterii judecătorești 83100); 
— şeful ei III, 2, p. 89—90. - 
— Organizare — legea 

„ei (recurs în interesul legii, 
materii fiscale) III. 2, p..86. 

Judecătoreşti — Hotărâri v. Ho- 
tărâri; — Divanuri v. Diva- 
nuri: — Funcţionari v. Func- 
ționari; — Instanţe v. Ins- 
tanțe; — Decizii, revocarea - 

„lor (St. Unite) I, p. 267; — 
 Atribuţiuni, ale parla- 

men'ului I][,.2, p. 40—51. 
Judecători v. Magistraţi; — v. 

" Puterea judecătorească. 
Judecători aleși — revocarea lor 

(St. Unite) I, p. 266. 
Judecătoria . ad-tivă (proiectul 

Boilă) I, p. 454. | | 
Jadecătorul — delegat (Franţa) 

I, p. 389. 
Judecăţi declaratorii 1, p. 272— 

„273, 
” Judecăţi definitive — şi legea III, 

2, p. 29. , 
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Judeţul (organ de descentraliza- 
re ad-tivă) II, 2, p. 5i. - 

-Judiciar — Consiliu v. Consiliu. 
Judiciare, — Parlamente (Franţa) 

“1, p. 277. j 
Jugoslavia — 1; — constituţia 

pact p. 228; — revizuirea ei 
p. 346; 356; — suspendarea 
ei p. 375n. 
— II, 1: — răspunderea mi- 
pisterială p. 122—123; — . 
justiţia ad-tivă p. 156; — im- 
posibiitatea Regelui de a 
domni p. 218, 218—219n; — 
graţierea p. 239n. 
— III, 1: — tendinţa acor- 

- dării dreptului de vot femei» 
lor p. 16; — vot universal 
neobligatoriu p. 29; — repre- 
zentarea proporţională p. 45- 
46; — vot direct p, 82; — 

sistem unicameral p. 131. 
— III, 2: 2 constituţia pre- 
vede conţinutul :inamovibili- 
tății magistraţilor, III, 2, p. 
72 

Jurământul — de credinţă consti- 
tuției ], p. 342; — noului Re- 
ge II, 1, p. 212—213 (214); 

- .— moștenitorului “Tronului 
II, 1, p. 209, 211-—214; — 
miniștrilor II, 2, p. 17, 18, 
19. 19n: — în fata instarte- 
lor judecătoreşti II, 2, p: 18n. 

Jurământul si 'ibertatea de. con- 
“ ştiinţă III. 2. p. 20R—200, 

Jurătorilor — Instituţia I, p. 409. 
Juraţi — iudecă delictele de pre- 

“să I]I..2, p. 219 si urm. ” 
Juridic — Idealism v. Idealism. 
Juridice —. Doctrine (suveranita- 

tea. statului) I, p- 100-—104. 
Jurieu (suveranitatea statului) I,: 

p. 85: — si drepturile indi- 
viduate III. 2, p.:116, 

Juriul Constituţionar (Sievăs) I, 
p. 241—242, 249_—250,-
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Jurisdicţii — înfiinţarea lor prin 
lege III, .2,.p. 83—85. 
— excepţionale, inter. 
zicerea. lor III, 2, p. 145. 
— speciale, existente; 
constituționali.atea lor III, 2, 
p. lâ6 n. 
— disciplinare, ad- 
tive, miniere, constitu- . 

| ionalitaten lor Iii, 2, p. 146 
n. 

Jurisdicţional — Organ, Contro- 
lul constituţionalităţii legilor... . : 
făcut prin I, p. 253—306. 

Jurisdicţionale şi nejurisdicţiona- 
_ le — Acte (răspunderea sta- 

tului) II, 1, p. 56—57. 

Jurisdicţionale —  Instanţe, ad- 
tive v. Justiţia ad-tivă. 

Jurisdicțiune — Plimă, Contencios 
de II, 1, p. 179, 180. 

Jurisprudența — (drept interpro-. - 
„vincial) I, p. 39, 46; — idei 

călăuzitoare în (drept inter- 
provincial) 1, p. 53; — pro- 
cesul tramwaelor I, p. 311 şi 
urm, (constituționalitate); — 
controlul constituționalității 
legilor p. 317, 319 şi urm: 
— rezistența la opresiune I, 
p. 401; — răspunderea statu. 
lui (pagube război) II, 1, p. 
60—64, (acte'e funcţ. ad- 
tivi) p. 72—74,76—77, (ac- 
tele funcţ. judecătoreşti) p. 
54—55; — recurs în casare 
II, 1, p. 134—137, (în mate- 
rie disciplinară) p. 148—150; 

"— (inamovibilitatea magis- 
straţilor) HI, 2, p. 73, (re- 
curs în interesul legii — con- 

"cluziile părţilor), III, 2, p. 
„.87—88 n, 
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—v.Funcţionar;:—v.- 
* Subsecretari de stat; 
_—v. Renta;—v. Curs. 
fortat: — v. Propriecatea, 

Jurisprudenţial — Precedentului,. 
Tradiţia (St. Unite) 1, p: 274 

Juriu criminal — Scutirea de (par- 
lamentari) III, 1, p. 222. 

Jurizi (justiția populară) 141, 2, p.. 
„74—76, 
Țus -gentium ], p. 33. 

„Justiţia — rolul ei în organizarea: 
statului de drept I, p. 143. 
— măsuri luate împotriva ei. 

„. (St. Unite) 1, p. 266, 267; — 
— dreptul ei în materie de 
control al constituționalității 
legilor (St. Unite) 1, p. 269— - 
271; — poate examina consti- 
tuţionalitatea legilor, în Fran- 
ţa? 1, p. 276—279; — poate 
examina legalitatea actelor 
făcute sub starea de necesi- 
tate? Î, p. 369; —consti- 
tuţională, fundamental 
regimului democratic I, p. 
338—341; —atitudinea 
ei v. Jurisprudență; —a d- 
ministrativă (instan- 

- e jurisdicționale ad-tive) II, 
2, p. 64, 74, (desfiinţarea ei, 
proiectul din 1931) II, 2, p. 
76.. 

Justiţia - — şi distincția dintre legi 
formale şi, materiale III, 2, p. 
10—11; — egalitatea în faţa. 
ei II], 2, p. 145—147, (ex-. 
cepţii la acest principiu) III, 
2, p. 147—148; — Ministe- 
rul ei v. Minister. | 

Justiţia militară III, -2, p. 88—89.. 
Justitia populară III. 2. p. 74-—77. 
Justinian — Instituţiile lui v. In- 

„stituţiile,
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Kant Im. — suveranitatea statului . 

I, p î8; — 7 separaţia puterilor” 
II, 

XKellog — Pet, şi federalizarea 
„Europei |, p. 201, 
XKelsen TH. — definiţia statului |, 

„_p. 7; — suveranitatea lui |, 
p. .102—3; — raportul drep- 

tului internaţional cu dreptul 
intern III, 2, p. 65.- 

King — The. cam do no wrong 
II, 1, p. 103. 

Kisseleti — - generalul III, 2, p. 
128. 

Kaezat, | Knezi |, p. 406. 

La Fayette v, Fayette. | 
Laband — suveranitatea statu'ui 

I, p. 102; — controlul cons- 
tituționalităţii legi or în Ger- 
mania Î, p. 391—392; — sta- 
rea de necesitate I, p. 366;— 
Notrecht I, p. 367; — sepa- 

"raia puerilor II, 1, p. 16; — . 
valoarea tratatului internaţio- 

“nal neregulat încheiat III, 2, 
p. 64, * 

Vaferrizre — fapt personal şi fapt 
de serviciu Il, 1, p. 83; — 
răspunderea ministerială II, 

-1, p. 118;— contenciosul ad- 
tiv II, 1, p. 152—153; — acte - 
ad-tive şi acte de guvernă- 

- mânt II, 1, p. 185—186; — 
“controlul regularității opera- 

- “ţii'or electorale [II, 1, p. 119 
—120n, - 

Lafoat Ernest II, 1, p. 114. 
Lamartillitre — Generalul I, p. 

251, 
Lamartine — corpul electoral, e- 

lita: II, 2, p. 161—162. 
- 

Kogălniceanu M. — şi revoluţia 
din 1848, III, 2, p. 129. 

Kobhler-Jeseph — starea de nece- 
” sitate I, p. 366. 

“ Kollegiale ' Polizeibehărden I, 'p. 
136. , i NP) 

Kossuth I, p. 153. 
Kreise (Austria) |, p. 296. | 

Kreistag (Austria) I, p. 296. | 

Kremsier — Proiectul de consti- 
- tuţie din I, p. 295. 

Kuciuc-Kainardji — Tratatul de 
la (Instituţia Domniei) |, p. 
412, 

Lambert E.— constituționalitatea 
- legilor în St. Unite I, p.'259; 
— evoluţia acestui control p. 
261; — justificarea cercetări 
amendamentelor constituțio- 
nale I, p. 265; — revocarea 
(recall) deciziilor judecăto- 
reşti I, p. 267n; — valoarza 
deciziei e neconstituţionaii- 
tate (St. Unite) I, p. 269n;, 
— valoarea jurisprudenţială - 
a consultaţiilor prealabile 1, 
p. 272; — justiţia ad-tivă 
(St. Unite) I, p. 273; — ju- 
decăţi declaratorii I, p. 273; 
— (Le gouvernement des 
juges) II, 2; p. 142. 

Lânderkammer (Austria) I, p. 
296, 

Landesgemeinde |, p. 170. 
Landstândiche Verfassung 1, p. 

178. 
Landtag: (închiderea lui,Bismark) 
Î,p. 180, 
Languet H. — suveranitatea sta- 

tului I, p, 85,
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Lapelletier D'Aunay II, 1, p. 119, 
„. Dăpuşneanu Alex. — titulatura 

| lui II, 1, p. 273n. E 
Lapradelle — A, de — importanţa . 

studiului dreptului comparat 
I, p. 20; — dreptul comparat 
ca izvor al dreptului consti- - 
tuţiona! |, p. 21; — definiţia: 
statului I, p. 71; — confede- 
rația de state |, p. 165; — | 
tendinţa statului protector şi: 
a celui. vasal I, p. 204; —. 
magna charta I,.p. 224n; —. 
modificarea constituţiei ], p. 
344—345;. — drepturile Sta- 
tului şi ale individului III, 2, - 
p. 106; — magna charta II], 
2, p>110; — declaraţiile de 
drepturi din Ang'ia, caracte» 
ristica lor, III, 2, p. 112; — 
libertăţile în State'e Unite 
III, 2, p. 113—114; — decla- 
raţia franceză din 1789 (ju- 

- stificare) III, 2, p. 122—123;. 
— revoluțiile, constituţiile şi 
declaraţiile de drepturi, III, 
2, p. 125. 

" Latnaude — separaţia puterilor 
II, 1; p. 16. 

Laurent — ficţiunea personalităţii 
statului ], p. 112. 

Law — Bonnar |, p. 197. 
Law — Statute 1, p. 256; 

— Common 1l,p.194, 
195, 256, 270, 271, 274, 284n. 

». Law — Colonial, validity act. |, 
| p. 282—283. 
Le Kur.v. Fur. 
Legal — Stat (recurs în casare). 

I,1,p.130. 
Legalitatea (Domnia ei) ], p. 

.206; (evoluţia ei în Anglia) 
I, p. 216; — ideia ei, bază a 

„constituţiei scrise Î, p. 221;— 
fundament al statului modern 
I, p. 238—239; — organepo- | 
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” litice pentru controlul ei 1, p: 
241—242, (jurisdicţionale) v,. 
Constituţionalitate; — ' prin 
cipiul ei III, 2, p. 9—10, 
(controlul ei p. 10). 

Legea —specială de uni- 
ficare, raportul cu cea gene- 
rală locală î, p. 5i (drept in- 

"terprovinciăi); — și răs» 
punderea statului. 
II, 1,p.78—79; —salică 
v. Salică; — marţială 
v. Irlanda; — regula» 
ment v. Regulament; —: 
— decret v. Decret; — 
contract [l,1,p.78— 
79; —concesie II, 1, 
p. 78—79, 

Legza — caracterele (generalita- . 
tea, permanența, obligativi- 
tatea) III, 2, p. 8—9; — ini-.. 
ţiativa ei, III, 2, p. 12—-14; 

desbaterea proiectului,. 
III, 2, p. 14, amendamentele: 
p. 14—16, votul p. 16; — e 
laborarea ei în sistemul bica-. 
meral III, 2, p. 17—21; — 
publicarea legii şi puterea ei: 
îndatoritoare, III, 2 p. 21; — 
data ei III, 2, p. 23; rectifi- - 
carea ei III, 2, p. 23—25; — 
domeniul ei III, 2, p. 25—35, 
(în ţările cu control al con- - 
stituționalităţii legilor,. 25— 
26, materia ce aparţine do- 
„meniului legii, 26—30, apli- 
carea legii în timp 30—34,.. 
în spaţiu 35). 

Legea — și contractele încheiate- 
— UI, 2, p. 28—29; — şi ju-. 

- decăţile definitive III, 2, p. . 
29; — (ce este legea? declar,. : 
fr. 1789) III, 2, p. 119; — e- 
galiiatea în “fața legii (justi- 
ției) III, 2, p. 145—147, (ex- 
cepţii la acest principiu) III, 
2,p. 147—148. - n
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Legea internă şi tratatul interna- 
ţional III, 2, p. 29—30. 

Legi —injuste I,p.10; — 
constituționale 
(caracterul, definiţia) 1, p. 
23—26; —fundamen- 
tale [,p.23,214; —lo-: 
cale, abrogarea lor], p. 
53; —teritoriale di- 
verse, interpătrunderea 
lor |, p. 30; —de orga- 
nizare aplicabile 
în Provinciile alipite 1, p. 41. 

:și urm. (sfera lor de aplicare): 
Il. p. 4; —de drept 
privat, conflictul lor |, 
;p. 56 (drept interprov.); — 
fundamentale şi 
ordinare I,p. 240; — 
declarate necons- 
tituţionale, pot fi 
aplicate pe cale ad- 
tivă? |, p. 269. (St. Unite); 
„—cantonale, fede- 
rale I[,p.286; —vota- 
te cu majoritate 
calificată, 

- 

efect retroactiv, 
„constituţionale I, p. 331; — 
declarate constituţio»- 
nale I,p.330—332;_ de» 
clarate neconstitu- 
ționale [,p:332—3, — 

- relative'la Cont. a d» 
tiv (Bucovina) II, 
p. 162; — supletive III, 
2, p. 8. — formale 
2, p. 35—40; — formale şi 
“materiale, importanța 'deose- 
birii în III, 2, p. 9—13; — 
generale şi forma'e, dis- 

“tincţiuni, INI. 2; p. 36, 37; —. 
financiare, votate. intâi. 
de camera deputaţilor, III, 2, : 
p. 14; — retroactive 
Mi. 2, p. 31—32; — De- 

modifica-. 
'rea lor Î, p. 355.—356; —cu - 

II, 

crete v. Decrete; relative la 
veniturile și cheltuelile Sta- 
tului, votarea lor, III, 2, p. 
17—18, 17 n.; — relative la 
contingentul armatei, votarea 
lor III, 2, p. 17; — vechi, 
abrogarea lor III, 2, p. 28; 
— locale, admiterea lor 
III, 2, p. 35; —excepţio- 
nale III, 2, p. 147. 

Legii — Interesul, — Recurs în 
v. Recurs. o | 

Legilor — Conflictul v. 
Conflict; — Neretroac- 
tivitatea x. Neretroac- 
tivitatea; — Co nstitu- 

- ţionalitatea v. Cons- 
tituționalitatea; — San c- 
-“ţionarea II, 1,p.231— 
234; —Promulgarea 
II, 1, p. 234—238. | 

Legislativ — Consiliu v. Consiliu. 
Legislativă — Puterea v. 
Puterea; — Technica 

„v. Technica; — Unifica- 
rea (necesitatea ei) |, p. 
450, (proiectul Berariu) I, p. 
455, a 

Legislativă — Delegaţie III, 2, p- 
28 - ” 

Legislative _—  Atribuţiuni, ale 
Parlamentului III, 2, p. 8-25. : 

Legislaţia de clasă —- înlăturarea 
„veţia) I,p.288; —actua-: 

lă  (separaţia puterilor) II, 
1,p.34—36; —noastră 
(răspunderea ministerială) 

„II, 1, p. 85—88. 
Legislaţia de clasă — înlăturarea 

ei, III, 2, p. 176. 
Legişti — justificarea doctrinelor 

= teocratice I, p..80; — influ: 
enţează pe Rousseau I, p. 90. 

Legiștii monarhiei absolute şi 
„principiul legalităţii, III, 2, 

p.9. | 
Legitimitate Constituţională 1, p.
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11, 214, (Anglia) 284n, (St. 
„__ Unite) 258n; 3lln; (vot se-: 
„cret) All, 1, p. 82; — (nere- 

troactivitatea legilor) III, 2, 
p. 30; — (Franţa, dreptul de 
anchetă parlamentară) III, 2, 

p.42. î , 
Legiuitoare — Puterea v. Puterea, 
Legiunea de Onoare (Franţa de- 

coraţii), III, 2, p. 141. 
Leibnitz — confundă morala şi 

dreptul natural I, p. 5n. 
Leon XIII — drept divin supra- 

natural |, p. 82; — tiranici-. 
dul 1, p. 39%... - 

Leopold II (Regele) 1, p. 152. 
Lerolle Jean (proiect lege natura- 

lizare) III, 1, p. 10n. 
“Lescouvă II, 1; p. 117. 
Lestrade — controlul constituțio- 

„_ malităţii legilor în Germania 
“I, p. 292, 

Letonia — drept vot femei III, 1, 
p. 16. Ne 

Liard — definirea noțiunilor I, p. 

Liban — stat sub protectorat I, p. 
- 205. pod 
Liberal — Partidul v. Partidul. 
Liberală — Şcoala v. Şcoala... 
Libertatea — (declar. fr. 1789) 

> 10,2, p. 118, 119; — con» 
tractelor III, 2, p. 194— 
195; — 'învăţământu- 

Presei v. Presa; —deo.- 
pinie II], 2, p. 204—206; 
— de conştinţă III, 2, 

„p. 206—210; — cultului 
III, 2, p. 207 şi urm.; —in- 
dividuală III, 2, p. 155- 
170 (cum trebuie înţeleasă 
155-158 arestarea 158-160, 

» excepţii dela garanţiile liber. 
tăţii individuale  161—170); 
— Muncii,- comerţu- 
lui şi industriei III, 2, 

“lui III, 2, p. 227—228 — - 

INDEX ALFABETIC 

p. 175—195 (reglementarea 
lor constituţională 175—176, 
restricţii aduse acestei liber. 
tăți 176—177, asigurarea [i.. - 
berului exercițiu al muncii. 

„177—179, probhibirea muncii 
periculoase moralei, siguran- 
ței sau  sa'ubrităţii. publice: 
179—185, prohibirea muncii. 
într'un interes fiscal sau na- 
țional 185—186, reglementa- 
rea contractului de muncă în 
vederea protecţiei sociale a. - 
munci.orului 186—195), 

„Libertăţi şi drepturi naţionale — 
Încercări interne pentru do- 
bândirea de 1, p. 428—432. 

Libeztăţi individuale —.Procla- 
marea lor III, 2, p. 105-. 
133 (inainte de declaraţia 
drepturilor 105—115, decla- 

” raţia franceză din 1789 115- 
126, în România 126-133); 
v. Drepturi individuale. 

Libertăţi primordiale III, 2, p. 152» 
şi urm: despre ideia de li- 

„_bertate 152—154, libertatea 
individuală 155—170, invio= 
labilitatea domiciliului 170—- 
174, -libertatea muncii, co- 
merţului și industriei 175—. 
195, inviolabili.atea proprie-. - 
tății 195—204, libertatea de: 
opinie, conştiinţă şi de cult, | 

„204—211, 
Libertăţi complimentare III, 2, p. 

212 'şi urm.: dreptul de pro- 
„pagandă. 212, libertatea pre-. 
_sei 212—227, libertatea  în-. 
vățământului 227-228, drep-. - 
tul de a petiţiona 228—230, - 
libertatea de întrunire 230— 
232, liber.atea de asociaţie. 

'232—238. 
Libertăţi colective (libertatea de 

întrunire, de asociaţie) III, 2, 
p. 230—238. -



INDEX ALFABETIC 

Libertăţile franceze şi cele anglo- 
“saxone, deosebiri III, 2, p. 
109. A 

Liberty-Deprivation Of 1, p. 270. 
Lichidarea judiciară a datoriilor 

comerciale, Lege pentru (ex- 
" cluderi din Corpul electoral) 

III, 1, p..26. 
Lichidarea averilor supușilor ina- 

mici — legea ei (drept re- 
curs) III, 2, p. 29. _: 

Lichidarea datoriilor — Legea 
pentru III, 2, p. 204. ” 

Liga—ventru abrogarea 
Uniuniă. (Irlanda) 1, p. 157; 

„—pentru apărarea 
- Uniunii |, p. 162; —pen- 
“tru Ho me-rule I, p. 159; 
—gaelică 1,p.161; — 
hanseatică IÎ,p.177. 

Limba nu e motiv de inegar'itate 
„pentru drepturile civile III, 2, 
pp. 142—144. MI 

Limba oficială a Statului II, 2, 
p. 128—130; —română, 

„ necunoașterea ei v. Funcţio- 
 nari, E 

Limitat — Vot v. Vot. 
Limite aduse întinderii puterii le- 

- giuitoare III, 2, p. 26 şi urm. 
Liniştea Statului — Legea pentru 

apărarea ei III, 2, p. 221— 
222. i 

Lista — civilă a Regelui II, 1, p. 
270—272; —  Scrutin de v. 

| &crutin, | , 
Liste — electorale III, 1, p. 89— 

94; —  contenciosul lor v, 
“Contencios; — contiolul lor 
IN, 1, p. 111 şi urm. 

Lloyd — George (şi independența 
Irlandei) I, p. 162—163; II, 
2,p.28n. . : 

Locală — Ad-ţia v. Adm'nistraţie; 
— Autonomie v. Autonomie. 
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Locale — Legi, abrogarea lor I, 
p. 53; — admiterea lor III, 2, 
p. 35, ' | 

Locaţiune — Contracte de — 
prelungirea lor forţată III, 2, 
p. 195. - 

“Locke ]. — explicaţia puterii po- 
litice I, p. 85; — şi teoria lui 
Rousseau 1, p.:90; — rezis- 
tenţa la opresiune I, p. 39%; 
— .separaţia puterilor II, 1, 
p. 9—11; — şi drepturile in- 
dividuale III, 2, p. 116; 
şcoala dreptului natural şi 
declaraţia fr. 1789 III, 2, p. 
121. * “ 

Locotenenţa — Domnească (pro- 
iect Berariu) 1, p. 456; — 
Regală II, 1, p. 206, 
220—222, 

Locus regit actum 1, p. 34, 36. 
Logofătul Dreptăţii |, p. 418-419, 

7 

„Logofeţia Bisericească I, p. 421.. 
Longinescu G. —  pravila lui A- 

lexandru cel Bun 1, p. 407; — 
origina naţională a dreptului 
nostru cutumiar I, p. 407—8, 

Lonstalot II, 1, p. 117. 
Lorena şi Alsacia v. Alsacia. 
Loteria de Stat — Legea pentru 

înfiinţarea ei II, 2, p. 102— 
103. | 

Louis Philippe şi pactul din 1830 
I, p. 226. 

Lovitura de Stat din Febr. 1866 
1 Lp44l. 
Loyseau Ch, — doctrina teocrati. 

că ], p. 81; — influențează 
pe Rousseau I „p. 100 (suve- 
ranitatea statului). 

Lucru judecat — și legea III, 2, 
p. 29; — şi validarea man- 

“Watelor parlamentare III, 2, 
p. 41; — (recurs de casare) 
II, 1, p. 133.
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- Ludovic XV (edictul din 1770) 
I, p. 80;.—— XVIII (Charta 
din 1814) 1, p. 222; — v. 

„. Louis, 
Lupu — Vasile, Pravila lui |, p. 

407. 
Lustrum II, 2, p. 163n. 
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Luxembourg — Ducatul de, şi 
Ţările de Jos (Uniune per- 
sonală) ], p. 151. 

Lyon — Congresul din 1901 (re- 
" gionalism) II, 2, p. 55, 55— 

56n. 

-M 

Mably —  separaţia puterilor II, 
1, p. 14. 

- Machiavelli — rupe legătura din- - 
tre drept şi morală I, p. 10; 
— întrebuințează 
„stato“ I, p. 72; —: şcoala 
absolutistă I, p. 81; — repre- 
zentant al doctrinei dreptului 
divin providenţial 1, p. 83. 

“ Macbhtspruch |, p. 137. 
Macovescu D. (col.) — acte de 

" comandament cu caracter mi- 
. litar II, 1, p. 189n. . 
Madagascar — stat sub protecto- 

- sat I, p. 205. 
Madison (v. Marbury) 1, p 

— separaţia puterilor ÎI, 1, p. 
14; — jurnalul său (secretul 
desbaterilor constituantei a- . 

mericane) III, 1, p. 185. 
Magistratura — Consiliul ei su- - 

perior (recomandare  înain- 
tări), III, 2, p. 70—71. 

Magistraţii —numirea lor 
pe termen (Regulam. 
Organic) II, 1, p. 29—30; — 
inamovibilitatea 
lor (Reg. Org.) Il, 1,p. 

-30 (Const. 1866) 34, (Const. 
1923) p. 34—35; —func- 
ţionari technici, 
inamovibiliiate II, 2, p. 49;— 
independenţa lor III, 2, p. 67 
şi urm.: .recrutazea p. 68-70, 
înaintare p. 70—71, inamo- 
vibilitatea 71—74; — inde- 
pendenţa funcţiunii lor față 

expresia . 

p. 261;. 

de Guvern şi Parlament lil, 
2, p. 78—82, 

Magna Charta I, p. 215, 223— 
224; — UI, 2, p. 109—110 
(garanţia libertăţii indivi- 

“duale).. . . 
Magnur Concilium (Anglia) III, . 

Î, p. 134. 
Maine — Curtea supremă 'din 

(valoarea 'jurisprudenţială a 
consultaţiilor prealabile) I, p. 

„272, 
Maior — Petru — origina po- 

porului român III, 2, p. 127. 
Maistre — Jean de — drept divin 

providenţial I, p. 83. 
Maistre — Joseph de — critică 

declaraţia fr. 1789 III, 2, p. 
122. a 

Majorat politic III, 1, p. 18—19. 
Majoritar — Sistemul v. Vot. 
Majoritate Calificată — Legi vo- 

tate cu, v. Legi. 
Malberg — Carre de — colabo- 

rarea puțerilor II, 1, p. 22n; 
— separaţia şi gradarea lor 
II, 1, p. 24—25; — limitarea 
lor II, 1, p. 25—26; — pute- 
rile” şi atribuţiile lor ÎI, 1, p. 
36; — suveranitatea statului . 
I, p..104; — sfera legii III, 

- 2, p. 26—27; — e de aceeaşi 
părere cu Rousseau (legea şi 
privilegiile) III, 2, p. 138. 

Malvy (Franţa, răspunderea mi 
nisterială) II, 1, p. 113—117. 

Mama principelui moștenitor (vă-
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duvă) II, 1, p. 285. 
Mână mcartă — Bunuri de — pe- 

ricolul ce-l reprezintă III, 2, 
p. 237 n. 

Mandat — subiectiv, o- 
biectiv (senatori de 
drept) III, 1, p. 150; —de 
drept civil şi de 
drept public (comparaţie) 
III, 1, p. 204—205; —par- 
lamentar (raportul lui 
cu ccupaţiile.private III, 1, p. 
229; —parlamentar 
v, Statutul membrilor Parla- 
mentului; — parlamen- 
tar — validarea lui, și veri- 
ficarea III, 2, p. 40—41, 

Mandate elective —' Cumul de 
II, 1,.p. 228—229. - 

Manoilescu —: Proiectul (armoni- 
zarea salariilor) II, 2, p. 

* 148n, 
Manu — |. G. — şi controlul 

constituţionalității legi'or 1, 
p. 312n., 

_ Manus injectio II, 1, p. 94. 
Maramureş — unirea lui |, p. 444 

—446. 
Marbury v. Madison. 
Marele — Sfat. Sfat; — 

Cartier v. Cartier. 
Maritime — Prize, Legea Curţii 

de (constituţională) |, p. 331. 
Maroc — stat sub protectorat |, 

-p. 205. 
Mazsal — Francois II, 1, p. 229. 
Marshall John I, p. 261. 
Marsile de Padoue — suveranita- 

tea populară |, p. 84. 
Maryland — separaţia puterilor 

II, 1, p. 14% 
Marţială — Legea v. Irlanda. 
Mârzescu — G. G.— (desbate- 

ri parlamentare — procedura 
cercetării constituţionalităţii 
legilor) I, p. 324; — (Cons. 

* 
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Legislativ) II, 2, p. 138—39; 
.. — (reprezentarea minorităţii 

III, 1, p. 48n. | 
Massachussets — Curtea Supre» 
“mă din”. (constituţionalitatea . 

legilor) I, p. 261—262; — 
separaţia puterilor II, 1, p. 
-14; —  recriitarea Corpului 
electoral II, 2,:p. 164; — de- 
clarație de drepturi indivi- 
duale III, 2, p. 113. 

Măsuri excepționale — ratificare 
III, 2, p. 148. 

Materiale —  Legi,. importanţa 
. deosebirii de cele formale III, 

2, p. 9—12. 
Materie Disciplinară v. Discipli- 

nară. 
_Materiilor — Delegalizarea 

(Franţa) III, 2, p. 56—57. 

_ Maturitatea Judecăţii (drept vot). 
„FII, 1, p. 18—20. 

May-Flower 1, p. 229. 
Mayer Otto —raportul din- 

tre stat şi drept I, p. 136; — 
originea ideiei sta- 
tului de drept 1, p.:138; — 
răspunderea sta- 
tului (pentru actele 
parlamentului) II, 1,:p. 47, 
(pentru actele funcţ. judecă. 
toreşti) II, 1, p. 57, (pentru 
actele funcţ. ad-tivi) II, 1, p. 
77, 78, 79, (pentru pagubele 
de război) II, 1, p. 62. 

Medic — Profesiunea de, organi- 
„zare III, 2, p. 177—179, 

Medici cu titlu definitiv, pot fi 3 
parlamentari 
161. 

Medievală — Concepţia (rapoz= 
tul dintre stat şi drept) I, p.. 
133—135. 

Mtrillon (procuror general) II, 1, 
p.. 117; 1l6n. | 

III, 1, p. 28,
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Merkl — suveranitatea statului, I; 

p. 102; — raportul areptului 
internaţional cu dreptul in- 
tern III, 2, p. 65. . 

Mesagiul de trimiere în delibe- 
rare a proiectelor de lege, 
III, 2, -p. 13. . 

Mesagiul Regal III, 1, p. 177— 
179, 

Meserii — exercitarea lor, condi- 
țiuni. IN, 2, p. 178. 

Metan — Gaz (monopolul lui) II, - 
2, p. 100, 101. 
ico — controlul constituţio- 
nalităţii legilor I, p.:340. 

Michelet ]. — națiunea I, p. 7ân. 
Michoud — suveranitatea statu- 

lui, I, p. 100—102; — şi teo- * 
ria ficţiunii pure 1, p. 110 
(critica ei p. 111); — per» 
sonalitatea statului I,p. 121 
—122; — persoanele morale 
III, 2, p, 235 n:, 236; — fon- 

- daţiuni III, 2, p. 236. 
Micul S. — origina poporului ro- 

mân III, 2, p. 127. 
Miercurea — Ciucului — 'Tribu- 

- nalul (daune împotriva sta- 
tului) 1, 1,p.%/n. 

Migraţiuai — legea pentru regle- 
mentarea lor III, 2, p. 165— 
169. 

Mihalache — Proiectul (1931) 1], 
2, p. 70; — (revrezentarea 
proporţională) III,1,p. 80. 

Miiescu N. — origină comună a 
„Românilor III, 2, p. 126. : 

Militar — Serviciu v. Serviciu. 
Milita ă — Justiţia IH, 2, p. 88- 

89. 
Militare — Grade v. Grade; — 

Instante v. Instante. . 
Miliţii Naţionale (Convenţia dela 

Paris) Î, p. 428.. 
Millerand — Preşedintele II, 1, 
». p. 229; — II, 2, p. 28n. 

"Minele III, 2, p: 180 şi urm. 

INDEX ALFABETIC 

- 

Minerale — Izvoare V. Izvoare; 
Ape v. Ape. = 

Minier — Personalul III], 2, p. -.: 
183. ÎN 

Miniere — Jurisdicţii v. Jurisdic= 
ţii. 

Minim impozabil — (Constituţio= 
-nalitatea scutirii de impozit 
a celor cu) III, 2, p. 149— : 
150. 

Minimum Electoral (reprezenta- 
„rea proporţională) III, 1, p. 

Ministere —lerarhizarea 
“lor II,2,p.14;—Legea 
lor de organizare: 
(jurământul de credinţă, 
constituţiei) I, p. 342; (apli- - 
carea ei de Justiţie) II, 1, p. 
23; (proiectul ei) II, 1, p. 
228n. (alegerea preşedintelui 
de Consiliu) , II, 1, p. 227; 
(cari sunt Ministerele) II, 2, 
p. 14-—15n; (jurământul Mi- 
niștrilor) II, 2, p. 18—1V; 
(subsecretari de stat) II. 2, 
p. 23. 23n;. (Prezirlentia 
Consiliului) II, 2, p. 32, 32n. - 

Ministerială — Răspunde- 
rea v. Răspunderea; — 
Instabilitatea, şi 
unitatea guvernului II, 2, p. 
41—42,. 7 , 

Ministeriale — Directorate v. Di- 
rectorate,  * 

Ministerul Justiţiei —— Legea pen- 
tru organizarea lui (și publi- _ 

_ carea leilor) III, 2, p. 22. 
Ministerul Public (răspunderea 

ministerială) II, 1, p.107. 
Ministrul Palatului II, 1, p. 279n, 
Miniştri — v. Guvern: —Ră s- 

punderea lorv.. Răs- 
punderea; — Revoca- 
rea lor II, 1, p. 34, 227, 
2278; —Numirea şi 

_revocarea lor II,1, 

p:
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p. 228—231; — fără por- 
-tofoliu lI,2,p.15; — 
de stat [],2,p.15,16; 
— Jurământul lor II, 
2, p. 17, 18, 19, 19n; —Con- 
siliul de v. Guvern;:— 
pot participa la 
şedinţele 
mentului III, 1, p...183; — 
"“Cuvântările lor în 
Parlament III, 1, p. 189; — 
pot fi:aleşi parla- 
mentari ]II, 1 p .28, 225, 
228. 

Ministrii şi votarea legilor III, 2, 
p. 16. 

“Minorităţii — — Reptezentarea III, 
1, p. 58 şi urm, 

Mintali — intimi, — Bolnavi (li 
bertate individuală) III, 2, p. 
162. 

Mircea cel Mare — (emigrări în 
* timpul lui) I, p. 429; II, 2, p. 
125: — (titulatura lui) II, 

"p. 273n, 
Miron Costin — origina comună 

a. Români'or III, 2, p. 126. 

Mirto Ed. — (proiectul, legea e- 
lectorală) III, .1, p. 74—76. 

Mlississipi — recrutarea corpului 
electoral II, 2, p. 164. 

Mitropoliţi — senatori de drept 
„11, 2, p. 179% III, 1, p. 150. 
Mizte — Statut I, p. 3. 
Mobilia sequuntur personam... |, 

_p.36. 

Modificarea — constitu- 
ției sub Regenţăll, 

" p. 343; II, 1, p. 219—220; — 
legilor votate cu 

- majoritate calificată | 

|, p.355—356; —consti- 
tuţiei v. Constituţiei (re- 
vizuirea). 

Modificările Constituţiei din 1923 
I,.p, 442.—448, 

Comisiilor Parla- . 

Moldova — alegerea Domnului 
I, p. 411; — şi Muntenia 

_ (uniune reală) I, p. 154; — 
Regulamentul ei (organic) I, 
p. 418n, 420n; (culorile Ţă- 

zii) IL, 2, p. 127. 
Monarhia —despotică l. 

p. 205—206; —absolu- 
tă [,p. 205; —constitm- 

țională I, p, 206—207; 
—absolută (în Franţa 
şi Anglia) I, p. 81—82. 

Monarchomaques şi ideia demo- 
cratică I, p. 84—85. 

Moneta — baterea ei Î],. 1, p. 
270. 

Monopol (industrii şi comerţ — . 
interes fiscal) III. 2. n. 135, 

Monopolizate — Servicii Publice . 
II, 2, p. 99. 

Monopolul — pavilionului englez 
(St. Unite) I, p. 188; — tu- 
tunului, chibriturilor, sării, 
pulberii, hârtiei de țigarete, 
vânzării cărților de joc și al-. 
coolului II. 2, p. 100; — vân- 
zării băuturilor spirtoase II, . 

22. p. 100,101; —P.T.T.U, 
2, p. 101; — căilor ferate II, 

"2; p. 102, 
Monopoluri — II,'2, p. 98—103; 
-—tfiscale Il, 2, p.99— 

101; —ale Statului, 
Casa autonomă a lor II, 2, p. 
100. 

Montesquieu — stat monarhic |, 
p. 205; — aristocrație, demo» 
crație I. p. 207; — întinderea 

"separaţiei puterilor Î. p. 244; 
„_— starea de necesitate I;/p. 

365; — separaţia puterilor II, 
1, p. 11—13; — critica doc- 
trinei lui II, 1, p. 15—17; — 
limitarea puterilor ÎI, 1, p. 21 
—22; — mandatul de drept 
public II, 1, p. 194; — şi 

„ drep'urile individua'e. III, 2 
p. 116.
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Montagnardă — Constituţia (ne- 
retroactivitatea legilor) III, 
2, p..30; — (deosebirea de 
constituția girondină) III, 2, 
p. 123. 

Moral — Prejudiciu. v. Răspun- 
„= derea statului, 
Morala şi Dreptul 1, p.5—7. 

Morale — Daune v. Răspunderea 
- “statului, 

Moralitatea Ad-tivă II. 1, p. 250, 
"260... 

Moreau F. — _ separaţia. puterilor 
II, 1, p. 16; — verificarea pu- 
terilor III, 1, Pp. 124n; — cere 
ca Justiţia să verifice legali- 
tatea alegerilor III, 1, p. 
127n. 

_Moşii expropriate  (constituţio- 
nalitate, art. 36 legea agrară) 
I, p. 327. 

Nădejde — origina tracă a drep- 
tului nostru cutumiar |, p. 
407. | 

Napolcon — , p. 231; — (şi Se- 
natul Conservator) I, p. 250;. 
(și Elveţia) I, p. 168—169; 
(organizarea centralistă dată 
ad-ţiei) II, 2, p. 44. 

Napoleon III, — (restrânge drep- 
tul de vot) II, 2, p. 167; — 
(Tribunale speciale de jude- 

„cată) III, 2, p.' 85. 
Naquet — Propunerea (constitu- 

ţionalitatea legilor, Franţa), 
I, p. 276n. 

Nations —British Commonwealth 
cf.I, p. 201. 

Natural — Drept (şi pozitiv) 
I, p. 7—8; — (şi tendinţele 

„Evului Mediu) 1, p. 9—10; 
— (contestatorii) 1, p. 11; — 

INDEX ALFABETIC. 

Moştenitori colaterali (Regali-- - 
tate) II, i, p. 200, 202. 

Moştenitorul “Tronului v. Regali- : 
tate. - , 

Multiplu — Vot v. Vot, 
Munca v. Liberiatea muncii. - 
Muncă —: Contractul de v. Con- 

tractul de muncă; — Camere 
de v. Camere de muncă. 

- Munca în porturi — execitarea. 
ei III, 2, p. 178—179. 

Muncitori protecțiunea lor 
prin reglementarea contrac- 
“telor de muncă ÎII, 2, p. 186 
şi urm. 

Muntenia — alegerea Domnului: 
I, p. 411; — şi Moldova, uni». 
une reală I, p, 154; — regu-- 
lamentul ei organic (culorile: 
Ţării) 11,2, p. 127. 

Mussolini — pline puteri (legea. 
din 1922) |, p. 392. 

definiţia, necesitatea) |, p.- 
12; —ŞȘcoala lui (se-- 
paraţia puterilor) ÎI, 1, p.9. 

Naturalizare III, 1, p. 10—12 (re-- 
tragerea ei 12—13); — (a- 
cordarea ei, constituția ve- 
che, lege formală) III, 2, p.. 
40. . 

Naturalizaţi — Străini (electora-— 
tul pasiv după 10 ani) JI], î,.. 
p. 159—160. 

National — Sta t (art. 1 Const)! 
II, 2, p. 123—124; — C a-- 
litatea de (pentrua fa--: 
ce parte din Corpul electo-- 

ral) III, 1, p. 9—13. 
Naţională — Expropriere pentru: 

utilitate Î, p. 328; — A d u-- 
narea v. Adunarea; —- 

Banca v.Banca; —lÎn-- 
dustrie v. Industrie.



INDEX ALFABETIC  . | „499 

“Naţionalitatea —1,p.74;—r o- 
mână, Legea privi- 
toare la dobândirea şi pier- 
derea ei III, 1, p. 12—13. 

“Națiunea [, p. 73. . 
Naţiunilor — Societatea -(pactul 

ei şi ideia federalizării Euro- 
pei) |, p. 201. 

'Navigabile — Ape,-domeniul pu- - 
plic, III, 2, p. 200.- 

“Navigaţie — Tratat de v. Tratat.” . 
“Necesitate — Starea de |, p. 

364—369. (caracterizarea; 
concepţia germană și cea an- 
glo-franco-americană; cum 

se constată; poate justiția 
examina legalitatea actelor 
făcute sub ea?);:— O rdo- 
nanţe.de (Germania) 
I, p. 367. 

“Necessarius — Heres II, 1, p. 201. 
“Neconstituţională — Lege decla- 

rată, poate fi aplicată pe cale 
administrativă? (St. Unite) 
I, p. 269. 

-“Neconstituţionale — Legi decla- 
“rate I, p. 332—333. 

“Neconstituţionalitatea regulamen- 
telor I. p. 335—338. 

“Nedelcu — membrii Consiliului - 
“de Stat (subsecretari de 

stat?) II, 2, p. 22—23n. 

“Nedemnitatea -— exclude dela 
dreptul de vot III, 1. p. 22 şi 
urm, 

Negulescu Paul: — I: — origina 
noțiunii „drept! p. 2; — drep- : 

-tul ad-tiv p. 16; — elemen- 
tele statului p. 69; — defini- 

- ţia sa p. 7l, suveranitatea p. 

104-—105, personalitatea p. 

123—125; — ideia statului de 

drept p. 140; — rolul statului 

p. 148; — critică părerea lui 

“Lapradelle şi Struk că Ro- 

“mânia în forma celor 2 Prin- 
7 

"cipate ar fi fost stat vasal p. 
_204n; — Statutul (constitu- 
„ţie cezariană). p. 233; — pro- 
blema competinţelor delega- 
e p. 2360; — (ideia de) 
legalitate p. 239; — admite 
o revizuire totală a constitu- 
ției p. 349; — competinţa noi- 
lor Adunări revizuitoare p. 
350—351; — starea de ase- 
diu p. 375n; — decrete-legi 
acte de guvernământ p. 38In; 
— proiectul de lege a ad-ţiei 
Centrale şi locale p. 388n; — 
decrete-legi -în România .p. 
394n; —origina slavă a drep- 
tului nostru cutumiar p. 407; 
— combate afirmaţia lui D. 
Cantemir că domnia era ere- 
ditară p. 4lln; — raportul 
dintre puterea executivă şi 
cea legiuitoare (Reg. Org.) 
p. 418n; — hattişerifurile ce 
ne consacrau drepturi şi pri- 
vilegii p. 424n; — origina vo- 
tării Bugetului numai de Ca- 

„meră p. 437n; — critica ge- 
neraţiei dela 1866 p. 45ln; — 
ridicarea calităţii de membru 
al Familiei Regale p. 456n; 
— critică procedura institui- 
rii constituţiei din 1923 p.463, 
— , 1: — alcătuirea Adu- 
nărilor Legiuitoare p. 27n; — 
separaţia puterilor p. 37—38:. 
— critică ideia separaţiei bi- 
partite p. 39—40; — critică 
fundarea răspunderii statului . 
pe art. 998 c.civ. p. 45; —e- 

” galitatea tuturor în faţa sar- 
cinilor publice . (răspunderea 
statului) p. 45; —răspun- 
derea statului (lege decla- 
rată neconstituţională) p, 52, 

- (pentru actele funcţ. judecă- 
toreşti) p. 55n; — fapt per- 

G..
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sonal şi fapt de servicii p. 
83—84n; — răspunderea 

„ Funcţionarilor p. 85n, 88—89; 
— repararea daune or mora- 

le p. 99; — desființarea Con- 
sihului de Stat p. Lun; — 
constituţionalitatea 'Tribuna- 
lelor ad-tive p. 172—176n; 
— acte de comandament cu 
caracter militar p..188; — 
succesiunea la Tron p. 201, 
202; — proiectul legii de or- 
ganizarea  Ministerelor -p. 
228n; — numirea şi revoca- 
rea. miniştrilor p. 228n; — 

„sistemul nostru politic. (gu- 
vern şi parlament) p. 230n; 
— decretele 'de graţie şi am- 
nistie nu se pot ataca p, 245; 
— regulamente fără lege la 
bază p. 261; — tratate poli- .. 
tice, război şi pace p. 267n. 
— II, 2: — declararea răz- 

-boiului p. 41—42; — codul. 
ad-tiv adnotat p. 52—53n; — 
constituţionalitatea  regiunei 
p. 57—61n; — legea ad-tivă 
din 1925 (regim centraliza- 
tor p. 62—63; — taxe şi im- 

-pozite p. 81; — autorităţi în 
folosul cărora se pot stabili 
impozite p. 82n; — Bugetul 
p. 103; —' Consiliul Legisla- 
tiv, organ consultativ. al pu- 
terii executive p. 148—149n. 
— IL, 1: — votul, funcţie 
socială (obligativitatea lui) 
p. 32n; — secretul votului p. 
82n; — decizii'e parlamentu- 
lui în materie de contestaţii 
electorale, supuse recursului 
în casare p. 128; — deosebi- 
rea dintre drepturile civile 

- şi cele politice p. 155n. 
Neîncorporate — “Teritorii 

Unite) I, p. 193. 
(St. 

D 

* Nescrise şi flexibile, 
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Nemours — Dupont de I, p. 248. 
Neoiit Mitr. (guvern provizoriu 

1848) III, 2, p. 130... 
Neretroactivitatea — Legilor - 

(drept interprovincial) I, p. 
50, (stat de drept) 1, p. 142- 
143; — Dreptului de recurs 
II, 1, p. 131—133; — legilor 
III, 2, p. 30—34; —v. Re- - 
troactivitate, 

Constituţii 
I, p. 240—241. 

Neuchatel şi Prusia (uniune per- 
„_sonală) I, p. 151. 

Nezard — expresia de decret le- 
ge I, p. 384n; — v. Esmein- 

Nezarăi 
Niboyet — ]. P. — Alsacia şi Lo- 

rena n'au autonomie legisla- . 
tivă I, p. 45; — soluţii de 
drept interprovincial I, p. 46. 

Nicaragua — stat. sub protecto- 
rat ÎI, p. 205. 

Nihil Sine Deo (deviza Familiei 
Hohenzol'ern) II, 2, p. 126. 

'Nobleţă — Titluzi de, desfiinţa- 
rea lor (Franța) III, 2, p. 
140. | 

Noroc — Jocuri de (interzicerea 
lor, monopol) il, 2, p. 103; 
— autorizare III, 2, p. 189. 

Norvegia — şi Suedia (uniune 
reală) I, p. 154; — controlul 
conistituționalității legilor I, 
p. 307n, 338—339; — vot u- 
niversal II, 2 „p. 170; — drept 

„vot femei III, 1, p. 16; — 
dua'itatea Camerelor III, 1, 
p. 130. ! 

Not kenmt kein gebot I, p. 368, 

Notrecht I, p. 367, 368. 
Notverordnung , (Elveţia) I, p- 

339. 
Novicow — personalitatea statu- 

lui T, p. 118.
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Numărul uniform (reprezentarea. 
„- proporţională) III, 1, p. 53— 

54, | Și 
Numerotarea legilor și publicarea 

lor III, 2, p. 21—23. -. 
Numirea —miniştrilorv. 

Obedeanu — origina slavo-roma- 
nă a dreptuiui nostru cutu- . 

| miar I, p. 407. 
Obiceiul pământului 1, p. 406— 

410. - i . ; 
Obiectiv — Drept 1,p.5; — 

Contencios II,1,p. 
- 161, | 5 

Obligativitatea votului v. Vot; — 
sancțiuni pentru realizarea ei 
III, 1, p. 32. E 

Obliaation of Contracts — Impa- 
ring the I], p.270. : 

Obligaţiile Regale v. Regălitate. 
Obstrucţiune (măsuri de înfrânge- 

„Tea ei, parlament) III, 1, p. 
190. 

Obşteasca — Adunare (obicinui- 
tă) |, p. 417; — II, 1, p..30- 
31, (extraordinară |, p. 417n; 
— Epitropie a orfanilor 1, p. 

421... -. DI: 
Obştesc — Controlul I, p.: 

421; — Sfatul (proiectul 
de constituție din 1822) II, 1, 
p. 27.—29. 

Oficială —.Limba, a statului II, 
2, p. 128—130. 

Ofiţeri — legea asupra poziţiei 
lor II, 2, p. 121. 

Oil Standard, Case I,. p. 274n. 
Olanda — reprezentarea propor- 

ţională III, 1, p. 45; — dua- 
litatea Camerelor III, 1, p. 
130. 

Olandeză — Școala 1, p. 36. 
Olivier — Emile — susţine scru- 

501 

Miniştri; —magistraţi-. 
lor v. Magistraţi. 

Nutum — Ad (revocarea manda- 
telor de drept civil) II, 1, p. 
194; — (revocarea miniştri- 
lor) I,1,p.34 

tinul uninominal III, 1, p. 84- 
85n. | 

Omnes — Erga v. Erga. 
Omor — Îndemn la v. Îndemn. 
Omului — Drepturilor, Declaraţia 

- (rezistența la opresiune) I, 
p. 397; — v. Declaraţia.” 

Onişor V. — admite separaţia 
tripartită a puterilor II,.1, p. 
40n. : . i 

Opinie — Libertatea de III, 2, p. 
204—206. | 

Opinions — Advisory I, p. 271— 
272; II, 2, p. 143, 

Oppenheimer — statul |, p. 64n, 
66n, 67n, ” 

Opresiune — Rezistenţa la 1, p. 
11, 395 şi urm. (doctrina re- 

voluţiei franceze) I, p. 396— 
397; (declaraţia drepturilor 
omului) I, p. 397; (aplicaţiuni 
jurisprudenţia'e) I, p. 401;— 

(declar. fr. 1789) III, 2, p. 
118, 118 n. 

Orange D' — (prințul) II, 1, p. 
„230, | a , 

Crders — Fundamental |, p. 229. 

Ordinare şi Fundamentale — Legi 
“IT, p. 240. - 

Ordinatoria — Statute (școala 
statutară) 1, p. 34. | 

Ordinea de zi (interpelări) III; 2, 
p.53. . | 

Ordonanţe de necesitate I, p. 367. 
Oregon (statul) (revocarea jude. 

torilor) I, p. 266. | 
Orfanale — Sedriile I, p. 421.
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+Orfanilor — Obşteasca Epitro- 
pie al, p. 421. 

"Organe —pentru controlul 
constituţionalității legilor. v. 
Constituţionalitate; — ale re- 
gimului parlamentar II, 1, p. 
20. 

Organele puterii judecătoreşti, 
III, 2, p. 83——100. 

* Organic — Regulamentul + v. Re- 
_gulamentul. - 

“Organizare — Legi de (a- 
plicabile în Provinciile 
alipite) v. Provincii alipite; . 
— (sfera lor de aplicare) I, 
p. 48; —judecătorea- 
scă v. Judecătorească. — 
Ministerelor v.Mini- 

- stere; — ad-ţiei loca- 
le v. Ad-ţie locală; — A r- 

-p. 

"Pace — Dreptul de a încheia II, 
1, p. 267—268; (act de gu- 
vernământ) ÎI, 1, p. 269. 

"Pact — Constituţia v. Constitu- 
„ţia. 

Pactul — K ello g (și federali- 
zarea Europei) I, p. 201; — 
Societăţii Naţiuni- 
lor (şi federalizarea Eu- 
ropei) Î, p. 201; — colo- 
nial (St. Unite) I, p. 188. 

“ Padoue — Marsile de (suverani- 
„tatea populară) I, p.. 84. 

Păduri — Exproprierea lor III, 2, 
- p. 198—199. 

“Pagube de război v. Răspunde- 
rea statului. . . 

“Pair (Anglia) III, 1, p. 130n, 134; 
- — (Franţa) III, 1, p. 135. 

Palatului — Ministrul WI, 1, p. 
270n. 

Paris— Cutumă del, 

“n 
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matei v. Armată; —Do- 
brogei-Noi v. Dobro- 
gea;: —parlamentară 
v. Parlamentară; —a or a- 
şului Bucureşti v. 
Bucureşti. 

Organizarea societăţii, III, 2, p. 
103 şi urm.; — v. Societate. 

* Origina etnică — nu e motiv de. 
inegalitate pentru drepturile 
civile III, 2, p. -142——144. 

Originalitatea instituţiilor româ- 
" “meşti [, p. 406—410, 

Orlando — competinţa noilor A- 
.. dunări revizuitoare I, p. 350. 

Ottescu N. — — proiectul 1931 II, 
2, p. 76.. 

Oudot — confundă dreptul natu- 
ral şi idealul de drept I, p. 7. 

"Ozocherita — exploatarea ei III, 
2. p.. 184, 

Palin — G-ral III, 2, p. 128. 
Palma — Luigi — controlul con- 

stituționatităţii legilor în Ita- 
- lia I, p. 305—306. 

Palmerston (lordul) II, 2, p. 30n. 

„Pământului — Obiceiul v. Obi- 
ceiul; v. Cutumiar (drept). 

Panaşaj v. Scrutin.: 

Părerilor — Libertatea (declar. 
drepturilor omului) III, 2, p. 
9. 

Părintească — Puterea (Regali- 
tate) II, 1, p. 284-—285. 

p. 13%; 
+ Convenţia delal, 

„_p. 422—428, (separaţia pute- 
- - rilor) II, 1, p. 31—32, (culo- 

rile Principatelor) II, 2, p. 
127; — PR drepturile omu- 
lui) III, „130. - 

Patlamentar — : Regimul (organe-
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le lui) II, 1, p. 20; — (răs- 
punderea politică a miniştri- 
lor, cheea sa de boltă) II, 2, 

p. 8. y 
Parlamenta: — Mandat v. Man- 

dat. 

Parlamentară — Organizarea III, 
I, p. 166—202: 
—organizarea Adu- 
nărilor: organe de 
conducere (birourile, 
funcţionarii, secţiile şi comi- 
siile) p. 166—176; 
—procedura parla- 
mentară (depunerea pro- 
iectelor de legi, examinarea 
lor în secţiuni şi comisii, în- 
scrierea la ordinea zilei, dis- 
cuţia în ședința publică, vo-. 
tul) p. 176—197. 
— dreptul discipli- 
nar parlamentar p. 
197—202. 

Parlamentare — Anchete v. An- - 
chete. 

Parlamente judiciare (Franţa) I, 
p. 277. 

Parlamentul III, 1, p. 129——166: 
—compunerea lui 
(dualitatea  Camerelor, a- 

- vantagii şi critici) p. 129— 
133; — Camerele Inal- 
te  (origina și compunerea 
primordială,. la noi, 

- “Ţări, condiţii pentru eligibi- 
litate, durata) p. 133—158; 
— Adunarea Depu- 

_taţilor (condiţiile electo- 
ratului pasiv, durata şi re- . 
înocirea, numărul deputaţi'or) 
p. 158—166; — Răspunderea 
statului pentru' actele lui v. - 
Răspunderea;. —' Statutul 
membrilor lui v. Statut; — 
(convocarea prorogarea, di- 
zolvarea) II, 1, p. 270; — v. 

în alte 
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Parlamentară (organizarea);- 
— atribuţiile lui III, 2,- 
p. 8—66 (legislative 8—25, 
administrative 35—40, jude»- 
câtoreşii 40—51, politice 51l- ? 
60, diplomatice 60—66; — 
interzicerea amestecului lui: 
în administrarea justiţiei III, . 

_2,-p. 80—81; — bicame-: 
ral, elaborarea legii în sis-- 
temul lui III, 2, p. 17—21; — 

- delegaţi ai lui (control, su-- 
praveghere) III, 2, p. 55. 

Partes pontentiales summi impe-: 
rii II, 1,p.9. 

Parnell I, p. 159. 

- Partide politice (crearea lor le-- 
gală — legea elect. 1926) III, - 
1, p. 72, (repartizarea man- 
datelor 1932) II, 1, p. 65-7n. 

Partidul — țărănesc (pro-- 
iectul de constituţie) 1, p.: 
457—A460; — (repartizarea: . 

„resturilor .electorale) III, 1,- 
p.57n;—liberal (pro-: 
iectul de constituție) I,. p.. 

„_450—452,  452—453n; 
(ideia exproprierii marii pro- 
prietăţi şi revizuirea sistemu- 
lui electoral)II,2,p. 177-178;. 

(ideia reformei  electorale- 
1913) II, 1,p.37n; —unio: 

_nist (Irlanda) |, p. 161; —- 
radical şi cel cato-- 
lic (lupta lor, Elveţia) 1, p.. 
171. | 

Party-Labour ÎI, p. 197. 
Pascal Ar. (raportor. constituţia: . 

1866) |, p. 442. . 
Pascal Iuliu — Consiliul Legisla-. 

tiv face parte din puterea le=: 
giuitoare II, 2, p. 148n. . 

Pasivă — Rezistență |], p. 11. 
- Pastore — repararea erorilor ju-- 

"„diciare penale II, 1, p. 55. 
Paşa — Ismail I, p. 204 (kediv-.
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“ Egipt): — Tewfik, Arabi (E- 
gipt) I, p. 204. | 

Pașapoa.tele 111, 2, p. 165 şi urm. 
„ Patenta din Febr. 1861 (Austria) 

I, p. 269. 
Patria |, p. 75. 
Patrimoniu —colectiv (teo- 

".ria lui, personalitatea statu- 
lui) 1,p.116; —de afec- 
taţie. (personalitatea sta- 

tului) I, p. 113. 

7 

Patrimoniu public — legea pentru- 
apărarea lui III, 2. op. 202. 

Pavilionului englez — Monopolul 
(St. Unite) 1, p. 188. 

Pedepse disciplinare — aplicarea . 
lor, legi formale III, 2, p. 40.. 

Pedepse disciplinare parlamenta- 
re — sunt căi de atac contra 
lor ? III, 1, p. 201—202, 

Peel — Proiectul (Irlanda) I, p, 
158. | 

Penal — Cod v. Cod;—Drept 
I,p.16;: —şi discipli- 
nar, Drept (deosebiri) 
I, p. 40—42n. 

Penale — Erozi, repararea lor Ă, 
1, p. 55—56. 

Penale — Legi, retroactivitarea 
lor III. 2, p. 31. 

Pensii — de răzbci (răs- 
punderea statului) II, 1, p. 
68—69; —Legea lor 
(contencios special) II, 1, p. 
168; —Legea lor, din 

19 2 3, neconstituțională |, 
-p. 332: — Legea lor, 
din 1925 (art.94)1,p. 
343—344, 

Pensii viagere — Acordare de, 
leae formală III. 2. p. 39. 

Pensilvania (truck system) I, p. 
" 262n, 
Pensiuni — şi gratifica- 

ţiuni II, 2, p.95—98; —"- 
arade, decoraţiuni 
ÎI, 2, p. 120—121. 

„Perey — 
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Percheziţii domiciliare III, 2, p. 
174, 

- Ashley v. Ash'ey. 
Peret Raoul III, 1, p. 168. 
Peretz — teoria originei slave a: 

dreptului nostru cutumiar Il, 
p. 407. 

Perimetre (eercestuni 
III, 2, p. 183. 

Perioada clectorală III, 1, p. 97— 
„98, 

Periodice — Publicaţii, condiţiu- 
ni de îndeplinit III, 2, p. 216- 
217, 

Permis exclusiv de exploatare 
(mine) III, 2, p. 183. 

Persoanele juridice — Legea pen- 
tru III, 2, p. 235 şi urm.; — 
Comisiunea superioară a lor 
II, 2, p. 237; — Controlul 
Statului asupra lor III, 2, p.. 
237. 

miniere) 

"Personae — Întuitu (mandat de 
drept public) II, 1, p. 194. 

Personală — Uniunea v. : Uniu- 
nea. 

Personalitatea Statului I, p. 109— 
130; sistemul ficţiunii p. 109- 

"113, al patrimonii'or de afec- 
taţie, Duguit, patrimoniului 
colectiv, doctrina germană p. 
113—117, sistemul. realist 
(şcoala biologică, voluntaris- 
tă, FHauriou, -Saleilles, Mi- . 

„_choud) p. 117—122; doctri- 
na românească  (Dissescu, 
Negulescu, 'Teodorescu) p. 
122—128; cum trebue privită 
problema ei p. 128—130. 

Personalul minier Il, 2. p. 183. 
. Petersburg — Tratatul de la 

(1834) I, p. 416. 
Petit Jean — tiranicidul 1, p. 396. 
Petition ot Rights I, p; 224. 
Petiţia Drepturilor I, p. 215, 224; 

— (garanţii ale libertăţii in- 
dividuale) III, 2, p. 111.
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Petiţiona — Dreptul de a III, 2, 
p. 228—230. 

Petrolul — exploatarea lui III, 2, 
p. 184. 

Peyrcanet (ministrul justiţiei) II, 
“1, p. 119. 

Pherekyde Gr, — recursul în ca- 
- “sare II, 1, p. 132—133. 

Philippe Louis (pactul. din 1830) 
I, p. 226.. 

Picard Emile. (repartizarea restu- 
rilor electorale) III, 1, p. 57.-- 

Piemont 1, p. 232. 
Pierre Eugene II, 1, p. ll<. 
Pillet A. — izvorul dreptului in- 

ternațional privat |, p. 27; — 
origina dreptului interpro- 
vincial I, p. 31; — postglosa- 
torii şi legile romane |, p. 33; 
— străduinţele lui d'Argen- 
tre |, p. 35, 

Pitt II, 2, p. 11, 
Planiol — dreptul natural I, p. 7; 

— suveranitatea naşte con- 

flictul legilor I, p. 30; — te- 
riorialitatea statutelor reale 
|, p. 34; — conf icte legi, Ita- 
lia 1, p. 31; — personalita- 
tea statului I, p. 116; — cul- 
pa II, 1, p. 97n; — dovada - - 
daunelor, condiţiune a acor- 

- dării lor II, 1, p. 97; — pe- 
ricolul pentru siat, a bunuri- 
lor de mână moartă III, 2, p: 
237 n. | 

Plasare — Birouri de, autorizare 
III, 2, p. 180. . 

Platon (Republica). 1,p. 83. = 
Plebiscitul (Cuza) 1, p. 435, 441, 

460; — şi constituția con- 
venţie I, p. 231, 

Plină — Jurisdicţie v. Jurisdicţie. 
Pline puteri (Angi'ia, Italia, Elve- 

„ţia) I, p. 369.. 
Pline puteri — Acozdare de III, 

2, p. 28; — legea lor, din 9 
lulie 1934, (legalitatea ei) 
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II, 2, p. 28, (neconstituţio- 
nalitatea ei) III, 2, p. 57. 

Plural — Vot v. Vot. 

Poartă — Sublima I, p. 412, 414, 
Poinca:6 — Guvernul (pline pu- - 

teri) ], p. 237, (retragerea 
lui) II, 1,p. 229; —H. (re- 
partizarea resturilor electo-- 
rale) III, 1, p. 57. 

Polignac ], p. 226. - 

Politic — Majorat II,1,p. 
18—19; — Organ, pen- 
tru contro'ul constituţionali- 
tăţii legilor v. Constituţiona- 
litate. 

Politică — Răspunderea, a 
miniștrilor v. Răspunderea; 
— Elita v. Elita. 

Politice — Organe v. Organe; 
— Tratate v. Tratate; 
— Convenții (acte de 
guvernământ) II, 1, p. 156, 
187; — Acte v. Acte. | 

Politice — atribuţiuni, ale pa r- 
lamentului III, 2. p. 51- 
60; — (întrebarea 52, inter- 
pelarea 52—54, comisiuni de 
control şi supraveghere 55, 
ratificare acte politice 55— 
60). 

Poliţai — Statul I, p. 135—137. 
Poliţia şi răspunderea statului II, 

1, p. 79—80; — (forța pu- 
b'ică). II, 2, p. 121—122, 

Polizeibehârden — Kollegiale I, 
p. 136. 

Polizeistaat I, p. 135. 
Polonia — I: — controlul consti- 

tuţionalităţii legilor p. 339. 
— revizuirea constituției p. 

362—363; , 

— TI, |: — răspunderea mi- 
nisterială p. 121; — Tribu- 
nalele ad-tive p. 156; — Pre- 
şedintele şi puterea armată 
p: 265—266;
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 — II, 2: — votul universal 
p; 169—170. 
— III, 1: — drept vot femei 

+ 16; — vot universal neo- 
bligatoriu p. 29; — reprezen- . 
„tarea proporţională p. 45; — 
vot direct p. 82; — verifica- 

__rea mandatelor parlamentare 
p. 126; — dualitatea Came- 
relor p. 129. 

1Polycraticus ], p. 396. 
Ponderator — Corpul v. Corpul. 
“Pop — Ciceo III, 1, p. 153n; 

—G. de Băseşti III, 
1, p. 153n. 

:Popor I, p. 73. 
„Populaţiunea — element al statu- 

lui I, p. 67—69. 
„Portalis — promulgarea legilor 

II, 1, p. 235; — neretroacti- 
vitatea ler III, 2, p. 20. 

Portugalia — constituţia din 1911 
|, p. 342; — reprezentarea 
proporţională III, 1, p. 4. 

"Porturi — exp'oatarea lor v. Re- gia, 

“Porturi — Munca în, exercitarea 
ei III, 2, p. 178—179. " 

“Postelnic — Marele |], p. 420. 
Postelnicia |, p. 421. 

“Postglosatorii Î, p. 33, 34. 
P.T.T.—Monopolulill, 

2,p.101; —Regia auto- 
nomă [I,2,p.101—102. - 

"Pot Philippe — suveranitatea po- . - 
-pulară |, p. 84. . 

“Potestas I, p. 8; Il,1, p. 561; — 
Delegata v. Delegata. 

Pozitiv — Drept, şi natural |, 
p. 7: 

“Pozitivistă — Şcoala şi dreptul 
natura! Î, p. 8. 

-Poziţia ofițerilor v, Ofiţeri, 
Pravila lui Alexandru cel Bun ], 

| p. 407. 
Pravilole lui M. Basarab şi V. 
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Lupu |, p. 407. 
_ Prealabile — Consultaţii v. Con- 

'Sultaţii. 
Precedentului Jurisprudenţial — 

Tradiţia (St. Unite) |, p. 
274. 

- Prefectorală — Administraţie (re- 
forma ei, Franţa) 1, p. 390. 

“Prefectură — Consilii de (refor- 
ma lor, Franţa) I, p. 390. 

“ Prejudiciu moral v. Răspunderea 
statului. 

Prelungirea contractelor de închi- 
„ riere v, Inchiriere, 

Prelungirea forţată a contractelor - 
de locaţiune III, 2, p. 195. 

Preoţi de mir pot fi parlamentari 
EI, 1,p.16l. . 

Prerogativa (Locke, ' separaţia 
puterilor) II, 1, p. 10. 

Prerogativele Regale v. Regali- 
tate. 

Presa şi rea'izarea publicităţii şes 
dinţelor Parlamentului III, 1, 
p. 188. . 

Presa — legea ei (Cuza) III, 2, 
-p. 131; — libertateaei 
JI, 2, p. 212—227: conţinut 
şi istoric 212—214, garanţii 
aduse de consti.uţie 214— 
216, reglementarea ei 216— 
218, răspunderea în materie 
de presă 218—219, instanţe 
chemate a judeca delictele de 
presă 219—224, dreptul de 
răspuns 224—225, afișajul 
225—226, secretul  scrisori- 
lor, telegramelor şi convorbi- 
rilor telefonice ii — 
legea ei II, .2,:p. 214.. 

Preşedintele — Republicci (rolul 
lui, Franţa, revizuirea consti- 
tuției) I, p. 359; — Acade- 

__miei Române (senator de 
drept) III, 1, p. 151, 

Preuss (Prof.) (şi constituţia de 
la Weimar) I, p. 187.
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Preventiv — Control v. Control. 
Prezidenţia Consiliului II, 2, p. 

32, 32n. | i 
Prezidenţial — Guvern II, 2; p. 7. 
Prezidium Ccn:tetului Central E- 

xecutivt (U. R.S. $.) Il, p. 
304.. 

Prima majoritară III, 1, p. 48, 69. 
Primar — Învăţământ v. Invăţă- 

mânt. -. 

Primăria Bucureşti și procesul 
Tramwaielor I, p. 319 şi urm. 

Primarii oraşelor pot candida în 
- alegeri parlamentare (optând 

apoi) III, 1, p. 28, 161, 227. 
Primarul. Capitalei poate fi parla- 

mentar III, 1, p. 228, 
Primogenitură — Ordinea de 

(succesiunea la 'Tron) II, 1, 
p. 197. 

Primus inter pares (primul mini- 
stru) II, 2, p. 31. 

Princeps legibus solutis est III, 2, 
p. 9. SR 

Principatele Unite [, p. 423; — 
—(noua lor constituţie) I, p. 

. "434 și urm. 
Prinţilor — Camera (India) 1, p. 

199. 
Privat — Consiliul. v. Con- 

siliul; — Drept 1,p.13, 
(conflicte legi drept inter- 
prov.) I, p. 56. 

Privilegii III, 2. p. 138—139; — 
desfiinţarea lor III, 2, p. 139- 
14. | N 

Privilegiuri (impozite) * II, 2, p. 
91—92. a 

Privy — Council [, p. 200. - 
Prize maritime, Legea Curţii de 

(constituţională) 1, p. 331. 
„Procedură —. Legi de — retroac- 

tivitatea lor III, 2, p::31. 
Proceâura —parlamenta- : 

ră v. Organizarea parla- 
mentară; —electorală. 
III. 1. p. 86 şi urm. | | 

p 
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— formalităţi premergătoare: 
alegerii p. 86—97. 
— din perioada electorală p.. 
97—106. | 

": — operaţia votării p. 106— 
109, -- a 
— contenciosul electoral p,- 
109—128. 

- Process clause — Due 1, p. 270,- _ 
Procesul Tramwaelor I, p. 310 şi. 

urm: 

Proclamaţia dela Islaz și dreptu- 
rile omului III, 2, p. 129. 

Procura (reprezentare, drept in-- 
-terprov. francez) I, p. 54. 

Profesionale — Camere v. Ca-- 
mere, . 

Profesiuni — Diferite, organiza- 
rea lor II, 2. p. 177—179. 

Profesor universitar (situaţii câș-- 
tigate, drept interprov.) 1, p. 
49. 

Profesori universitari 
multiplu) III, 1, p. 38. 
— funcţionari technici, ina-- 

„_movibilitate)' II, 2, p. 49. 
— pot fi parlamentari III, 1,. 
p. 28, 161. 

Probhibiţiuni aduse libertăţii mun- 
cii v. Libertatea muncii. 

Proiecte de legi _constitu-- 
ționalitatea lorv.. 
Consiliul Legislativ; — v o-- 
tarea lor v. Organiza-- 
rea parlamentară. 

Proiecte — de legi,. (desbaterea: 
lor) III, 2, p. 14; — respinse 
deo Adunare,. situaţia! lor 
III, 2, p. 19; — votate de un: 
corp legislativ al parlamen-- 
tului dizolvat III, 2, p. 19-20; 
— legi financiare, vo-. 
tate întâi de Camera deputa-. 

„ilor, III, 2, p. 14. | 
drciectul -— Hamangiu v. 

Hamangiu. 
— Briand (federalizarea: 

(vot:



508 

Europei) |, p 
puteri) I, p. 37. 

—partidului libe- 
"ral (constituţia 1923) |, p. 
459—2. . 
— Boilă 1, p. 452—454. 
—Berariu Î,p.454-457. 
—partidului ţără- 
nesc ÎI, p. 457—460. 

_—de constituţie din 

„201; — (pline " 

„1822 1, p. 430n; II, 1, p. 27— 
„29, 

Probhibition act — War time |, 
-p. 269, 

Promulgarea .: —mijloc de. 
control al legalităţii I, p. 242- 
243; — şi constitu- 
ționalitatea externă 
a legilor I, p..294 (Germa- 
mia); —poate.exclu- 
d e contro'area constituțio- 
nalităţii legilor ? I, p. 326; — 
legiloril, 1, p. 234—8; — 
III, 2, p. 21. 

Propagandă — Dreptul de III, 2, 
p. 212. 

“ Property — Deprivation of |, p. 
270. 

Proporţionalist — Sistemul III, 1, 

p. 43 şi urm, 
Proprietatea — puterii I,p.: 

„4; —de'orice natu- 
ră (art. 17 Const., Jurispr.) - 
|, p. 334; — (declaraţia fr. 

| 1789) VII, 2, p.. 118 —in- 
violabilitatea eilil, 
2, p. 195—-204: proprietate 
sacră si inviolahilă. 195-107. 

proprietatea funcţie .socială 
„197—202, 

Statului 202—204. . 
Prorogarea parlamentului II, 1, p. 
„270, 

Prostituate, Prostituţia (libertate 
individuală) III, 2, p. 163— 
165. - 

Proiectorat — State. sub (semi- 

creanţele. asupra - 
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- 

suverane) :I, p. 204—205; — - 
ul Turciei 1,p.412.' 

Protestanţi — 'Leologi, şi arep 
| turile individuale III, -2,. 

16. . - 
Protopopi neprotoerei de judeţ, 

- pot fi parlamentari III,.1, p. 
28, 161. 

Providenţial şi - supranatural — 
Drept (distincția dintre), I, 
p. 82; - 

Provincii alipite —ce legi de 
organizare se apli- 
că? I],p. 4l şi-urm:; (deci- 
zia C. Cas.) I, p. 44, (criti- 
ca .acestei decizii) I, p. 45; 
— soluțiâ-problemei în Fran- 

“ţa I,.p. 45, 
Prusia — şi Neuchatel “(uniune 

personală) I, p. 151; — con- 
" fuziunea puterilor II; 1, p. 19; 
— răspunderea statului pen- 
tru pagube de război II, 1, p 
62; — sistemul electoral III, 
1, p. 40—4In; — verificarea 
mandatelor parlamentare III, 
1, p. 126; — Camera Seigno- 
rilor III. 1, p. 137. 

Public — Drept (şi privat) 1, p. 
13; — necesitatea. distincţiei 
şi justificarea ei 1, p. 14—15; 
"— subdiviziunile ], p.' 15 şi 
urm.; —ge.neral I,p. 
16; —internaţional 
I, p. 16; — Ministerul (răs- 
punderea ministerială) IL, 1, 
p. 107. 

Publică — Utilitate, expropriere 
pentu I, p. 328. 
— Puterea (element al sta- 

tului) L. p. 69. 
„ — Forţă/II, 1, p. 264; II. 2, 

p. 116-—122 (eolia jandar- 
meria, armata). 
— Forţa (declar. fr. 1739) 
II 2 n::119. 

"— Datoria v. Datoria;
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Contabilitatea v. Contabiti i- - 

tate. 
Publicarea legilor — şi numerota- 

rea lor III, 2, p. 21—23; — 
şi puterea: lor: îndatoritoare 
III, 2, p. 21. 

Publicaţii periodice — condițiuni 
de îndeplinit VII, 2, p. 216— 
217. 

Publice — Servicii v. Servicii; — 
“Funcţiuni v. Funcţiuni; —. 

Avuţii v. Avuţii. 
Publiciştii şi «dreptul natural I, p. 

7—8, 
Puchta — ficţiunea personalităţii 

“ statului Î, p. 112; — spiritul 
- poporului şi dreptul I, p. 409. 

Putfendort 8. — dreptul natural 
“IL, p. 9—10; — separaţia pu- 

terilor (deosebeşte 9 atribuţii 
ale statu'ui) II, 1,p.9. 

Pulberea — monopolul ei II, 2, p. 
„100, 

Punere în disponibilitate v. Func- 
ţionari. 

Puritasiii si constituţia convenție 

_I, p.:229. 
Putere — Delegaţia d e 

(în timpuri de criză) |, p. 
„237—238; — regula- 
“mentară (natura ei) II, 

1, p. 257 şi urm. 
Puterea — Judecătorească v, Ju- 

decătorească. 
— Executivă v. Regalitate; 
— v. Guvernul; — v; Consi- 

- „ liul Legislativ. 
"— Legislativă v. Corpul e- 
lectoral; — v. Procedura e- 
lectorală; — v, Parlamentul; 
w. Statutul membrilor- Parla- 

- mentului; — (organizarea ei 
sub Statut) 'I, p. 435 şi urm. 
—— Publică (element al sta- 
tu'ui) 1; p. 69. 

| —, Constituantă, 

constituţia scrisă I, p. 221. 
"edictează ” - 
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= — Fedezativă (Locke) II, 1, 
p. 10. 
— Armată v. Armata; — 
— Părintească (Regali.ate) 
II, 1, p. 284—285, 

Puterea executivă — 'delegări da- 
-te ei de a publica legile II, 
2, p. 22 n. 

Puteri — Verificare de 
(legalitatea operaţiilor elec- . 
torale) III, 1, p. 123; —Pli- 
ne (Anglia, Italia, Elveţia) 
I, p. 369; — Pline v. Pline 
puteri. 

Puterii publice — Răspunderea v v. 
Răspunderea. 

Puterile Regale — exercitarea lor, 
când Regele trece graniţa II, 
1, p. 217, 217n. 

Puterilor — Co-n fuziunea 
(decrete-legi) I, p. 380; II, 
1, p. 19—20. 
—Separaţia I],1,p.7 
şi urm.: origina şi instituirea 
principiului p. 7—9, Locke p. 
9— 11, doctrina franceză 
(Montesquieu, Rousseau) p. 
11—14, realizările doctrinei 

. lui Rousseau p. 14—15, criti- 
_ca doctrinei lui Montesquieu 

p. 15—17. 
— Gradarea |], i p. 
17, 
— Colaborarea şi 
controlul reciproc 
al Il, 1, p. 18—26. 
— Limitarea II, 
25, 
—Separaţia, în le- 
gislaţia noastră II, 
1, p. 26 şi urm.: până la Re- 
qul. Organice p. 26—29; — 
Regul. Org. p. 29—31; — 
Convenţia dela Paris p. 31— 

32; — Statutul lui Cuza p. 
„ 32-33;— Constituţia din 1866 

p. 33—34; — Legislaţia ac- 

l, p.
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tuală p. 34—36; — D o c- 
trina română actuală 
(Negulescu, Teodorescu) II, 
1, p. 36—0. 

Radical — Partidul v. Partidul. . 
Rădulescu A. — atribuţiile Voe- 

vodului I, p. 406n. 
„Rădulescu — I. Heliade — şi re- 

" voluţia din 1848, NL, 
129. 

Râmnicul „Vâlcea v. Valcea. 
-Raneletti O. — puterile noului 

Rege II, 1, p. 210. 
Raportarea promulgării unei legi .. 

II, 1,.p. 237—238. 
” Raportul — dintre boieri şi Domn . 

v. Boieri; —dintre Stat şi 
drept |, p. 130—149 (statul * 
putere nelimitată p. 130—7, 
statul de drept 137—144, ro-. 

'lul statului 144—149). 
__ Raporturile internaționale v. Acte 

de guvernământ, 
Rarincescu — C. G. — neconsti- 

tuţionalitatea legii din 1864 
(starea de asediu) I, p. 374n; 
— Decrete-legi, stare de ase- 
diu, neconstituţionalitate I, p. 
379n;  — recurs în casare 
(comisiuni disciplinare) II, 1, 

„_p. 142—143,. 143n; — acte 
de comandament cu caracter 

„Militar II, 1, p. 189; — răs- 
punderea statului (legea Con- 
trib. directe) II, 1, p. 49; —. 
comisii disciplinare II, 1, p. 
149; — decizii jurisdicționa- 
lizate II, 1, -p.149; — Con- 
siliul Legislativ face parte din 
puterea executivă . 

149n.. 
Răscoalele din 1906 (stare de a- 

sediu, Jurispr.) I, p. 374. 

II, 2, p.- 
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— Verificarea. (vali- 
dare mandate parlamentare) 
III, 2, p. 4041. 

Răspunderea — Funcţionarilor 
Publici II, 1, p. 33. | 

_— Politică a Miniștrilor II, 1, 
p. 33—34; II, 2, p. 8. 
— Puterii Publice II, 1, p. 4i 
—101: —istoricul 4i 
—46; Zpentru acte- 
le Parlamentului 

(în Franța, Germania, juris- 
prudenţa la noi, cazuri în cari . 
e apărat statul de daurie) p. 
46—53, 
- pentru acele 
funcţ. judecător” 
reşti (dificultatea pro- 

- blemei,, atitudinea  Jurispru- 
denţei, repararea erorilor pe- 
nale; în alte state; acte juris- 
dicţionale şi nejurisdicționa- 

le) p. 53.—58. 
—pentru pagubele 
de război (evoluţia ins- 
tituției, Jurisprudenţa, legiui- . 
rile noi. caracteristica drep- 
tului de despăgubire, carac- 
teristica legiuirii noastre, pen”. 
sii de război, daune pentru 

- risc social, reparaţie integra- 
lă) p. 38—72. 
—pentru actele 

funcţ. aditivi (Juris- 
prudență, fundamentul aces- 

tei răspunderi; Jurisprudența 
"noastră, statul apărat de dau- 
ne, daune rezultate din func- 
ţionarea regulată a unui ser- 
viciu public; . cum se pune 

„ astăzi chestiunea răspunderii . 
funcţionarilor, fapt personal



şi fapt de serviciu; legislația 
-- noastră; când pot fi cerute 
daunele) .p. 72—90. 
—pentru daune mo- 
rale (caracterul acţiunii, 

„repararea prejudiciului mo- 
ral; răspunde statul de daune 
mora'e?; jurisprudenţa Con- 
siliului de Stat; in pari causa 
turpitudo  cessat repetitio; 
trebuesc - reparate daunele 
morale?) p. 90—101. 
—pentru daune re- 
zultate din func- 

. ționarea regulată 
' a unui 

bli'c (legea) p. 78, (jus- 
tiția) p. 79, (poliţia) p. 719— 
80. 
— Ministerială; (Convenţia 
dela Paris) |, p. 425; Il, 1, 
p. 33; DI, 1. p. 10i1—129; 
—răspunderea po- 
litică (şi separaţia pute- 
ri'or, şi dreptul de dizolvare, 
votul de încredere) p. 101— 
105. 
—răspunderea pe- 
nală şi civilă (de- 
licte  imputabile miniştrilor, 
„inovațiile constituţiei . noas- 
tre) p. 105—109. 
—în alte Ţări (Fran- 
ţa: Malvy, Cachin, Caillaux; 
Germania: Austria; Polonia; 
Cehos'ovacia;  Jugoslavia; 
Italia) p. 109—123. 
—principiile legii 
ei actuale (crime şi 
delicte imputabile lor, proce- 
dura judecării) p. 123—126; 

-—proiectulHaman- 
gi u.p. 126—125, 

Răpundezea — în materiede 
presă, II], 2. p. 218—219; 
v. Responsabilitatea, - 
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serviciu pu-: 

5li 

Răspuns — Dreptul de (presă) - 

"m. 2, p, 224—225. 
Răşcanu — Generalul (coinisar al 

Guvernului) II, 2, p. 26, 260. 
Ratificarea Decretelor Legi |, p. 

394—395, 
Ratificarea — decretelorle- 

gi (1934) III, 2, p. 16—17, 
56, 58—60,  (neconstituţio- 
“nalitatea legii de ratificare 
din 20 Aprilie 1935) III, 2, p. 
60. , 
—' Actelor politice 
(parlament) III, 2, p. 55-60. 

„ — actelor de guvernământ 
II, 2, p. 55 şi urm. . 
— Tratatelor diplo- 
matice ll, 2, p. 60 și urm. 

Război —Pagube şi des- 
păgubiri dev. Răspun- 
derea puterii publice. 
—Pensiile dell, 1, 
p. 68—69; —Fapte de 
(statul apărat de daune) II, 
1, p. 78, (acte de guvernă- . 

mânt) II, 1, p. 187, 189, 190- 
191; — Dreptul de a 
declara Il, 1,p.267—; 
—Declarare de (act 
de guvernământ) II, 1, p. 
269. 

Reabilitarea III, 1, p. 25. 

Reală — Uniumea v. Uniunea, 
Realist — Sistemul (personalita- 

tea statului) I, p. 117—122, 
Realiste — Doctrine (suveranita- 

tea 'statului) I, p. 96—100. 
-Reangaiaţi (gratificaţii î în natură) 

II, 2, p. 9. 
Rebe iiine — Indemnuri la v. În- ? 

demnuri. 
Recall I, p. 267n. 

Recomandarea (înaintare magis- 
__traţi) III, 2, p. 70. - 

Recomnpense naţionale — Acor- 
darea lor, lege formală II, 2, 

„pi
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Recrutarea magistraţilor III, 2, p. 
_68—70. Ă 

„Rectiticarea legii II],-2, p. 23-25, 
- Recursul în Casare I, p.:144; 1], 1, 

p. 130—152: : 
— despre ace.st 

„drept în genere. 
p. 130—140 (justificarea, ne» 
retroactivitatea, “lucru jude 
cat, rolul Casaţiei, jurispr.); 
—în materie disci- 
plinară, p. 140—152 

, (comisii disciplinare; 'deci- 
zii sau avize? aviz conform; 
jurispr.; avize conforme; de- 
cizii definitive şi executorii). 

Recursul în Casare — (cine-l Ju- 
decă) III, 2, p. 86, - 

Recursul în interesul legii II, 2, 
p. 86—88, (jurisprudență) 
37—88 n, 

Recursul în anilaţiune împotriva 
hotăririlor instanțelor milita- - 
re (art. 26 L. Cas.) III, 2, p. 
89 

Referendum — (Germania) 1, p. 
294—295; 361; — (Austria) -. 
I, p. 364; — (St. Unite) 1, p. 
360; — şi constitu- 
ţia convenţie I,p. 
230. 

Reform Bill II, 2, p. 30n. 
Reforma Agrară v. Agrară. 
Reformare — Contenciosul de II, - 

1, p. 179—180. 
„Regal — Mesagiu v. Mesagiu. 
Regală — Locotenenţa 

; v. Locotenenţa; — Fa mi- 
lia v. Regalitate. 

- Regale — O bligaţii şi 
prerogative v. Rega- 
litate; — Decrete_v. 

„ Decrete; —Puteri-le v. 
„Puteri!e, ” 

„ Regaliene — Drepturi |, p- 84. 
Regalitatea II, 1, p. 193—286: 

— Regele şef.su- 

prem al statului 
p. 193—206 (şef al executi- 
vei, ereditatea tronului, suc- 

cesiune fără coboritori di-... 
recţi, vacanța Tronului). 
-— Succesiunea la: 
Tron 206—222 .(în caz - 
de vacanţă, moştenitorul ma- 
jor, jurământul lui, Regența, 
Locotenenţa Regală). 
—Obligaţiile Re- 
gale (nare alte puteri de- 
cât cele date de Constituţie, 
nu poate fi şeful altui Stat 
fără consimțământul Adună- 
rilor) p. 222—224. | 
—Prerogativele.re- 
gale: — inviolabiitatea p. 
224—226; — contrasemnarea: 
actelor p. 226—228; — nu- 
meşte şi revoacă pe miniştri 
p. 228—231; — sancţionează 
legile p. 231—234; — le pro- 
mulgă p. 234—338; — graţie 
şi amnistie în materie politi- 
că p. 238—245; —: numirea 
şi revocarea din funcțiuni pu- 
blice 245—253; — creare de 
noi funcțiuni numai prin legi 

- speciale p. 254; — dreptul de 
a face regulamente p. 254— 
264; — este capul puterii ar- 
mate p. 264—266; — dreptul , 
de a încheia convenţiuni p.- 
266—270; — alte prerogative 
p. 270; — lista civilă p. 270 
—272. 
— Statutul  Rege- 
lui şi a membri- 
lor Familiei Re- 
gale p. 273—286: titula- 

„tura Regelui p.273—275; — 
Familia Demnitoare p. 275— 
278; — actele stării civile p. 

„278—279; — renunţarea şi 
pierderea calității de membru 
al ei p. 279—280; — admi-
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nistrarea averii celor absenţi 
sau cari. şi-au pierdut calita- 
tea p. 280—281; — căsăto- 
ria p. 281—283; — despărţe- 
nia p. 283—284; — adopţiu- 
nea şi puterea părintească p. 
284—285; — consiliu judiciar * 
şi interdicțiune p. 285—286; 
—— testamente şi. succesiuni p. 
286; — v. Regele. 

Regalitatea (Franţa) şi drepiuri!e 
individuale III, 2, p. 124. 

Regat — Vechiul — Legea a- 
grară din (art. 10, constitu- 
ționalitate) 1. p. 335, (art. 50 
regulament, constituționalita- 
te) p. 335. 

"Regele v. Regalitate; —rapor- 
turile sale cu Consi- 
liul de Miniştri II, 2, p. 29— 
31 (v. Guvernul); —rolul 
său în operaţia revizuirii 
constituţiei I, p. 353—354, 

Regele — și iniţiativa legilor III, 
2, p. 12—14; — nu este şef 
al puterii judecătoreşti III, 2, 
p. 90. 

Regelui — Consiliul v. Consiliul. 

Regența — II, 1, p. 214—220;— 
(proiectul Berariu) I, p. 456; 

(modificarea constituţiei 
sub ea) I, p. 343.: 

Regia —monopolurilor 
Statului II, 2, p. 100; —a u- 
tonomă P.T.T.I],2, 
p. 101—102; —autono- 
măC.E.R. I1,2,p.102; — 
pentru exploaita-: 
rea căilor pe apă şia por- 
turilor II, 2, p. 102. 

Regimul — constituţio- - 
nal (statul de drent) |. p. 

142, (instituirea sa) I, p. 213 
—238;:— democratic 
(justiţia constituţională fun- 
dament al său) I, p 338—341; 

Curs de Drept Constitutional, G. Alexianu 
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—parlamentar (or- 
„ganele sale) JI, 1, p.20, (che- 
ea sa de boltă, răspunderea 
politică a miniştrilor) II, 2, p. 
8; —guvernamental 
II, 2,p.8;—fascisty, 
Fascist; — electoral 
(evoluţia lui în România) II, 
2, p. 173—181; v. Corpul e- 

“lectoral; — v. Procedura- e- 
lectorală; —bicameral, 
State cu III, 1, p. 129—130. 

Regimul democratic v. Democra- 
ţia. 

Regionale — Inspectorate, servi- 
cii, directorate, zone (organe 
de desconcentrare ad-tivă), 

1, 2, p. 5l.: 
Regionalism II, 2, p. 54 şi urm. (şi 

notă). 

Regionalistă — Ideia (izvor al 
dreptului interprov.) 1, p. 28. 

„. Regiunea (organ de descentrali- 
„zare ad-tivă) II, 2, p. 51 şi 

urm. (constituționalitatea ei) 
p. 52—53n, 

Regiuni (proiectul Berariu) 1, p. 
457. | 

Regulamentare — Puteri (natura 
lor) ÎI, 1, p. 257 şi urm. 

Regulamente —  (constituţionali- 
tatea lor) I, p. 335—338; II, 
1, p. 256n, 259n;— (ce sunt) 
II, 1, p. 255; — Dreptul de 
a le-face (Regele) II, 1, p. 
254—264; — 
— Legi LI, p.380, 381; — 
—generalell, 1,p.261, 
262, 263; — speciale II, 
1, p. 261—262; —de ad- 
ministraţie publi- 
că (acţiune contra lor) II, 
1, p. 256—257; —de ad-: 
ministraţie publii- 
că şi decrete re- 
gulamentare (Franţa) ': 

33
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- Reprezentare — (procură. drept 

- 

54. 7 

1,1, p. 257-258, 
Regulamentele organice. 1, p. 415 p | 

„. şi urm, (culorile.-Ţării). Il, 2, 
.p. .127; (separaţia puterilor) 
1,1, p. 29—31, - 

Regula sacele: "Organice — -'şi 
„ drepturile omului III, 2; p.: 
128; — arderea lor pe rug 
III, 2,-p. 129—130. 

neg 2:£ de Ad-ţie Publică 
— Ideia de delegaţie î în |, p. 
„236—237.. : 

Regulamentul —— statutului. 
funcţionarilor publici: (pre- 
-vede obligaţia funcţionarilor 
de a cunoaşte limba română 
II, 2; p. 129; —legii a- 
grare v. Agrară (lege).- 

Reichsgericht ], p.: 293 -(Germa- 
nia); — Oberstes (Aus- 
tria) I, p. 295; — 1, p. 226.. 

Reichsrat (Cessmania) I, p. 204 
295; — III, 1, p. 125. 

Reichstag (Germania) 1, p. 294; 
— (Austria) I, p. 295; — III, 
-1,p. 129. - 

_Reichul'— organele sale de gu- 
vernare şi atribuţiile lor 
(constituţia dela Weimar) ], 

"p. 185—187; v. Imperiul ger- 
man), N 

Religioase — Credinţe ve Con. 
fesiuni. _: 

Renta de Stat — (scutiri de im- - 
„-pozite, jurisprud.) II, 2, 

94; — 

“ scutirii de impozit) 
116. : 

Repaus duminical — Legea şi li-:. 
III, 2 _„bertatea cultului 

208. 
< Represivă — Instrucție v. Instruc- 

ție. 

_„interprov. francez) I,.p. 54; 
—proporţionalăv. 
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(modul ei: de slată) a 
II,.2,'p .116; — (retragerea - 

M, 2, p.- 

| Vot; — a. minorităţii 
„vw Vot, 

Reprezentativ ” — Guvern v. . Gu-- 
vern. 

Republică —helvetica L 
p.168;—democratică. 
aristocratică, 1, p. 207; —. 
Preşedintele ei v. 

- Preşedinte. 
Respensabilitatea î în cascadă MII, 

„2, p. 219 (presă) v. Răspun- 
dere. 

Responsabi itatea Ministerială II, 
1, p. 33; —v. Răspunderea, 
Ministerială. - 

Restitutio in integrum II, !, p. 

„238, Ea | 
Resturi electorale (sisteme de a- 

tribuirea lor) III. 1, p. 54— 

58, 

Reşedinţa —- (dzept de vot) III, 
pp. 91;—Guvernului! 

“VI, 2, p. 128... 

Retroactiv —' Efect, “Legi cu 
(constituţionalitate) I, p. 331, 
331, 331.—332 n. 

Retroactive —-Leai, constituțio-. 
nalitatea lor III, 2, p. 32.*_ 

„Retroactivitatea legilor. III, 2, p. . 
31; v. Neretroactivitatea. 

Reville — Mac II, 1, p. 56. 

Revizie — Inalta Curte de i, p. 
419. 

Revizioniste — Camere v. 
mere. 

Revizuire — Puncte de (ra- 
țiunea stabilirii lor) ], p. 351; 
emisie de.Il, 1. 
p..178; II, 2, p. 64, (proiec- 
tul din 1931) IE, 2, p. 75, (re- 
curs ierarhic) „II, 2, p. 68— 
69n; - Comitetul 
“Central de (regulari 
tatea formală a listelor elec- 
torale) III, 1, p. 113—114n. 

Revizuire — Comitete de v. Co-: 

Ca-
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 mitete, v. Tribunale adminis- - 

trative, 

: „Revizuirea Constituţiei v. „Consti- 

tuţiei.. 

Revocarea — judecători 

lor aleşi (St. Unite), 

+ p, 266; 
“judecătoreşti (St. 

Unite) |, p. 267; —Miniş- 

_trilor vw. Miniştri; — 

funcționarilor II, 

p. 252—253, 

Revolt? Coleniilor (St. Unite) I, 

p. 190.: 
Revoluţia Franceză (raportul din- 

„tre stat şi drept) I, p. 137— 
„138; — (rezistenţa la opre- 

siune) I, 396—397; — alege- 
"rea magistraţilor de popor 

III; 2, p. 69; — independen- 
ţa şi neamestecul funcţiunii 
jurisdicţionale în atribuţiunile. 

“altor puteri III, 2, p. 7& —. 
__ egalitatea în faţa impozitelor 

şi sarcinelor publice III, 2,p. . . 
148; — şi sindicatele profe- 
sionale III, 2, p. 192; — şi 
proprietatea “HI. 2, p. 195— 

"196; — şi libertatea presei 
III, 2, p. 213; — e ostilă li- 
bertăţii de asociaţie III, 2, 

"p. 233;— v. Declaraţia drep- 
turilor. - -- 

_Revoluţiilor — W'eoriă |, p. 201 
404, 

Revoluționar. — Sindicalismul I, 
p. 403. - 

Rezistenţa — la opresiune v, O- 
presiune; — pasivă |, p. 11. 

"Rezoluţiune (Corpurile Legiuitoa- 
re, revizuirea constituţiei), |, 

| p. 347, (Franţa). 1, p. 357. 
Rezoluţiuni III, 1, p. 176—177; — 

politice III, 1, p. 135. 
Rhode — Island — fundarea li- 

bertăţii individuale. N, 2, p. 
113. 

— deciziilor: 
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Ricklin. (excludere din Parlament) 5 
III, Î,p. 210. - 

Rights: — Bill OEI, p. 225; (ires-. - 
ponsabilitatea membrilor par- 

“ lamentului) III, 1, p. 213n; — 
„Petition Of. 1, p. 224. 

Rigide — Constituţii LA 
-219——221. 

P. 25, 

Ripert G. — daune morale II, [, 
p. 91, 92—93, 92n; — statul 
nu răspunde pentru daune. : 
morale II, 1, p. 94n.; — ega- 
litatea civilă (indiferent Je 
confesiune) III. 2, p. 143. 

- Riguet — Michel (școala catolică, 
rezistența la opresiune) I, p. 
397—398n. 

Risc social — Daune pentru II, 
1, p. 69—70, 99—100. 

Riscului social — Teoria i 
punderea statului) HI, 
45—A46. 

Roberts — Lord], p. 162. - 
Robespierre 1,*p. 248—249; —. 

contră scutirii de impozit cab” 
minimum 'de existenţă, JI. 2, 

p. 150. - i 
„Robespierre |, p. 248—249. 
„Roche ]. — (propune introduce- 

rea controlului constituţiona. 
„lității legilor, în Franţa) IL, 
p. 276n. 

" Rogez Williams — lupta. pentru 
_ apărarea libertăţilor: civile 

III, 2, p. 113. 
Roi — Le, est mort, vive le Roi 

“II, 1 p. 195, 212, 
Roi — Le, ne meurt jamais II, 
1, p. 195. 

* Rolland Louis — (legea din 1924 
— decrete legi — neconsti- 
tuţionalitate): |, p. 279—280; 

” — proprietatea minelor III, 
2, p. 183. 

Rolul Statului 1, p. 145—149 
_ (doctrina antică, cea etigle- 

ză,- germană şi modernă).
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Roma antică şi libertatea indivi- 
duală III, 2, p. 107. 

Român — Cod Comerţ v. 

Cod comerţ; — Statul 

(evoluţia lui constituţională) 
|, p. 404—463;— Conten- 

ciosul ad-tiv v. 

Contenciosul; — Calita- 

tea de (drept vot) III, 

1, p. 9, 1On. 
Romană — Origina, a dreptului 

nostru cutumtar (Tocilescu, 

Hașşdeu)l, p. 407. 
Română — Constituţia v..- 

Constituţia; — Doctrina 
(suveranitatea statului) I, p. 

104—108, (personalitatea 

statului) 122-—130, (separa- 
ţia puterilor) II, 1, p. 37—40; 
Limba (limba oficială) 
II, 2, p. 128—130; — necu-. 
noaşterea ei v. Funcţionari. 

Române — Statele (caracterul 
lor) I, p. 404—406. 

Româneşti — Instituţii (originali- 
tatea lor) I, p. 406—410. 

Romani — Delicte private la II, . 
1, p. 90—91. 

Romano — Santi (Prof.)— cons- 
tituţionalitatea extrinsecă . 
(Italia) I, p. 306; — abdica- 
rea Regelui II, 1, p. 205n. 

Romniceanu Victor — (critică 
art. 104 constituţie), III, 2, 
p. 73n. - 

Roosevelt — (revocarea deciziilor 
judecătorești) I, p. 267. - 

Saleilles — şi ficţiunea personali- 
tăţii statului Î,-p. 112; per- 
sonalitatea statului I, p. 120- 
121; — caracterizarea acţiu- 

nii în daune morale II, 1, p. 
93—94; — de ce statul nu 
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Rosental S. — contra controlului 

constituționalităţii legilor |, 
_p.314n. 

Rosetti — C. A. — și revoluţia 
“din 1848 III, 2, p. 129. = 

“Ross€ — (excludere din Parla- 
ment — condamnare) III, 1, 
p. 210. 

"Rousseau — ]. ]. — contractul so- 
cial I, p. 86 şi- urm; — per- 
sonalitatea statului |, p. 118; 

— nu distinge legi funda- 
mentale şi ordinare I, p. 240; 
— modificarea constituţiei |, 
p. 344; — separaţia puteri- 

„lor II, 1, p. 13—14; — rea- 
lizările doctrinei lui II, 1, p. 
14—15; — suveranitatea na- 
ţională II, 1, p. 193, 199; —- 

şi drepturile individuale III, 
2, p. 116; — privilegiile III. 
2, p. 138; — profesiune de 
credință III, 2, p. 205; 
— Waldeck (caractezul 

„dizolvării Parlamentului) II, 
1, p. 102. 

Rule — Home 1, p. 159 (adopta- 
rea lui) |, p. 162. . 

Rural — Credit v. Credit. 
Rurale — "Terenuri v. Expro- 

priere; — Imobile v. Imobile. 

Rusia — controlul constituționa- 
lităţii legilor I, p. 301—305; 
— drept vot femei III, 1, p. 
16. 

Rutenia Subcarpatică (Dieta ei) 
-1, p. 306—307. 

poate răspunde pentru dau- 
ne morale, II, 1, p. 96, 96n;; 
— dreptul de asociaţie III, 2, 
p. 233—234 n. 

Salică — Legea II. 1, p. 197. 
Salisbury — I,p. 161; —]Jean
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d e (suveranitatea popula- 
ră) |, p. 84, (tiranicidul) |, 
p. 396. 

Salut public — Comite du II, 1, 

p. 19. | 
Sancţionarea legilor II, 1, p. 231 

234, 
Sancţiunea legii III, 2, p. 20—21. 
Santi-Romano (prof.) v. Romano. 
Sarcini publice — egalitatea în 

faţa lor III, 2, p. 148—150. 
Sare (monopolul ei) II, 2, p. 100. 
Saşi ardeleni (alipirea la Regatul” 

României). |, p. 472—473. 
Satul (organ de descentralizare 

ad-tivă) II, 2, p. 51. | 
Sătmarului — Unirea 1, p. 444— 

446. 
Savigny — drept subiectiv |, p. 

5; — ficţiunea personalității 
statului I, p. 110—111. 

Sachsa —' Weimar (constituţie 
pact) I, p. 226. 

Scheffle — personalitatea statului 
I, p. 118. 

Schimb — Case de — autorizare | 
III, 2, p. 180. , 

Schina N. — contra controlului 
const icujionalităţii legilor I, 

„ 316. 
Schleswig (confederaţia germa- 

nă) I, p. 166. 
Scrisă — “Constituţia v. Consti- 

tuţia. 
Scrise —— Constituţii v. Consti- 

tuţii. 
Scrisori — secretul: lor. III, 2, “p. 

226—227. . 
Seratin — uninominal 

(Franţa) II, 2, p. 167; —u- 
ninominal şi de lis- 

“că III, 1,p.83—85; de: 
listă fără panașaj III, 1, 
p. 58—59, 61, 83-—84; —de 
listă fără panaşaj III, 

1,p.84—despuierea 
lui v. Procedura electorală. 
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Scutire —de impozite II,. 
-2,p. 91—92- (jurisprudența 

Casaţiei p: 9294); — de. 
tutelă, v. Tutelă; nd e 
juriu” ctininal v. Ju- - 

-riu; —de. serviciu mi- 
litar v. Serviciu militat.: : 

Scutire de impozit, sub minimul 
"impozabil, constituţionalitatea 

ei III, 2, p: 149—150;: 
Secret — Vot v. Vot. 
Secretul scrisorilor, telegrămelo 

şi al convorbirilor telefonice | 
III, 2, p. 226—227. 

- Secţiile parlamentului v. „Organi- 
zarea parlamentară. -. 

Secundar — Învăţământ v. Învă- 
țământ. 

Secundum legem non de legibus . 
judicare I, p. 305. 

" Sedriile. orfanale I, p. 421. 
See Henri — teoria revoluțiilor I, 

p. 402—403 
Seignobos Ch. — (Anglia şi Ir- | 

landa) I, p. 158, 159, 160; 
(constituţia din 1848, Elve- 
ţia) I, p. 172. ” 

Self Gouverning Colonies 1, p. 
195. 

Semi — Suverane — State 1, p. 
-203—205. 

Semne electorale III, 1, p. 102— 
103. 

Senatorii — d e' drept II, 2, 
p. 179; III, 1, p. 149_—154; 
—votului univer- 
sal III, 1,p. 140; —Con- 
siliilor ocâle III, 
p. 140—146; — Camere. 
lor profesionale III, 
I,p. 146—147; —Univer- 
sitariv. Universităţi. 

Senatul — v. Parlament; v. Orga- 
nizarea "parlamentară; (criti- 
ca recrutării lui) III, 1, p. 141 
şi urm; — Conserva-
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“tor "(al anului VIII) |, p. 
- 241—242, 250—252. a 

„+ “Senatus_—. Consultul 16 Therm. 
” “ X (drept de graţie) II, 1, p. 
239, : 

îi Separatism — Ideia de II, 2, p. 
56. - | | 

Separaţia puterilor v. Puterilor. 
„Serbia (stat vasal) I, p. 203-—204 - 

v. Jugoslavia. 
Servicii — Publice | principiul i 

continuității lor) I,-p. 380; - 
(monopolizate) II, 2, p. 99; 

_— Regionale [],-2, p. 51. 
- “Serviciu —— Public — daune re- 

zultate din funcţionarea - lui - 
regulată II, 1,:p. 78—80; — 
militar, Scutirea de (par- 

„+ -lamentari) III, 1, p. 223. . 
“Settlement — Act of [, p. 215, 225. 
Sexul (drept vot) III, 1, p. 13-17. 
Sexul nu e motiv de inegalitate 

| :* pentru drepturi III, 2, p. 142. 
Seydel Max (drepturile statului 

„_ “*şi-ale individului) 1, p. 112. 
Sfat — Mare (alegerea Dom-: 

nului) |, pi411; —ul ad-: 
ministrativ (Reg. 
Org.) 1, p..420-—421; ul] 
Țării W,1,p.26;—ul 

“ob şte sc (proiectul de 
constituţie din 1822) II, 1, p. 
27—29. ?. : 

* Sherman — Legea |, p. 269; 
— Act 1,p.273.-.-. 

_. Sieyăs (Juriul lui constituționar) * 
|, p. 249-250; II, 1, p. 104; 
— egalitatea de drept III, 2, 
p. 133; — n'admite privilegii 

„în materie -legislativă III, 2, 
p. 138; — privilegii onorifi- .. 

î ce III, 2, p. 140; — ce e li- 
> „"bertatea III, 2, p. 153. : 

Siguranța . Statului (legi relative 
„la, aplicabilitatea lor) 1, p. 
„48;.—'v. Acte de guvernă- 
mânt. e 

-"lă 
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Siguranţa (declar. fr. 1789) II, 
2, p. 118. . 7 

„Bilvesterpatent |, p. 296. .-.. 
* Simonet ' (proiect: lege) 'I], 1,-p. - 

114—115,. 
Simple interese v. Interese. 

" Sindicalismul — r evolu ţi o- 
„nar IÎ,p. 403, 403n; — 
funcţionarilor ]I,.2, 

„po 47—49, 
“Sindicate profesionale -. III; “2, p. 

192—194, 
Sinn Fein I, p. 162. | 
Siria — stat sub protectorat |, p. 

„205; : . 
Sistemul — bipartit al se- 

paraţiei puterilor II, 1, p. 15; 
—cenzitar v.-Elita; — 
majoritar, proporţio- 
nalist v. Vot. - 

Situaţii câştigate, în raport cu le- 
gea nouă (drept interprovin- 
cial) ], p. 49; —- deosebiri de 
expectative: I]I,.2; p.- 34, 

Skoda — Afacerea: (comisiune 
„paramentară de anchetă) 
III, 2, p. 44—45... Ă 

_Slavă — Origina, a dreptului nio- | 
stru cutumiar |; p. 407. 

Slobozii, Slobozenie |. p. 429; __ 
II, 2, p. 125... | 

Smuts (generalul) 1, p: 196. 
Social — Centract Y. Contract. 

- Societate ], p. 73. 
Societatea —. o rganizarea 

ei III, 2, p. 103 şi urm. — 
v. Libertăţi, v. Drepturi in- 
dividuale. | | 

Societatea — Națiuni lo r 
(pactul ei. şi federalizarea 
Europei) 1, p. 201; :—c ivi» 

- rural ], p. 333—4; __ a n o- 
n im ă_ română de telefoane : 11, 2, p. 102. .- 

Solemne -— Declaraţii, de intan- . 
gibilitate |, p. 34; _Ror- 

de credit funciar:
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-m e, de revizuirea-constitu- 
iei L, p. 345. a a: 
Sonderbund 1, p. 179. 
So — proprietatea lui III,.2, p. 

"197, a | 
Sorel G, — greva'I, p. 403n.; — 

- “dreptul de grevă [][;.2, p. 
188, ia 
Sorel G. — greva 1, p. 403n. 
Spania — administraţia judecă 

funcţionarii ÎI, 1, p. 82; —. 
votul universal II, 2, p. 170; 
— drept vot femei III, 1, p. 
16; — vot universal obliga- 
toriu III, 1, p. 30; — votul 

- limitat III, 1, p. 52; — vot 
. direct III, 1, p. 82; — Senatul 

e, Lp 137, 2 
“Spaţiu — Aplicarea legii în III, 2, 

p. 35. , 
Spaţiul atmosferice — domeniu 

public III, 2, p. 200. 2 
Special — Contenciosul v. Con-. 

tenciosul. - 
Specială — Lege, nouă, de uni- 

ficare. (raportul cu cea gene- 
rală locală) 1. p. 51—52. 

Speciale —. Case v. Case. 
Spencer H. — personalitatea sta- 

tului |, p. 118. | 
Spirantes — Vincictam II, 1, p. 

- 90, 91. i 
Spirtcase — Băuturi (monopolul 

„vânzării lor) II. 2, p. 100, 
101. N e 

Sport — Asociaţiuni de — crea- 
„iunea lor III, 2, p. 238.. 
Staatsgerichthot (Germania) |, p. 
293, 

Staatsgrundgesetze (Austria) 1, . 
p. 297. - 

Staatszweck I, p. 148. 
Stabilimente periculoase, insalu- 

bre, incomode — autorizare 
prealabi'ă III, 2, p: 173-130. 

Stabilimente publice — împrumu- 
: „turile lor, legi formale II], 2, . 

z 
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p. 38; — autorizare de în- 
străinare a bunurilor lor, legi . 
formale III, 2, p. 39; —:în- 

* cheiere de transacţiuni, legi - 
formale: III, 2, p. 39. : 

_Stabilitatea ad-tivă remediază in- 
z 

- stabilitatea ministerială 11.2, 
*p. 42, iai 

Stagiu de civism v. Civism. 

_Stambulescu — 1. N. — proce- 
dura cercetării constituționa. .- 
lităţii legilor 1, p. 322, 324; 
— dreptul de război şi pace 
II, 2,p.41. 

Standard Oil Case 1, p. 274n.. 
Stanley |, p. 152. 
Star Chamber 1. p. 224. 
Stare civilă — Actele ei şi liber- 

tatea cultului III, 2, p. 208. 
Stare civilă — Acte de (Rega 

litate) II, 1, p. 278—279. 
Stare de Asediu v. Asediu. 
“Starea de necesitate v. Necesitate. 
Stat. — origina şi noţiunea ideiei 

de I, p. 63 şi urm.; — ele- 
mentele sale I, p. 66—69;'__ - 
formațiunea |, p. 63 şi urm.; 
— termeni înrudiţi cuvântu- 
lui |, p. 73-75; — definiţia |. 
p. 70-72; — origina cuvân- 
tului |, p. 72; —siguvern 
l,p.74—75; — Consiliul 

„de v. Consiliul; — Lovi- 
“tura de v. Lovitura: — 
“Imprumturi de vw. 
Imprumuturi; —Miniştri. 

„de v. Miniştri; — Renta 
„de .v.Renta; — Loteria 
de-v.Loteria;: —naţio. . 
nal, unitar, indivizibil . 
(art. 1 Const.) II, 2, p.:123- 
124; — Teritoriul lui 
II, 2, p. 124—125; — Li m-: 
ba oficială aluill,2, 
p. 128—130; — Autori- 
zarea lui pentrua con-:
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- Stat 

. Stat 

0 

tracta împrumut II, 2, p. 94- . 
95. 
e—Asociaţii de l,p. 
151 şi urm. (uniuni, federa- 
ţii, confederaţii); — s e m i - 
suverane, p. 203-205 
(vasale, sub protectorat); — 
cu regim bicameral 
III, 1, p..129—130.: 

ele — germanice (evo- 
_luţia lor) I, p. 176 şi urm. 

- Stat 

— generale (Franţa, 
impozite) ÎI, 2, p. 79. 
—române (caracterul 
lor) I, p. 404—406. 

ele Unite ale Americii de 
Nord. E 
— I: — (stat federal) p. 187- 

194; — controlul constituțio- 
nalităţii legilor p. 255—276: 
— revizuirea constituției p. 

360—361; — decrete-legi p. 
392; — habeas corpus p. 392; 
„— leea din 1917 autorizează 

_preşedintele a lua măsuri ex- 
cepţiona!e p. 392; 
— II, 1:.— separaţia puteri- 
lor p. 14, 18; — tendinţa li- 
mitării puterilor legislativu- 
lui p. 17; — dreptul-de veto 
p. 233—234, 
— II, 2: — consiliul de mi- 

„ niştri p. 27; — votul univer- 
sal p. 172. 
— UI, 1: — drept vot femei 
p. 15—16; — sistemul majo- 
ritar p. 49; — vot indirect 

"p. 81; — duatitatea Camere- 
lor p. 129; — preşedintele 
Senatului p. 170; — indemni- 
tăți parlamentare p. 219, 
220. 
— UI, 2: — alegerea magi- 

_straţilor de popor, p. 69; — 
garanţiile libertăţii  indivi- 

- duale p. 112—115; — decla- 
rațiile de drepturi americane 
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şi cele anglo-saxone, deose- 
biri p..115, 117.n.; — juris- 
prudența și libertatea con- 
tractelor p. 190. 

Statul — și dreptul (rapor- 
tul dintre) I, p. 130—145; 
(statul putere nelimitată p. 
130—137, poliţai. p. 135, de 

| „drept p. 137—144). 
—modern (organizarea, - 
instituţiile şi principiile) I, p. 
-211-—212. 
— din punct de vedere ex-- 
tern Î, p.. 149 şi urm. 
— din punct de vedere in- 
tern I, p. 205. 
—legal (recurs în casa- 
re) II, 1, p. 130. 
—federall, p. 166 şi 
urm. 
— împrumuturile lui, legi 
formale III, 2, p. 38; — au- 
torizarea înstrăinării bunuri-. 
lor lui - III, 2, p. 39; — în- 
cheiere de transacţiuni, legi 
formale III, 2, p. 39. 
— creanţele asupra lui III, 
2, p. 202—204; — raporturi- 
le iui cu diferitele culte seli- 
gioase III, 2, p. 210; — legea 
pentru „apărarea. liniştei şi 
creditului său, III, 2, p. 221- 
222; — controlul iui asupra 
persoanelor juridice III, 2, p. 
236. - ' 

Statului — Suveranitatea 
v. Suveranitatea; — Si gu- 
ran.ţa v. Siguranța; — 
Daune împotriva v. Dau- 
ne; — Personalitatea 
v. Personalitatea; — Rolul 
I,p.145—148; —Forme- : 
le I,p.149şiurm.; —Răs- 
-punderea v. Răspunde- 
rea; —român, Evolu- 
ţ.ia (constituțională) I, p. 
404—461; — monopolu:
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rilor, Regia N. 2,p. 
100. 

Statut — real şi'personal 
"I,p.32; — al Parla- 
mentului imperial 
englez (este obligatoriu) ], 
p. 283—284n; —al fun c- 
ționarilor publici 
II, 2, p. 44; — v. Statutul. 

Statutară — Şcoala (drept 
interprovincial) I, p. '34—35; 
—Devoluţiune v. 
Devoluţiune. . 

Statute (doctrina lor) I, p. 31, 33, 
(realitatea lor) -1, p. 35; — 
mixte [l,p.35;—lawl, 
p. 256; —ordinatoria 
I, p. 34. 

Statutul —albertin I, p. 231- 
233; —italian (consti- 
tuţie flexibilă) 1, p. 305— 
306; — funcţionari 
lor publici II,1,p.85, 
100—101, 140, 142, 143, 145; . 
(greva) II, 2, p. 46—47, 48; 
(nu prevede obligaţia func- 
ţionarilor publici de a cunoa- 
şte limba română) II, 2, p. 
129; (regulamentul său pre- 
vede aceasta) II, 2, p. 129; 
—lui Cuza 1, p.432— 

„441, 233, (decrete i-ai) p. 
393, (revizuirea) p. 346, 
(controlul constituţionalită- 

„ţii legilor) p. 308—309; 
II, 1, p. 32—33 (separaţia 
puterilor), (Consiliul destat) 

p. 158; — III, 1, p. 169 (pre- 
şedintele Corpului pondera- 
tor, mitropolitul), (ridică 
Parlamentului dreptul de ini- 
țiativă) p. 180, (proiecte de 
legi) p. 183n;: —membii.- 
lor Parlamentului 
II, 1, p.202-—229: dobândi- 
rea, pierderea 'şi validarea 

mandatului de parlamentar . - 
-p. 202—210; imuriităţile par- 
lamentare p..211—2î3; in-. 

" demnitatea” parlamentară ' p.” 
218—-221; scutirea de a, 
numite sârcini publice 'p.- 
221—223; incompatibilitâţile 
p. 223—229 : (raţiunea -ior, 
funcţionari publici ce: pot fi 
şi ce nu pot fi parlamentan 
consecinţele incompatibilită- 
ţii, situația parla:nentarului. 

numit: într'o funcțiune pu- 
“ blică, cumulul de mandate e. 

lective, raportul dintre man-: 
datul de parlamentar şi ocu- 
paţiile private). 

— lui Cuza (iniţiativa le- 
gilor) III, 2, p. 12; — (şi: 
drepturile omului) III, 2, p. 
130—131; — (libertatea pre-- 
sei) III, 2, p. 214. 

— funcţionarilor pu- 
blici (dreptul de grevă) 
III, 2, p. 189, (asocierea 
funcţionarilor publici) III, 2, 
p. 193—194. 

„ Stein V. — origina concepției sta- 
tului de. drept) 1. p. 138. 

Stelian — “Foma — contra con- 
trolului constituțonalităţii le- 
gilor I, p. 314n, şi a cercetării 
legalităţii actelor ad-tive 1, p. 

„244n. 
Stere C. — admite controlul con- 

“stituţionalităţii legilor I, p. 
317n; — proiectul de lege a 
ad-ţiei centrale 'şi locale I, p. 
388n; — proiectul de consti- 
tuție al partidului țărănesc I, 
p. 457 şi UI, 1, p. 57n, (re- 
partizarea resturilor electo- 
rale): — (tribunale adminis- 
trative) III, 2. p. 94 — 

. proiectul său de constituţie și .
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drepturile individuale) II]. 2, 
p. 132. 

- Story — controlul constituţionali- 
tăţii legilor I, p. 255—255n. 

Strâine — “Trupe II, 2, P- 122, 

Străinii — şi libertatea presei III. 
„2, p. 216 n; —:dreptul lor de - 

- a petiţiona III, 2, p. 229; — * 
n'au. libertate de întrunire 
III,-2, p. 231. 

Straja Ţării — Legea." pentru * 
- (creaţiune persoane juridice) 
III, 2, p. 238. 

» Stubbes W. — forma constituţio- 
nală şi evoluţia unui popor 
i, p. 286n; — magna charta 
III, 2, p. :156. 

p. 441; Grigore 
|, p. 432—433 (principele). 

"Sturza — loniţă, ridicarea lui 'din 
domnie lil, 2, p. 128. 

Suarez — drept divin supranatu- 
ral |, p. 82; — influenţează 
pe Rousseau I, p.. 99. 

Subiectiv — Drept L,p.5:— 
Contencios IL I,p.. 

161. 

_. Subsecretari de stat II, 2, p. 19— 

24; nu pot valabil: primi co- 

municarea unei decizii ii 

contencios ad-tiv II, 

- 23n (Jurispr.); — pot sate 

cipa la şedinţe'e Cemisiilor 

Parlamentului III, 1, p. 183: 

__—" cuvântările lor în Parla- 

ment III, 1, p:-189; — pot fi 

„aleşi parlamentari III, 1, p. 
225, 228. - 

" Subsolul — proprietatea lui Li, 
2, 'p..197, 199—200. - 

Succesiunea la Tron v. Regali- 

„tate, 

Succesiuni — Renunţarea la II, 1, 

p. 202 (art. 702 c. civ. iv. 
"Regalitate. + | 
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Suedia —. (uniune reală cu Nor- 
vegia) I, p. 154; — votul u- 
niversal II, 2, p. 170; —- drept 
vot femei III, 1, p. 16; — re- 

-. prezentarea proporţională II, 
1, p. 45; — verificarea man- - : 

datelor parlamentare. III, 1,! 
p. 126; — dualitatea Camere- 
lor III, 1, p. 130. - 

Sultanul '— Baiazid (lderim) E 
p. 412; — Mehmed II: 
412, 

Superior — Invățământ v. - Invă- 
țământ. . 

Supletive — Legi III, 2, p 
Supranatural — Drept divin (şi 

providenţial —  . Distincția 
dintre I..p. 82. 

Supraveghere — Comisii de v. 
Cemisii. 

Supremaţia Constituţiei v. Con- - 
stituție. 

Supremitas I, p. 83, (Evul Mediu) 
I, p. 84. 

Supuşi inamici v. Lichidare averi. 
Suret& gen&rale — Comits du II, 

1, p. 19. 
Suspendarea Constituţiei v. Con- 

stituției. 
Suspensiv — Veta v. Veto, 
Suverane — S2mi, State 1, p. 

203—205. 

Suveranitatea Statului I, p. 76— 
109: — importanţa principiu- 
lui, origina, dificultăţile p. 
76—77; caracterele ei (Rous- 
seau) p. 88; —Doctrine- 
le ei: teocratice p. 79—83; . 
democratice pi. 83—92; do- 
moctatice recente p. 92—95 
(Esmein, Hauriou); realiste 
(Duguit, Barthâlemy-Duez) 
p. 96—100; juridice (școala 
franceză şi cea germană) p. 
100—104; române (Dissescu, 

... Negulescu, 'Teodorescu) -p.
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ia 3 4104—107; — cum tre» 
“bue privită prob'ema . 
ei p. 107—108, . 

torică. (şi dreptul natu- 
ral) |,p.8; —statutară 
Ip. 34—35; —flaman- 

dă şi olandeză I,p. 
36; —franceză (drept 
iinterprov.) 1, p. 36—37, (su- - 
veranitatea statului) I; p. - 
100—102; — germană: 

„(suveranitatea statului) ], p.. 
_102—104; —volunta- 

- “ristă (personalitatea sta- 
tului) IL, p. 118; —biolo- 
gică (personalitatea sta- 
tului) I, p. 117—118; —li-. 
berală (şi regulile consti-: 

_* tuţionale) I, p. 214;—d re p- 
tului natural (sepa- 
raţia puterilor) II, 1, p. 9; — 
deia Viena v. Viena; —, 

: 523. 

- Swift — separaţia puterilor II, 1, 

declar. fr.. 1789) . III, 2, p. 
121, (egalitatea civi'ă) il, 

System — Truck |, p, 2628, 274. - 
Ş. 

n Şcoala -—pozitivistă,-is- - . „dreptului natural (şi 

12, p. 135, (şi drepturile indi- - 
 viduale) II, 2, p. 116; —li- - 

-berală, dreptului naturii şi 
ginţilor (şi drepturile indivi- 
duale) III, 2, p. 116.. 

Şcoalelor — Eforia |, p. 421. - 
Şcolare — Comitete v.. Comitete. 
Șeful puterii judecătorești III: -2, 

""p. 89—90.-. - 
„Șeicaru — Proiectul. (legea elec- | 

torală) III. 1, p. 77.. 
Şerifuri — Hatti v, Haâtti, . 
„Şincai 

Şvabi din Banat — declaraţia. lor 
"(alipirea la România) 1, p. 
474, , 2 4 e 

T. 

Taft — Preşedintele (revocarea 
judecătorilor) |, p. 266. 

Taine — critică declar. fr. 1789 
„UL, 2, p. 122. 

- Tariful vamal — Legea pentru: 
II, 2, p. 85. . 

Taxation of Colonies Act |, p. 
194. 

Taxe — (ce sunt) II, 2, p. 80 şi 
urm; —comunale [I|,2, 
p.85; —de consuma-! 

„ţie, Legea pentru sporirea 
lor II,'2, p. 85. a 

„Technica legislativă II, 2, p. 131. . 
132. 

Technici — Funcţionari v. Func= - 
--  ționari, 

-“Teissier — n'admite răspunderea . . 
statului II, 1, p..43. 

G. — origina poporului ro . 
mân WI, 2, p. 127, 

Telefoane — Soc. An. Rom. de 
II, 2, p. 102. 

Telefonice — Convorbiri — se- - 
cretul lor III, 2, p. 226-227. 

, Telegrame — secretul lor III, 2, 
„p. 226—227, ? 

Tenant at will 1, p. 156. 
Teocratice — Doctrine (raţiunea ” 

evoluția, justificarea de le 
gişti) Î. p. 70—80. - i 

Teodorescu A. — I: — legi con- | , 
stituționale : p. 24—25n; — 
definiția statului p. 71; _- su- 
veranitatea statului p. 105—. - 

"107; — personalitatea 'statu- .. 

,
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lui p. 125—128; — decrete. 
- legi, stare de asediu, Jurispr.. 
-p. 379n. 
— UI, 1: — separaţia (bipar- 
tită a) puterilor p. 38—39; 

- „ — acte de comandament cu 
caracter unilitar p 188—189; 

1..— regulamentele, legislaţie 
„. secundară p. 262n, Aa 
— II, 2: — Consiliul Legis- 
"lativ, organ. consultativ al 

- puterii executive p. 149n. 
"'Teologii Protestanţi şi drepturile 

individuale III, 2, p. 116. 
Terenuri Rurale v. Expropriere. 
Teritoriale — Circumscrip- 

ţii v. Circumscripţii; — L e- 
gi, diverse (interpă- 
trunderea lor) I, p. 30; 

Teritorii — încorporate şi neîn- 
„ corporate (St. Unite) 1, p. 

193. | 
“Teritoriul — (element al statului) 
I.p.68; — Statului (art. 
2 Const.) II, 2, p. 124-—125. 

„ "Terre Vermeille — Jean de (moş- 
tenirea la Tron) II, 1, p. 201. 

Testamente (Regalitate) II, 1, p. 
286. 

_Tewfik — Paşa 1, p. 204. 
Thiers II, 1, p. 19. - 
Thonissen — 

constituţionalității legilor în 
Belgia I, p. 290n; — adeziu- 
nea Regelui (revizuirea cons- 
tituţiei) ], p. 353, 

Timașei Prof. — constituţia nu 
domină un decret (U. R. $.. 
S.) IL, p. 303: 

Timbrului — Legea (contencios 
special) II, 1, p.-168; 

Timp — Aplicarea legii în (nere- 
troactivitatea) III, 2, p. 30— 

34, 
Titluri de nobleță v. Nobleţă. 

" Titulatura — Regelui Românilor 
II, 1, p. 273—275 ; — lui 

lipsa controlului | 
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„ „Alexandru Lăpușneanu şi 
Mircea cel Mare II, 1, p. 

2730, , 
Titulescu N. —: origina slavă a 

dreptului nostru cutumiar 1, 
+ p. 407; — (ministru de finan- 
„ţe) II, 2, p. 110. 

Tocilescu —  origina romană a 

"dreptului nostru cutumiar I, 
p. 407, : 

“Tocqueville _—— crede că Anglia 
n'are constituţie scrisă |, p. 
214. o 

Todd — controlul legilor în An- 
glia Î, p. 28In; — Walpole 
(subsecretari de stat) II, 2, 

„p. 20. 
Togo —  (Stat'sub protectorat) 
„T, p. 205, 

“Toma Stelian v. Stelian. 
Yonkin — (stat sub protectorat) 

“IL, p. 205. | 
Trafic de influență (Franţa) III, 
pi. | 
Tramwaelor — Procesul |, p. 311 

şi urm. ” 

Transacţiuni —  Incheiere de - 
(stat, stabilimente publice), 
legi formale III, 2, p. 39. 

Transilvania — Unirea cu Ro- 
mânia |, p. 470—472;— pier- 
derea drepturilor politice, pe- 
deapsă complimentară III, 1, 
p. 23n, 24—25; — v. Ardeal, 

Tratate — diplomatice 
„ (Franţa, drept interprov.) '], 
p.46; —internaţio- 

«nale (Germania, statul a- 
părat de daune) II, 1, p. 78; 
„—politice (dreptul de 

a le-încheia) II, 1, p. 267— 
268; —de alianţă li, 

„1,p.268;—de comerţ, 
„navigaţie II, 1, p. 269; 
— diplomatice, încheie- 
rea şi ratificarea lor III, 2, p. 
60 şi urm. (secrete p. 62-63,
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tratate neaprobate de parla- 
ment, valoarea lor p. 63-64). 

"— internaţionale “şi 
legile interne III, 2, p. 29— 
30; — valoarea lor în raport 
cu dreptul intern III, 2, p. 
65—66. : 

ratati —- d-e | a Kuciuc- 
Kainardji 1,p.412; — 
dela laşi (1791) 1,p. 
412; — dela Bucu- 
reşti (1812) 1, p. 412— 
413; — dela Adriano- 
pole Î.p. 415—416; — 
-dela Petersburg 
(1834) I,p. 416; —dela 
Berlin (duce la modifi- 
carea constituţiei) I, p. 442; 
— dela Utrecht II, 
1,p. 201; —dela Adria- 
nopole — stabilește pro- 
tectoratul rusesc III, 2 
128. 

“Tribonienii — definiţia dreptului 
I, p.4. 

Tribunale Ad-tive : (constituţiona- 
litatea lor) II, 1, p 172-—6n. 

Tribunale administrative III, 2, p. 
90—100; ce sunt 90—91, 
Comitete de revizuire 93— 

„95, Curți ad-tive 95—96, Co- 
mitetul agrar şi alte tribunale 
ad-tive 97—98, Curtea de 
conturi 98—100. 

Tribunale Militare v. Instanţe mi- 
litare, 

Tribunalul — Suprem (U.R. 
S. S.) 1, p.301; —Fede- 
ral (Elveţia) 1, p. 287, 
288; — Imperiului (Au- 
stria)l,p.29%;—Con- 
stituțional (Cehoslo- 
vacia) I, p. 306—307; —1 m- 
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periului (Bucovina) Il, 
1,p.162; —conflicte- 
lor (Franţa, urmărirea 
contra funcţionarilor) II, 1, 
p. 83; —lltov v. Ilfov 
— Miercurea Ciu- 
cului v. Miercurea. 

'Triepel — valoarea tratatului in- 
ternaţional neregulat  în- 
cheiat III, 2, p. 64. 
— valoarea tratatelor inter- 
naţionale în raport cu drep- 
tul intern III, 2, p. 65. 

Tron —electivo-eredi- 
tar II, 1, p. 196; — Moş- 
„tenitorul lui, senator. 
de drept II, 1, p. 212 şi III, 
1, p. 150; —v. Rigalitate. 

Truck System I, p. 262, 274. 
Trupe Străine II, 2, p. 122. 
'Trusturi — tind la monopoluiri II, 

2, p. 100. 
Tugendbună I, p. 178. 
“Tunisia — (stat sub protectorat) 

I, p. 204. 
Turcia — (protectoratul ei) 1, p. 

411—412; — Justiţia ad-tivă 
în II, 1, p. 156; — constitu- 
ţia refuză dreptul de vot fe- 
meilor III, 1, p. 17; — sis- 
temul unicameral III, 1 
131, 

Turism —Asociaţiuni de — crea- 
iunea lor III, 2, p. 238. 

Tutela —a dmninistrati- 
vă (actele ei exceptate dela 
contencios — legea 1905) II, 
1, p. 160; — autorităţii 

centrale II,2;p.50;— 
Scutirea de (parla- 

mentari) III, 1, p. 222: 
Tutun — (monopolul lui) II, 2, 

p. 100.
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: “Tara |, p. 73. 
Țărănesc — Partidul. v: Partidul. 
Tării — Sfatul II,1, 

- Consiliul Superior al Apărării 
„II, 2, p. 119—120, i 
— Straja. v. Straja. 

N 

Ucenicie — Contractul de NI, 2, 
p. 187—188. , 

„.. Ulpian — definiţia dreptului - IL, 
N p. 4; — diviziunile. dreptului 

Il, p.13... 
Uiste: |. p.. 156. 
Ungaria — drept vot femei III, 1. | 

p. 16, 17n; _— vot universal 
- obligatoriu - III, 1, p. 30; — 

”- dualitatea Camerelor III, 1, 
p. 130; — Camera Inaltă III, -* 

- 1» p. 13In;': — Camera mag- 
naților III, 1, p. 137;—A u S-: 

E „tr o.v. Austro-Ungaria. 
Unger — “ficţiunea personalității 

statului ], p. 112. 
„ Unificare — . Lege. Specială de, 

raportul ei -cu ceâ generală 
locală |, p. 51—53; — Legis- 

“lativă (necesitatea ei)-“], p- 
„450, (proiectul Berariu) Lp. 
455, 

Uniform — Numărul (repartiza- 
rea. proporţională) III, 1,p. 
53—54, _ 

Uninominal — Scrutin v. Scrutin, 

op. 161. 
Unire —. Actele de (dela Cernă- 

_" Utilitate publică — _ Declaraţie de, uți, Alba-lu! ia, Chişinău) IL, 
p. 450. : 

Unirea — Basarabiei I, p. 
„442443, 468—470; —Bu- 

p. 26; — - i 
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“Ţările de Jos (şi Luxemburg, uni- 
une personală) |, p. 151... ... 

— buget decenal) - II, 2, p. 
108. IE 

'Tigarete _— : Hârtie de (monopolul 
i) II,- 2, p.: 100.. - 

covinci 1, p. 443-444, 
468-—470; —P ro vinci-! 

„ilor transcarpati- 
ne lp 

„2, p. 123—124, 
Unitatea Suveranităţii (Rousseau 

I, p. 88—89.. 
Unite — Statele v. Statele. 
Uniunea — personală IL, 

p. 151—152; — reală Il,p. 
153—154; —incorpora-. 
lă Ip. 155 şi urm. 

Uniunile ' d e state Î,p.151... 
şi urm. i 

. Umiversal — Vot. v. Vor. 
Universitar — Invăţământ + v.In- 

vățământ. 

NR Universitari — : Profesori v. Pro- 
fesor(i). 

- Universitățile - — senatorii lor III, 
Ip. 147.149; — din Cluj şi 
Bucureşti (senatorii E € con 
testaţii validări) III, 

- 118n. 
". Urmărirea veniturilor pabtee v. 

Unionist — - Partidul” (Irlanda) IL Venituri. 

Ursins — Jouvenel des %, p.. 
201. - 

lege formală III, 2, p. 58 
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1 | 
- 30 Lei |- 

E "Legea a 
„Conlabi lităţii. Publice 

din 1929 o E 

„Cu modificările din. 1933 şi 1937 | 

_EDIŢIA- IV-a 
DR 

Singurul text. care a 'întrodus în corpul legii din 1919 
| moditicările importante aduse 

prin legea din 1933 şi 1937; 
. Legea este adnotată cu jurisprudenţa Curţii de Casaţie 
„şi Curţii de “Conturi şi însoţită -de un index - aliabetic. 
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aa STATUTUL 
120 Lei FUNCTIONARILOR PUBLICI 

EDIŢIA II-a - 

“CU TOATE LEGILE ŞI MODIFICĂRILE 

CU LEGILE FINANCIARE EXCEPŢIONALE 
1929—1938 

  

Această ediţie, care constitue un adevărăt volum, este 
însoţită de întreaga jurisprudenţă a Curţii de Casaţie 
(1924—1938), nu numai la Statut, ci. şi la legile modifi- 
catoare şi la legile excepţionale financiare. 
_E4o monograție completă în materie de funcţie pu-! 
blică. Un bogat index alfabetic completează lucrarea. 

Critica i-a o făcut o primire elogioasă. | 
160 pagini.     
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120 Lei 
  CONTENCIOSUL 

ADMINISTRATIV 
EDIŢIA l-a  " 

  

Rareori într'o lucrare de întinderea acesteia 

| un autor a reușit să vă dea intreaga materie 

privitoare la legea contenciosului administrativ. 

Toată jurisprudenţa Casaţiei este clasificată şi 

orânduită de așa natură încât nu există _ 

nicio repetiţie, nicio inutilitate. Totul este 

| “ordine, claritate și exactitate. 

Acolo unde jurisprudența a variat, sunt mar | 

cate etapele acestei variaţiuni cu indicarea | 

stadiului actual. Deciziile în divergență sunt 

menţionate special. | 

Lucrarea cuprinde trei părţi. 

“mm partea, I-a textul legii spre a îi imediat la 

dispoziţia, cetitorului | i 

In partea [l-a se reproduc jurisprudenţele co- 

respunzătoare pronunţate de Inalta Curte de 

Casaţie şi Curțile dz Apel până la 1 Noemvrie 

1997. a 
In partea III-a lucrările pregătitoare şi. desba- 

terile parlamentare. 

Un index alfabetic inlesaeşte cercetarea textelor șia 

| jurisprudenţei. 
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